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MAKROSTATISZTIKA 

2. hét 

Makrogazdasági mutatószámok, 

alapösszefüggések és alapvető statisztikák 

Oblath Gábor 

Miről lesz szó? 

 Ismerkedés a makrostatisztikai adatokkal és forrásokkal 

 Makroökonómia és makrostatisztikák: bevezetés 

 Néhány fontosabb makromutató: mit mutatnak/milyen típusú elemzésre használhatók? 

 Jelölések, rövidítések – Részletesen a Függelékben 

 Makroazonosságok és statisztikai azonosságok: negatív példák 

 Pozitív kifejtés – áttekintés 

 Rendszeresebb kifejtés  

 A GDP-től a tőketranszferrel korrigált GNDI-ig  

 Jövedelmi oldalról: (nemzeti számlák – NSZ)  

 A külső és a belső makrogazdasági egyensúly összefüggése négy szinten 

 Szektorbontás: állami és magánszektor  

 A külső egyensúlyhiányok finanszírozása: flow-k és stock-változások 

 Ami az előzőeket keretbe foglalja: kibővített Flow-of Funds (FOF) 
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Főbb makrogazdasági aggregátumok/mutatók 

Flow-k: (KSH) 

 Reálgazdasági (pl. GDP, ipari termelés, bérek, kisker. forgalom, külkereskedelem stb.) 

[abszolút nagyságok vs. indexek; nominális vs. reál; év/év (ezen belül: 12 havi – hó/hó 

– vs. időszak/időszak) vs. szezonálisan kiigazított (évesített) hó/hó indexek – mikor, 

mit, mire ]1 

 nominális  
 reálhoz kellenek árindexek –>  

 Ár-, illetve árfolyamváltozások –> reál –> nominál/ár 

 GDP deflátor (legszélesebb) és annak komponensei 

 CPI/HCPI/COL (fogy. ár) 

 PPI 

 Beruházási árindex 

 KK árindexek 

 Árfolyam szint, változás (MNB) 

a) egy valutával szemben 
b) kosárral szemben (ún. effektív árfolyamindex) 
c) kosárral szemben, inflációs különbséget is figyelembe véve (un. reál-

effektív árfolyamindex – többféle)  
 Nemzetközi SZINT-összehasonlításokhoz: PPP (vásárlóerő-paritás) 

(EUROSTAT, PWT) 
• Monetáris: pénz, ill. hitel-aggregátumok változása, megtakarítások 

(MNB) 
• Fiskális (PM, KSH, MNB) 
• Külső egyensúly (MNB) 

2. Stock-ok – tőkeállomány (KSH), pénzügyi számlák (MNB); összes külső adósság, ill. 

kötelezettség és szerkezete (IIP–MNB), államadósság (ÁKK). 

 (A flow-k (tranzakciók) és a stock-változásokat összekapcsoló/áthidaló tételek 

(átértékelődés + egyéb volumenváltozás: pénzügyi számlák) 

 Részletesen: MNB „Kézikönyv”: 

http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=kezikonyv_

magyar_gazd_hu 

 Ami az egészet  összekapcsolja: SNA – a nemzeti számlák rendszere:  

                                                           
1
 4. hét: gyakorlatok  
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Mi a nemzeti számlarendszer (SNA)? 

 National accounts are “the presentation, in a rigorous accounting framework, of all the 

quantitative information relating to the nation’s economic activity”.* 

 

Az SNA „veleje” 

 Átfogó makrogazdasági elemzésekhez az SNA (NSZ) lényege:  

 az integrált számlák rendszere 

                                                           
* Edmond Malinvaud 
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 hazai: elektronikus formában nehezen áttekinthető, de megpróbáljuk majd: 

 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xtabla/integralt/int2009a.html 

 papíron is nehéz áttekinteni, de ez a fő forrás, amely a makrofolyamatokról átfogó 

képet ad 

 milyen a szerkezete? 

