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Jelentés a kormányzati szektor egyenlegéről és adósságáról (2016. évi I. EDP-jelentés)
2015-ben a kormányzati szektor hiánya a nemzeti számlák előzetes adatai
alapján 679,7 milliárd forint volt, a GDP 2,0%-a. A nemzeti számlák rendszere (ESA 2010) módszertani előírásai alapján összeállított adatok szerint
a kormányzati szektor bevétele 16 417,5 milliárd, kiadása 17 097,2 milliárd
forint volt. 2014-hez képest a bevételek 7,3, a kiadások 6,6%-kal nőttek.
A hiány 54,2 milliárd forinttal magasabb az április 1-jei gyorstájékoztatóban
megjelentnél. Az egyenleg romlásának oka, hogy módosult a
növekedésiadóhitel-befizetések előzetes elszámolása.
A kormányzati szektor adóssága – a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai
alapján – 2015 végén 25 394 milliárd forint volt, a GDP 75,3%-a.
Az adatokat a KSH a túlzotthiány-eljárásról (Excessive Deficit Procedure
– EDP) szóló jogszabály alapján, a nemzeti számlák európai rendszerében
(ESA 2010) foglalt módszertani előírásoknak megfelelően jelentette az
EU statisztikai hivatalának, az Eurostatnak.
Az Eurostat fenntartást fogalmazott meg a magyar EDP jelentés kapcsán, mivel a jelentés készítői a pénzügyi vállalati szektorból nem sorolták
át az Eximbankot a kormányzati szektorba. A magyar statisztikai hatóságok

másként ítélik meg az Eximbank besorolását, az ezzel kapcsolatos érveiket
elküldték az Eurostatnak. A két fél álláspontja továbbra is eltérő, ami az
Eurostat részéről a fenntartás megfogalmazásához vezetett. A magyar statisztikai hatóságok továbbra is a kérdés tisztázásában érdekeltek, ennek
érdekében a közeljövőben konzultációt kezdeményeznek a kérdésben kompetenciával bíró fórumokon a foglyul ejtett pénzügyi vállalatok1 szektorba
sorolásának ESA 2010 jogszabály szerinti értelmezéséről.
A KSH és az MNB közös közleménye
Magyarország teljes EDP-jelentése
Az Eurostat által kiadott sajtóközlemény
Magyarország visszamenőleges EDP-adatai (1995–2011)
Az EDP-jelentés összeállításának módszertana (angol nyelven)
• 1. melléklet: Kormányzati szervek listája (angol nyelven)
• 2. melléklet: Együttműködési megállapodás (magyar nyelven)
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A kormányzati szektor egyenlege a GDP százalékában

A kormányzati szektor adóssága a GDP százalékában
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1 A foglyul ejtett pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó módszertani magyarázat az ESA 2010-ben található (2.21.–2.23.).
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