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ÖSSZEFOGLALÓ
Makrogazdasági folyamatok és előrejelzések
2010-ben a magyar gazdaság egy százalék alatti növekedése várható a 2009. évi 6,3
százalékos visszaesést követően. A sérülékeny, de javuló világgazdasági konjunktúra
hatására az export dinamikusan nő, míg a belső kereslet továbbra is szűk marad. A
háztartások rendelkezésre álló jövedelme a 2009. évi 3,4 százalékos visszaesést követően
modellszámításaink alapján 2010-ben 2-2,5 százalékkal tovább csökken. A megtakarítási ráta
a jövedelemegyenlőtlenségek erősödése, a magas munkanélküliség és az óvatossági célú
megtakarítások előtérbe kerülése miatt továbbra is magas szinten marad. Mindezekkel
összefüggésben
a
fogyasztói
szokások
tartósan
megváltoztak,
így
a
jövedelemcsökkenésnél nagyobb, 3 százalék körüli lakossági fogyasztás visszaesést
valószínűsítünk 2010-re.
A kedvező külső és a továbbra is szűk belső kereslet hatására a vállalati szektor beruházási
rátája alacsony marad, de a készletfeltöltés következtében a bruttó felhalmozás a tavalyi
összeomlást követően már dinamizálódik. A fiskális szigor az állami beruházásokat alacsony
szinten tartja. Összességében 2010-ben 1 százalékkal növekvő állóeszköz-felhalmozást és
10 százalék feletti bruttó felhalmozás bővülést prognosztizálunk.
A 2009. évi 11,5 százalékos belföldi keresletcsökkenést követően 2010-ben stagnáló
belföldi felhasználást valószínűsítünk. Erőteljes, 9-10 százalék körüli export és
importdinamika várható 2010-ben, a forgalom élénkülése jelentős külkereskedelmi
mérlegtöbbletet eredményez. A folyó fizetési mérleg – a stagnálás körüli növekedéssel
összhangban – 2010-re már negatívba fordul, de az EU transzfereket is tartalmazó nettó
külföldi finanszírozási pozíciónk pozitív tartományban marad.
A fiskális politika mozgástere 2010-ben relatíve szűk lesz, az új kormány által is vállalt 3,8
százalékos hiánycél többletforrások gyűjtését teszi szükségessé, ami egyrészt negatívan
hathat a közösségi fogyasztás és felhalmozás, illetve a természetbeni társadalmi juttatások
dinamikájára, másrészt a szigorú transzfer-politika a csökkenő lakossági jövedelmeken
keresztül ronthatja a lakossági fogyasztás és felhalmozás növekedési kilátásait. A társasági
adóráta második félévi csökkentése számításaink szerint mintegy 70-90 milliárd forintos
megtakarítást jelent a kis- és középvállalatok számára, ennek hatására idén még nem
valószínűsítünk jelentős teljesítménybővülést.
A hosszabb távú növekedés fenntartható beindítása az igazi kihívás a magyar
gazdaságpolitika számára, de ez igazán a 2011. év feladata és lehetősége lesz. Itt az egyik
veszélypontot a törékeny külpiaci konjunktúra jelenti. Egy kedvezőtlenebb külső keresleti
pálya mentén a jelenleg látható exportvezérelt kilábalás megtorpanhat, ami az államháztartás
pozícióit is ronthatná.
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A másik fő kérdés, hogy melyek azok a gazdaságpolitikai eszközök a foglalkoztatottság
növelésére, a magánberuházások ösztönzésére, azaz a belföldi kereslet dinamizálására,
amelyek nem veszélyeztetik a makrogazdasági egyensúlyt. Alapvető fontosságú, hogy a
lehetséges szabályváltozások (pl. a minimálbér emelése, vagy az egykulcsos adó) ne
okozzanak foglalkoztatási veszteséget, a pluszteljesítményből fakadó jövedelem-többlet
kompenzálja az elsődleges adókiesést, és ne élesedjenek az alacsony jövedelmű rétegek
leszakadásából fakadó társadalmi feszültségek sem.
A tervezett adóváltoztatások 2011-re fejthetik ki hatásukat. Kedvező külső környezet és a
háztartásoknál maradó többletjövedelem következtében már érezhető mértékű, 3 százalék
körüli növekedést érhet el a magyar gazdaság, bővülő lakossági fogyasztás és 5 százalékot
közelítő beruházás-növekedés mellett.

A nemzetközi kilátások és a külső kereslet alakulása
A nemzetközi kilátásokat ugyan számos területen továbbra is a bizonytalanság jellemzi, a
világgazdasági válság lefutása sokkal gyorsabbnak bizonyul a korábban prognosztizáltnál. A
fejlődő, feltörekvő országok élénk aktivitásának köszönhetően 2010-ben a globális növekedés
várhatóan 4,2 százalékra tehető. A fejlett országok azonban csak mérsékelt ütemben tudnak
bővülni. A tavalyi visszaesést követően az Egyesült Államok gazdasága idén 3,1, az Európai
Unióé 1 százalékkal növekedhet, szemben a feltörekvő ázsiai államok 8,7 százalékos
lehetséges GDP növekedésével. A világkereskedelem újraéledése jelentős szerepet játszik a
javulásban, melynek következtében a globális egyensúlytalanságok újra növekedhetnek, az
előrejelzések szerint viszont a krízis előtti szintjüket nem érik el. A növekedés folytonos
fennmaradását számos tényező veszélyezteti. A globális pénzügyi rendszer nagyrészt
szabályozatlan, további nemzetközi összefogást tesz szükségessé. Problémát jelent a magas
munkanélküliség, illetve számos feltörekvő ország gazdasági túlhevülése.
Legnagyobb gazdasági partnerünk, az Európai Unió gazdasága 2010 első negyedévében 0,5
százalékkal növekedett az előző év azonos negyedévéhez képest. Az enyhe növekedés
húzóerejévé a globális külkereskedelem feltételeinek várakozásokat meghaladó javulása vált.
Az export bővülése növelte a készletezési aktivitást és kedvezően hatott a feldolgozóipar
termelésére. Az Európai Unió növekedési kockázatai továbbra is magasak. Az EU kilábalása
az exportnövekményen keresztül egyrészt jelentősen függ a külső feltételek alakulásától,
másrészt a magas munkanélküliségi ráta, a növekvő eladósodottság, illetve a pénzpiaci
kockázatok további bizonytalanságokat hordoznak magukban.
Mindemellett a szélesebb körben meginduló fiskális konszolidáció, az elhalasztott
beruházások, és a relatíve magas tőkeköltségek ugyancsak korlátozzák a növekedési
lehetőségeket. Az Európai Unió kilábalása lassúnak és elhúzódónak ígérkezik. A Bizottság
idén a valutaövezetben 0,9 százalékos, az EU egészében 1,0 százalékos növekedést
valószínűsít. Németország gazdasága 2010-ben 1,2 százalékkal, 2011-ben 1,6 százalékkal
bővülhet.
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A világgazdaság várható növekedése
(százalékos változás az előző év azonos időszakához képest)
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A külső kereslet a 2009-es 4,2 százalékos visszaesését követően az idei évben várhatóan
1,4 százalékkal bővül. A legnagyobb növekedés Oroszország, az Egyesült Államok és
Lengyelország esetében prognosztizálható (3,7, 2,8 illetve 2,7%). Visszaesésre csak
Spanyolországban kell számítani (-0,4%).
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A bruttó hazai termék alakulása
A bruttó hazai termék 2010 első negyedévében 0,1 százalékkal növekedett az előző év
azonos időszakához képest, ami jelentős javulásként értékelhető mind az előző negyedévet
jellemző 4 százalék körüli visszaeséshez, mind a 2009-es 6 százalék feletti GDPzsugorodáshoz viszonyítva. Az eredményben egyrészt az alacsony bázis és a külső kereslet
javulása játszott fontos szerepet. Az export és az import volumene gyors növekedésnek indult
az év elején, azonban a tavalyi visszaesés olyan mértékű volt, hogy legjobb esetben is csak a
2007. évi szint érhető el idén. A második negyedévben várhatóan gyorsul a GDP növekedése,
az év végére azonban lassulhat az export bővülése, ami a megtörheti a gazdasági növekedés
dinamikáját. 2010 egészére 0,9 százalékos növekedést valószínűsítünk, stagnáló belső
kereslet és javuló külső konjunktúra mellett. 2011-re a hazai és a külföldi kereslet
élénkülésével, a pénzügyi egyensúly, valamint a nemzetközi bizalom fokozatos
helyreállításával számolunk, a GDP 2,9 százalékos növekedését prognosztizáljuk.
A GDP, az export és az import alakulása 2005-2010
(milliárd Ft, 2000. évi áron)
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Az exportkereslet alakulása
2010 első négy hónapjában a külkereskedelmi termékforgalom közel egymilliárd euró
többlettel zárt az előzetes adatok szerint. Az élénkülő globális konjunktúrát a magyar export
ki tudta használni, bár a külső kereslet növekedése az importigény miatt a behozatal indexeit
is megemelte, a két viszonylat közti dinamikák különbsége csökkent. Áprilisban a 21
százalékos kivitel növekedése már csak 1 százalékponttal haladta meg a behozatal
dinamikáját. A viszonylag jó exportteljesítmény volt a fő meghatározó tényezője annak, hogy
a hazai recesszió véget ért, és megkezdődött a válságból való kilábalás. Az idei kivitelt
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segítette az első három hónap 0,9 százalékos cserearány-javulása, ellene hatott viszont az
első negyedéves jelentős forinterősödés.
A termékszerkezetet tekintve a legdinamikusabban a gépek és szállítóeszközök, ezen belül
főleg a híradástechnikai eszközök kivitele nőtt, bár a behozatalban is ez az árucsoport érte el
a legmagasabb növekedési ütemet. Kedvezőtlen jelenség ugyanakkor, hogy a mezőgazdasági
és élelmiszer jellegű termékek mérlege jelentősen romlott. 2009 második felétől a főbb
exportpiacainknak számító országok gazdasági teljesítménye javult, ezen belül ezúttal inkább
a korábbi tagországokkal folytatott kereskedelmünkben keletkezett nagyobb többlet a tavalyi
első negyedéves értékekhez viszonyítva. Az Unión kívüli országokkal folytatott
külkereskedelmünkre jellemző passzívumunk viszont mintegy negyedmilliárd euróval kisebb
lett, mint 2009 első negyedévében.
A modellszámítások szerint 2010-ben csökkenni fog a külkereskedelem aktívuma az első
négy havi igen kedvező adat ellenére, bár a második negyedévben a meggyengült forint
továbbra is ösztönzi majd a kivitelt. Az év egészére vonatkozóan a GDP alapú export 9,4
százalékos növekedését valószínűsítjük, nem számolunk a külső kereslet megtorpanásával
annak ellenére sem, hogy a kereskedelmi partnereinknél a piacösztönző intézkedéseket már
idén az egyensúlyjavítást célzó gazdaságpolitika váltja fel. A jövő évre vonatkozóan –
nagyfokú bizonytalanság mellett – az export 7,4 százalékos növekedését prognosztizáljuk.

A foglalkoztatottság, a lakossági jövedelmek és a fogyasztási kereslet alakulása
2010 első negyedévében a foglalkoztatottak száma 1,2 százalékkal csökkent az egy évvel
korábbihoz képest. A munkanélküliek száma ugyanezen időszakban 95 ezer fővel emelkedett,
elérte a 498 ezer főt. A munkanélküliségi ráta elérte tetőpontját, 11,8 százalékot. Az
áprilisi és májusi új adatok némi optimizmusra adhatnak okot. A foglalkoztatottak száma
kismértékben emelkedett január-márciushoz képest, és a munkanélküliek száma minimálisan
csökkent. Az elbocsátottak jelentős hányada a munkapiacon maradt.
A bruttó átlagkeresetek 2010 első négy hónapjában éves összehasonlításban 4,5 százalékkal
nőttek. A személyi jövedelemadó kulcsainak és sávhatárának módosítása érezhetően
csökkentette az adóterhelést így a nettó átlagkeresetek 10,9 százalékkal nőttek az előző év
azonos időszakához képest. A reálkeresetek a január-áprilisi időszakban nemzetgazdasági
szinten 4,7 százalékkal emelkedtek. Az idei évben a keresetek vásárlóértéke
nemzetgazdasági szinten várhatóan 2,3 százalékkal nő.
2010 első negyedévében a lakossági fogyasztási kereslet csökkenő mértékben, mintegy 4,2
százalékkal esett az előző év azonos időszakához képest. A háztartások fogyasztási kiadása
ennél erőteljesebben esett vissza, ami a fogyasztói szokások tartós megváltozására utal. A
kiskereskedelmi forgalom adatai alapján a fogyasztás-visszaesés leginkább az iparcikk
jellegű vegyes termékeknél, a bútor-, háztartási cikkeknél, illetve az üzemanyagoknál
figyelhető meg. A közösségi fogyasztás 4,4, százalékkal nőtt. A végső fogyasztási kereslet
összességében mintegy 3 százalékkal csökkent 2010 első negyedévében.
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Előrejelzésünk szerint 2010-ben a fogyasztási kereslet visszafogott lesz. A prognosztizált 2,5
százalékos reáljövedelem-csökkenésnél nagyobb, 2,9 százalékos lakossági fogyasztásvisszaesést valószínűsítünk 2010-re. A háztartási szektor nettó megtakarítási pozíciója tovább
javul az óvatossági célú megtakarítások miatt. A megtakarítási pozíciót javítja az is, hogy a
lakossági hitelpiacot továbbra is erős likviditás-szűke jellemzi. A közösségi fogyasztás
várhatóan 1,5 százalékkal nő. A teljes végső fogyasztási kereslet éves szinten 2,3
százalékkal csökkenhet.
2011-re a gazdaság dinamizálódása és az adócsökkentések hatására 3 százalék körüli
lakossági fogyasztásnövekedést várunk, míg a közösségi fogyasztás az idei évhez
hasonlóan 1-1,5 százalékkal bővülhet.

A felhalmozási kereslet alakulása
A bruttó állóeszköz-felhalmozás 2010 első negyedévében 4,4 százalékkal esett vissza,
miközben a bruttó felhalmozás a tavalyi 30,3 százalékos zuhanást követően 3 százalékkal
növekedett. Az eredmények megerősítik a korábbi feltételezésünket, miszerint a gazdasági
válság enyhülésével a beruházási aktivitás csak fokozatosan kezd javulni, miközben a
készletfelhalmozás hirtelen válthat gyors növekedésbe.
2010-ben várakozásaink szerint a beruházási aktivitás még mindig meglehetősen visszafogott
marad, de már nem csökken tovább. A fejlesztések lassú beindulását a 2010-ben alig bővülő
belföldi kereslet magyarázza. Az alacsony kapacitáskihasználtság is mérsékli a
kapacitásbővítő beruházások beindítását. A beruházások bővülését némileg visszafogja a
hitelkínálati oldalon tapasztalható likviditás-szűke.
A 2009. évi rekord mértékű beruházás-csökkenést követően 2010-re a bruttó állóeszközfelhalmozás 1 százalékos növekedését prognosztizáljuk, a készletciklus megfordul, így a
bruttó felhalmozás erőteljesen, 10,4 százalékkal emelkedhet.

Importigény, külkereskedelmi mérleg
2010 első negyedévében a szolgáltatásokat is magában foglaló GDP-import 11,6
százalékkal növekedett. Az év hátralévő részében a konjunktúra élénkülésének
köszönhetően fokozatosan a belföldi kereslet is növekedésnek indulhat, így az import
dinamikája eléri az exportét. Az év egészére vonatkozóan a GDP alapú import 9,4
százalékos növekedését valószínűsítjük, míg 2011-re 7,6 százalékos növekedésével
számolunk.
Jelenleg már rendelkezésre állnak a 2009. évi (korrigált) folyó fizetési mérleg adatok. A 186
millió eurós aktívum valamivel kisebb lett az előzetesen becsültnél. A több mint 7 milliárd
eurós egyenlegjavulást elsősorban az áruforgalmi többlet eredményezte, de a külföldi
tulajdonú vállalatok csökkenő profitja és a viszonzatlan folyó átutalások alakulása is jelentős
szerepet játszott. Érdekes jelenség volt 2009-ben, hogy a világgazdasági válság az
idegenforgalmunkat sem a bevételi sem a kiadási oldalon lényegesen nem érintette. Az EU-s
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tőketranszfereket is tartalmazó tőkemérleg egyenlege több mint 200 millióval javult, így a
(felülről számított) finanszírozási képességünk közel másfél milliárd eurót tett ki.
2010-ben a folyómérleg várhatóan romlik, előrejelzésünk szerint a hiány egymilliárd
euró körül alakul, ami nagyjából a GDP egy százaléka. 2011-ben további csekély
egyenlegromlással számolunk, amely a növekedés importigényéből és a külföldi tulajdonú
vállalatok várható profitnövekedéséből adódik. A modellszámítások szerint 2011-ben a folyó
fizetési mérleg hiánya meghaladja az 1,7 milliárd eurót. Az uniós tőketranszferek azonban a
folyó fizetési mérleg hiányát jóval meghaladják, azaz továbbra is pozitív lesz a külfölddel
szembeni nettó pozíciónk. 2010-ben mintegy 2,5 milliárd, jövőre kb. 3 milliárd körüli
tőketranszferrel számolunk.

A fiskális politika és az államháztartás
Az államháztartás pénzforgalmi adatok alapján számított egyenlege 2010 első öt
hónapjában – önkormányzatok nélkül – 736 milliárd forintos hiányt mutatott, ami az
éves előirányzat 85 százalékának felel meg. A deficit meghaladja mind az időarányos
mértéket, mind a tavalyi év azonos időszakának értékét. Az államháztartás alrendszerei közül
a január-májusi időszakban a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 35 milliárd forintos
hiányt halmoztak fel, ami kevesebb, mint a fele a tavalyi év azonos időszakában mért
értéknek. Az elkülönített állami pénzalapok 27 milliárd forintos szufficitje meghaladja a várt
szintet, és a korábbi időszak tendenciái alapján az is elképzelhető, hogy ez az alrendszer az
előirányzottnál is nagyobb többletet produkál majd. A központi költségvetés hiánya 729
milliárd forint volt, ami annak ellenére megfelel az előzetes várakozásoknak, hogy az egész
évre várt deficit 87 százalékát teszi ki. Idén ugyanis még a szokottnál is jobban eltér a deficit
éven belüli lefutása az időarányostól. Ennek legfőbb oka, hogy egyes kiadási tételek ez év
első hónapjaiban jelennek meg nagyobb súllyal (kamatkiadások, MÁV támogatások,
közszféra kereset-kiegészítése).
Az év egészére tervezett 3,8 százalékos ESA hiány megvalósíthatóságát több tényező is
fenyegeti. Egyrészt a PM előrejelzése most 180 milliárd forinttal kevesebb adóbevétellel
számol, mint a költségvetés elfogadásakor. Ez kisebb részben az ingatlanadó eltörléséből
fakad (mintegy 50 milliárd forint), emellett azonban szinte minden adónemből az
előirányzatnál kevesebb bevételt vár a kormány. Ezt csak részben ellensúlyozza, hogy a
várható kamatkiadások 50 milliárd forinttal csökkentek, továbbá a magánnyugdíjpénztárakból az állami rendszerbe visszalépők átvétele 40 milliárd forint terven felüli bevételt
jelenthet. Az így adódó 90 milliárd forintos elmaradást magyarázza, hogy májusra szinte
teljesen lenullázódott a stabilitási tartalék. Ezek a számok még nem tartalmazzák az árvíz
elleni védekezésre, illetve az árvízkárok átvállalására már elköltött állami tízmilliárdokat.
Az új kormány által eddig meghirdetett fiskális intézkedések együttes várható
egyenlegjavító hatása mintegy 150 milliárd forint, ami fedezetként szolgálhat a stabilitási
tartalék feltöltésére, valamint az árvízzel kapcsolatos – a költségvetést érintő – költségekre.
Összességében mindez azt eredményezi, hogy tartható lehet az idei évre tervezett hiánycél,
amennyiben nem történik valamilyen váratlan fordulat az államháztartási folyamatokban.
Ilyen jellegű kockázatok azonban léteznek. Közöttük a legjelentősebb annak lehetősége, hogy
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az önkormányzatok a választások közeledtével jelentős költekezésbe kezdenek az általuk
korábban felhalmozott nagy mennyiségű likvid eszköz terhére. Továbbá az is előfordulhat,
hogy az adóbevételekben az eddig ismertnél is lényegesen nagyobb elmaradások
következhetnek be.
Véleményünk szerint a bejelentett fiskális intézkedések következetes végrehajtása esetén
teljesíthető az idei deficitterv. Az államháztartás GFS módszertan szerint számolt hiánya –
önkormányzatokkal együtt – 2010-ben elérheti az 1078 milliárd forintot, ami a GDP 4
százalékának felel meg. Az ESA szemléletű deficit ennél kisebb lehet, várhatóan a GDP
3,8 százalékát teszi ki.
Az alábbi táblázat az államháztartás alrendszereinek 2010-ben várható egyenlegét mutatja,
mellette összehasonlításképpen közöljük a PM előrejelzéseit is.
Az államháztartás 2010. évi alakulására vonatkozó
ECOSTAT és PM prognózis összehasonlítása
PM

2010

Ecostat

Mrd Ft

GDP %

Mrd Ft

GDP %

Költségvetési egyenleg

-820

-3,08

-820

-3,02

TB egyenleg

-83

-0,31

-128

-0,47

Elkül. Alapok

31

0,12

20

0,07

ÁH GFS (önkorm nélkül)

-872

-3,28

-928

-3,42

Önkormányzatok

-185

-0,70

-150

-0,55

ÁH GFS

-1057

-3,97

-1078

-3,97

ESA-híd

53

0,20

53

0,20

ÁH ESA

-1004

-3,77

-1025

-3,77

GDP

26617

27158

Számításaink szerint az államháztartás GFS módszertan szerint számolt hiánya –
önkormányzatokkal együtt – 2011-ben elérheti a 881 milliárd forintot, ami a jövő évi GDP
3,1 százalékának felel meg. Az ESA szemléletű deficit ennél 0,1 százalékponttal lehet
kisebb.