Integrált számlák 
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Termelési számla 

Felhasználás (uses) Forrás (resources) 
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Kitérő: az SNA és ESA 

 Lényegében ugyanaz, kissé más szerkezetben 

 SNA (System of National Accounts): 

 http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/default.asp  

 ESA (European System of Accounts): 

 http://circa.europa.eu/irc/dsis/nfaccount/info/data/esa95/esa95-new.htm 

Makroökonómia és makro-statisztika: bevezetés 

 Egy makroközgazdász háromféle élethelyzetben/állapotban kerülhet kapcsolatba a 

makrostatisztikákkal: 

 „tiszta” teoretikusként (illetve: tankönyvíróként) 

 alkalmazott teoretikusként és  

 gyakorlati/praktikus elemzőként   

 A fentiek nem egymást kizáró állapotok; ugyanaz a közgazda olykor egyik, olykor másik 

működési módra is lehet állítva; de a szerepek többnyire elkülönülnek  

(az első kettő biztosan elkülönül a harmadiktól) 

A három állapot háromféle attitűdöt  

von magával a makrostatisztikákhoz: 

 Példa: a „nemzetgazdasági megtakarítás” (S) 

 A „tiszta teoretikus” (ilyen ma már nem létezik, de tankönyvírók léteznek) az S-t 

egyszerűen beteszi modelljébe magyarázó vagy magyarázandó változóként;  nem 

foglalkozik azzal, hogy ez statisztikailag pontosan mit jelent 

 Az alkalmazott teoretikus kínlódik a „megtakarítás” alternatív statisztikai 

definícióival (más jön ki attól függően, melyik oldalról mérjük), de végül 

kompromisszumot talál a teória és a hozzáférhető statisztikák között  
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 A gyakorlati elemző viszont kénytelen szembenézni azzal: a mai statisztikák szerint 

a „megtakarítás” nem azt mutatja, amit ígér  

• (t.i. a „fogyasztás után” mekkora, a pénzügyi kötelezettségeket  
nem növelő forrás áll rendelkezésre beruházásra). (MIÉRT?) 

Fogalmak és statisztikák 

 Egy „tiszta” elméleti közgazdász számára olyan fogalmak, illetve összefüggések is 

érdekesek/hasznosak lehetnek, amelyek empirikusan nehezen értelmezhetők, ill. 

számszerűsíthetők. 

 [Feladat: ilyen közgazdasági fogalmak gyűjtése] mert ilyenkor is juthat elméletileg 

releváns következtetésekre. 

 De a gyakorlati makrogazdasági elemzés szempontjából egy összefüggés értéke abban 

van, hogy a benne szereplő fogalmak  

 a) gyakorlatilag VISZONYLAG pontosan értelmezhetők;  

 b) a rendelkezésre álló statisztikák alapján számszerűsíthetők.  

 A viszonylag pontos gyakorlati értelmezés az egyértelmű számszerűsíthetőségnek 

szükséges, de nem elégséges feltétele   

Fogalmak, azonosságok és statisztikák 

 A gyakorlati makroelemzés fundamentumát a statisztikailag is reprodukálható (illetve 

rekonstruálható) makroazonosságok alkotják. 

 Ha az azonosságokat  

 rosszul értelmezzük/számszerűsítjük, ill. 

 technikailag korrekt, de gyakorlatilag irreleváns azonosságokra építünk, akkor:   

 a gyakorlati elemzésben nagyon eltévedhetünk  
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Miért fontosak az azonosságok? 

 Minden azonosság összefüggés, de a lényeges összefüggések nem azonosságok  

• Pl.: CA S-I; de: S= f(Y, I) I= f (profit, kockázat,..) 

 Mi a fő különbség? A nem azonos összefüggéseken érdemes, ill. kell vitatkozni, 

tesztelni stb. (mi, hogyan, mikor függ mitől), de az azonosságokat  

• meg kell érteni +  
• meg kell jegyezni +  
• számszerűsíteni kell ahhoz, hogy  a nem azonos összefüggésekről 

vitatkozni tudjunk 
 Másként: a nem azonos összefüggések kereteit/határait az azonosságok szabják 

meg (az azonosságok minden jövedelmi szint mellett érvényesek) 

Mire lehetnek jók a makrogazdasági mutatók? 
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Amire az SNA-ben különösen figyelni kell 

 A „net” (nettó) – minden figyelmeztetés nélkül - kétféle jelentésben fordul elő 

 amortizáció nélkül (pl. net domestic product: NDP stb.) [vs. GDP] 

 egyenleg (pl. net exports: X-M stb.) 

 Eredményszemlélet (vs. pénzforgalmi): 

 Elszámolási elv: nem a fizetés idején, hanem a tranzakció idején történő 

számbavétel 

Az alkalmazott jelölések, rövidítések 

(ez rövid lista; teljes lista a függelékben)  

Flow-k 

GDP = GO: bruttó termelés – IC: termelő felhasználás + ITn: közvetett adók és támogatások 

egyenlege 

GVA: bruttó hozzáadott érték = CE: munkavállalói jövedelem (compensation of employees) 

+ OS: működési eredmény (operating surplus) 

C: fogyasztás 

I: felhalmozás 

X: áru és szolgáltatás export  

M: áru és szolgáltatás import 

NX (=X–M): nettó export 

NFI: nettó külföldi jövedelem (net foreign income) 

GNI (= GDP+NFI): bruttó nemzeti jövedelem (gross national income) [RÉGEN: GNP] 

IP (= IPg +IPh+ IPc= GNI): elsődleges jövedelem (primary income)  

NFTC: nettó külföldi egyoldalú folyó transzfer (Net foreign transfer, current) 

GNDI (=GNI+NFTC): bruttó rendelkezésre álló nemzeti jövedelem 

ID (=IDg +IDh +IDc=GNDI): rendelkezésre álló jövedelem (disposable income) 

S (=GNDI–C): megtakarítás 
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RGDI: bruttó hazai reáljövedelem (real gross domestic income) 

RGNI: bruttó nemzeti reáljövedelem  

RGNDI: rendelkezésre álló bruttó nemzeti reáljövedelem 

CA: folyó fizetési mérleg 

NFTK: nettó külföldi egyoldalú tőketranszfer 

KA: tőkemérleg (capital account) 

NL: nettó hitelnyújtás (Net lending); (–)NL  NB nettó hitelfelvétel (net borrowing) 

FA: pénzügyi mérleg 

NEO: tévedések és kihagyások (fizetési mérleg: statisztikai hiba) 

 Sock-ok  

NFDI: a nettó külföldi működőke-befektetés állománya –> 

NFPO: a nettó portfolió és egyéb külföldi befektetés állománya 

NFPO_ND: a nettó portfolió és egyéb külföldi befektetés állományán belül: tulajdonosi 

részesedés –> nem adóssággeneráló  

NFDI_ PC: tulajdonosi hitel (proprietors’ credit)  

Makroazonosságok:  

elöjáróban egy hazai negatív példa 

 Régen (kb. 2004-ig) a hazai NSZ lyukas volt (az integrált számlák „bele” hiányzott)  

 Mellár Tamás – a hazai irodalomban első (heroikus) – próbálkozása arra, hogy a 

makroökonómia néhány alapazonosságát a hazai adatok alapján számszerűsítse 

(Mellár, KSZ 1999. júl.–aug.). A megtakarítás fogalmát félreértette [GDP–C] (ezáltal: 

rosszul is mérte); vonatkozó következetései is nagyon vitathatók voltak 



 

 

 

14 

Mellár, 676–677. 

Mi a baj ezzel a táblázattal? 
(Mellár, 677 old.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15 

 

 

 

 

Következő hétre feladat: 

a) miért rossz a fenti táblázat és  

b) mit kellene az alsó sorba írni  

 IMP-EXP helyett (és miért) 
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Tankönyvi példa: K–O 

 Krugman–Obstfeld tankönyvének 

12. fejezete: itt minden konzisztens és koherens, de:  

 Gyakorlati szempontból jórészt nem számszerűsíthető/ statisztikailag nem jól 

értelmezhető alapösszefüggések szerepelnek.  

 Kérdés: ki, mit gondol: mely fogalmakkal lehetnek értelmezési problémák? 

 A problémák forrása kettős:  

1. K–O egyes fogalmai a statisztikákban nem, vagy nem úgy, ill. más néven léteznek (a 

kifejezések mást jelentenek) 

2. A mai SNA/ESA statisztika fogalmai szerint nem jó (releváns) szinten vannak az 

alapösszefüggések megfogalmazva.  