Az infláció alakulása és a monetáris folyamatok
2010 májusában a fogyasztói árak a tavalyi év azonos időszakához képest 5,1 százalékkal
voltak magasabbak, míg az év első 5 hónapjában az infláció 5,8 százalék volt. Egy év alatt
a járműüzemanyagok drágultak a legjelentősebben, ebben a körben 27 százalékos volt az
áremelkedés. Az élelmiszerárak viszont 1,3 százalékkal estek tavaly májushoz képest.
Az EU többi tagországában 2010 áprilisához viszonyítva 2 százalékkal voltak magasabbak az
árak az előző év áprilisához képest. A 27 ország között 5,7 százalékkal Magyarországon volt
a legmagasabb az áremelkedés, utána Görögország következett 4,7 százalékkal.
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Júliustól jelentős inflációcsökkenéssel számolunk, hiszen akkortól már szerepel a tavalyi
bázisban a 2009. júliusi áfa-emelés hatása. Ezt az is alátámasztja, hogy a változatlan
adótartalmú árindex nagyon alacsony, 1 százalék körüli értéken van. Mindemellett júliustól
magasabb lesz az inflációs ráta, hiszen a 2010. januári jövedékiadó-emelés változatlanul
felfelé nyomja az árakat. További felhajtóerővel bír az árakra a világpiaci energiaárak
emelkedése, a forint gyengélkedése, illetve az erős dollár hatása, ami forintban mérve tovább
emeli az energiahordozók árait. Bár a kormány egyelőre befagyasztotta a hatáskörébe eső
energiaárak emelését, ez hosszútávon nem tűnik fenntarthatónak. Vagyis az emelkedések
hatása később be fog épülni a fogyasztói árakba. A kedvezőtlen időjárás miatt a várhatóan
emelkedő élelmiszerárak is felfelé hajtják majd a fogyasztói árakat.
Mindezeket figyelembe véve 2010-re éves szinten 4,8 százalékos inflációt
prognosztizálunk. Az egész évre vonatkozó érték két markánsan eltérő időszakra bontható,
az első két negyedéves magasabb áremelkedési ütemet (6,0 és 5,7%) lényegesen alacsonyabb
inflációs ráta követi az utolsó két negyedévben (4,0 és 3,7%).
2011-re a fogyasztói árak 3,1 százalékos növekedését, vagyis az infláció további csökkenését
prognosztizáljuk. Az időszak végére elérhető lehet a jegybank által kitűzött 3 százalék alatti
pénzromlási ütem.
A főbb makrogazdasági mutatók alakulása a modellszámítások alapján
(változás az előző évihez képest, összehasonlító áron)
Megnevezés

2009

Bruttó hazai termék (GDP)
-6,3
Végső fogyasztás
-5,7
Lakossági fogyasztás
-6,7
Közösségi fogyasztás
1,0
Bruttó állóeszköz-felhalmozás
-6,5
Bruttó felhalmozás
-30,3
Belföldi felhasználás
-11,5
GDP export
-9,1
GDP import
-15,4
Infláció
4,2
A termelői ár változása
4,9
A folyó fizetési mérleg egyenlege
186,0
(millió euró)
A folyó fizetési mérleg egyenlege
0,2
a GDP százalékában
Költségvetési egyenleg
-737,2
GFS elszámolásban (Mrd Ft)
Költségvetési GFS egyenleg
-2,8
a GDP százalékában
Az államh. GFS egyenlege (Mrd Ft) -1007,4
Az államháztartási GFS egyenleg
-3,9
a GDP százalékában
Forrás: KSH, ECOSTAT, ECO-LINE modell

2010

2010

2011

0,9
-2,3
-2,9
1,5
1,0
10,4
0,2
9,4
9,4
4,8
2,4

2,9
2,7
2,9
1,3
4,8
3,5
2,9
7,4
7,6
3,1
3,7

-217,4

-980,9

-1726,5

-2,0

-0,8

-1,0

-1,7

-177,3

3,5

-38,5

-820,3

-755,8

-10,1

-2,6

0,1

-0,5

-3,0

-2,6

-569,4

-318,5

-124,8

-65,8

-1078,5

-881,6

-9,5

-4,7

-1,8

-0,9

-4,0

-3,1

I.
0,1
-3,0
-4,2
4,4
-4,4
3,0
-2,4
13,7
11,6
6,0
-2,3

II.
1,4
-3,5
-4,0
0,0
-2,1
20,5
0,5
9,9
9,7
5,7
3,0

III.
1,0
-1,9
-2,2
0,1
4,0
14,2
1,5
8,5
10,1
4,0
3,2

IV.
0,9
-0,8
-1,1
1,8
3,9
5,0
1,0
6,2
6,8
3,7
5,8

-125,3

-142,7

-495,5

-0,6

-0,6

-608,0
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Ágazati konjunktúra
A nemzetgazdasági beruházások a felhasználási tételek legnagyobb részét teszik ki, 2010.
első negyedévében volumenük 6,4 százalékkal esett vissza az előző év azonos
időszakához viszonyítva. Folytatódott a több mint két éve tartó negatív trend, bár a
csökkenés üteme idén már mérséklődött. A nagyobb beruházási súllyal bíró nemzetgazdasági
ágak közül egyedül a szállítás, raktározás fejlesztései emelkedtek 11,4 százalékkal. A
feldolgozóiparban 16 százalékkal, az ingatlanügyletek területén 19 százalékkal kevesebbet
ruháztak be. 2010 második felében a beruházások növekedésére lehet számítani. A
nemzetgazdasági beruházások változását közvetett módon erősítheti a külső konjunktúra
fokozatos élénkülése. A hazai kereslet továbbra is szűk marad, sem a lakosság, sem az
állami szféra intenzív beruházási aktivitására nem számíthatunk. Pozitív hozzájárulást az
országba érkező külföldi tőke, valamint az Európai Uniós fejlesztési támogatások lehívása
kínálhat. 2010 egészében 1 százalékkal nőhetnek a beruházások, 2011-ben 5 százalék körüli,
majd később azt meghaladó bővülésre számítunk.
2010-ben az ingatlanpiacon stagnálás várható. A külföldi- és belföldi befektetői csoportok
keresletnövekedésre egyelőre nem számítunk. A vállalkozások egyelőre a termelő helyeik
növekvő számú beruházását prognosztizálják. A költségvetési intézmények, ezen belül is az
önkormányzatok beruházási lehetőségeit kell a leggyorsabban bővíteni, hisz az árvízkárok
helyreállítása a helyhatóságok feladata lesz következő időszakban. A lakóingatlanberuházások élénkülésére még várnunk kell, idén kb. 28-30 ezer lakás átadásával
számolhatunk. Az ingatlan-forgalom 2010-ben kismértékben növekedhet. 2011-ben az
ingatlanpiac lassú, fokozatos élénkülése várható.
A világgazdasági válság rövid időn belül az iparra is átterjedt. Az ágazat termelése az
Európai Unió nagy részében, így Magyarországon is jelentősen visszaesett. Az iparilag
fejlett piac-meghatározó országban fogyasztásélénkítő intézkedéseket vezettek be. A múlt év
második felében, részben a fogyasztásnövelő intézkedések nyomán majd minden tagállamban
mérséklődött az ágazat visszaesése, amely 2010 elején kisebb-nagyobb mértékben
növekedett. A Közösség ipari teljesítményének alakulását a fejlett államok, ezen belül is
Németország dinamikája határozza meg. (Tapasztalatból tudjuk, hogy a hozzá sok szállal
kötődő magyar ipar kis eltéréssel követi a német ipar növekedését.)
A külföldi érdekeltségű hazai cégek exportdinamikája az utóbbi hónapokban követte az
anyavállalatok kivitelének emelkedését. Itthon rövidtávon továbbra is a belföldi értékesítés
stagnáláshoz közeli változásával kell számolnunk. Az ipari konjunktúra inflexiós pontjai
fokozatosan közelítenek a termelési index átlagához, ami azt jelenti, hogy a belföldi
értékesítés bővülni fog, a kivitelé csökkenni.
A következő hónapokban meglehetősen bizonytalanul megítélhető időszaknak nézünk elébe:
az iparágak egy részénél érezhetők a konjunktúra jelei, másoknál viszont stagnálásra,
esetenként visszaesésre lehet számítani. A rendelésállományi indexek egyes ágazatokban
dinamikusan növekednek, például a textília és papírtermék gyártásnál, a vegyi anyag és
termék, továbbá a számítógép és elektronikai, optikai termékek előállításánál. Továbbra is
nehéz helyzetben lesz a ruházati termék gyártása, a gyógyszeripar, a villamos berendezés
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gyártása. A többi, itt nem említett feldolgozóipari alágazatnál stagnálás közeli állapot
valószínűsíthető. Középtávon az ipar fejlődése egy szolidabb (5-7%-közötti) növekedési
pályára áll át. Az értékesítési lehetőségeket és termelő kapacitásainkat számba véve 2010
átlagában a hazai ipar fejlődése 6-7 százalék közötti dinamikát érhet el. 2011-re hasonló
mértékű növekedéssel számolunk.
Az építőipari teljesítmény visszaesése 2005 közepén kezdődött, csökkenő tendenciája ez
évben folytatódik. Az építőiparban 2010 első negyedévében termelt GDP 8,7 százalékkal
maradt el az előző évi alacsony szinttől, érdemi javulás a gyenge kereslet miatt az év
egészében sem várható. A mai ismereteink alapján nehezen megítélhető, hogy a kedvezőtlen
trend mikor fordul meg, mivel az építőipar teljesítménye nagymértékben függ a kormányzat
gazdaságpolitikájától, az ország pénzügyi-gazdasági helyzetétől, a költségvetés
egyensúlyától, a vállalatok és a lakosság beruházási lehetőségeitől.
Az év első három hónapjában az építőiparhoz tartozó ágazatok közül az épületek építése az
átlagot valamivel meghaladó mértékben, 11,6 százalékkal esett vissza, míg az egyéb
építmények (utak, vezetékek) kivitelezése 8,2 százalékkal csökkent. Az előbbi csoport
teljesítménycsökkenése jórészt a lakásépítések drasztikus visszaesésével magyarázható, míg
az utóbbi az uniós forrásokra alapozott út- és metróépítések, valamint vasútfelújítások
lassulásával függ össze. Ebben az évben az ágazat teljesítmény csökkenésével továbbra is
számolnunk kell, némi javulás 2011-ben várható. Ezt valószínűsítik a legújabb
rendelésállományi adatok, amelyek kilengései csillapodni látszanak. 2010-ben a termelés
csökkenése elérheti a 7-8 százalékot, a jövő évben viszont szerény, mintegy 3 százalékos
növekedéssel számolunk.
Az árutermelő ágazatok közül a mezőgazdaság hozzáadott értéke 2010. első negyedévében
4,7 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. Az agrártermékek termelői
árszintje 2009 első felében 0,2 százalékkal emelkedett. A korábbi időszakok tendenciájának
megfelelően a növényi termények és állati termékek árváltozása eltérő irányban mozdult el az
első negyedévben. A növényi termékek árszintje 1,8 százalékkal növekedett az elmúlt év
azonos időszakához képest, az állati termékek árcsökkenése 2,3 százalék volt. Az agrárolló
értéke 2010 első negyedévében 100,9 százalékot ért el. 2009 első negyedévéhez viszonyítva a
mezőgazdasági ráfordítási árak némileg mérséklődtek, a termelői árak viszont enyhén
emelkedtek. Az idei első negyedévi árolló változás az év hátralevő időszakában módosulhat,
sőt tendenciaváltozás sem zárható ki. Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek
exportvolumene 2010 első három hónapjában 4,2 százalékkal csökkent az egy évvel korábbi
szinthez viszonyítottan, míg az importvolumen 0,4 százalékkal esett vissza. A
növénytermesztés és az állattenyésztés eredményeit figyelembe véve valószínűsíthető,
hogy a mezőgazdaságban előállított bruttó hazai termék hozzájárulása a korábbi
éveknek megfelelően 3-3,5 százalék körül alakulhat az idei év végén a tavasszal
bekövetkezett viharkárok ellenére is.
A kiskereskedelmi forgalom volumene 2010 első negyedévében 4,6 százalékkal maradt el
az egy évvel korábbitól. A negyedév során némi bizakodásra adott okot, hogy az ágazat
forgalma lassuló ütemben csökkent. (A javuló tendencia azonban áprilisban megszakadt, az
értékesítés a márciusi éves 4 százalékos visszaesés után legutóbb 5 százalékkal esett.) A bolti
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eladások a legjelentősebb árufőcsoportokban számottevően csökkentek, a legnagyobb
forgalom visszaesést továbbra is az iparcikk jellegű vegyes kereskedelem (-15,5%), a bútor-,
háztartási cikk, építőanyag értékesítés (-8,5%), valamint a textil, ruházati és lábbeli szakma
(-4,1%) szenvedte el. Január és március között viszonylag szerény mértékben, 3,1 százalékkal
csökkent az élelmiszerek és élelmiszer jellegű vegyes áruféleségek forgalma. A sorozatos és
nem kis léptékű áremelések hatására az üzemanyagok kereslete is szűkült, az eladások
volumene – az előző év azonos időszakához viszonyítva – három hónap alatt átlag 9
százalékkal esett vissza. A kiskereskedelem 2010 évi teljesítményében az alacsony
bázismutatók mellett is legfeljebb szinten maradással lehet számolni. A munkaerőpiaci
feszültségek lassú oldódása, a jövedelmek enyhe bővülése és a bázishatás következtében
2011-től a forgalom szerény, 2 százalékot meghaladó élénkülésére lehet számítani.
A magyar turizmus teljesítményének növekedése kisebb lesz a nemzetgazdasági átlagnál. A
turizmus fizetési mérleget javító szerepe euróban, forintban számítva egyaránt megmarad. A
belföldi turizmus továbbra is az ágazat gazdasági fejlődését előmozdító, és a
költségvetést stabilizáló tényezője lesz.
A szállítási ágban még tart a gazdasági válság hatására kialakult negatív tendencia. Az év
első három hónapjában továbbra is kevesebb árut szállítottak, hosszabb távolságra. Csökkent
a személyszállításban az utasforgalom, a kevesebb utas hosszabb utat tett meg. Pozitív
eredmény, hogy nemzetközi viszonylatban nőtt a vasúti szállítás forgalma és
összteljesítménye. 2010-ben a szállítás, raktározás ágazat teljesítménye enyhén
emelkedik, éves szinten elsősorban a nemzetközi áru- és személyszállítás bővülésének
eredményeként néhány százalékos növekedés következhet be, egyes területeken
stagnálás várható.
2010-ben a posta- és távközlés szektor együttes teljesítménye továbbra is növekszik,
előreláthatóan 2,5-3 százalékos gyarapodást érhet el az ágazat.
Az Európai Unió külkereskedelmi forgalmának élénkülése a hazai külforgalomra is
pozitívan hatott. A nemzeti számla adatok alapján 2010 első negyedévében az együttes
áru- és szolgáltatás-kivitel 13,7 százalékkal, a behozatal 11,6 százalékkal haladta meg az
előző év azonos időszakának alacsony bázisát. A külkereskedelem aktívuma 2,4
százalékponttal járult hozzá az első negyedévi bruttó haza termékhez. Az árubehozatal
euróban számított értéke az idei első negyedévben 12,1 százalékkal haladta meg az egy évvel
korábbi szintet. A kivitel nagyobb mértékben 16,9 százalékkal élénkült, hatására az első
negyedévi többlet 1317 millió euróra duzzadt. Az első negyedévi forgalom forintban mért
árszínvonala a behozatalban 9, a kivitelben 8 százalékkal csökkent az előző év azonos
negyedévéhez képest. A cserearány 0,9 százalékkal javult. Euróban számítva az első
negyedévben különösen a gépek és szállítóeszközök (16%) és a nyersanyagok (33%)
behozatala nőtt jelentősen, ami egyrészt az autóalkatrészek forgalmának élénkülésére,
másrészt a válság során leapadt készletek pótlására utal. Külkereskedelmi egyenlegünk
minden ország-csoport viszonylatában javult, a teljes mérlegtöbblethez az EU régi
tagországaival folytatott kereskedelem járult hozzá a legnagyobb mértékben. A nemzetközi
helyzet javulása a magyar gazdaságban 2010-ben várhatóan nagyobb mértékben érezteti
hatását, mint azt korábban prognosztizáltuk. Az áruforgalom alakulása kedvező, az
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euróban számított kiviteli többlet 2010-2011-ben elérheti a 4,7 milliárd eurót. A kedvező
eredmények mellett folyamatosan számolnunk kell azonban azzal, hogy a nemzetközi áru és
szolgáltatás-forgalom alakulása a nemzetközi termelés és forgalom számos bizonytalansággal
terhelt folyamatának a függvénye.

Társadalmi folyamatok
2010 első negyedévében a foglalkoztatottak száma 3 millió 719 ezer főre csökkent, ami
évtizedes mélypontot jelent, miközben a munkanélküliek száma megközelítette a
félmillió főt. A gazdasági válság időszakában összességében kb. 150 ezer munkahely szűnt
meg, amit az elbocsátottak egy részének kényszervállalkozóvá válása, illetve – az „Út a
Munkához” program kertében – a közfoglalkoztatás felfuttatása enyhített valamelyest. A
leépítések döntő többsége a tavalyi évben lezajlott, 2010 első hónapjaiban kisebb
elbocsátások történtek, a kirívóan alacsony foglalkoztatási adat részben szezonális hatások
miatt állt elő. Áprilisban és májusban megkezdődött a munkaerő-piac konszolidációja, de a
vállalatoknál meglévő létszámfelesleg lassítja a foglalkoztatás bővülését. A korábbinál is
jobban földuzzasztott közfoglalkoztatás valamelyest javíthatná a munkaerőpiac helyzetét,
ugyanakkor a tavaly év eleji relatíve magas bázis miatt éves szinten csökkenhet a
foglalkoztatottság. A munkanélküliségi ráta 11,2 százalék körül alakulhat az év
egészében.
A versenyszférában kedvezőnek értékelhető a bérek dinamikája, a vállalatok az OÉT
ajánlásának megfelelően inkább az alacsonyabb keresetűek bérét igyekeztek fejleszteni. Az
állami szektorban valamelyest csökkennek a bruttó keresetek. Az SZJA változások hatására a
vállalatoknál dolgozó magasabb keresetű alkalmazottak reáljövedelme érezhetően javul.
Kisebb mértékben ugyan, de szintén emelkedik a közszféra magasabb kereseti kategóriájába
sorolt alkalmazottak reálkeresete, mivel esetükben az adókönnyítés kompenzálja a bruttó bér
csökkenését. A vállalatoknál foglalkoztatott fizikai munkások keresetének vásárlóértéke
szintén növekedhet, míg a közszférában a fizikai dolgozók arra számíthatnak, hogy
reálkeresetük 2010-ben is csökken. A bérjövedelemből élők helyzete összességében
javulhat az idei évben, a reálkereset emelkedése elérheti a 2,3 százalékot.
A lassan konszolidálódó munkaerőpiac és a dolgozók többsége számára kedvező
bérfolyamatok javítják a lakosság jövedelmi helyzetét, ezt azonban több tényező is
mérsékli. A rendszeres statisztikák alig nyújtanak információt a mikrovállalkozásoknál
alkalmazottakról és a kisvállalkozókról, márpedig a válság hatása súlyosan és hosszabb
lefutással érintheti a gazdaságnak ezt a szegmensét. Az ő esetükben az idei évben a
jövedelmek további csökkenésére, kedvező esetben stagnálásra számíthatunk. Széles
tömegeket érint, hogy 2010-ben szinte kivétel nélkül csökken a szociális juttatások
vásárlóértéke. A reálnyugdíjak 1-1,5 százalékkal csökkenhetnek az infláció alatti
nyugdíjemelés és a 13. havi nyugdíj megszűntetése miatt. A családi ellátások (GYES, családi
pótlék stb.) nominális összege második éve nem emelkedik, így a gyermeket nevelők jelentős
jövedelemvesztést kénytelenek elviselni. Mindezek eredőjeként 2010-ben mintegy 2,5
százalékkal csökkenhet a lakosság rendelkezésre álló reáljövedelme. A különböző
társadalmi rétegekre jellemző jövedelemfajták ellentétesen alakulnak, így a jövedelmi
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olló tovább nyílik. A gyermeket nevelő alacsony keresetűek, vagy munkanélküliek helyzete
romlik a legnagyobb mértékben, de a nyugdíjasok és a mikrovállalkozásoknál dolgozók is
kisebb lecsúszást élhetnek meg. A társadalmon belüli egyenlőtlenségek növekednek. Az
életszínvonal-vesztés érzetét fokozza, hogy a magas devizahitel törlesztő részletek és a
rezsikiadások emelkedése miatt tovább apad a lakosság szabadon elkölthető jövedelme és a
fogyasztás hitellel történő simítására sem lesz lehetőség. A gazdasági helyzet
konszolidációját a társadalmat érő megrázkódtatások, jelentős életszínvonal áldozatok
kísérik.
A Nemzeti Egészségfelmérés friss adataiból kitűnik, hogy a lakosság egészségi állapota
valamelyest javult az elmúlt években, és ez részben életmódbeli változások, valamint a
prevenció következménye. A kissé javuló egészségügyi mutatók mellett az egészségügyi
ellátórendszer helyzete továbbra sem stabil. Az Egészségbiztosítási Alap hiánya 2010 első
négy hónapjában elérte a 36,5 milliárd forintot, ami az éves terv több mint fele, és mintegy 50
százalékkal meghaladja az előirányzatot is. A bevételek és a pénzbeli ellátásokra fordított
kiadások a tervezetthez képest kedvezően alakulnak, azonban ezt ellentételezi, hogy a
kiadásokon belüli legnagyobb tételt jelentő természetbeni ellátások összege nagymértékben
meghaladja az alap költségvetésekor kalkulált szintjét. A kedvezőtlen tendenciákat részben
egyszeri, év eleji tételek kifizetése okozta, ugyanakkor kérdéses, hogy a gyógyszerártámogatások rendszerének módosítása nélkül tartható lesz-e az alap tervezett éves
egyenlege.
A felsőoktatás jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt két évtizedben, a hallgatók
száma többszörösére nőtt. A 2009/2010-es tanévben 243 ezren tanultak nappali tagozaton,
a többi, kvázi felnőttoktatásnak tekinthető tagozaton 128 ezer fő volt a hallgatói létszám. Az
expanzió a 2005/2006-os tanévben érte el csúcspontját, ettől kezdve mérséklődött a
felsőoktatásban tanulók száma. Ezt elsősorban demográfiai folyamatok idézték elő, de
szerepet játszott benne a 20 év fölöttiek részvételi szándékának csökkenése is. Ez utóbbi
tendencia azonban megfordulni látszik és az Európai Uniós irányelvek figyelembevételével
arra számíthatunk, hogy a következő években növekedni fog a 20 év felettiek száma a
felsőoktatásban. Az egyetemi-főiskolai oktatás szerkezete sok esetben nem idomul a
munkaerőpiaci változásokhoz. A gazdasági környezettel és az uniós oktatáspolitikai célokkal
összhangban kialakított keretszám-változtatások esetén a felsőoktatási képzések iránti
kereslet a közeljövőben átrendeződhet. A felsőoktatás minőségi színvonalának megőrzése,
annak javítása érdekében alakították ki a Bologna-modellt. Egy évtizeddel a bevezetés után
az eredmények még mindig felemásak, sok esetben csak formális változások történtek.
A tartalmi elemek elsajátítása és gyakorlati megvalósítása hosszabb tanulási folyamatot
igényel, amelynek még csak a kezdetén vagyunk. A feltételek egyébként adottak ahhoz, hogy
e folyamat eredményeként hazánkban is korszerű oktatási rendszer működjön.
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Az ECOSTAT 2010. júniusi előrejelzése a magyar gazdaság fejlődésére
(változás az előző évihez képest, összehasonlító áron)