„ÚJ” SNA  1993 óta, de lassan megy át elméleti írásokba + tankönyvekbe 

Kulcs („fordítóprogram”)  

K–O- fogalmaihoz  

 „GNP”  GNI  

 A folyó mérleg (CA)  X–M, hanem CA = X–M +NFI+NFTC, továbbá 

 S  GNI („GNP”) – C, hanem  S = GNDI – C 

 tehát  

 CA  GNI („GNP”) – C – I, hanem  CA= GNDI – C– I. 

4.a) Az, amire K–O „tőkemérleg”-ként hivatkozik, a mai statisztikai definíciók szerint: 

pénzügyi mérleg (financial account, FA) 

4.b) A tőkemérleg a fizetésimérleg-statisztika fogalmai szerint az „egyoldalú 

tőketranszferek” és „nem termelt, nem pénzügyi javak” egyenlege (capital account, KA) 

De legfőképpen (tartalmi szempontból): 

5. A  S – I = CA összefüggés persze érvényes (technikailag), de tartalmi/elemzési 

szempontból háttérbe szorul, és a következő formula lép a helyére: 

 S+NFTK – I = CA +KA =NL 

 

Jelölések, rövidítések: 
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Hasonló problémák  

Williamson (2009) 

 55. (kormányzati egyenleg) 

 530. (fizetési mérleg: „tőkemérleg”) 

Pozitív kifejtés 

A nyitott gazdaság „végső” alapazonosságaitól visszafelé haladunk  

Először belátjuk, hogy a  

 CA = S – I, ill. [CAD = I – S] 

 S = I + CA, ill. [S= I – CAD] 

 I = S – CA       [I = S + CAD] 

 összefüggések  

 [amelyek MIT fejeznek ki?]  

 a mai statisztika szerint sok ország esetében empirikusan nem relevánsak,  

 de szektorszinten (gov, housh, corp) olyan országokban is irrelevánsak lehetnek, ahol 

makroszinten relevánsak.  

(CAD: a folyó fizetési mérleg hiánya)  

A nyitott gazdaság „végső” alapazonosságai 

(folyt.) 

 A régebbi megközelítés szempontjából a nyitott gazdaság kulcsfogalma a folyó fizetési 

mérleg 

 Az új kulcsfogalom a nettó hitelnyújtás (NL) =  

= nettó finanszírozási képesség =  

nettó külső vagyonváltozás (+….) =  

nettó külföldi követelésváltozás (+…) 
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A következő azonosságok relevánsak a mai statisztikák szempontjából: 

 NL = CA+KA = (S + NFTK) – I, ill., 

 S+NFTK = I + NL  

 I – NFTK = S – NL  

 NL = NW(f) (+…) = NFA (+…) =  S – (I – NFTK) 

Ezek mennyiben mások, mint a CA-t 

középpontba állítók? 

(Mi a különbség NFTK és NFTC között?) 

 A régi és az új szemlélet eltérése:  

 A különbség látszólag technikai, valójában: tartalmi.  

 (Technikai: a GNDI a rendelkezésre álló (=szabadon elkölthető jövedelem); 

GNDI+tőketranszfer: különböző dimenziók keveréke)  

a) Makroszinten nem CA (tehát nem S–I) érdekes; hanem CA+KA, vagyis NL fontos, 

MERT: 

Nem az a fő kérdés, hogy a rendelkezésre álló jövedelménél többet vagy kevesebbet 

költött-e az ország, hanem az, hogy miként változott nettó külső (pénzügyi) 

vagyona (ehhez ismerni kell a tőketranszferek nagyságát) 

b) A szektorok (kormányzat, háztartás, vállalat) szintjén mért (S–I) adatok teljesen 

félrevezetők lehetnek: ezekből nem derül ki, hogy az egyes szektorok nettó 

pozíciója (=nettó hitelnyújtása = nettó finanszírozási képessége) mennyivel járult 

hozzá a gazdaság egésze  nettó külső pozíciójának változásához. 