2008

2009

2010
prognózis

2011
prognózis

Bruttó hazai termék (%)

0,6

-6,3

0,9

2,9

Háztartások végső fogyasztása (%)

-0,6

-6,7

-2,9

2,9

Közösségi fogyasztás (%)

-0,6

1,0

1,5

1,3

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (%)

0,4

-6,5

1,0

4,8

Kivitel (nemzeti számlák alapján, %)

5,6

-9,1

9,4

7,4

Behozatal (nemzeti számlák alapján, %)

5,7

-15,4

9,4

7,6

Külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (milliárd euró)

-0,3

4,5

4,7

4,7

Éves fogyasztói árindex (%)

6,0

4,2

4,8

3,1

Folyó fizetési mérleg egyenlege (milliárd euró)

-7,6

0,2

-1,0

-1,7

Államháztartás ESA95 egyenlege a GDP százalékában

-3,4

-3,9

-3,8

-3,0

Munkanélküliségi ráta (%)

7,8

10,0

11,2

10,8

A bruttó átlagkereset alakulása (%)

7,5

0,5

2,6

3,8

Az ipari termelés alakulása (%)

0,0

-17,7

6,5

6,5

Az építőipari termelés alakulása (%)

-6,3

-4,3

-7,5

3,0

Kiskereskedelmi forgalom volumene (%)

-1,8

-5,0

0,0

2,5

Jegybanki alapkamat a)

10,0

5,75

5,0

4,5

Mutatók

Megjegyzés:

a) Az év végén
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I.
Nemzetközi gazdasági folyamatok
Miközben a bizonytalanság továbbra is rányomja a bélyegét a globális kilátásokra, a
világgazdasági recesszió lefutása gyorsabb, mint azt korábban vártuk. Ezzel együtt a
gazdaság élénkülése lassú és sérülékeny, a pénzügyi egyensúly nem szilárd, a strukturális
átalakulás időt, pénzt és intenzív fejlesztést igényel. A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése
szerint 2010-ben 4,2 százalékos globális növekedés várható.1 A kilábalás üteme
országonként eltérő lesz. A világelső továbbra is Kína maradt, itt a GDP 10 százalékkal
bővül. A gazdasági élénkülés az Egyesült Államokban valamivel később kezdődött, mint a
nagy-népességű fejlődő országokban, amelyekben a visszaesés mérsékelt volt Az USA
gazdasági növekedése 2010-ben (3,1%) megelőzi Japánét (1,9%) és az Európai Unióét (1%).
A fejlődő, feltörekvő országok teljesítménye magasabb ütemű lesz, mint fejletteké. A
globális növekedés erőteljesebb lesz a korábban vártnál, a fejlődő világ termelésbővülése
meghaladja az iparilag fejlett országokét.
2011-ben a növekedés mérsékelt ütemben fog gyorsulni, a globális output várhatóan 4,3
százalékkal bővül. A világkereskedelem élénkülésével a fejlett államok GDP-je 2,4
százalékkal, míg feltörekvő, fejlődők országoké várhatóan 6,5 százalékkal növekszik majd az
IMF előrejelzése szerint. A különböző nemzetközi szervezetek társadalmi-gazdasági
előrejelzései nem különböznek számottevően.
1. ábra
Világgazdasági növekedés 2008 és 2011 között
(százalékos változás, előző év=100)
8

6

4

2

0
világ
fejlett országok

-2

fejlődő országok
-4
2008

2009

2010*

2011*

Forrás: IMF,
Megjegyzés: */ prognózis

A globális növekedésre veszélyt jelentő tényezők száma emelkedik, miután a globális
egyensúlytalanságok növekednek az egyes térségekben, ország-csoportokban és
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országokban. A nemzetközi kereskedelem ismét beindult, az áruforgalom azonban még nem
éri el a válság előtti szintet. A legsúlyosabb államháztartási és folyó fizetési mérleg deficitet
az Amerikai Egyesült Államok halmozta fel, ezzel szemben többlettel rendelkezik Kína,
Japán, Németország, és az olajexportáló államok.
Az elmúlt hónapokban a befektetési lehetőségek javultak, a várható hozamok is
emelkedtek, ennek megfelelően a tőkeáramlás intenzitása növekedett. Aggodalomra ad okot,
hogy a pénzügyi rendszer nagyrészt szabályozatlan és instabil, s ez különösen a fejlett
országokra nézve jelent hatványozott fenyegetést. Az adott nemzetközi problémák
súlyosságára tekintettel megkezdődtek a tárgyalások egy hatékonyabb megfigyelési és
szabályozási rendszer kidolgozására, amely nemcsak kezeli a hiány okozta anomáliákat,
hanem igyekszik megelőzni azok kialakulását.
Néhány fejlődő országban időközben megnőtt bizonyos eszközár-lufik kipukkanásának
veszélye, ennek ellenére várhatóan mégis a fejlődő országok szerepe lesz a meghatározó
a globális gazdasági konjunktúrájának alakulásában. A nagy lakosságszámú fejlődő
országok (pl.: Kína, India) számára kitűnő lehetőséget jelent az, hogy hasznosítsák a válság
tanulságait, és elsősorban belső gazdaságukra koncentráljanak. Belső piacaik kihasználásával,
hatékony struktúraváltással hosszú távú és jelentős ütemű növekedést tudnak majd elérni, a
fejlett országokkal együttműködve.
A fejlett országoknak viszont szembe kell nézniük a válság nyomán keletkezett
munkanélküliséggel, valamint egyes államokban a válságkezelő intézkedések hatására
felduzzadt, máshol a már induló helyzetben is jelentős eladósodottsággal. Az adósságok
stabilizálása elengedhetetlen az elkövetkező években. Néhány fejlett országban már most
óriási terhet jelent a külföldi hitelek finanszírozása. Másoknál e veszélyhelyzet még nem
alakult ki, azonban az időskorú népességszám okozta többletkiadási kényszer idővel ezekben
az országokban is felerősítheti a problémát. Így szinte minden fejlett országban szüksége
van a fenntartható növekedés központi támogatására. Fontos, hogy a makrogazdasági,
pénzügyi és strukturális politika összehangolva segítse a növekedést. A költségek
lefaragására kell törekedni és bővíteni szükséges a növekedést beindító, alacsonyabb kiadású
programokat, amelyek elsősorban az innovációt és az oktatást erősítik. A bevételeket a
növekedésre legkevésbé káros eszközökkel kell biztosítani, amilyen például a
környezetvédelmi, vagy széndioxid-adó bevezetése. A fiskális konszolidáció során további
cél kell legyen a hitelesség megtartása, valamint a növekedést elősegítő strukturális reformok
következetes végrehajtása.
2010 elejétől a gazdaságok felépülésével a nemzetközi piacokon a bizalom fokozatosan
helyreáll, ez érezhető az eszközárak alakulásában is. Az európai kormányok azonban
hiába igyekeztek elterelni a figyelmet a szuverén adósságokról, az euró-zónán belüli tízéves
államkötvények felárának német benchmarkhoz viszonyított értéke a leginkább érintett
országokban 2010 májusára magasba szökött. A kockázatok növekedése a CDS díjszabások
alakulásán is nyomon követhető, amelyek pontosan jelezik ezt a folyamatot. A nagyobb
biztonságot nyújtó arany és ezüst ára folyamatosan emelkedik. Az adósok egyre
1

2009 áprilisában 1,9 százalékra, 2009 októberében 3,1 tette még az IMF a vonatkozó mutató.
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kedvezőtlenebb megítélése, illetve a veszély elterjedésétől való félelem miatt az Európai
Unió végül döntött a szükséges lépésekről. Először Görögország számára állították össze
erőteljes segélyt német közreműködéssel, majd sor került egy óriás uniós mentőcsomag
létrehozására is. Ezzel párhuzamosan a görög, a spanyol, a portugál és az olasz állam
költségvetési kiigazítást hirdetett. Az Európai Unió mellett az Egyesült Államok is pénzpiaci
szigorításokat helyezett kilátásba. Az intézkedések nyomán a kockázati felárak hirtelen és
radikálisan visszaestek, sok esetben a 2008-as alacsonyabb szintet sem érték el. A pénzpiaci
nyugtalanságokat azonban még nem sikerült teljesen elfojtani. Jelenleg a fő kérdés az, hogy a
különböző érdekeket követő nemzeti kormányok képesek-e keresztülvinni a megkezdett
takarékossági intézkedéseket, és kialakul-e egy megfelelő konszenzus a nemzetek között saját
belső pénzpiacaik szabályozásában. Megítélésünk szerint az országok, kormányok,
nemzetközi szervezetek mindkét kérdésben sikerre vannak „ítélve”.
2. ábra

Forrás: Európai Bizottság, European Economic Forecast, 2010. tavasz,
Portfolio.hu, Ecostat szerkesztés
Megjegyzés: **/ PT, RO, FR, PL, SK, ***/ BE, CZ, SL, NL, BG, AT, GE, IT,
****/ LV, LT, *****/ SE, LU, EE, FI, DK

Az Európai Unió gazdasága
Az Európai Unió gazdasági zsugorodása 2009 közepén megállt, a GDP a tavalyi év
második fele óta negyedévről negyedévre kis mértékben növekszik. Az idei első
negyedévben már az előző év azonos negyedévéhez viszonyítva is enyhe emelkedést
regisztráltak, a szezonálisan kiigazított adatok alapján az EU növekedése 0,5 százalékot, az
euró-övezeté 0,6 százalékot ért el. A javulást jelentősen befolyásolta az alacsony bázis is,
2009 első két negyedévében a visszaesés mértéke mindkét ország-csoportban meghaladta az
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5 százalékot. Az euró-zóna gazdasági teljesítmény-többletét főként Németország (1,5%),
Franciaország (1,2%), Portugália (1,7%) és Szlovákia (4,5%) növekménye határozta meg.
Számottevően enyhült, ám továbbra is jelentős a gazdasági zsugorodás a balti államokban,
Romániában, Bulgáriában és Görögországban.
1. táblázat
Az Európai Unió GDP növekedési rátái
(szezonálisan kiigazított adatok)
Az előző negyedévhez képest

Euró-övezet
EU 27
Németország
Franciaország
Olaszország
Nagy-Britannia
Észtország*
Lettország
Litvánia
Magyarország

II. n.év
-0,1
-0,3
0,4
0,2

2009
III. n.év
0,4
0,3
0,7
0,3

-0,3
-0,7
-2,3
-0,4
-1,0
-1,4

0,4
-0,3
-0,5
-4,0
1,0
-0,6

Az előző év azonos időszakához képest

IV. n.év
0,1
0,1
0,2
0,5

2010
I. n.év
0,2
0,2
0,2
0,1

-0,1
0,4
2,5
-2,9
1,3
0,2

0,5
0,3
-2,3
0,3
-3,9
0,9

II. n.év
-4,9
-5,1
-5,8
-3,2

2009
III. n.év
-4,1
-4,3
-4,8
-2,6

IV. n.év
-2,1
-2,3
-2,2
-0,4

2010
I. n.év
0,6
0,5
1,5
1,2

-6,1
-5,9
-16,1
-17,0
-16,6
-7,2

-4,7
-5,3
-15,6
-19,2
-14,7
-6,8

-2,8
-3,1
-9,5
-17,1
-12,5
-4,6

0,6
-0,2
-2,3
-5,1
-2,6
-0,8

Csehország
-0,3
0,6
0,7
0,2
-4,9
-4,5
-3,1
1,2
Szlovákia*
0,8
1,2
1,7
0,8
-5,1
-5,2
-3,9
4,5
Románia
-1,5
0,1
-1,5
-0,3
-8,0
-7,6
-6,9
-3,2
Forrás: Eurostat News Release, 81/2010, 2010. június 4.
Megjegyzés: */ szezonális kiigazítás nélkül. Naptári hatással kiigazítva: Csehország, Németország, Észtország,
Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, NagyBritannia

A gazdasági kilábalást negyedévről negyedévre más-más tényezők határozzák meg. A
tavalyi harmadik negyedévben a különböző válságkezelő lépések hatása volt a jellemző,
erősségük az utolsó negyedévre halványodni kezdett. Ezt követően a globális
külkereskedelem feltételeinek várakozásokat meghaladó javulása került előtérbe, és az
export bővülése, valamint az ebből adódó készletezés vált a növekedés húzóerejévé. Az idei
első negyedévben az EU kormányzati kiadásai az előző negyedévivel megegyezően 2
százalékkal emelkedtek. Az export az előző negyedévi 5 százalékos csökkenést követően 6
százalékkal bővült, míg az import növekménye 5 százalékot tett ki. A háztartások fogyasztása
kismértékben csökkent (0,4%), a bruttó állóeszköz felhalmozás elmaradása kissé
mérséklődött, ám továbbra is jelentős mértékű, 6 százalék volt. A GDP termelési oldalán az
exportvezérelt ipar 3,3 százalékos bővülése kiemelkedő. Az építőipar visszaesése az EU-ban
5,3 százalékot, az euróövezetben 6,2 százalékot ért el.
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2. táblázat
Az Európai Unió bruttó hazai termékének kiadási oldala
(változás az előző év azonos negyedévéhez képest)
Háztartási
kiadások

Kormányzati
kiadások

2009. II. n.év
-1,2
2,8
2009. III. n.év
-1,3
3,0
Euróövezet
2009. IV. n.év
-0,5
2,1
2010. I. n.év
0,0
2,0
2009. II. n.év
-1,9
2,5
2009. III. n.év
-2,0
2,6
EU27
2009. IV. n.év
-1,1
1,9
2010. I. n.év
-0,4
2,0
Forrás: Eurostat, News Release, 81/2010, 2010. június 4.
Megjegyzés: Szezonálisan kiigazított adatok

Bruttó
állóeszközfelhalmozás
-11,6
-11,4
-8,9
-5,0
-12,8
-12,0
-10,1
-6,1

Export

Import

-17,0
-13,6
-5,2
6,0
-16,2
-12,9
-4,9
5,8

-14,7
-12,5
-7,0
5,3
-15,6
-12,9
-6,6
5,1

Az Európai Bizottság megítélése szerint az ázsiai országok kereslete nyomán a világ
importigénye 2010-ben 9 százalékkal emelkedhet, az EU külpiacainak bővülése
megközelítheti a 10 százalékot. A külső feltételek javulását ugyanakkor a tagállamok eltérően
képesek kihasználni, elsősorban versenyképességük, valamint földrajzi illetve termék
specializációja függvényében. Lassú és hosszadalmas kilábalást valószínűsít, hogy a belső
kereslet gyengélkedése mélyebbnek és elhúzódóbbnak ígérkezik a korábban
feltételezettnél. A 10 százalék feletti munkanélküliségi ráta, a kihasználatlan
kapacitások, a beruházások elmaradása, az építőipar lejtmenete és a hitelpiacok
viszonylagos szűkössége továbbra is korlátozzák a belső fogyasztást. A gazdaságélénkítő
lépések a recesszió megállításában kulcsfontosságúak, ám a válság olyan mértékben terheli
meg a tagállami költségvetéseket, hogy nem egy tagországban megkérdőjeleződött a fiskális
politika fenntarthatósága. Az eladósodottság mértéke néhány euróövezeti tagországban
fokozott aggodalomra ad okot, azok negatív következményei a teljes valutaövezetre hatással
vannak.
A válság hatására számottevően nőttek az EU tagországai közötti különbségek. Az eltérések a
külkereskedelmi nyitottság mértéke, az adott ország pénzügyi szektorának zavarai, vagy
éppen a külső illetve belső egyensúlyhiány nagysága révén ragadhatók meg. A széles
divergenciából adódóan a kilábalás várhatóan különböző ütemű lesz az egyes
tagországokban, és a kihívások függvényében más-más gazdaságpolitikát fog igényelni.
Az első negyedévben az EU kivitele és behozatala egyaránt növekedésnek indult. Az EUn kívüli kereskedelem a behozatalban 9 százalékkal, a kivitelben 15 százalékkal haladta meg
az előző év azonos időszakának szintjét. Az időszak végére a kivitel növekménye elérte a 22
százalékot. Az unión belüli kereskedelem 9 százalékkal élénkült. A tagállamok többségében
a kivitel értékének növekedése meghaladta a behozatalét, ami az egyenleg javulását
eredményezte. Az első három hónapban Németország kivitele 10, Franciaországé 8,
Olaszországé 6 százalékkal nőtt. Spanyolország exportja 18, Belgiumé 14, Hollandiáé és az
Egyesült Királyságé 15 százalékkal emelkedett.
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3. ábra
Az Európai Unió exportjának alakulása
(változás az előző év azonos időszakához képest)
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Forrás: Eurostat
Megjegyzés: Extra EU27: Az Európai Unió tagországainak unión kívüli külkereskedelme,
Extra EA16: Az eurózóna tagországainak valutaövezeten kívül eső külkereskedelme.

Legfőbb külkereskedelmi partnerünk, Németország importigénye az idei első negyedévben
2009 azonos időszakának szintjét 6 százalékkal haladta meg. Környező szomszédok közül
Szlovákia 11, Lengyelország 17, Csehország 16, Románia 8 százalékos importigényének
növekménye szintén figyelemre méltó. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint 2010
egészében az Európai Unió export volumenének növekedése 5 százalékkal haladhatja
meg a 2009 évi szintet, míg az import 3,4 százalékkal bővülhet.
Az export húzóereje kedvezően hatott az ipari termelésre. A közösség iparának visszaesése
tavaly áprilisban érte el mélypontját (-19,6%), ez év eleje óta viszont javul az EU több nagygazdaságának ipari kibocsátása. Márciusra a német ipari termelés 9,1 százalékkal, a francia
6,4 százalékkal, a holland 5,6 százalékkal teljesített jobban, mint 2009 harmadik hónapjában,
az EU átlagában a növekedés 6 százalékos volt.
4. ábra
Ipari termelés és megrendelés-állomány alakulása az EU-ban
(változás az előző év azonos időszakához képest, %)
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Forrás: Eurostat
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Az ipari termelés növekedése Csehországban (8,4%), Lengyelországban (11,2%),
Romániában (5,6%) és Szlovéniában (6,6%), azaz a környékbeli országok többségében
kiemelkedő. Szlovákiában a márciusi adat még nem jelent meg, a tavaly november óta tartó
növekedés azonban itt is figyelemre méltó. A múlt évi alacsony bázishoz viszonyítva a
szlovák ipar januárban 19, februárban 20 százalékkal termelt többet. A magyar növekmény 68 százalék volt, a lett ipar februárban 4, márciusban 11 százalékos növekedést ért el. 2009
márciusához képest az euróövezetben és az EU egészében. A félkész termékek
termelésbővülése volt számottevő (12 illetve 11 százalék), míg az előző hónaphoz képest a
tőke javak és a nem tartós fogyasztási cikkek előállítása növekedett.
Biztató ugyanakkor, hogy a termelés mellett az ipar új rendelésének állománya bővül. Az
első negyedév végére az EU teljes rendelésállománya 20 százalékkal haladta meg az egy
évvel korábbi rendkívül alacsony bázist. Az euróövezeti beszerzési menedzser indexek az év
eleji megtorpanást követően márciusban új lendületet vettek. A két ágazat teljesítménye és új
megrendeléseinek állománya is jelentősen nőtt. A pozitív képet némiképp árnyalja, hogy a
májusi előzetes adatok szerint az euró övezeti kompozit beszerzési menedzser index a
feldolgozóipari index visszaesése miatt mérséklődött. A Markit felmérésében résztvevő
vállalatok termelése és új rendelés állománya is elmaradt az áprilisitól.
Az építőipar lejtmenete az EU egészében enyhült, de tovább folytatódott. Habár az idei év
harmadik hónapjában csökkent a visszaesés mértéke, az EU első negyedévi átlagos építőipari
teljesítménye a tavalyi első negyedévitől 7,3 százalékkal maradt el. Az eurózóna mutatója 10
százalékot meghaladó mértékben csökkent, vagyis nagyobb mértékben, mint egy évvel
korábban. Az építőipar zsugorodása a balti országokat (30-40%), Bulgáriát (26%), Dániát
(24%), Csehországot (22%) és Romániát (20%) sújtja a legerősebben.
5. ábra
Az Európai Unió építőipari termelése
(változás az előző év azonos hónapjához képest, %)
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Forrás: Eurostat

A várakozások szerint a lakások iránti kereslet idén is visszafogott maradhat, az építőipari
visszaesést állami megrendelések valamelyest tompíthatják. Hasonlóképpen a termelő
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beruházások élénkülésére sem lehet számítani, ami két okra vezethető vissza. Egyrészt a
vállalatok a válság következtében csak lényegesen kisebb adósságtömeg mellett tudnak
gazdálkodni, ami visszaveti tőkehatékonyságukat, és jelentősen csökkentheti a potenciális
növekedésüket. Ez különösen azokban a tagállamokban okoz gondot, ahol a vállalati
eladósodottság szintje a válságot megelőzően is magas volt (pl.: Írország, Portugália és
Spanyolország). Másrészt a vállalati kapacitáskihasználtság továbbra is rendkívül alacsony.
2009 utolsó negyedévében az EU egészében 70 százalék volt, ami történelmi mélypontnak
számít. 2010 első negyedévében ezt a kritikus szintet csak kevéssel haladta meg, 73
százalékot ért el. A felmérések szerint – a viszonylag markáns rendelésállomány mellett – a
vállalatok kockázatkerülési megfontolásból relatíve alacsonyan tartják készletszintjüket. A
magas finanszírozási költségek és a megnövekedett euróövezeti bizonytalanság hatására a
beruházásokat a vállalatok elhalasztják. A termelő beruházások emelkedésére csak a jövő
évben lehet számítani. A teljes beruházási aktivitás visszaesése idén az Európai Unióban 2,2
százalékot tehet ki. Ezen belül az építőipari beruházások 4 százalékkal, a termelő
beruházások 0,7 százalékkal maradhatnak el az előző évitől.
Az ipari adatok javulása a negyedév végére a munkanélküliségi ráta lassulását
eredményezte. Az Európai Unió munkanélküliségi mutatója áprilisban 9,7 százalékra
emelkedett, az euróövezetben ennél is magasabb, 10,1 százalék volt. A tagországok túlnyomó
többségében enyhén emelkedett a ráta, ám Németországban, az unió legnagyobb
gazdaságában 7,1 százalékra mérséklődött, amit a férfiak és a 25 év alatti fiatalok
munkanélküliségi arányainak javulása eredményezett. Egy évvel korábban a német ráta 7,6
százalékot tett ki. A munkanélküliség problémája Spanyolországot (19,7%), a balti
országokat (17-23%), és Szlovákiát (14%) érinti a legerőteljesebben. A részmunkaidős
foglalkoztatásban élen járó Hollandia munkanélküliségi rátája 4,1 százalék. A férfiak (4,2%).
a nők (4,1%) és a fiatalok (8%) körében az unión belül egyaránt itt a legalacsonyabb a
munkanélküliség. A legmagasabb arányt a fiatalok (40,3%) és a nők (19,9%) körében
Spanyolországban, a férfiak (27,6%) között Litvániában mérték. 2010-ben az állástalanok
aránya az euróövezetben 10,3 százalékot, az EU egészében 9,8 százalékot tehet ki.
Számottevő változás 2011-ben sem várható.
Az alacsony élelmiszer- és energiaárak, valamint a gazdaság gyengélkedésének hatására az
elmúlt hónapokban az uniós árak mérsékelten emelkedtek. Az Európai Unióban az infláció
áprilisra 2 százalékig nőtt. Az euró övezetben a fogyasztói árak növekedése 1,5 százalékot
tett ki, 0,5 százalékkal alatta maradt az Európai Központi Bank célkitűzésének.
A fogyasztói árak változása a valutaövezetben és az azon kívül eső tagországokban is széles
skálán mozog. Míg Írországban az árak 2,5 százalékkal maradnak el az egy évvel korábbitól,
addig Szlovéniában 2,7 százalékkal haladják meg azokat. Lettországban a defláció 2,8
százalékot tesz ki, a magyar infláció 5,7 százalék. Az eurózónában az előző év azonos
hónapjához képest az utazási költségek (5,9%) és a lakásfenntartás költségei (1,7%)
emelkedtek számottevően. Energiaárak nélkül az áremelkedés 0,7 százalékot tett ki. A
várakozások szerint az árak emelkedése az év hátralévő részében moderált marad. Az
emelkedő nyersanyag árakat és a gyengébb eurót előreláthatólag kompenzálni fogja a gyenge
belső kereslet és a nyomott bérnövekedés. Idén az EU-ban 1,75 százalékos, az
eurózónában 1,5 százalékos átlagos infláció várható, az EKB az alapkamatot az év végéig

ECOSTAT

27

EGYENSÚLY ÉS NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, 2010-2011

változatlanul hagyhatja. A jelenlegi kalkulációk szerint a valutaövezeti áremelkedés 2011ben sem fogja elérni a 2 százalékot.
6. ábra
Fogyasztói árindexek az Európai Unióban
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Forrás: Eurostat
Megjegyzés: */ előzetes adat

Az Európai Unió növekedési kockázatai továbbra is magasak. Egyrészt az EU kilábalása az
exportnövekményen keresztül jelentősen függ a külső feltételek alakulásától, de a magas
munkanélküliségi ráta, a növekvő eladósodottság, illetve a pénzpiaci kockázatok is további
bizonytalanságokat hordoznak. Mindemellett a 2010 végén meginduló fiskális
konszolidáció, az elhalasztott beruházások, és a relatíve magas tőkeköltségek ugyancsak
korlátozzák a növekedési lehetőségeket. Az Európai Unió kilábalása lassúnak és
elhúzódónak ígérkezik. A Bizottság ez évre a valutaövezetben 0,9 százalékos, az EU
egészére 1,0 százalékos növekedést prognosztizál.

Az Amerikai Egyesült Államok gazdasága
Az Egyesült Államok bruttó hazai terméke a tavaly október és december közötti
periódusban 5,6 százalékkal az idei első negyedévben 3 százalékkal emelkedett az előző
negyedévhez képest. Az első negyedéves emelkedés nagyrészt a magánfogyasztás 3,5
százalékos bővülésének, kisebb részben a magánberuházások 14,7 százalékos emelkedésének
volt köszönhető. Az előbbi kategórián belül a tartós fogyasztási cikkek körében elkönyvelt
12,2 százalékos eredmény volt a döntő. A nettó export csökkenése és a kormányzati kiadások
negatívan befolyásolták a GDP alakulását. Az idei első negyedévben az Egyesült Államok
GDP-je 0,8 százalékkal emelkedett 2009 utolsó három hónapjához képest. Éves szinten 2010
első három hónapjában 2,5 százalékkal emelkedett az USA bruttó hazai terméke.
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7. ábra
Gazdasági növekedés az Egyesült Államokban
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Forrás: Bureau of Economic Analysis
Megjegyzés: szezonális kiigazítás nélkül

Az Egyesült Államok havi inflációs rátája a szezonálisan igazított adatok szerint áprilisban
-0,1 százalékos volt. Az éves adat szerint 2,2 százalékkal emelkedett az árszínvonal az év
negyedik hónapjában. A havi szinten mért deflációt nagyrészt az energiaárak csökkenése
okozta. Éves alapon az inflációt még mindig felfelé húzzák az energiaárak. A maginfláció
2009 áprilisa és 2010 negyedik hónapja között mindössze 0,9 százalékot tett ki, ez 1966 óta a
legalacsonyabb érték. A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint idén az éves infláció
2,1, jövőre 1,7 százalékot tesz ki az Egyesült Államokban. Az OECD ennél alacsonyabb
pénzromlásra számít, 2010-re 1,6, jövőre 1 százalékos inflációs rátát prognosztizál.
8. ábra
A fogyasztói árindex alakulása az euróövezetben és az USA-ban
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2

EU-27
Euró-övezet
USA
USA maginfláció*
2007/VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
2008/I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
2009/I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
2010/I.
II.
III.
IV.

-3

Forrás: Eurostat, Bureau of Labour Statistics
Megjegyzés: */ az élelmiszer- és energiaárakkal szűrt index
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Az Egyesült Államok munkanélküliségi mutatója idén májusban 9,7 százalékra
csökkent. A mezőgazdaságon kívüli szektorokban foglalkoztatottak száma 431 000 fővel
bővült áprilisról májusra. A javulás döntő mértében a népszámlás lebonyolítására felvett
411 000 főnyi munkavállalónak köszönhető. A magánszférában foglalkoztatottak száma
csupán 41 000 fővel emelkedett. A feldolgozóiparban és a szolgáltatások területén javult a
foglalkoztatási helyzet, míg az építőiparban visszaesett a munkavállalók száma. Fordulatról
egyelőre korai lenne beszélni. Az OECD előrejelzése szerint a munkanélküliségi ráta az
idei év egészében az USA-ban 9,7 százalékos, míg jövőre 8,9 százalékos lesz. 2011 utolsó
negyedévére 8,4 százalékra süllyed a mutató. Az Európai Bizottság prognózisa
kedvezőtlenebb pályát vázol fel, idénre 9,7, jövőre 9,8 százalékos munkanélküliségre
számít az Unióban.
9. ábra
A munkanélküliségi ráta alakulása az Európai Unióban és
az USA-ban (%)
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Forrás: Eurostat, Bureau of Labour Statistics

Az idei év első három hónapjában az Egyesült Államok kivitele 434 milliárd dollárt ért el,
míg a behozatal mintegy 551 milliárd dollárt tett ki. Így külkereskedelmi mérleg 117
milliárdos passzívummal zárt, ez 27 százalékkal magasabb a 2009 első három hónapjában
felhalmozott deficitnél. A hiány továbbra is az árukereskedelem visszaesésének a
következménye, a szolgáltatások egyenlege aktívumot ért el. Az export értéke 17, míg az
importé 19 százalékkal haladta meg 2010 első negyedévében a 2009 ugyanezen időszakában
regisztrált értéket. Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint idén 11,3, míg jövőre
8,1 százalékkal nő a kivitel volumene az Egyesült Államokban. Az import esetében 10,1,
illetve 5,7 százalékos bővülést vár az EB, így az őszi előrejelzéshez képest mindkét adat
emelkedett.
A költségvetési politikában továbbra sem szigorít az Egyesült Államok. Újabb 79
milliárd dolláros élénkítő csomaggal kívánják támogatni az aggregált keresletet, ami főként a
munkanélküliek támogatását célozza. További 26 milliárdot szánnak a tanároknak és a
tűzoltóknak munkahelymegtartó támogatásként. Az Obama-adminisztráció alatt így már
több mint 1000 milliárd dollárra nőtt a költségvetési élénkítésére hozott intézkedések
költsége, ami az éves GDP-nek megközelítőleg a 7 százalékát teszi ki. A programok
kifutása 2011 végéig várható. A finanszírozást megkönnyíti az euró-övezet válsága és a
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dollár stabil kulcsvaluta szerepe, ami alacsonyan tartja a kamatlábakat. A következő évekre
prognosztizált gyors adósságnövekedés ellenére az Egyesült Államok egyelőre nem néz
szembe kedvezőtlen piaci reakciókkal. Az Európai Bizottság idénre 10, jövőre 9,9
százalékos államháztartási deficitre számít az USA-ban, így az államadósság 96,3 illetve
102,5 százalékra emelkedhet a GDP arányában. A Nemzetközi Valutaalap szerint 2010re 11, jövőre 8,2 százalékos hiányra kell számítani, ami 2015-re is csupán 6,5 százalékra
mérséklődik. Ennek megfelelően a bruttó adósságállomány 109,7 százalékra bővül 2015-ig.
3. táblázat
Az USA gazdasági növekedésére és folyó fizetési
mérlegére vonatkozó előrejelzések, százalék
Gazdasági növekedés
2010
IMF
3,1
Európai Bizottság
2,8
OECD
3,2
Forrás: IMF, Európai Bizottság, OECD

2011
2,6
2,5
3,2

Folyó fizetési mérleg egyenlege
2010
-3,3
-3,7
-3,8

2011
-3,4
-3,7
-4,0

A fiskális ösztönzés szükségességét nem támasztják alá a bruttó hazai termék bővülésére
vonatkozó prognózisok. Idén mintegy 3 százalék körüli növekedés várható, ami a
kormányzati programok kifutása következtében jövőre valamelyest lassul. A kilábalást
továbbra is támogatja a laza monetáris politika és a nemzetközi kereskedelem bővülése. A
lassú növekedést a külső egyensúly kismértékű romlása kíséri, aminek oka részben a
nyersanyagárak emelkedése. Felfelé mutató kockázatot jelenthet a munkanélküliségi ráta
vártnál gyorsabb ütemű csökkenése. A lefelé mutató kockázatok közül a legjelentősebb a
háztartási megtakarítási ráta növekedése, ami visszavetheti az amerikai gazdaság motorjának
számító lakossági fogyasztást.

Németország gazdasága
A 2008 végén elmélyülő válságból a német gazdaság 2009 második–harmadik
negyedévében kezdte meg a kilábalást, amit főként a fiskális és monetáris expanzió, a
vállalatok készleteinek feltöltése és az export növekedése vezérelt. A belső kereslet
gyengélkedése miatt azonban 2009 végén a kilábalás kissé veszített lendületéből. Az idei első
negyedévben a német GDP 0,2 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest, és 1,5
százalékkal haladta meg az előző évi alacsony bázist. Az autóroncs prémium programok
kifutásával a háztartások fogyasztási kiadásai jelentősen csökkentek, ugyanakkor a
beruházások a vállalatok rendkívül alacsony kapacitás kihasználtsága mellett stagnáltak. A
kilábalás megtorpanásához a rendkívül zord téli időjárás is hozzájárult.
Az első negyedévi gazdasági teljesítményhez az export növekedése járult hozzá leginkább. A
világkereskedelem élénkülése nyomán az előző negyedévhez képest a német kivitel 2,6
százalékkal nőtt. A behozatal ennél nagyobb mértékben, 6,1 százalékkal emelkedett, ezért a
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nettó export GDP-hez való hozzájárulása negatív volt (-1,1%). A háztartások fogyasztása 0,8
százalékkal csökkent, az állami kiadások 1,1 százalékkal nőttek. A tőkeberuházások
emelkedése (1,6%) és a készletek feltöltése valamelyest kompenzálta az építőipari
beruházások 3,8 százalékos visszaesését.
A német árukereskedelmi többlet 2010 első három hónapjában 27,5 milliárd eurót tett ki. Az
első negyedévben az áruexport 11,3 százalékkal, az import 7 százalékkal emelkedett az előző
év azonos időszakához képest. A negyedév utolsó hónapjában a növekmény a kivitelben 23
százalékkal, a behozatalban 18 százalékkal haladta meg az előző évi szintet. Az első
negyedévben a kivitel növekedése az EU-n kívüli országok irányába volt a legintenzívebb
(17,5%), ennek hátterében az ázsiai országok növekvő beruházási igénye húzódik meg. Ez a
jelenség a tőke javak exportjára specializálódott német gazdaság számára igen kedvező:
növelheti a kapacitás kihasználtságot, segítheti a német ipar talpra állását, fékezheti a
munkanélküliség növekedését, és ez által erősítheti a belső keresletet. Kedvező fejlemény
számunkra, hogy az euró-övezeten kívüli EU tagországokba irányuló export 11,2 százalékkal
nőtt, míg az onnan érkező import ennél nagyobb mértékben, 12 százalékkal emelkedett.
A német Ifo intézet gazdasági hangulat indexe április óta a 100 pont feletti tartományban
változik. Bár májusban az index alig mozdult el az előző hónaphoz képest, (101, 5 ponton
áll), a jövőbeni várakozások részindexe mérséklődött, az áprilisi 104,0 pontról 103,7 pontra
csökkent. Egyedül a feldolgozóipari szektorban javultak a kilátások, az építőiparban és a
kereskedelemben azonban az elmúlt néhány hónap javuló tendenciája megtört. A ZEW
intézet indexe 2009 második negyedéve óta lényegében alig változott, 50 pont közelében
ingadozik a jelenlegi helyet megítélésének részindexe viszont – bár még mindig negatív
tartományban mozog – folyamatosan javul: májusban -21,6 pontot ért el, ami mintegy 70
pontos javulást jelent az előző év azonos hónapjához képest.
10. ábra
A német ZEW-index és az Ifo-index alakulása
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Forrás: Ifo, ZEW
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A háztartások fogyasztása az év hátralévő részében alacsony maradhat. Ennek alapvetően két
oka van. Az egyik, hogy a 2009 második felében kifutott roncspérmium programok miatt
sokan az autóvásárlásaikat előre hozták a kedvezmény kihasználása érdekében. A program
kifutásával a háztartások újra növelni kezdték megtakarításaikat. A másik ok, hogy a
munkapiaci helyzet bizonytalansága és a közszféra konszolidációs igényei szintén
ösztönzőleg hatnak a megtakarítási kedvre, s várhatóan a bérek növekedése sem lesz
számottevő. A német munkanélküliségi ráta alatta marad az uniós átlagnak, áprilisban 7,1
százalékon állt. Az állástalanok aránya az év hátralévő részében 7,8 százalékra emelkedhet,
mértéke várhatóan tartós marad, az Európai Bizottság várakozása szerint 2011-ben sem fog
mérséklődni.
A bizottsági előrejelzés szerint a német gazdaság növekedése 2010-ben 1,2 százalékot, 2011ben 1,6 százalékot tehet ki. Legnagyobb külkereskedelmi partnerünk importigénye idén 4,6
százalékkal, jövőre 5,3 százalékkal haladhatja meg a megelőző évit.

Regionális versenytársak
Az újonnan csatlakozott 8+2 tagország heterogenitását a válság jelentősen növelte. Közös
vonásuk, hogy az idei első negyedévben a meghatározó uniós gazdaságok javuló kilátásai
nyomán valamennyiüknél számottevően élénkült az ipari termelés és az exportforgalom.
Mivel a gyenge belső kereslet hatására az importforgalom kisebb mértékben bővült, a nettó
export pozitívan hatott a tagországok növekedésére.
11. ábra
A GDP alakulása a környező tagországokban
(százalékos változás az előző évhez, illetve az előző év
azonos negyedévéhez viszonyítva)
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Forrás: European Commission, Spring Economic Forecast 2010,
Eurostat News Release, 81/2010, 2010. június 4.

A balti államokban 2010 első negyedévében is zsugorodott a gazdaság, ám a visszaesés
mértéke jelentősen csökkent. A második negyedévtől azonban már itt is szerényen
növekedhet a GDP a megelőző negyedévhez viszonyítva. A térségben a munkanélküliségi
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ráta az új tagállamokhoz (11,5%) képest kiugróan magas. A három tagországban az első
negyedévben a munkanélküliségi ráta átlagosan 19 százalék volt, enyhülésre csak 2011-ben
lehet számítani. A gyenge importnövekmény miatt a kiviteli forgalom élénküléséből főként
Észtország és Lettország profitált.
Az emelkedő német import igény hatására a visegrádi országok mindegyikében
számottevően, 15-17 százalékkal megnőtt az exportforgalom. Az ipari termelés Szlovákiában
kimagasló volt, az első negyedévi teljesítmény 20 százalékkal haladta meg az előző év
azonos időszakának alacsony bázisát. A növekmény főként a gépgyártás és az autógyártás
emelkedésének köszönhető. A többi visegrádi ország ipari növekménye, – bár ennél kisebb
volt – jóval meghaladta az EU első negyedévi átlagát (3,6%). A lengyel ráta 11 százalékkal, a
magyar és a cseh 8-8 százalékkal emelkedett. A munkanélküliség az első negyedévben mind
a négy országban nőtt. Jelentős az állástalanok aránya Szlovákiában (14%) és
Magyarországon (11%), a cseh és lengyel ráta az uniós átlag alatt maradt.
Az első negyedévben az építőipari lejtmenet Romániában és Csehországban 21 százalékot
tett ki, Szlovákiában 14 százalék volt, Lengyelországban mindössze 3 százalékot mértek.
Lengyelország (az unióban egyedüliként) recesszió nélkül vészelte át a válságot, amiben
számottevő szerepet játszott a kormányzati kiadások emelkedése (az államháztartás GDP
arányos hiánya idén elérheti a 7,3 százalékot), ami jelentős infrastruktúra-fejlesztésben
realizálódott. A lengyel gazdaság pillanatnyi előnyei közé sorolható, hogy gazdasága kevésbé
nyitott, szegmentált ipara pedig jelentős mértékben termel a tekintélyes méretű belső piacra,
így kevésbé függ a globális konjunktúra alakulásától.
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Forrás: Eurostat

Az állami kiadások emelkedése Szlovákiára is jellemző. Az idei első negyedévben a
kormányzati kiadások 6 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. Ennek ellenére a
GDP arányos államháztartási hiány a tavalyi 6,8 százalékról idén 6,0 százalékra
mérséklődhet.
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13. ábra
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Forrás: European Commission, Spring Economic Forecast 2010

A régió gazdasági kilátásai elsősorban a nemzetközi környezettől, az exportpiacok
erősödésétől függnek. A kivitel bővülése ösztönzi a készletek feltöltését, az ipari
termelésen keresztül megállíthatja a munkaerőpiac lejtmenetét és stabilizálhatja a belső
fogyasztást. A beruházások tavalyi erőteljes visszaesése után idén csekély növekedés várható
a környező országokban. A 2010. évi gazdasági növekedés Szlovákiában és
Lengyelországban intenzívebb lehet, elérheti a 2,7 százalékot. Csehországban 1,6 százalék,
Romániában 0,8 százalékos GDP bővülés valószínű.
A nemzetközi közvetlen tőkeáramlások 2007 utolsó negyedévétől kezdődő zuhanása 2009
első három hónapjáig tartott. A második negyedévben megindult fellendülés azonban az év
végére megállt. A tavalyi utolsó negyedévben a külföldi közvetlen tőkeáramlások
nagysága megközelítőleg változatlan maradt a 2009 harmadik negyedévi állapothoz
képest. A vállalati profitok emelkedtek, amit az újra-befektetett jövedelmek pozitív
hozzájárulása jelez a külföldi közvetlen tőkeberuházásokhoz. Az egyéb tételek csökkentek,
vagy stagnáltak. 2009 októbere és decembere között csak néhány ország, így Kína, Norvégia
és Írország vonzott több tőkét a rekord szintet jelentő 2007-es év átlagához viszonyítva.
Az idei évre vonatkozó kilátások kedvezőek a nemzetközi üzleti környezet javulása,
valamint a határokon átívelő fúziók és felvásárlások várható felfutása miatt. A
transznacionális vállalatok vezetői között növekvő optimizmus tapasztalható. A fúziók
és felvásárlások Utóbbiak értéke világszinten megduplázódott 2009 utolsó negyedéve és 2010
első három hónapja között, megközelítőleg 50 milliárd dollárról 100 milliárd közelébe
emelkedett. Azonban még mindig jóval alacsonyabb, mint a 2007 utolsó negyedévében mért
400 milliárd dolláros rekord érték volt. További bővülés lehetőségét vetíti előre, hogy a
gazdaságtörténeti tapasztalatok szerint a közvetlen külföldi beruházások élénkülése legalább
két negyedéves késéssel követi a gazdasági fellendülés megindulását. A zöldmezős
beruházások, mind számukat, mind értéküket tekintve jobban ellenálltak a válságnak 2008ban és 2009-ben, azonban ez csak idei év elejéig tartott. 2010 első három hónapjában a
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zöldmezős beruházások száma is visszaesett, ami arra utal, hogy a kilábalás időben elhúzódó
lesz, a transznacionális vállalatok továbbra is rendkívül óvatosak beruházási döntéseik
meghozatalánál.
14. ábra
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Forrás: UNCTAD Global Investment Trends Monitor No. 3,
2010. április 26.