(A nettó külső pozíció változása pedig: CA +KA (+…) = NL (+…) 

Egyéb volumenváltozás vs. tőketranszfer 

MAGYARORSZÁG FIZETÉSIMÉRLEG-STATISZTIKÁI: 

http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Statisztika/mnbhu_modszertanok/

FM_kiadvany_2006_hu.pdf  

Az állomány értéke azonban nemcsak a tranzakciók vagy átértékelések következtében 
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változhat, hanem egyéb okból is, például azért, mert valamilyen kétes kintlévőséget leírnak, 

azaz kivezetnek a könyvekből (write off).  

A követelésleírást – amely egy, a hitelnyújtó által egyoldalúan tett lépés – nem szabad 

összekeverni a tőketranszfereknél tárgyalt – az adós és hitelező közötti kölcsönös 

megállapodás alapján végrehajtott adósságelengedéssel.  

De az is az egyéb állományváltozásokat érinti, ha például valamilyen osztályozási 

szempontnak való megfelelés megváltozása miatt az egyik csoportból egy másikba kell 

bizonyos tételeket átsorolni. 

Erre példa a közvetlen tőkebefektetések és a portfolió részvény befektetések közötti 10 

százalékos határ átlépése.  

Ha az előző időszakban még a küszöbérték alatt maradó befektető a következő 

időszakban végrehajtott pótlólagos befektetésével már átlépi ezt a határt, akkor a pénzügyi 

mérlegben a tárgyidőszaki tranzakciót a közvetlen tőkebefektetések között kell elszámolni 

(visszamenőlegesen a pénzügyi mérlegben nem kell módosítást végrehajtani),  

az állományi statisztikában viszont az előző időszakban portfolióbefektetésként 

kimutatott értéket át kell tenni a közvetlen tőkebefektetések közé.  

Ezt az átcsoportosítást az egyéb állományváltozások között kell elszámolni.  

Folyó (C) vs. tőketranszfer (K) 

 Példák után a lényeg:  

 A folyó egyoldalú átutalás a jövedelmet  

 A tőkeátutalás a vagyont befolyásolja  

• Egyik eset: csak ott, aki kapja (EU-transzfer)  
• Másik eset: ott is, aki adja (egyezményes adósság-elengedés) 

 Ez a megkülönböztetés elsősorban statisztikai szempontból érdekes, de közgazdasági 

elemzésekben figyelni kell 

 Az új EU-tagországokban általában a folyó + tőketranszferek együttes összege érdekes 

 Azért kell majd az SNA-ben nem szereplő makroaggregátumokat bevezetni (pl. 

GNDI+NFTK) 

 mert az SNA készítésekor mást értettek NFTK-n, mint ma az EU-ban ( kohéziós, 

strukturális alapokból átutalások),  

 és az ESA sem kezeli a dolgot [ami a) fura; b) érthető] 
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Rendszeresebb kifejtés: 
a) GDP-től a tőketranszferrel korrigált GNDI-ig 

A nemzeti számlák és a fizetési mérleg kapcsolata 

 

 

b) Jövedelmi oldalról: (nemzeti számlák)  

 Megtermelt jövedelem:  

 GDP = W +P + ITn –> (megtermelt jövedelem) GDP alapáron (GVA) = CE +OS –> 

nemzetközi jöv. szint összehasonlítás.  

  [Miért fontos a CE (compensation of employees) nemzetközileg?] 

 Elsődleges jövedelemelosztás: elsődleges („jogosultsági”) jövedelmek (itt megy ki a 

profit és a kamat) 

 GNI = GDP + NFI = IPg + IPh +IPc  

 A jövedelmek másodlagos elosztása: rendelkezésre álló (szabadon elkölthető) 

jövedelmek  

 GNDI = GNI +NFTC = IDg +IDh +IDc 

 A logika: a GNDI a fogyasztás, így a megtakarítás forrása; a megtakarítás pedig a 

beruházásnak (külföldi kötelezettségállományt nem növelő) forrása.  

 Holott: a beruházásnak NFTK (egyoldalú tőkeátutalás) is lehet ilyen típusú forrása.  
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 Éppen ezért releváns: tőketranszferrel korrigált rendelkezésre álló jövedelem: 

 GNDI + NFTK: valójában ez a hazai beruházások külföldi kötelezettségeket  

nem növelő forrása. 

A termeléstől a nettó hitelnyújtásig 

(a nettó külföldi vagyon változásáig) 

 

c) A külső és a belső makrogazdasági egyensúly 

összefüggése négy szinten 

A jövedelemelosztás négy metszetében  

1) GDP  a megtermelt jövedelem és a belföldi felhasználás (BF) közötti rés  

2) NI  az elsődleges jövedelmek és a belföldi felhasználás közötti rés 

3) GNDI  a rendelkezésre álló jövedelmek és a belföldi felhasználás közötti rés 

4) GNDI + NFTK  a tőketranszferekkel korrigált rendelkezésre álló jövedelmek és a 

belföldi felhasználás közötti rés  
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1) A GDP szintjén: GDP – BF = X – M 

2) A GNI szintjén : GNI – BF = IP – BF = X – M +NFI 

(vagyis az ország tulajdonában álló elsődleges jövedelmek és a belföldi felhasználás 

különbsége megegyezik a fizetési mérleg áru-, szolgáltatásforgalmi, valamint jövedelmi 

tranzakcióinak összevont egyenlegével.) 

3) A GNDI szintjén: 

GNDI – BF = ID – BF = X-M + NFI + NFTC = CA, 

(vagyis a rendelkezésre álló jövedelem és a belföldi felhasználás különbsége azonos a 

folyó fizetési mérleg egyenlegével (CA-val). Ha a belföldi felhasználást fogyasztásra (C) 

és felhalmozásra (I) bontjuk: a megtakarítás (S = GNDI–C) valamint a felhalmozás 

különbsége megegyezik a folyó mérleg egyenlegével 

(S–I=CA).  

BF: belföldi felhasználás (C+G+I) 

IP: primary (elsődleges) income 

DP: disposable (rendelkezésre álló) income 

4) A GNDI + NFTK szintjén: 

GNDI + NFTK – C – I = CA+ KA, vagy egyszerűbben 

(S + NFTK) – I = NL, 

KA: a fizetési mérleg tőkemérlege, NL: nettó hitelnyújtás. 

A fenti azonosság szerint a tőketranszferekkel korrigált megtakarítás és a felhalmozás 

közötti különbség megegyezik a folyó fizetési és a tőkemérleg összevont egyenlegével, 

vagyis az ország nettó hitelnyújtásával, más néven nettó finanszírozási képességével. 

A gazdaság egészének nettó finanszírozási képessége/igénye a szektorok egyenlegeinek 

eredője:  

CA + KA = NL = NLg + NLh + NLc.  

Az utóbbi három tétel közül az első, NLg az államháztartás (ESA-95 szerint értelmezett) 

egyenlege, a második és a harmadik pedig a háztartási, illetve vállalati szektor nettó 

hitelnyújtása/hitelfelvétele (nettó finanszírozási képessége/igénye ).  

Ennek gyakorlati-statisztikai jelentősége: Magyarország pénzügyi számláiban a „Pénzügyi 

eszközök és kötelezettségek tranzakciója” című táblázatok tartalmazzák az egyes 

szektorok finanszírozási képességét, illetve igényét  
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Az egyes szinteken fennálló összefüggéseknek 

miben áll a makrogazdasági, illetve 

gazdaságpolitikai jelentőségük? 

 Az első szint (GDP és nettó export): ez mutatja pl.:  

 az ország javára teljesül-e nettó erőforrástranszfer, vagy maga teljesít nettó 

erőforrástranszfert külföldre 

 a külföldi tranzakciók egyenlege hogyan befolyásolja a növekedést  

 ez az a szint, amelyen a külső egyensúly befolyásolását célzó gazdaságpolitikai 

korrekciók hatása közvetlenül érvényesülhet stb. 

(Az ország nettó erőforrástranszfert teljesít, ha a NX>0). 

 A második (GNI) szint ugyancsak lényeges (többlet-) információt tartalmaz. 