A kormányzati válságkezelő intézkedések összességében pozitívan befolyásolták a
világszintű FDI-áramlást, a nemzeti gazdaságpolitikák általában támogatni igyekeztek a
liberalizációt és a tőkeáramlást. Bizonytalanság övezi azonban a kormányzati kilépési
stratégiák pontos tartalmát és végrehajtásuk ütemezését.
A válság nem csupán ciklikus kilengést okozott a nemzetközi közvetlen tőkeáramlásokban,
hanem strukturális változásokat is előidézett. 2007 és 2009 között Kína a BRIC2 országok
között 25 százalékról 40 százalékra növelte részesedését a nemzetközi fúziókban és
felvásárlásokban. Még drasztikusabb az eltolódás a külföldre irányuló fúziók és
felvásárlások területén, ugyanezen összehasonlításon belül az ázsiai óriás részaránya 17
százalékról 60-ra emelkedett.
A Világkereskedelmi Szervezet (WTO) adatai szerint tavaly a világ
árukereskedelmének volumene 12,2 százalékkal zuhant. A dollárban számított visszaesés
még ennél is drasztikusabb volt, 23 százalékkal esett a globális export, 24 százalékkal az
import. A volumen és az értékadatok közötti különbséget nagyrészt a nyersanyagárak
csökkenése magyarázza. A kereskedelmi szolgáltatások értéke kisebb mértékben, 13
százalékkal esett 2008-ról 2009-re. A legszembetűnőbb visszaesést Japán és az Európai Unió
könyvelhette el az árukivitelben, míg az import a Független Államok Közösségében, az
Egyesült Államokban valamint Dél- és Közép-Amerikában zuhant számottevően. A
visszaesés ellenére a kormányoknak sikerült elkerülniük a protekcionizmus terjedését, a
piacvédő intézkedések száma az utóbbi hónapokban csökkenő tendenciát mutatott.

2

A rövidítés Brazíliát, Oroszországot, Indiát, Indonéziát, Kínát és Dél-Afrikát foglalja magába.
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4. táblázat
Az áruexport és áruimport volumenének változása
(az előző év százalékában)
Export
2008
2,1
5,8
0,8
-0,1
2,2
0,7

2009
-12,2
-13,9
-5,7
-14,8
-9,5
-5,6

2007
6,1
1,1
17,6
4,1
19,9
13,8

Import
2008
2,2
-3,7
13,3
-0,8
16,3
14,1

Ázsia
11,7
5,5
-11,1
Kína
19,8
8,6
-10,5
Japán
9,4
2,3
-24,9
India
14,4
14,4
-6,2
Forrás: World Trade Organisation, Press Release, 2010. március 26.

8,2
13,8
1,3
18,7

4,7
3,8
-1,3
17,3

2007
6,4
6,7
3,3
4,0
7,5
4,8

Világ
Egyesült Államok
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Európai Unió
Független Államok Közössége
Afrika

2009
-12,9
-16,5
-16,3
-14,5
-20,2
-5,6
-7,9
2,8
-2,8
-4,4

Az OECD országokban folytatódott a 2009 második negyedévében megindult lassú
kilábalás a nemzetközi áru- és szolgáltatáskereskedelemben, bár a negyedéves adatok
szerint az év utolsó három hónapjában a növekedési ütem valamelyest mérséklődött. Az
OECD éves exportnövekedése 2008 második negyedéve után először 2009 utolsó három
hónapjában ismét a pozitív tartományba került, nagyrészt a bázishatás következtében.
15. ábra
Az áru- és szolgáltatásexport értékének változása az OECD-ben
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Forrás: OECD International Trade Statistics, News Release, 2010. április 28.

A WTO előrejelzése szerint idén a világ exportvolumene 9,5 százalékkal emelkedik. A
fejlett országokban 7,5 százalékos bővülés várható, amit jelentősen meghalad a fejlődő
világra prognosztizált 11 százalékos növekedési ütem. A 2008-as év rekord szintjét
várhatóan csak 2011-ben éri el a világkereskedelem. A fejlett országokban ez csupán
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egy évvel később várható. Negatív kockázatot jelent az olajár esetleges váratlan növekedése,
a vezető valuták előre nem jelezhető drasztikus le- illetve felértékelődése, továbbá a
pénzpiaci turbulenciák visszatérése. A kereskedelemi fellendülés a prognosztizáltnál
kedvezőbb is lehet, ha a munkanélküliségi ráták csökkenése gyorsabban halad a vártnál.
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) a WTO-nál szerényebb, de a korábban feltételezettnél
magasabb növekedésre számít, előrejelzésük szerint 2010-ben 8, míg 2011-ben 6,2
százalékos lehet a világ árukereskedelmének növekedése. A fejlett gazdaságok 6,6
százalékos, a fejlődő és feltörekvő államok 8,3 százalékos bővülést érhetnek el idén,
figyelembe véve az áru- és szolgáltatásexport egészét. 2011-re az IMF lassulást vár a fejlett
országok körében, míg a fejlődőknél szinten marad a bővülés üteme, az előbbieknél 5, az
utóbbiaknál 8,4 százalékos emelkedés várható. Az OECD optimistább a Nemzetközi
Valutaalapnál és a WTO-nál is, 2010-re 10,6, a jövő évre 8,4 százalékos
kereskedelembővüléssel számol.

Az eurózóna válsága
A kilencvenes években, a Gazdasági és Monetáris Unió felé vezető út második szakaszában
az európai monetáris integráció alapvető ellentmondását, azt, hogy a monetáris politika
közösségi szintre kerül, míg a fiskális politika az egyes tagállamok kezében marad, a
Stabilitási és Növekedési Egyezmény elfogadásával próbálták orvosolni, vagy legalábbis
enyhíteni. A maastrichti kritériumok folytatásának tekinthető paktum továbbra is a bruttó
hazai termék 3 százalékában határozta meg a deficitplafont, ami felett beindul az egyezmény
büntető mechanizmusa, azaz a túlzottdeficit-eljárás. A fiskális szabályrendszer közép- és
hosszú távon egyensúly közeli, vagy enyhe többletet mutató költségvetést írt elő a tagállamok
számára, ezek betartására viszont nem alakított ki hatékony szankcionáló mechanizmust.
Miután Franciaország és Németország több éven keresztül megszegte a paktum
rendelkezéseit, keresztülvitték az egyezmény gyengítését célzó javaslataikat, az
alapprobléma, a kikényszerítés hiánya, nem oldódott meg. A 2005. évi reform során az egyes
tagállamok számára eltérő célokat határozott meg az Unió. A paktum felpuhítása rossz üzenet
volt mind a tagállamok, mind a befektetők számára.
A kormányok számos tagállamban, így Görögországban és más perifériális uniós
tagállamban is rendszeresen megsértették a három százalékos korlátot. Az elmúlt tíz
évben még jó konjunkturális körülmények között sem törekedtek a középtávú célok
elérésére, megelégedtek a büntetés elkerülésével. Ezzel jelentős mértékben hozzájárultak a
világgazdasági válság mellett kialakuló adósságválsághoz. Az Európai Unió nem volt képes
rászorítani a tagállamokat a strukturális deficitek csökkentésére. Gyenge volt az intézményi
háttér, és hiányzott a politikai akarat is. Utóbbi egyik oka, hogy az EKB sikeres monetáris
politikája következtében a túlzott deficitek ellenére nem emelkedett az eurózóna inflációs
rátája.
A válságot megelőző években nem mindegyik jelenleg gyors adósságnövekedéssel küzdő
ország folytatott felelőtlen költségvetési politikát. Spanyolországban például a 2008-as
válság kirobbanásáig fegyelmezett volt a fiskális politika, kedvező konjunkturális
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körülmények között az államháztartás a Stabilitási és Növekedési Egyezmény szellemének
megfelelően többletet halmozott fel. 2005 és 2007 között átlagban 1,6 százalékos GDParányos többlettel zárt az államháztartás. Erre figyelemmel a spanyol válság egy másik
nehézségre is rávilágít. Jelen esetben a problémát a versenyképesség elvesztése okozta, ami
elsősorban az ingatlanpiaci buborék kialakulásából, ezen keresztül a hitelezési tevékenység
robbanásszerű fellendüléséből, illetve mindennek ár- és bérfelhajtó hatásából eredt.
Miközben az ingatlanszektor szárnyalt, a gazdaság többi része ennek áttételes hatásai nélkül
stagnált volna. A spanyol gazdaságpolitika hibája tehát nem fiskális természetű volt, lényege
röviden abban foglalható össze, hogy nem vette észre és nem korrigálta a versenyképesség
romlását. A spanyolok ott hibáztak, hogy az építőiparban és az ingatlanszektorban kialakult
béremelkedések nagyrészt automatikusan elterjedtek más ágazatokban is. A válság előtt
általános nézet volt, hogy a költségvetési fegyelem mindennek az alapja és a költségvetési
politikák uniós szintű összehangolása illetve felügyelete megfelelően működik, képes a tartós
egyensúlytalanságok és az ebből eredő instabilitás megakadályozására. A krízis azonban
megmutatta, hogy ez nem volt reális feltételezés, mivel azon alapult, hogy a magánszektor
lényegében stabilan működik. Ám kiderült, hogy a magánszektorban egészséges fiskális
politika mellett is kialakulhatnak olyan egyensúlytalanságok (például a spanyol fizetési
mérleg 10 százalékos GDP-arányos hiánya), amelyek pénzügyi válság idején
fenntarthatatlannak bizonyulnak. Az egységes európai valuta miatt leértékeléssel a
probléma nem volt kezelhető. A válság kirobbanása után kialakult deficit nagyrészt a 20
százalék körüli munkanélküliség következménye, nem a kormányzati diszkrecionális
intézkedések hatása.
A görög gazdaság az euróövezet gazdaságának alig 2,4 százaléka. Ugyanakkor Olaszországés Spanyolország a zóna harmadik és negyedik legnagyobb gazdasága, így a válság
terjedése, akár banki közvetítéssel, akár a nemzetközi bizalom megingása okán súlyosan
érintené az Unió egészét.
A hit, hogy a piacok a kormányok büntetésén keresztül sikeresen terelhetik vissza a
költségvetési politikákat a helyes útra, illúziónak bizonyult. A kormányok általában
megkésve, bizonytalanul reagáltak a váratlan fordulatokra, ezzel is indokolatlan kilengéseket
okozva az állampapírpiaci hozamokban. A kreatív könyvelés és téves adatszolgáltatás
jelenségével a befektetők sem tudtak mit kezdeni, a valós számok nyilvánosságra kerülésére
pánikszerűen reagáltak.
A gazdasági válság miatt csökkenő bruttó hazai termék, a válság negatív gazdasági és
társadalmi hatásait mérsékelni szándékozó diszkrecionális fiskális intézkedések és az
automatikus stabilizátorok működése következtében az eurózóna GDP-arányos
adósságállománya várhatóan a 2007-es 66 százalékról 84,7 százalékra emelkedik 2010ben az Európai Bizottság előrejelzése szerint. Változatlan gazdaságpolitikát feltételezve
2011-re 88,5 százalékra nő. A teljes Európai Uniót tekintve hasonló kép rajzolódik ki, az
adósság növekedés mértéke különösen magas Spanyolországban és Írországban. Az eurót
még be nem vezetett országok között Lettország és Litvánia produkált gyors eladósodást.
Az empirikus vizsgálatok szerint a magas államadósság érezhető mértékben
visszavetheti egy ország gazdasági növekedési ütemét, 90 százalék feletti GDP-arányos
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államadósság jóval alacsonyabb növekedési ütemmel jár. (Ennél alacsonyabb
államadósságnál nem mutató ki szignifikáns összefüggés a növekedés és az eladósodottság
mértéke között.) A vizsgált országokban 90 százalék feletti adóssági ráta esetén a növekedés
mintegy egy százalékponttal esik, míg az átlagos növekedési veszteség ennél is magasabb.
2011-re már négy uniós tagállam adósságmutatója lesz a kritikus érték felett.
5. táblázat
A bruttó államadósság alakulása az Európai Unió tagállamaiban
(a GDP százalékában)
2007
2008
2009
2010*
Belgium
84,2
89,8
96,7
99,0
Németország
65,0
66,0
73,2
78,8
Írország
25,0
43,9
64,0
77,3
Görögország
95,7
99,2
115,1
124,9
Spanyolország
36,2
39,7
53,2
64,9
Franciaország
63,8
67,5
77,6
83,6
Olaszország
103,5
106,1
115,8
118,2
Ciprus
58,3
48,4
56,2
62,3
Luxemburg
6,7
13,7
14,5
19,0
Málta
61,9
63,7
69,1
71,5
Hollandia
45,5
58,2
60,9
66,3
Ausztria
59,5
62,6
66,5
70,2
Portugália
63,6
66,3
76,8
85,8
Szlovénia
23,4
22,6
35,9
41,6
Szlovákia
29,3
27,7
35,7
40,8
Finnország
35,2
34,2
44,0
50,5
Eurózóna
66,0
69,4
78,7
84,7
Bulgária
18,2
14,1
14,8
17,4
Csehország
29,0
30,0
35,4
39,8
Dánia
27,4
34,2
41,6
46,0
Észtország
3,8
4,6
7,2
9,6
Lettország
9,0
19,5
36,1
48,5
Litvánia
16,9
15,6
29,3
38,6
Magyarország
65,9
72,9
78,3
78,9
Lengyelország
45,0
47,2
51,0
53,9
Románia
12,6
13,3
23,7
30,5
Svédország
40,8
38,3
42,3
42,6
Egyesült Királyság
44,7
52,0
68,1
79,1
Európai Unió
58,8
61,6
73,6
79,6
Forrás: Európai Biztottság, European Economic Forecast, 2010. tavasz
Megjegyzés: */ előrejelzés

2011*
100,9
81,6
87,3
133,9
72,5
88,6
118,9
67,6
23,6
72,5
69,6
72,9
91,1
45,4
44,0
54,9
88,5
18,8
43,5
49,5
12,4
57,3
45,4
77,8
59,3
35,8
42,1
86,9
83,8

A görög válság kezelésére hozott 2010. év eleji intézkedések nem voltak elégségesek, tovább
nőtt a perifériás országok CDS-felára és az állampapírpiaci hozamok is emelkedtek. A krízis
terjedésétől való félelem következtében az uniós döntéshozók a várakozásoknál jóval
nagyobb kiterjedésű pénzügyi mechanizmus elfogadásával próbálták kezelni az egyre
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mélyülő válságot. A pénzügyminiszterek ilyen előzmények után május elején három
különböző részből álló stabilizációs mechanizmusban állapodtak meg, amit június
elején véglegesítettek.
1. A nem eurózóna tagok részére rendelkezésre álló „középtávú pénzügyi egyenlegjavító
eszköz” mintájára (ebből maximum 50 milliárd euró erejéig folyósíthatnak kölcsönt
országoknak) egy maximum 60 milliárd eurónyi pénzügyi keretet hoztak létre, amit
indokolt esetben elvileg valamennyi uniós tagállam igénybe vehet (tehát nem csak az
euró-zóna tagjai). Nem egy feltöltött pénzalapról van szó, hanem arról, hogy az Európai
Bizottság ekkora összeg erejéig a piacokon kedvezményes kölcsönöket vehet fel és azt
továbbadhatja a rászoruló országoknak. A hitel visszafizetésére a garanciát a közös
költségvetés, a büdzsé tartaléka jelenti. Ha az illető ország nem fizet határidőre, akkor a
tagállamoknak a tartalék terhére plusz befizetést kell teljesíteniük. Ez tehát egy közösségi
eszköz, ami mögé az egész EU beállt, és amely az első pénzforrás, megálló lesz a bajba
jutott országok számára, egészen addig, amíg el nem fogy. Ez az eszköz nem érinti azt az
50 milliárd eurós keretet (tehát azon felül van), amelyből Magyarország is kapott és
elvileg még kaphat egyenlegjavító támogatást.
2. A csomag legtekintélyesebb része az úgynevezett „speciális céleszköz”, amelynek
maximális összege 440 milliárd euró lehet, és amelyet hitelgarancia formájában
bocsátanak majd szükség esetén az eurózóna rászoruló tagjának a rendelkezésére. A
speciális céleszköz önálló jogi személy lesz, amelyet a Bizottság hoz létre az egyes
tagországokkal azok nemzeti törvényei alapján. Ez a jogi személy lesz aztán
felhatalmazva arra, hogy a kormányok kétoldalú garanciájával hitelt vegyen fel a piacon
és az így megszerzett forrásból akár a kormányok által kibocsátott államkötvényeket is
vásárolhat, az EKB-val együtt is fellépve. Ebben az esetben tehát nem közvetlen
kétoldalú hitelek nyújtásáról van szó, mint a görög mentőcsomag esetében, hanem
hitelgaranciáról. Bizottsági források szerint a különbségnek oka, hogy a görögöknek
folyósítandó kétoldalú hitelek jogi és technikai feltételeinek megteremtése olyan
körülményes és bonyolult eljárásnak bizonyult, hogy a kormányok nem akarták még
egyszer alkalmazni az eurózóna esetében. Ez a mechanizmus jogilag kormányközi
alapon jön létre, így aktiválásának sem teljesen ugyanazok a szabályai, mint az első
eszköz esetében. Az Európai Bizottság eredetileg maga ajánlkozott egy ilyen
pénzbeszerző platformnak, ám ezt több ország is aggályosnak tartotta és inkább ki akarta
hagyni Brüsszelt.
3. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) mintegy 500 milliárd eurót szükség esetén kész további
250 milliárd euró kölcsönnel kiegészíteni, ami hasonlít a görög csomag esetén is
alkalmazott kétharmados-egyharmados arányhoz.
A létrehozott stabilizációs mechanizmus közvetíti a befektetők felé az Európai Unió
határozott politikai elkötelezettségét az eurózóna megmentésére. Ugyanakkor önmagában
nem oldja meg az adósságválságot, a fiskális pálya fenntarthatóságát költségvetési
megszorító intézkedésekkel szükséges garantálni. A mechanizmus lényege, hogy időt biztosít
a nehézségekkel küzdő államoknak a problémák leküzdéséhez. A pénzügyi eszköz
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igénybevétele szigorú feltételekhez kötött, az érintett országnak a Nemzetközi Valutaalap
és az Európai Unió által kidolgozott gazdaságpolitikai programot kell végrehajtania.
Az eurózóna hitelességét azért érinti súlyosan a fenti pénzügyi mechanizmus, mert
szakít a no-bail-out szabállyal, azaz a fizetési nehézségekkel küzdő tagállamok számára
nyújtandó pénzügyi segítség tilalmáról szóló rendelkezéssel.
A monetáris politika őre, az Európai Központi Bank a válság kitörésekor a bankok
segítségére sietett azok rövid távú finanszírozási szükségleteinek kielégítésében, amellett,
hogy drasztikusan csökkentette az alapkamatot. Idén májusban az adósságválság kezelése
érdekében az eurózóna „jegybankja” a szerződésben rögzített szerepével ellentétben
fennállása óta először államkötvények vásárlásával próbált enyhíteni a nehéz helyzetbe jutott
kormányok finanszírozási gondjain. A központi bank, amelynek szerződés tiltja, hogy
pénzügyileg kisegítsen kormányokat (pénzintézeteket lehet), közvetve, az úgynevezett
másodlagos piacokon bonyolította le a kényes tranzakciót. Ennek részletei máig nem
ismertek. A no-bail-out szabály így kétszeresen is sérült. Az államkötvények vásárlása nem
ismeretlen gyakorlat, az amerikai jegybanki szerepkört betöltő Federal Reserve és a Bank of
England már korábban, közvetlenül a válság kitörése után elkezdett államkötvényeket
felvásárolni a piacon, új pénzt teremtve. Ez a gyakorlat az inflációs várakozások emelése
miatt különösen veszélyes.
Az EKB nem sokkal korábban felfüggesztette annak a szabálynak az alkalmazását is,
amelynek értelmében nem fogadhat el az eurózóna kereskedelmi bankjaitól ellentételezésként
a hitelminősítő intézetek által a bóvli kategóriájába sorolt államkötvényeket, mint amilyennek
a görög államadósság is számít. Az EKB emellett azt is bejelentette, hogy a rossz kategóriába
sorolt államkötvényeket karanténba zárja, hogy ne zavarják a jó követeléseket.
Az Európai Központi Bank fellépését az indokolta, hogy valamennyi uniós intézmény közül a
leghitelesebb a piacok szemében. Monetáris politikája sikerként könyvelhető el, inflációs
célját az elmúlt tíz évet tekintve sikerrel teljesítette. A jelenlegi válságkezelés során ez a
hitelesség erodálódik, nem az infláció megugrása, hanem a kormányzatok megsegítése
miatt. Az EKB függetlensége alapvető érték a monetáris unión belül, sérülése az euró
további gyengüléséhez vezethet. Az Európai Központi Bank segítségnyújtása továbbá növeli
az erkölcsi kockázatot, a tagállamok fiskális szigorításra vonatkozó elkötelezettsége
gyengülhet, ha látják, számíthatnak az eurózóna jegybankjának a támogatására. Az EKB
vezetése hangsúlyozza, hogy a többletlikviditást vissza fogja szívni a piacról, így az infláció
felpörgése nem valószínű.
A súlyosbodó helyzetre május elején a leginkább érintetett államok megszorító
csomagok elfogadásával válaszoltak. A görögök már korábban súlyos restriktív
intézkedéseket vezettek be, Spanyolország nagyrészt az Európai Unió nyomására szintén erre
az útra lépett. A spanyol demokrácia történelmének legszigorúbb megszorító csomagja
értelmében az év közepétől átlagosan öt százalékkal csökkentik a közszférában dolgozók
fizetését, míg jövőre befagyasztják a közalkalmazotti béreket, nyugdíjakat. A lefaragások
érintik a közberuházásokat és az egészségügyi kiadásokat. A kormány célja, hogy a tavalyi
11,2 százalékos deficitet 2010-re 9,3 százalékra, 2011-re pedig 6,5 százalékra
csökkentse,. Portugália az általános forgalmi adó egy százalékos emelésén, továbbá a
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jövedelemadó növelésén keresztül kívánja csökkenteni a deficitet. Ezen felül számos állami
vállalat privatizációjának előkészítéséről és nagyberuházások leállításáról döntöttek.
Olaszországban 2013-ig befagyasztják a közszféra fizetéseit, csökkentik az állami szervek
kiadásait, és emelik a nyugdíjkorhatárt.
Németország is megszorításokat jelentett be június első felében, bár pénzügyi helyzete jóval
kedvezőbb a perifériás országokénál. 2014-ig összesen 80 milliárd eurót kívánnak
megspórolni. Ez megközelítőleg az éves GDP 3,3 százalékára rúgó összeget jelent, ami
Németország második világháború utáni történelmének legnagyobb restrikciós csomagja.
Jövőre mintegy 11 milliárdot kívánnak megspórolni, ez az éves bruttó haza termék közel fél
százalékát jelenti. 2011-től évente fél százalékponttal tervezik csökkenteni a strukturális
deficitet. Az elgondolásokat támogatja az alaptörvény módosítása, amely szerint a strukturális
deficitet 2016-ig a GDP 0,35 százaléka alá kell szorítani. A kiadások csökkentése érinti a
szociális kiadásokat, a hadsereget valamint az államigazgatást is, a terheket igyekeznek
széleskörűen teríteni a társadalom rétegei között. A hosszú távú növekedés megalapozása
érdekében ugyanakkor a K+F-re, oktatásra és képzésre fordított kiadások nőnek, 2013-ig
mintegy 12 milliárd euróval emelkednek.
A bejelentett megszorítások fékezhetik a kilábalást az eurózónában. Az IMF ajánlása
szerint a fiskális mozgástérrel rendelkező államoknak, így elsősorban Franciaországnak
és Németországnak később kell elkezdeniük a költségvetési szigorítást. A német kormány
szemben áll ezzel a véleménnyel, a kilábalás így valószínűleg még lassabb lesz. A W-alakú
recesszió kialakulása azonban továbbra sem valószínű. A német restriktív fiskális politika
Magyarország számára is kedvezőtlenebb külpiaci körülményeket teremt.
6. táblázat
Államháztartási hiány néhány uniós országban

Németország
Írország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Olaszország

2008
0,0
-7,3
-7,7
-4,1
-3,3
-2,7

2009
-3,3
-14,3
-13,6
-11,2
-7,5
-5,3

2010*
-5,0
-11,7
-9,3
-9,8
-8,0
-5,3

2011*
-4,7
-12,1
-9,9
-8,8
-7,4
-5,0

Portugália
-2,8
-9,4
-8,5
-7,9
Nagy-Britannia
-4,9
-11,5
-12,0
-10,0
Forrás: Európai Biztottság, European Economic Forecast, 2010. tavasz
Megjegyzés: */ előrejelzés, változatlan gazdaságpolitikát feltételezve, a várható
megszorítások hatása nélkül

A perifériás államok problémáinak súlyosbodásával az euró gyors gyengülésbe kezdett
a dollárral szemben. Tavaly decemberben még 1,5 dollárt ért az euró, míg június elején csak
1,22-t. Az elfogadott pénzügyi mechanizmus csak ideiglenesen tudta megállítani a gyengülő
tendenciát. A leértékelődő egységes valuta támogatja az eurózóna kilábalását az export
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növekedésén keresztül, (a fő haszonélvezők a túlnyomórészt agrár- és textilipari termékeket
exportáló tagállamok, így főként Spanyolország és Portugália) egyúttal nehezebb helyzetbe
hozza az Egyesült Államok és Kína kivitelét. Egy tartósan gyenge euró módosíthatja a
nemzetközi kereskedelem jelenlegi irányát, akadályozhatja az Egyesült Államokat
exportalapú növekedési stratégiájának megvalósításában. Németország az eurózónán belül
biztos menedéknek számít a befektetők számára, ami tetten érhető az államkötvényei
iránt megnövekedett keresletben is. A csökkenő kamatok hozzájárulhatnak Németország
sikeres fiskális konszolidációhoz.
16. ábra
Alapkamat az eurózónában és az Amerikai Egyesült Államokban
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Forrás: EKB, FED

A válság megkérdőjelezte az euró, mint nemzetközi tartalékvaluta szerepét is a
világban. Az európai egységes valuta 1999-es bevezetése óta folyamatosan növelte szerepét,
mint globális tartalékvaluta. Jelenleg a feltörekvő államokban a tartalékok megközelítőleg 28
százalékát tartják euróban a becslések szerint. Nem zárható ki, hogy a mostani leértékelődés
arra ösztönzi a világ jegybankjait, hogy váltsák át tartalékaikat dollárra, vagy esetleg japán
jenre. Ennek ellentmond, hogy a kínai és orosz döntéshozók továbbra is kiállnak az euró
mellett, nyilatkozataik szerint nem áll szándékukban portfóliójuk átrendezése. Kína a
fejlődő államok tartalékainak közel felével rendelkezik, tartalékkezelési politikája nem marad
árfolyamhatás nélkül. A gyors dollárra történő konverzió azért sem valószínű, mivel ez
leértékelné az euróban denominált tartalékok értékét.
Az eurózóna nyilvánvaló válsága ellenére a monetáris övezet bővítése nem áll le. Az
Európai Bizottság május közepén támogatásáról biztosította Észtország 2011. január elsejével
történő belépését. Ha júniusban az állam- és kormányfők is jóváhagyják Észtország
csatlakozását, a balti állam lesz az eurózóna 17. tagállama. Az észt költségvetési hiány 2009ben csupán 1,7 százalék volt a GDP arányában, míg az államadósság mindössze 7,2 százalék.
A fegyelmezett fiskális politikához hozzájárult a valutatanács rendszere, az észt koronát
eddig is fixen az euróhoz rögzítették.
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Nyersanyagpiaci folyamatok
Az elmúlt negyedévben a WTI típusú kőolaj árfolyama a 70 és 85 dollár közötti sávban
mozgott, amelyből tartósan nem tudott kilépni. A globális gazdasági teljesítmény változása
jelentős hatással van az olaj iránti keresletre. A British Petroleum számításai szerint a globális
GDP változása mintegy 60 százalékban befolyásolja az olaj iránti igényeket. Az általános
elemzői konszenzus a globális GDP alakulását 2010-ben 3,8 százalékra emelte, amely kisebb
olajár növekedést eredményezett. Márciusban nőt Kína olaj felhasználása, ami szintén
növelte a kőolaj árfolyamát. Április elején az olaj árfolyama nyolc hónap után kilépett az
addigi sávból, ami a globális gazdaság fellendülésébe vetett hit, valamint a részvénypiacok
árfolyam- emelkedésével magyarázható. Az olajár hektikus mozgását a görög adósságválság
európai tovagyűrűzésének kockázata, Kínában a szűkülő hitelezési feltételek napirendre
kerülése, a tőzsdepiaci szabályok változása és a továbbra is magas olajkészletek magyarázza.
17. ábra
Az EUR/USD árfolyam és a WTI típusú olaj árának alakulása
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Forrás: Fed, ECB, NYMEX

Az olajpiacán a fundamentumok gyengék, a kereslet továbbra sem érte el a válság előtti
szintet. A globálisan növekvő kereslet emeli az árakat. A magas amerikai olajkészletek
mérséklik az olajár tartós emelkedését. A nyersolajkészletek 2009 októbere óta nem voltak
ilyen magasak. 2010 februárjától a benzinkészletek csökkentek, a dízelt és fűtőolaj készletek
2010. április óta ismét emelkedtek. A finomítók kihasználtsága a február eleji 79,1
százalékról május végére 87,5 százalékra növekedett. Az emelkedést többnyire a nyári
autózási szezon kezdetével, tehát szezonális hatással lehet magyarázni. Az olajár növekedését
általában a gyengülő dollár árfolyam is támogatja, az elmúlt hónapokban viszont a dollár és
az olaj árfolyamának alakulása elvált egymástól, azaz az olaj árfolyama gyakran a dollár
erősödése mellett emelkedett.
Az olajár alakulását bizonytalanná teheti a monetáris politikának az árupiacokra gyakorolt
hatása. Csökkentik az árakat pl. az eurózóna országainak megszorító intézkedései. A fiskális
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megszorítások visszafogják a gazdaságok növekedését, ami nem kedvez az olaj-keresletnek
és ezen keresztül csökkenti az kőolajárat. Hosszú távon az olajár növekedésére lehet
számítani, mivel a fogyasztás várhatóan nő, a készletek végesek, a beruházások pedig a
kutatás-termelésben elmaradtak az igényektől. A Mexikói-öbölbeli olajfúró torony balesete is
a kitermelést övező kockázatokra, többlet költségekre irányítják a figyelmet. A Mexikóiöbölben történt katasztrófa a jövőben várhatóan emelni fogja a kutatási költségeket és
korlátozhatja az olajfúrásokat. Hatására az olajat lassabban lehet majd a felszínre hozni, és a
kitermelés költségei is nagyobbak lehetnek. Barack Obama a katasztrófát követően fél évre
leállította a mélytengeri kutató fúrásokra vonatkozó engedélyek kiadását. Amennyiben a
mélytengeri kutatások engedélyezése egy évig szünetelne, ez a Stanford C. Bernstein intézet
szerint 2013-tól napi 500 ezer hordónyi kiesést jelentene.
Az EIA energiainformációs hivatal 2010-re az olaj iránti kereslet növekedését
prognosztizálja, amit elsősorban a globális gazdasági élénkülésére alapoz. Az olajkereslet
motorja a nem-OECD országok lesznek. Az EIA előrejelzése szerint 2007 és 2035 között az
OECD-n kívüli országok a kereslet-növekedés 84 százalékát, míg az OECD országok a
növekedés mindössze 14 százalékát fogják biztosítani. Az EIA prognózisa alapján 2010ben átlagosan 79 dolláros hordónkénti olajárra számíthatunk, ami 2011-ben 83
dollárraemelkedhet.
A Lehman Brothers csődjét követően az arany iránti kereslet jelentősen növekedett. 2010
első félévében a 2008 év végi és 2009 év eleji kereslet-bővülés ugyan nem ismétlődött meg, a
befektetési jellegű igények a válság előtti szintek felett stabilizálódtak. A sárga fém
árfolyama február közepétől május végére unciánként 1216 dollárra drágult. A jelenlegi
árfolyam stabil, mivel az európai országok körül kialakult adósságválság tartósan magasan
tartja az arany befektetési célú keresletét. A pénzügyi rendszer bizonytalanságai miatt további
befektetési hullámok várhatók, ami árfelhajtó hatású. 2010 második felében megkezdődik a
világ nagygazdaságaiban a kormányzati ösztönzők visszahívása, ami a kockázatvállalási
hajlandóságot csökkenti, az arany ára értelemszerűen emelkedik.
18. ábra
Az arany ($/uncia) és az EUR/USD árfolyamának alakulása
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A befektetői aktivitást az elmúlt negyedévben alapvetően két okra vezethető vissza. Egyrészt,
a jegybanki alapkamatok alacsony szintje miatt többlet pénz van a pénzügyi rendszerben, ami
az alternatív eszközök (például arany) felé fordították a befektetők figyelmét. Másrészt, a
fejlett állampapír-piaci hozamszintek zuhantak, ami a kötvénypiacok forgalmát csökkentette
és a nemesfémek piacát viszont növelte. A világ jelentősebb jegybankjai nettó vevőként
vannak jelen az arany piacán, amiben a fejlődő országok további potenciált jelenthetnek.
A nemesfém hosszú távú kilátásai kedvezőek. A piaci konszenzus 2010-re átlagosan 1200
dolláros aranyárral számol. Igaz, hogy az aranyár emelkedése mögött meghúzódó fontosabb
tényezők a nemesfém további árfolyam emelkedésének irányába hatnak, azonban kockázatok
is vannak az arany piacán. Az értékpapír-piaci feszültségek múlása, a jegybanki aranyeladások beindulása, vagy a bányatársaságok fedezeti pozíciókba lépése kedvezőtlenül
hathatnak a nemesfém árfolyamára.
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II.
Pénzügyi folyamatok
Fiskális politika
Az idei év első felében a világgazdasági válság újabb szakaszához érkezett. A változás ezúttal
nem a számszerű eredményekben, sokkal inkább hangsúlyeltolódásokban mérhető: a
recesszióval kapcsolatos kérdések helyébe az eladósodás és a költségvetési kiigazítások
kényszere lép.
A pénzügyi, majd a reálgazdasági válság kirobbanásával a gazdasági teljesítmények
visszaesése került az érdeklődés középpontjába. A legtöbb hazai és nemzetközi
gazdaságkutató műhely már ekkor jelezte, hogy az adóbevételek jelentős csökkenése, a
finanszírozási nehézségek, a bankmentő csomagok és az állami keresletélénkítés hatására
rendkívüli tempóban növekedhet az egyes országok eladósodottsága. A téma azonban sokáig
másodlagos volt.
Bár a kilábalás üteme és fenntarthatósága körül továbbra is sok a bizonytalanság, egységes a
szakmai konszenzus abban, hogy a gazdasági visszaesés 2009-ben érte el a mélypontját.
Mindez 2010 tavaszán vált realitássá, párhuzamosan az eladósodás előtérbe kerülésével.
Az elmúlt hetekben, hónapokban egyértelművé vált, hogy a következő időszakban a
fellendülés ütemét jelentősen mérsékli a kényszerű költségvetési kiigazítások keresletcsökkentő hatása. Az euró válsága kapcsán a befektetői bizalom megingott, a fiskális
politikával kapcsolatos folyamatok felértékelődtek. Ez különösen érzékenyen érinti azokat az
országokat, amelyek vagy a válság miatt, vagy az azt megelőző évtizedekben jelentős
államadósságot halmoztak fel. Magyarország ez utóbbi csoporthoz tartozik, ami erős
kényszert jelent a megkezdett szigorú költségvetési politika folytatása mellett.

A 2010. évi költségvetés
A bizonytalan befektetői környezet, a nemzetközi szervezetekkel kötött megállapodások és a
fenntartható költségvetési politika biztosítása szűk korlátok közé szorítja az idei
költségvetést. A mindenkori kormány az idei költségvetés benyújtása óta 3,8 százalékos
ESA-hiánnyal számol, amellyel az Európai Unión belül a legkisebb deficitet felhalmozó
fél tucat ország közé tartozunk. A várható egyenleggel kapcsolatban egyelőre annyi a
biztos, hogy május végén az államháztartás pénzforgalmi hiánya (önkormányzatok nélkül)
elérte a 736,2 milliárd forintot, ami 84,6 százaléka a három alrendszer idei évre tervezett
870,3 milliárd forintos hiányának. A központi költségvetés hiánya 728,6 milliárd, a
társadalombiztosítási alapoké 34,9 milliárd forint volt, míg az elkülönített alapok 27,3
milliárd forintos többlettel zárták az első öt hónapot.
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Azt már a költségvetés benyújtásakor tudni lehetett, hogy hasonlóan a korábbi évek
gyakorlatához az év első felében a kiadások lesznek túlsúlyban. Az adóalap decemberi
feltöltése, a támogatási rendszer általában is ezt a tendenciát valószínűsíti, amit 2010-ben
néhány újabb tétel erősít. A legfontosabbak közé tartozik a közszféra keresetek
kiegészítésének időzítése (január és március), a kamatfizetési kötelezettségek alakulása,
valamint a MÁV támogatásának ütemezése.
Az első néhány hónapban több olyan változás is történt, amely az egyenleg alakulását
befolyásolja. Egyrészt a szaktárca 180 milliárd forinttal csökkentette a várható adóbevételre
vonatkozó prognózist, amelyben benne van az ingatlanadó eltörléséből eredő 50 milliárd
forintos kiesés. Az egyenlegromlást mérsékli, hogy 50 milliárd forinttal csökkent a várható
kamatkiadások nagysága, miközben a legfrissebb információk szerint további 40 milliárd
forint terven felüli bevételt jelentenek a magánnyugdíjpénztárból az állami nyugdíjpénztárba
átlépők befizetései.
A hiányzó 90 milliárd forint kontójára írható, hogy a hiánycél biztosítása érdekében májusra
szinte teljesen lenullázódott a stabilitási tartalék. A pénzpiaci megingások kivédésére félretett
50 milliárd forint kamatkockázati tartalék és az 57,2 milliárd forintos általános tartalékból
41,4 milliárd forint még rendelkezésre áll. Az elköltött általános tartalék kétharmada a Malév
tőkeemelését fedezte.
19. ábra
A tartalékok alakulása (milliárd forint)
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Forrás: Pénzügyminisztérium

A mozgástér rendkívüli mértékben csökkent, amelyet a tartalékok voltak hivatottak
biztosítani. A fenti kiadások nem tartalmazzák az árvíz elleni védekezésre, illetve az
árvízkárok átvállalására már elköltött állami tízmilliárdokat.
Az új kormány a pénzintézetekkel folytatott tárgyalásokat követően bejelentette, hogy
továbbra is érvényesnek tartja a válságkezelő kormánytól „örökölt” 3,8 százalékos ESA hiány
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betartását. A szándék komolyságának bizonyítására a kormány rövid időn belül egy 29
pontból álló intézkedési tervet jelentett be, amelynek részletes kidolgozása legtöbb elemében
folyamatban van. A második intézkedési terv kidolgozása is napirenden szerepel,
meghirdetése az ősz elejére várható. Az eddig nyilvánosságra hozott intézkedések egy része
egész biztosan érdemben befolyásolja az idei egyenleg alakulását, másik része csak jövőre
lesz aktuális, emellett szerepelnek ún. hangulatjavító tételek, amelyek költségvetési hatása
elhanyagolható. A részletek az egyensúlyt érdemben befolyásoló elemeknél sem pontosan
ismertek, a rendelkezésre álló információk alapján azonban jó becslés készíthető a várható
hatásokról, amelyeket igyekeztünk áttekinteni és a 2010-es költségvetés szempontjából
értékelni.
•

A társasági adó esetében a kedvezményes kulcs (10%) alkalmazásához szükséges
adóalap-korlát megemelése (50 millió forintról 500 millió forintra) és a feltételek
eltörlése az idei év második felében 70-90 milliárd forintos bevételkiesést jelent.
A becslés bizonytalanságát növeli, hogy az adókötelezettség változása nem azonnal
jelenik meg a költségvetés bevételi oldalán. Ez utóbbit jelentősen befolyásolja az
adóalap feltöltés szabályain keresztül a tárgyévet megelőző két év vállalati
gazdálkodása is.

•

A kis adók éves szinten 15-20 milliárd forint bevételt jelentenek az
államháztartás számára, ezek eltörlése várhatóan 7,5-10 milliárd forinttal rontja
az idei költségvetés egyenlegét. A kormányzati nyilatkozatok alapján készült
kalkulációban az alábbi adókötelezettségeket vettük figyelembe: bérfőzési szeszadó;
tv-készülékek üzemben tartási díja; épület utáni idegenforgalmi adó; vállalkozók
kommunális adója; öröklési illeték egyenes ági öröklés esetén; a nagyteljesítményű
személygépkocsik adója; a nagyteljesítményű légi járművek adója; a
nagyteljesítményű vízi járművek adója; vízgazdálkodási termelői érdekeltségi
hozzájárulás; ajándékozási illeték egyenes ági rokonság esetén.

•

A kormány tervei szerint az állami vállalatok szigorúbb gazdálkodásával még az idén
48,2 milliárd forinttal lehet csökkenteni bérköltségeket.

•

A kormány tervei szerint a hitelintézeti járadékból az idei évre tervezett 13 milliárd
forint a szándékok ismeretében 200 milliárd forintra növekszik a pénzügyi szektor
adóterheinek emelésével. Ez önmagában 187 milliárdos többletbevételt jelent.