 A GNI szintjén érzékelhető:  

 az ország felhalmozott nettó külföldi kötelezettség-állományának mekkorák a folyó 

terhei (kamat, profit)  

 ezen a szinten állnak rendelkezésre azok az információk, amelyek alapján 

vizsgálhatók:  

a) a külső adósság dinamikájára ható tényezők, illetve 
b) az adósság-növekedés fenntarthatósága 

 A negyedik szint (GNDI + tőketranszferek egyenlege) jelzi, 

 a külföldi jövedelemegyenleget mennyiben ellensúlyozza az egyoldalú (folyó+tőke) 

transzferek egyenlege  

 ezen a szinten derül ki: adott időszak tranzakciói együttesen mennyivel 

változtatták meg az ország nettó külföldi kötelezettségeinek állományát  

 (a nettó külföldi adósságot + nettó külföldi működőtőke-befektetés nagyságát +….).  
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A második és a negyedik szinthez viszonyítva 

 A harmadik (GNDI és folyó fiz mérleg) – elemzési, illetve gazdaságpolitikai nézőpontból 

– nem tartalmaz többlet-információt.  

 E szintnek elsősorban a statisztikai rendszer architektúrája szempontjából (a folyó 

és a tőketranszferek megkülönböztetése folytán) van jelentősége  

 Ennek ellenére: az elméleti közgazdák és a gyakorlati elemzők túlnyomóan ezen (a 

makroökonómiai szempontból kevéssé releváns) szinten 

 a folyó fizetési mérleg egyenlegeként (a megtakarítás és a felhalmozás 

különbségeként) értelmezi a gazdaság külső egyensúlyhiányát 
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d) Szektorbontás:  

állami és magánszektor  

 

 
 

 

ID a rendelkezésre álló jövedelem, NTK a nettó tőketranszfer, g a kormányzat, p a 

magánszektor. 

A lényeg: a tőketranszferek előjelétől/nagyságától függően NAGYON félrevezető lehet az a 

beállítás, hogy  

CA = (Sg – Ig) + (Sp – Ip), mert 

NTK S „után” jön 

Ezért a szektoronkénti (S–I) nem mutatja meg, hogy pl. egy külső egyensúlyhiány 

hátterében mekkora kormányzati/magánszektorbeli túlköltekezés áll. 

Hazai példa: nemzeti számlák 2002–2003  

(GDP-hez viszonyított arányok, %)  

(HF: milyenek az arányok 2005–2008-ban?) 

2002:  

 Sg–Ig: –4,6; NLg (= S–I +NTK): –8,5 

 Sh–Ih: 0,1; NLh: 0,7 

2003: 

 Sg–Ig: –6,5; NLg (= S–I +NTK): –6,3 

 Sh–Ih: –1,1; NLh: –0,5  

2004: 

 Sg–Ig: –4,6; NLg (= S–I +NTK): –7,1(– 5,8) 

 Sh–Ih: 0; NLh: 1,3 (2,5) 

(IDg – Cg – Ig + NTKg) + (IDp – Cp – Ip + NTKp) = CA + KA = NL 

 

      Sg       Sp 

 



 

 

 

26 

e) A külső egyensúlyhiányok finanszírozása: 

flow-k és stock-változások 

1. Az egyensúlyhiány (NB – nettó hiteligény) finanszírozásának forrásai: 

FDI 

Portfolió-befektetés 

Egyéb befektetés (hitel) 

Devizatartalék-csökkenés 

2. Más csoportosításban: adóssággeneráló vs. nem adóssággeneráló finanszírozás 

Nem adóssággeneráló: FDI +portfolióból tulajdonosi részesedés 

Adóssággeneráló: összes többi 

[Más csoportosítási lehetőségek  tulajdonosi („egyéb”) hitel] 

3. Stock- változások: nettó külföldi kötelezettség dNFA változásának összetevői: 

Tranzakciók (= finanszírozás) 

Átértékelődés (árfolyam, ár) 

Egyéb vol. változás 

(Stat. források: fizetési mérleg; fiz. mérl.: állományok; pénzügyi számlák) 
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Ami az előzőeket keretbe foglalja: kibővített 

Flow of Funds (FOF): 

FOF: folytatás 
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Exercise: Synonyms 

There are a number of terms that are used in national accounts, but economists use a wide 

range of synonyms for them. Choose from the list in italics below all the correct synonyms 

for:  

A.  GDP at current prices;  

B.  GDP in volume;  

C.  GDP deflator;  

D.  Public deficit. Beware that not all of them are synonyms for any of the above. 

1. GNP 2. GNI at current prices 3. Nominal GDP 4. Sum of output in euros 5. GDP in 

quantities 6. GDP in value 7. GDP at constant prices 8. Sum of gross values added in volume 

9. Deflated Net Domestic Product 10. Real GDP 11. GDP price index 12. Consumer price 

index 13. GDP at 1995 prices 14. Sum of deflated incomes 15. “Growth” 16. Financing 

capacity of public enterprises 17. General government net borrowing. 