A felsorolt intézkedések egyenlegjavító hatása 150 milliárd forint. A tartalékok
elapadásával ez az összeg fedezetként szolgálhat olyan nem várt kockázatok kezelésére,
melyekből több is akad. Komoly veszélyt jelent az egyenlegre nézve, hogy az adóbevételek
elmaradnak a feltételezettől, miként az önkormányzatok költekezése is felboríthatja a
terveket. Mindezeken túl szükség lehet az állami segítségre azokon a területeken is, ahol
kezelhetetlen feszültséget jelentenek a korábban beütemezett kiadáscsökkentések.
Összességben a bejelentett egyenlegjavító intézkedések növelik a kormány mozgásterét
és biztosítékul szolgálhatnak arra, hogy az államháztartás a terveknek megfelelő
egyenleggel zárja az évet.
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Társasági adó módosításának várható hatása
A társasági adó szabályainak megváltoztatása várhatóan jelentősen befolyásolja a társasági
adózás gyakorlatát mind a költségvetés, mind a gazdálkodó szervezetek oldalán. Az
államháztartás szempontjából kulcskérdés, hogyan alakul az adónemből származó bevétel
nagysága, míg a cégek oldaláról az a legfontosabb, miként változik az egyes vállalkozói
csoportok adókötelezettsége. A továbbiakban áttekintjük a társasági adó átalakítására
vonatkozó, eddig nyilvánosságra hozott elképzelések legfőbb pontjait, majd számszerűsítjük
a változtatás legfőbb hatásait. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a becsléshez a 2008-as
tényadatokat használtuk, illetve a 2008-ban hatályos adórendszert és az új jogszabály szerinti
környezetet vettük alapul. Az alkalmazott módszer lehetővé teszi, hogy nagyvonalakban
bemutassuk a változás hatásait, ám nem alkalmas arra, hogy azokat pontosan számszerűsítsük
a 2010-es vagy a 2011-es évre.
A magyar vállalkozói kör társasági adó kötelezettsége 2008-ban 393,0 milliárd forint volt. Az
adóbevallást benyújtó cégek száma megközelítette a 349 ezer gazdálkodó egységet, ebből
44,7 ezer cég negatív adóalapot jelentett, azaz nem keletkezett adófizetési kötelezettsége. Az
adófizető cégek száma 303,9 ezer volt. E kör 98,3 százalékának adóalapja nem haladta meg
az 50 millió forintot, míg az 500 millió forintos adóalapot elérő vállalatok száma 2008-ban
556 volt. Ez utóbbi közel félezer cég biztosította a teljes adóbevétel 54,6 százalékát,
miközben ők kapták az összes adókedvezmény 94,3 százalékát.
A jogszabály-módosítás lényege, hogy míg korábban a törvény csupán 50 millió forint
pozitív adóalapig tette lehetővé az alacsonyabb adókulcs használatát, addig a változtatás
után e korlát 500 millió forintra emelkedik. A vállalkozások a 2008-ban hatályos 16
százalék helyett 10 százalékos adókulcsot használhattak. Az intézkedés másik fontos eleme,
hogy eltörlik azokat a feltételeket, amelyeket minden vállalatnak teljesíteni kellett ahhoz,
hogy az alacsonyabb adókulcs szerint adózzon. Ilyen feltétel volt például az, hogy legalább
egy bejelentett foglalkoztatott legyen a vállalkozásnál, valamint nem lehet a cégnek
köztartozásra, illetve, hogy az adókedvezmények bizonyos meghatározott célokra (pl.
beruházásra) kell fordítania.
Becslésünk szerint amennyiben 2008-ban a most bevezetésre kerülő, új jogi
környezetben adóztak volna a vállalatok, akkor a teljes adóbevétel 77,7 milliárd
forinttal kevesebb, 315,3 milliárd forint lett volna. Ez a költségvetés szempontjából 20
százalékos bevételcsökkenést jelent. Az adócsökkentésből 29,7 milliárd forintot az 50 millió
forintnál alacsonyabb adóalappal rendelkező cégek érvényesíthettek volna. A könnyítés
esetükben kizárólag a feltételek eltörlésére vezethető vissza, amelyek eddig komoly akadályt
jelentettek a kedvezményes adózási lehetőség kihasználásában. Az adócsökkentésből 31,2
milliárd forintot realizáltak volna azok a vállalatok, amelyeknek adóalapja 2008-ban 50
millió és 500 millió forint közé esett. A legnagyobb, 500 millió forint feletti adóalappal
rendelkező cégek összes adója 16,7 milliárd forinttal lett volna kevesebb a most bevezetésre
kerülő jogszabályi környezetben. Mindez azt jelenti, hogy az adócsökkentés közel 40-40
százaléka a legkisebb adózók és a közepes nagyságú cégek terheit csökkentette volna, míg az
ötöde a legnagyobb vállalatok eredményeinek javulásához járult volna hozzá.
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Az 500 millió forintos adóalapig tehát harmadával csökkent volna a cégek adófizetési
kötelezettsége, míg a legnagyobbak körében ez az arány jóval kisebb. Ennek megfelelően az
egy cégre jutó adócsökkentés 50 millió forint adóalap alatt éves szinten 2008-ban átlagosan
90 ezer forint lett volna. Ez a szám az adóalap nagyságával arányosan növekszik és az 500
millió forintnál nagyobb adóalappal rendelkező cégek körében elérte volna az évi 30 millió
forintot.
7. táblázat
Társasági adó: a 2008-as tényadatok és az ezeken alapuló becslések
az adóalap nagysága szerint csoportosítva
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Forrás: Ecostat becslés

Mivel 2010-ben (a különadóval történt összevonás miatt) 19 százalék az adókulcs, ezért
kiszámoltuk azt is (továbbra is a 2008-as tényadatok felhasználásával), hogy ebben az
esetben mekkora változást okozna az adócsökkentés. Becslésünk szerint az új jogszabályi
környezetben mintegy 170 milliárd forinttal kevesebbet realizálna éves szinten a
költségvetés a könnyítés hatására. Az adócsökkentésből közel 50 -50 milliárd forint jut az
50 millió forintnál kisebb adóalappal rendelkező cégeknek, valamint az 50 és 500 millió
forint közé elő vállalatoknak, míg az 500 millió feletti adólappal rendelkező cégek 70
milliárd forint adócsökkentést érvényesíthetnének. Ebből az alacsonyabb adókulcs
kiterjesztéséből, valamint a feltételek eltörléséből becsléseink szerint 30-30-40 százalékban
profitáltak volna az 50 milliós adóalap alatti cégek, az 50 és 500 milliós adóalap közöttiek és
az 500 millió feletti nagyvállalatok.
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20. ábra
Az egyes ágazatok várható megoszlása a becsült adócsökkentésből
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Forrás: Ecostat becslés

A várható adócsökkentés különbözőképpen érinti az egyes ágazatokat, a vállalati
struktúráknak megfelelően. Becslésünk szerint a könnyítés közel ötöde a feldolgozóipart
segíti, tíz százalék felett profitál az összes adócsökkentésből a kereskedelmi és a pénzügyi
ágazat. Rajtuk kívül még négy ágazat között oszlik meg az adókötelezettség csökkentésének
nagyobbik része. Az ágazati szintű összehasonlítás – mint említettük – felszínre hozza azokat
a számottevő különbségeket, amelyek az egyes ágazatban működő cégek, vállalkozások
méretkülönbségéből adódnak.

Önkormányzatok eladósodása
Az idei év első negyedévében újabb lendületet vett a forrásbevonás az önkormányzatok
gazdálkodásában. A kibocsátott kötvényállomány 484,5 milliárd forintról újabb csúcsra 530,2
milliárd forintra emelkedett, amely növekmény fele-fele arányban köszönhető az új
tranzakcióknak és az árfolyamváltozásnak. A fentiek ellenére az önkormányzatok összes
kötelezettsége nem növekedett jelentősen, mivel a kötvényállomány emelkedését
kompenzálta a hitelállomány nagyjából ugyan akkora csökkenése.
A korábbi negyedévekhez hasonlóan a kötvénykibocsátással párhuzamosan növekedett
a bankbetétek állománya, amiből arra lehet következtetni, hogy az új források zömét
nem költik el azonnal az önkormányzatok. A kérdés az államháztartási egyenleg
szempontjából azért kiemelt fontosságú, mert a kötvénykibocsátásból származó bevétel abban
az évben rontja az ESA hiányt, amikor azt az önkormányzatok elköltik, márpedig ez
önmagában GDP-arányosan akár 1-1,5 százalékkal is befolyásolhatja az egyenleget.
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21. ábra
Az önkormányzatok vagyoni helyzetének alakulása 2006 óta
(milliárd forint)
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Forrás: MNB

Összességében tehát továbbra is jelentős kockázatok övezik az államháztartás idei alakulását.
Az új intézkedések eredményeképpen kibővült mozgástér megteremti annak a
lehetőségét, hogy szigorú és konzervatív költségvetési politika mellett a tervezett 3,8
százalékos hiánnyal zárja a költségvetés a 2010. évet.

Monetáris folyamatok
Az infláció alakulása
A gazdasági válság hatására az infláció 2009-ben globális szinten mérséklődött. A javuló
világgazdasági kilátásokkal összhangban az elmúlt negyedévben a nyersanyagárak
emelkedtek, ami országonként eltérő, összességében szerény mértékű inflációs nyomást
okozott. A lanyha belföldi kereslet és a munkanélküliség emelkedése szintén mérsékli az
inflációs nyomást A tavalyi év közepén a negatív fogyasztói árindexek az Egyesült
Államokban és az euró-zónában is az árstabilitás közelében voltak, tartós és széleskörű
defláció a félelmek ellenére nem alakult ki. A lanyha keresletnek továbbra is erős az
árleszorító hatása, a fiskális és monetáris élénkítés, valamint az egyéb tényezők azonban
elejét vették az árak tartós csökkenésének. Az euró-zóna inflációja az elmúlt három
hónapban másfél százalék körül mozgott, ami az ezt megelőző negyedévhez képest fél
százalékos emelkedést jelent. Az előrejelzések szerint az euró-övezet fogyasztói árindexe
középtávon alulról közelíti majd a két százalékos célszintet.
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22. ábra
Az eurozóna és a visegrádi országok harmonizált fogyasztói árindexe
(előző év azonos időszaka = 100)
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2009 első negyedévétől a visegrádi országok közül Lengyelországban és Magyarországon
emelkedett az infláció. 2010 januárjában Magyarországon meghaladta a hat százalékot, majd
az elmúlt negyedévben a drágulás üteme valamelyest mérséklődött. Csehországban és
Szlovákiában változatlanul rendkívül alacsony szintű a drágulás. A fogyasztói árindex
felpörgése Lengyelországban a kormányzati beavatkozás következménye volt, ami a
szabályozott árakon és az indirekt adókon keresztül érvényesült. Csehországban és
Szlovákiában az alacsony kereslet árleszorító hatása dominált. A elkövetkező másfél, két
évben nem számítunk érdemi inflációs nyomásra ezekben az országokban.
Magyarországon a múlt év elején mért alacsony fogyasztói árindex a júliusi áfa és jövedéki
adó növelés hatására emelkedett. Az infláció ez év januárjában elérte a 6,4 százalékot.
Az első hónapokban felpörgő infláció a hatósági és üzemanyagárak éves drágulásának,
valamint a fogyasztói adók emelésének a következménye. A forgalmi adók változása 0,4
százalékponttal emelte az árucsoport árszintjét. A fogyasztói árak a tavaszi hónapokban lassú
ütemben nőttek. Májusban viszont erőteljesen csökkent a pénzromlás üteme, az évesített
infláció 5,1 százalékra mérséklődött az áprilisi 5,7 százalékot követően. A gazdaságban nem
érzékelhető keresleti, illetve bérnyomás. Az előrejelzéseknek megfelelően az infláció
csökkenésében szerepet játszott az a körülmény, hogy az élelmiszerek körében elmarat a
tavalyi ársokk, a tartós fogyasztási cikkek körében a korábbi hónapok erős árfolyama hatott
kedvezően az árszintre. (A következő hónapokban mindkét tényező ellenkező irányba hat
majd.) A lanyha kereslet miatt a ruházkodási cikkek áresése korábban jött a szokásosnál, a
szolgáltatások árdinamikája stabil maradt. A hatósági árdöntések közül az árindexben
megjelent az áprilisi gázemelés, valamint a távhő ár kompenzáció kivezetése. A következő
néhány hónap árváltozására kedvezően fog hatni az energiaárak befagyasztása, majd az
árszint önköltséghez közeli rögzítése. A második félévi árindexre jelentős hatást gyakorol
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majd az áfa kikerülése az éves alapú számításokból. Tartalmilag erősíti az alacsony
árnyomásról kialakított képet az a körülmény, hogy a maginfláció trendje alacsony, s az
energia és nyersanyagok világpiaci árai a vártnál lassúbb ütemben emelkednek.
23. ábra
A fogyasztói kosár egyes csoportjainak hozzájárulása az inflációhoz
(előző év azonos időszaka=100)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
IV.

III.

II.

2010. I.

XII.

X.

XI.

IX.

VIII.

VII.

v.

VI

IV.

II.

III.

2009. I.

XI.

XII.

X.

IX.

VIII.

VI.

VII.

V.

IV.

III.

II.

2008. I.

-1

Élelmiszerek

Ipari termékek

Piaci szolgáltatások

Szabadáras háztartási energia

Alkohol, Dohány

Üzemanyag

Szabályozott árak

Infláció

Forrás: MNB, KSH

Az elmúlt negyedévben tehát a fogyasztói árindex magas szintjét az üzemanyag árak, és a
szabályozott árak jelentős emelkedése okozta. Az üzemanyagárak változásában szerepe volt a
világpiaci olajár emelkedésének és a dollár gyengülésének. Május közepétől az olajár
mintegy 10 dollárral csökkent, ennek kedvező hatását az euró gyengülése mérsékelte.

Inflációs prognózis
A makrogazdasági helyzet az új kormány intézkedéseinek hatására 2010-ben jelentősen
változik, főként a ráfordítások és az eredmények szerkezete módosul. Az első negyedévben a
GDP negyedéves bázison enyhe növekedésnek indult. A kilábalást az ipar megnövekedett
exportja indította el és az táplálja jelenleg is, miközben a belföldi kereslet jelentős mértékben
csökken. A belső felhasználás idén is alacsony lesz. A kibocsátás mértéke elmarad a
potenciálistól, ez mérsékli az áremelkedés rátáját, a kedvezőbb külpiaci konjunktúra
viszont a nyersanyagárak élénkebb növekedését eredményezheti (olaj termékek,
ásványok stb.), ami inflációnövelő hatású. A jelenlegi túlkínálat következtében ezzel a
hatással néhány hónapos késéssel számolunk. A külső fellendülés meglehetősen törékeny,
az euró-zóna (a német gazdaság export-teljesítménye meghatározó számunkra), növekedését
az export és a készletfelhalmozás fűti. A görög pénzügyi válság kirobbanása és az egész
mediterrán térségre gyakorolt hatása mérsékli a kilábalás korábban tervezett ütemét. A bruttó
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hazai termék bővülése és az árak növekedése a szűkülő kereslet hatására a vártnál
alacsonyabb lehet.
A rövid távú inflációs kilátásokat a lanyha globális konjunktúra és a tartósan gyenge belföldi
kereslet határozza meg. A nemzetközi élénkülés szerény mértékű árfelhajtó hatása, valamint
a szabályozott árú termékek gyenge inflációs nyomása következtében a fogyasztói árindex 5
százalék alá süllyedhet, számolva az áfa kivezetés hatásával is. Az inflációs várakozások a
lanyha kereslet ellenére is magasak. A 3 százalékos inflációs cél a jövő év közepére-végére
teljesülhet.
24. ábra
A fogyasztói árindexre illetve a maginflációra vonatkozó előrejelzés
(az előző év azonos időszakának bázisán)
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Forrás: KSH, ECOSTAT

Előrejelzésünk szerint a fogyasztói árindex 2010 első negyedévében érte el a csúcspontját
(6%, az előző év azonos időszakának bázisán), ezt követően a drágulás üteme
mérséklődött, a második félévben érezhetően csökken. 2011 harmadik negyedévétől a
drágulás éves rátája várhatóan alacsonyabb lesz, mint a három százalékos jegybanki célszint.
2010-re éves átlagban 4,8 százalékos inflációt prognosztizálunk, míg jövőre az év végére
3 százalék alatti inflációs rátát várunk. A maginfláció idén (3,5) százalékra, jövőre (3,2)
százalékra süllyedhet.

Monetáris kondíciók
A kamatkörnyezet az előző negyedévhez képest nem változott érdemben, sem a FED,
sem az Európai Központi Bank nem módosította az alapkamatot. A gazdasági növekedés
továbbra is bizonytalan, a szerény mértékű változások elsősorban a készletciklussal és a
gazdaságpolitikai ösztönzőkkel magyarázható, a külkereskedelmi árak a lanyha kereslet
következtében alacsonyak és alig változnak. Inflációs nyomás nem fenyeget, a fejlett
országokra jellemző alacsony kamatszint az év végéig fennmaradhat.
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A visegrádi régió eszközárait és a devizáinak árfolyamát elsősorban a globális
kockázatvállalási kedv határozta meg az elmúlt negyedévben. A régió megítélését növekvő
mértékben befolyásolta az a körülmény, hogy milyen erős lehet a görög államadóssággal
kapcsolatos feszültségek fertőző hatása.
2010 második negyedévében az egész euró-zónát érintő pénzügyi problémák hatására az euró
csaknem 10 százalékot gyengült az amerikai dollárral szemben. A görög adósságválság
elmélyülése nyomán előbb a gyengébb fiskális pozícióval rendelkező euró-zóna tagállamok,
majd a jelentős görög kitettséggel rendelkező országok kockázati felárai emelkedtek. Az
euró-zóna fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmak is felmerültek, ami azonban a
pszichológiai hadviselés és spekuláció részének tekinthető. Ez rányomta a bélyegét az eurózónán kívüli országokra is, a visegrádi térség devizái nominálisan leértékelődtek az euróval
szemben. Májusban a március eleji szinthez képest a régiós fizetőeszközök átmenetileg
gyengültek.
25. ábra
A visegrádi térség devizáinak euróval szembeni árfolyama
(2009 november 30. = 100)
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Forrás: ECB

A befektetői hangulat változékonyságának hatására a visegrádi jegybankok óvatos
kamatpolitikát folytattak az elmúlt negyedévben. A Cseh Nemzeti Bank Monetáris
Tanácsa májusban 25 bázisponttal csökkentette az irányadó rátát, ami így az euró-zóna
alapkamatának szintje alá, 0,75 százalékra süllyedt. Az infláció az alsó toleranciaszint alatt
van, az előrejelzések alapján 2010-ben fokozatosan emelkedni fog, majd eléri a jegybank két
százalékos célját, sőt meg is haladhatja azt. A GDP növekedés az első negyedévben
megközelítheti a két százalékot, a következő időszakban azonban a dinamika mérséklődni
fog, a kiegyensúlyozott növekedés beindulására 2011-ben lehet számítani. Az alacsony
alapkamat Csehországban vélhetően fennmarad.
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Lengyelországban a kedvező ipari termelési adatok pozitív hatása lassan a munkapiacon is
érzékelhető lesz. A vállalati szektorban növekszik az újonnan munkába állók száma, a
lengyel jegybank a munkanélküliségi ráta csökkenését prognosztizálja. A lakossági
fogyasztást mérsékli az alacsony háztartási hitelállomány, a nem pénzügyi szektor hiteleinek
növekedése is alacsony. A jegybank középtávon jelentős fogyasztói-ár növekedéssel nem
számol, az infláció 2,5 százalék körüli alakulását prognosztizálják. 2010 áprilisában a
fogyasztói árindex az inflációs cél alá csökkent, 2,4 százalékra mérséklődött. A csökkenést
elsősorban az élelmiszerárak alacsony dinamikája eredményezte. A lengyel kamatcsökkentési
ciklus várhatóan elérte mélypontját.
26. ábra
Az eurozóna és a visegrádi országok irányadó rátája
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Forrás: MNB, CNB, NBP, ECB

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa márciusban és áprilisban 25 bázispontos
lépésközzel 5,25 százalékra mérsékelte a hazai irányadó rátát. Májusban és júniusban a
jegybank az alapkamat szinten tartása mellett döntött. Az elmúlt negyedéven belül két
periódust lehet elkülöníteni. Április közepéig a piacokon inkább optimista hangulat
uralkodott. Április második felétől azonban a görög adósságválság elmélyülésével fordulat
következett be. Ebben az időszakban az eszközárak alakulásában a korábban támogató
globális kockázatvállalási hajlandóság mellett folyamatosan előtérbe kerültek, április végére
dominánssá váltak a szuverén adósságokkal kapcsolatos ország specifikus tényezők. Ezek
május elején olyan szintet értek el, ami már meg tudta fordítani az előző hónapok pozitív
befektetői hangulatát. Az euró védelmére hozott hatékony intézkedéseket látva az
alapkamat módosítása egyelőre nincs napirenden. Számításaink szerint az árfolyam és
hitelproblémák rendeződésével az év második felében az alapkamat 5,0 százalékra
mérséklődhet.
A hazai gazdaság visszaesése nagyobb, mint az európai uniós országok átlaga. Ez a
prociklikus fiskális és monetáris politikának, valamint a hitelezési aktivitás alacsony
szintjének a következménye. A kibocsátási rés így lényegesen nagyobb, mint a szomszédos
államokban, ami gyorsabb dezinflációt implikálna, azonban a kormányzati beavatkozások
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növelték az áremelkedés rátáját. Jelenlegi előrejelzésünk szerint a jegybank 2010 egészében
felüllövi, 2011-től megközelíti, az év közepén elérheti a középtávú inflációs célt, miközben a
kibocsátási rés a teljes előrejelzési időhorizonton negatív marad.
27. ábra
A benchmark hozamgörbe alakulása
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Forrás: MNB, AKK

A benchmark hozamgörbe rövid vége követte a jegybanki döntéseket és a három
hónapos diszkont kincstárjegyek hozama 5 százalékra süllyedt május végén. A hosszabb
lejáratokon 2010. január és április hónapok között mintegy 100 bázispontos volt a
csökkenés, tükrözve ezzel a pozitív nemzetközi befektetői hangulatot. Májusban azonban a
hozamok a megváltozott piaci hangulat miatt ismét emelkedni kezdtek. Az
állampapírpiacon az elmúlt negyedév egészére jellemző volt a mérsékelt külföldi kereslet. A
külföldi befektetők állampapír-állománya a februári számottevő emelkedést követően
májusban némileg csökkent. Február óta mintegy 530 milliárd forint értékben bocsátottak ki
3 és 12 hónapos diszkontkincstárjegyeket, melyeket az elsődleges forgalmazók átlagosan
több mint 3 és félszeresen túljegyeztek. A kötvényaukciókon összesen több mint 350 milliárd
forint értékben bocsátottak ki 3, 5, 10 és 15 éves kötvényeket.
A pénzügyi folyamatok összességében stabilizálódtak, igaz hazánk a magas külső adósság,
illetve az államadósság magas szintje miatt továbbra is sérülékeny. Kedvező tendenciák
rajzoldónak ki a flow típusú tényezőkből (államháztartási hiány, folyó fizetési mérleg),
azonban a stock változók komoly figyelmet érdemelnek. A hazai gazdaság dinamikáját a
továbbra is lanyha hitelezési aktivitás határozza meg.
A gazdasági válság kitörésének hatására 2008 novemberétől a pénzintézetek kihelyezett
hitelmennyisége jelentősen visszaesett, mind a lakossági, mind a vállalati szegmensben.
A likviditási problémák 2009 év végére megszűntek. Ennek ellenére a hitelezési lejtmenet
továbbra sem állt meg. Bár a hitelezési felmérésben a bankok többsége a hitelezési aktivitás
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élénkülését jelzi, az elkövetkező félévben sem a hitelkereslet, sem a hitelkínálat érdemi
növekedésére nem számítunk.
A vállalatok hitelkeresletét jelentősen mérsékli a hazai lanyha kereslet, bár a hatást némiképp
tompítja az export élénkülése. A gazdasági ciklus ezen szakaszán különösen magas csődráta
jellemzi a vállalati szektort, ami szintén a hitelkereslet-csökkenés irányába hat. A háztartások
hitelkeresletét a magas munkanélküliségi ráta és az emelkedő adósságszolgálati mutatók
csökkentik. Bár a kamatkörnyezet hazánkban a jegybanki alapkamat mérséklődésével
fokozatosan lassult, ez a hitelkamatokban csak mérsékelten jelent meg, mivel a bankok a
romló hitelportfoliójukat magasabb kamatmarzsal igyekeztek ellensúlyozni.
A lakáshiteleknél a válság kitörése után az euró-hitelek aránya emelkedett, azonban 2009
közepe óta az új szerződések állománya megfeleződött. 2009 közepén a forinthitelek
mennyisége érdemben bővült, elérte az euróban denominált hitelek új szerződéseinek
összegét. Ez a felfutás a devizahitelek törlesztő részleteinek emelkedésével, valamint a
jegybanki alapkamat csökkenésével és így a forinthitelek kamatainak esésével
magyarázható. Bár a forintban denominált hitelek részaránya emelkedett, a többi devizában
történő hitelfelvétel drasztikusan visszaesett, miközben a forinthitelek kihelyezése 2001 óta
ez év januárjában soha nem látott alacsony szintre zuhant. A bankok 2010 első negyedévében
több alkalommal is szigorítottak a lakáscélú hitelek feltételein. Forintban és devizában eltérő
jövedelemarányos törlesztő-részlet plafonok kerültek megállapításra. A következő fél évre a
pénzintézetek a kihelyezni kívánt hitelmennyiség enyhe növekedését prognosztizálják.
28. ábra
A lakáshitelek új szerződésállománya devizamnemenként
(milliárd HUF)
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Forrás: MNB

A szabad felhasználású jelzáloghiteleken belül 2008 októberétől 2010 januárjáig nagyjából
negyedére esett vissza az új hitelek szerződésállománya, majd áprilisra valamelyest
növekedett az állomány. A szabad felhasználású jelzáloghiteleknél korábban a devizában
denominált hitelek részaránya volt a nagyobb, 2010 áprilisában ez a trend megfordult, a forint
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hitelek részaránya meghaladta a devizahitelekét. Ez a hitelezési szabályozás márciusi
megváltoztatásának a következménye, a szigorító intézkedések júniusban folytatódtak.
29. ábra
Szabad felhasználású jelzáloghitelek új hitel állománya
devizamnemenként (milliárd HUF)
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Forrás: MNB

A fogyasztási hitelek új szerződésállománya 2008 októberétől jelentősen csökkent.
Mindkét hitelfajtánál a forintalapú hitelek váltak egyeduralkodóvá. A nem ár-jellegű
hitelezési feltételek a fogyasztási hitelek körében jelentősen szigorodtak az elmúlt egy évben,
a bankok előrejelzései alapján ezek a módosítások továbbra is érvényben maradnak. A
következő fél évben a megkérdezett bankok 65 százaléka növelni kívánja a kihelyezett
hitelek mennyiségét.
30. ábra
A személyi hitelek új szerződésállománya devizamnemenként
(milliárd HUF)
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00

EUR

Forrás: MNB

62

ECOSTAT

CHF

IV.