Házi feladat 

 3 féle: 

 Rövidebb távú hazai elemzés (negyedéves adatok alapján) 

 Középtávú nemzetközi összehasonlítás  

(éves adatok alapján) 

 Konzisztenciaelemzés a GDP, FM és PSZ között 2004–2007.  

Függelék: alkalmazott jelölések, rövidítések 

Flow-k 

GDP = 

GO: bruttó termelés 

– IC: termelő felhasználás 

+GVA: bruttó hozzáadott érték 

+ ITc: közvetett adók és támogatások egyenlege 
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= GDP 

GVA: bruttó hozzáadott érték 

+ITp: közvetlen (termelési adók és támogatások egyenlege) 

+CE: munkavállalói jövedelem (compensation of employees) + 

+OS: működési eredmény (operating surplus) 

= GDP 

GDP = C+I+G-NX 

C: magánfogyasztás, G kormányzati fogyasztás, I: felhalmozás,  

X: áru és szolgáltatás export, M:  áru és szolgáltatás import 

NX (=X-M): nettó export 

NFI: nettó külföldi jövedelem (net foreign income) 

GNI (= GDP+NFI) bruttó nemzeti jövedelem (gross national income) [RÉGEN: GNP] 

IP (= IPg +IPh+ IPc= GNI): elsődleges jövedelem (primary income)  

NFTC: nettó külföldi egyoldalú folyó transzfer (net foreign transfer, current) 

GNDI (=GNI+NFTC): bruttó rendelkezésre álló nemzeti jövedelem 

ID = (IDg +IDh +IDc= GNDI): rendelkezésre álló jövedelem (disposable income) 

S: (=GNDI–C): Megtakarítás 

RGDI: bruttó hazai reáljövedelem (real gross domestic income) 

RGNI: bruttó nemzeti reáljövedelem  

RGNDI: rendelkezésre álló bruttó nemzeti reáljövedelem 

Fizetési mérleg 

CA: folyó fiz. mérleg 

NFI: nettó külföldi jövedelem (net foreign income) 

NFTK: nettó külföldi egyoldalú tőketranszfer 

KA: tőkemérleg (capital account) (NFTK + nem termelt, nem pü eszközök) 

CA+KA= NL: nettó hitelnyújtás (net lending); (–)NL  NB nettó hitelfelvétel (net 

borrowing) 

FA: pénzügyi mérleg 

NEO: tévedések és kihagyások (fiz. mérleg: stat. hiba) 

Sock-ok (nettók) 

NFDI a nettó külföldi működőke-befektetés állománya –> 

NFPO: a nettó portfolió és egyéb külföldi befektetés állománya 
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NFPO_FDI: a nettó portfolió és egyéb külföldi befektetés állományán belül: tulajdonosi 

részesedés –> nem adóssággeneráló  

NFDI_ O: FDI-on belül „egyéb” (other) tőke [régen: tulajdonosi hitel (proprietors’ credit)]  

NDEBT (1): (Portfolió + egyéb befektetés mínusz a tulajdonosi rész, ami „nem FDI”) +egyéb 

befektetés  

NDEBT (2): (Portfolió befektetés +egyéb befektetés mínusz a tulajdonosi rész, ami „nem 

FDI” plusz az FDI-ból: tulajdonosi hitel) + egyéb befektetés  

NFA/NFL: nettó külföldi követelés/kötelezettség 

R: jegybanki devizatartalékok 

NW(k): nettó (külföldi) vagyon (net worth) [ NW=NL + OVC + REV]  

(OVC: egyéb volumenváltozás; REV: átértékelődés) 

M: monetáris bázis (jegybankpénz) 

M1…n: a pénzmennyiség (különböző meghatározások szerint)  

A szektorok jelölései: 

g: kormányzat 

h: háztartás 

c: vállalat 

h+c –> p: magánszektor 
 