2010. I.

X.

VII.

IV.

2009. I.

X.

VII.

IV.

2008. I.

X.

IV.

HUF

VII.

X.

2007. I.

IV.

VII.

X.

2006. I.

VII.

IV.

2005. I.

0,00

EGYENSÚLY ÉS NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, 2010-2011

2010 első negyedévében a vállalatok banki hitelezése szűkült. A nem pénzügyi vállalatok
banki forrása március végéig mintegy 103 milliárd forinttal esett vissza, ami meghaladta a
várakozásokat. Ugyanakkor a hitelállományon belül ezúttal csak a hosszú lejáratú hitelek
csökkentek, a rövid lejáratú, főként forgóeszközhitelek 2008 októbere óta most először
nőttek. Ez arra utalhat, hogy a hitelképes vállalatok köre már jelentősen nem szűkül, ebben a
szegmensben a hitelezés lassan normalizálódik. A hitelképes vállalatok körében a rövid
lejáratú források bővülésével számolunk, azonban a hosszú lejáratú, elsősorban beruházási
hiteleknél folytatódhat a hitelezés visszaesése. A feldolgozóiparban és az építőiparban a
hitelezés visszaesése gyorsult. Az építőipar esetében ez azzal magyarázható, hogy a bankok
egyöntetűen kerülik a nagy ingatlanfejlesztési hitelezést. Az építőipari vállalatok nehéz
helyzetét mutatja az is, hogy az évesített csődráta ebben a szektorban a többinél gyorsabban
növekedett, és 2010 első negyedévében elérte a 9 százalékot.
31. ábra
A hazai bankszektor vállalati hiteleinek nettó negyedéves növekménye
(milliárd Ft)
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Forrás: MNB Jelentés az infláció alakulásáról 2010. június

A hitelezésben fordulat egyelőre nem következett be, azzal 2010 második felében lehet
számolni. A bankok a kockázatvállalási hajlandóságuk alacsony szintje miatt csak lassan
növelik a kihelyezni kívánt hitel mennyiségét, emellett a belső kereslet is gyenge. A
vállalkozások alapvetően forgóeszköz hitelt kívánnak felvenni, fejlesztési elképzeléseik és
lehetőségeik meglehetősen korlátosak, a fejlesztésekhez piacismeretük is szegényes. A
gazdasági élénkülésre a nettó export csatornáján keresztül számíthatunk. A külső egyensúlyi
pozíciónk kedvező lesz, hiszen a belső felhasználás alacsony szintje mellett az exportpiacok
bővülése valószínűsíthető.
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A folyó fizetési mérleg egyenlege
A folyó fizetési mérleg szezonálisan kiigazított egyenlege 2009 negyedik negyedévében
elérte a 452 millió eurót. A reálgazdasági tranzakciók egyenlegében a forgalom mindkét
irányban növekedett az előző negyedévéhez képest. Az import növekedése az alacsony
bázissal, míg az exporté a külső kereslet bővülésével magyarázható. A gyenge hazai kereslet
és a hitelezés alacsony szintje miatt az import leginkább az exporttal összefüggő félkész
termékekre, illetve alapanyagokra koncentrálódik. A reálgazdasági tranzakciók aktívuma
2009 utolsó negyedévében 1678 millió euróra duzzadt, ehhez az áruforgalom egyenlege
1350, míg a szolgáltatássor egyenlege 399 millió eurós többlettel járult hozzá. A
jövedelemsor passzívumának 75 százalékát kitevő nem adósság típusú befektetésekhez
kapcsolódó jövedelem hiánya tovább mérséklődött a negyedik negyedévben, a
Magyarországon működő külföldi vállalatok alacsonyabb profitabilitása miatt. Az adósság
típusú befektetésekhez kapcsolódó jövedelem hiánya, ami elsősorban a felvett hitelek után
járó kamatkifizetéseket jelenti, 2009 negyedik negyedévére 569 millió euróra mérséklődött.
A munkavállalói jövedelmek minimálisan, 183 millió euróra növekedtek, ami még mindig
jelentősen elmarad 2008 negyedik negyedévének egyenlegétől.
32. ábra
A folyó fizetési mérleg alakulása
(millió euró)
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Forrás: MNB

A viszonzatlan folyó átutalások többlete tovább növekedett, és ezzel 248 millió eurót tett ki.
Az elmúlt 14 évben ilyen magas értéket még nem regisztráltak. 2009 negyedik
negyedévében a hazai kereslet visszaszorulásának hatására a folyó fizetési mérlegben
jelentős többlet halmozódott fel. Kedvező hatással lehet a folyó fizetési mérlegre az euró
dollárral és más vezető devizákkal szembeni jelentős értékvesztése. A gyengülő euró lehetővé
teheti, hogy az európai vállalatok piaci részesedést nyerjenek a válság ellenére jelentős
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gazdasági növekedéssel rendelkező ázsiai piacokon. Mivel a magyar exportőrök jórészt
exportorientált nyugat-európai vállalatok beszállítói, az euró árfolyamának változása a hazai
konjunktúrára is érdemi hatást gyakorolhat, s ezzel tovább javíthatja az ország áruforgalmi
egyenlegét.
A tőkemérlegen belül nem adóssággeneráló finanszírozás formájában 1485 millió euró
forrásbeáramlás történt a negyedik negyedévben. Ebből a magyar befektetők külföldre
irányuló közvetlen tőkebefektetésének értéke 113 millió eurót, a külföldi befektetők
magyarországi tőkebefektetései 788 millió eurót tettek ki. A tulajdonviszonyt megtestesítő
portfólió befektetéseknél 144 millió euró forráskiáramlás történt, ebből 37 millió euró volt a
magyar befektetők külföldi részvényvásárlása és 107 millió euró a külföldiek magyar
részvényeladása.
Az adóssággeneráló finanszírozás egyenlege 2009 negyedik negyedévében -1789 millió euró
volt. Ebből a közvetlen tőkebefektetésekhez tartozó egyéb tőkemozgásoknál a magyar
befektetők külföldi közvetlen tőkebefektetéseihez 204 millió, a külföldiek magyarországi
tőkebefektetéseihez 605 millió euró nettó adósságcsökkenés kapcsolódott.
A külfölddel szemben fennálló finanszírozási képesség 2009 utolsó negyedévében 655 millió
euró volt. A szezonális hatások kiszűrésével a finanszírozási képesség a GDP 3,6 százaléka.
2008 év végéhez képest ez 9, az előző negyedéves szinthez képest 0,3 százalékpont javulást
jelentett a GDP százalékában.
A folyó fizetési mérleg egyenlege 2009-ben 186 millió eurót tett ki, az idén-981 millió euró
lehet, modellszámításaink alapján 2011-ben -1727 millió euróra csökken, ami a tárgyidőszaki
GDP -1,7 százaléka.
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III.
A reálgazdaság várhatófejlődése
Bruttó állóeszköz felhalmozás-beruházások
2010 első negyedévében a bruttó állóeszköz-felhalmozás 4,4 százalékkal csökkent. A
nemzetgazdasági beruházások teljesítményértéke 732,1 milliárd forint volt, 6,4 százalékkal
visszaesett az előző év azonos időszakához viszonyítva. Folytatódott a 2008 eleje óta tartó
negatív trend, ám a csökkenés üteme mérséklődött, valószínű, hogy a magyar beruházási
szint 2009 utolsó negyedévében a 11 százalékos visszaeséssel elérte mélypontját. A mérsékelt
javulást egyrészt a 2010 eleje óta élénkülő világgazdasági felépülés, illetőleg keresletbővülés,
valamint az egyensúlyjavító kormányzati intézkedések magyarázzák. Az előbbiek a külföldi
és a hazai befektetők bizalmát erősítették, valamint a tőkepiaci lehetőségeket javították. Az
előző negyedévhez képest a szezonálisan kiigazított volumenindexek szerint 0,5 százalékkal
nőtt a beruházások értéke, e visszafogott bővülés némi bizakodásra adhat okot, de egyértelmű
pozitív fordulatról még nem beszélhetünk.
33. ábra
A nemzetgazdasági beruházások alakulása, 2006-2010
(az előző év azonos időszakához mért százalékos változás)
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Forrás: KSH

A nemzetgazdasági szintű pozitív változás ellenére az ágazatok többségében az élénkülés
még várat magára, az alágak többségében termelés csökkenést regisztráltak. A nagy súllyal
bíró feldolgozóiparban 16 százalékkal kevesebb beruházást könyveltek el 2010 első
negyedévében, mint az előző év azonos időszakában. Legnagyobb mértékben a gumi-,
műanyag, nemfém ásványi termék beruházásai maradtak el 2009 azonos időszakának
szintjétől, de csökkentek a beruházások az élelmiszer-, ital-, dohány- és a járműgyártásban is.
A visszaesés mértéke 2009 második negyedéve óta számottevően nem változott. Az
ingatlanügyek területén – ahová a lakásépítések is tartoznak – 19 százalékkal fogyatkozott
meg a beruházások volumene. Ez a lakásépítési és otthonteremtési kedvezmények
megszüntetésének, valamint a válság nyomán kialakult kedvezőtlenebb hitelfelvételi
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lehetőségeknek a következménye, amely egyaránt okoz eladatlan lakásokat, irodaházakat és
csődbement vállalkozásokat.
Az aggregált szintű csökkenés ellenére növekedés volt tapasztalható több ágazatnál. A
szállítás-raktározás alágban folytatódott a korábbi növekedés, a 11, 4 százalékos gyarapodást
elsősorban egy szárazföldi, csővezetékes nagyberuházás eredményezte. A korábbi alacsony
bázis hozzájárult ahhoz, hogy az oktatási beruházások értéke 26,7 százalékkal, míg a
művészet, szórakoztatás, szabadidő ághoz köthetőeké 19,2 százalékkal emelkedett. Előbbi
növekedését főként az állam és a magánszféra együttműködésével megvalósuló fejlesztési
programok biztosították. A pályázatokon elnyert összegeket az oktatási infrastruktúra
fejlesztésére (oktatási intézmények, diákotthonok), új oktatási kapacitások létesítésére
valamint a régi épületek rekonstrukciójára használták fel. A legjelentősebb növekményt a
villamosenergia-termelés jelentős erőművi beruházása eredményezte, miáltal az
energiaiparban közel 48 százalékos fejlesztés-bővülést könyvelhettek el. A növekvő
villamosenergia kereslet, a zöldenergiák iránti igény és a kiöregedő villamos erőművek nagy
szerepet játszanak abban, hogy a villamoshálózati fejlesztések élénkültek. Nőttek a
beruházások a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás ágban is, (25,8
százalékkal) egyrészt az alacsony bázis miatt, másrészt a nagy értékű, honvédelemmel
összefüggő beruházásoknak köszönhetően.
8. táblázat
A nemzetgazdaság beruházásainak változása, 2008-2010
(előző év azonos időszaka=100)
Ágazat
Mezőgazd., erdőgazdálk., halászat
Bányászat, kőfejtés
Feldolgozóipar
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás
Vízellátás; hulladékgazdálkodás
Építőipar
Kereskedelem, gépjárműjavítás
Szállítás, raktározás
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Információ, kommunikáció
Pénzügyi, biztosítási tevékenység
Ingatlanügyletek
Szakmai, tudományos, műszaki tev.
Adminisztratív és szolg.-t tám. tev.
Közigazgatás, védelem, köt. társ.bizt.
Oktatás
Humán-egészségügyi, szoc. ellátás
Művészet, szórakoztatás, szabad idő
Egyéb szolgáltatás
Nemzetgazdaság összesen
Forrás: KSH

2008

2009

I.
Termelő ágazatok
124,4
107,0
81,8
52,4
54,1
33,6
96,4
84,8
93,2
106,2
108,1
93,0
88,3
78,0
96,5
109,2
79,0
95,1
Üzleti szolgáltatás
107,3
81,4
92,9
94,0
108,3
78,9
110,9
68,8
78,3
94,8
91,4
122,9
101,1
61,2
87,4
98,5
94,6
103,5
98,1
91,9
117,8
96,3
68,8
85,3
Közszolgáltatások
71,9
85,3
76,0
86,2
113,3
88,2
97,9
82,4
89,8
84,3
91,0
95,0
88,4
93,5
99,0
97,0
91,4
92,3
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II.

2009
III.

IV.

2010
I.

110,5
140,6
82,2
126,9
73,7
58,6

106,5
29,5
83,2
99,7
86,7
70,3

123,7
26,0
83,2
106,4
70,3
92,2

98,2
37,1
84,0
147,9
99,6
95,4

90,6
114,3
74,2
96,7
53,6
110,6
100,2
52,8

77,9
114,6
85,6
84,5
56,2
91,7
95,6
63,6

72,7
113,8
52,3
79,0
57,1
86,3
81,6
76,8

88,6
111,4
91,4
93,7
87,6
81,0
95,9
90,7

120,0
89,0
66,9
78,5
86,1
95,3

97,2
109,4
75,5
86,5
87,2
91,1

65,0
141,2
95,5
98,5
97,2
89

125,8
126,7
88,1
119,2
98,2
93,6
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Az elmúlt években jellemzően a nagy gyártó cégek helyett inkább a szolgáltató vállalatok
választják hazánkat beruházásuk helyszínéül. Kivételt képez ez alól pár nagyobb beruházás,
például a 2009-ben indult többéves kecskeméti, 200 milliárd forintos autóipari befektetés,
mely a beszállító ágazatok fejlesztését is indukálja. A termelő vállalatok kisebb arányú
jelenlétének oka az lehet, hogy jórészt ezek költségesebb beruházások. Magyarország
gazdasági fejlődéséhez az ide érkező szolgáltató illetve K+F központok szintén pozitívan
járulnak hozzá, miután kvalifikált munkavállalókra építik tevékenységüket. A legkedveltebb
befektetési hely továbbra is Budapest és környéke, viszont az infrastruktúra javulásával, az
autópálya-építések előre haladtával további területek is kedvező megítélést kaphatnak. A
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség jelenleg 32 beruházásról tárgyal,
melyekről még 2010-ben döntés születhet. Megvalósulásuk 1,5 milliárd eurós beruházási
többletet jelentene.
A 2010-ben eddig bejelentett nagyberuházások (a teljesség igénye nélkül):
• The Teva Group, gyógyszergyártás, Gödöllő, 17,6 milliárd Ft
• The Bosch Group, autóipar- fejlesztő központ, Budapest, 9 milliárd Ft
• The Continental Group- Temic Telefunken, autóipar-alkatrészgyártás, Budapest,
7 milliárd Ft
• The Kedrion Group- Human BioPlazma, gyógyszergyártás, Gödöllő, 5 milliárd Ft
• Szemes Invest Kft., üdülő-, szolgáltató és kereskedelmi központot, Balatonszemes,
24 milliárd Ft
• Sugar Holding Ingatlanforgalmazó és Befektető Kft, ásványvíz palackozás, Piliscsév,
1,8 milliárd Ft
• PCP Zöldenergia Zrt., hulladékgazdálkodás, 25 helyszín, 130 milliárd Ft

A fejlesztések összetétele és financiális környezete
2010 első negyedévében a fejlesztések anyagi-műszaki összetételére vonatkozó korábbi
tendencia megváltozott: nagyobb mértékben csökkentek az előző év azonos időszakához
mérten az építési beruházások (9,3 százalékkal), míg az gépberuházások fogyása kisebb
mértékű volt (2%). Az összes beruházáson belül az előző év utolsó három hónapjában a
gépberuházások aránya rekord mélyre süllyedt, a fejlesztési összegek 37 százalékát költötték
gépekre és berendezésekre, ezzel szemben az építési ráta 63 százalékra duzzadt. A recesszió
mérséklődéseként értékelhető, hogy 2010 első negyedévében közel fele-fele arányban
oszlottak meg a beruházási típusok. A gépberuházások felfutására egy magyarázat lehet,
hogy a válság időszakában a vállalatok kerülték az új beruházásokat, felélték készleteiket. A
radikálisan csökkenő igényeket meglévő kapacitásaikkal, azok kisebb korszerűsítésével
oldották meg. A gazdasági helyzet javulása azonban már lehetőséget teremt újításokra, s a
válságot követő jelentős szerkezeti változások is kezdenek kirajzolódni. Az építési hányad
viszonylag magas arányát a szezonalitás indokolhatja. A szorító határidők miatt az év végén
az építési munkák általában felpörögnek, így volt ez 2009-ben is.
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34. ábra
Az építési- és gépberuházások volumenindexei
(2006-2010)
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Forrás: KSH

A versenyszféra beruházási aktivitása valamelyest erősödött 2010 első három hónapjában,
az előző év azonos időszakához képest a vállalatok csupán 6,7 százalékkal fogták vissza
beruházásaikat. Ez javulást jelent, miután a vonatkozó adat 2009 utolsó negyedévében még
16,7 százalékos zsugorodást mutatott. 2010. január-márciusában a vállalkozások közel 369
milliárd forint értékű beruházást valósítottak meg, így a teljes nemzetgazdasági beruházások
több mint felét e szféra valósította meg. Az enyhe növekedésben szerepet játszott többek közt
az időszakban jellemző nemzetközi élénkülés, valamint a fő európai bizalmi indexek
javulása. Ezek következtében az exportra termelő vállalatok kis mértékben növelték
beruházásaikat, azonban korlátozó tényezőként továbbra is fent maradtak, így a hazai
hitelezés szigorúbb feltételei és a kis- és középvállalatok krónikus tőkehiánya.
A beruházási kedv a korábbiakhoz hasonlóan alacsony volt a lakosság körében. A
lakásépítések radikális visszaesése nyomán az ingatlanügyletek alágazathoz kapcsolható
beruházások a 2009-es mértéknél nagyobb ütemben csökkentek 2010 elején. A lakosság
vagyoni helyzete romlott, több családot az eladósodás veszélye fenyeget. A jövőre vonatkozó
lakossági várakozások ugyan valamelyest javultak, azonban a bizonytalanság jellemző
maradt, így a beruházási hajlandóság is nyomott marad.
Költségvetési forrásból mintegy 85 milliárd forint értékű fejlesztést valósították meg 2010
első negyedévében. Az egy évvel korábbi alacsony bázishoz viszonyítva ez 25 százalékos
növekedést jelent. A bővüléshez nagymértékben hozzájárultak az oktatási
intézménybővítések, felújítások, valamint a honvédelmi beruházások. További növekedési
faktornak bizonyultak az európai uniós forrással finanszírozott állami és önkormányzati
infrastruktúrafejlesztések. Mindazonáltal e gyarapodást nem szabad túlértékelni, miután
számos projekt forráshiány miatt meghiúsult és a kabinet is kénytelen az állami
beruházásokat szelektálni.
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35. ábra
A beruházások forrásmegoszlása (2008-2010)
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Forrás: KSH

Európai Uniós fejlesztések
Az Európai Bizottság közleménye szerint a 2007 és 2013 közötti időszakban rendelkezésre
álló uniós fejlesztési támogatások eddigi felhasználása Magyarország esetében kétarcú. A
támogatások lekötésének arányában dobogósok vagyunk, 2009 végére a rendelkezés álló
pénzek közel felét már lekötöttük. A ténylegesen átutalt összegek értéke viszont alacsonyabb,
az eddig odaítélt 13,11 milliárd euróból csupán 3,37 milliárd euró kifizetésére került sor, azaz
az elérhető források csupán egynegyede érkezett meg az országba. Az EU alapok
felhasználásának gyorsítása érdekében az Európai Bizottság olyan csomagot fogadott el,
amely várhatóan 2012-től a felhasználást könnyíti. Az átfogó jelentés arra is kitért, hogy
Magyarország jó eredményeket tud felmutatni a környezetvédelmi, a kulturális és a
társadalmi infrastruktúra fejlesztését célzó programok megvalósításában.
A kormány a stratégiai fontosságú fejlesztési elgondolásokról egyedileg dönt. Ennek
folyamán mérlegelik, hogy az adott fejlesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)
céljaihoz miként illeszkedik. A nem pályázati eljárás során elnyerhető összegek közül a
kormány döntésén túl szükséges az Európai Bizottság támogatása is a 13 milliárd forint
feletti, illetve környezetvédelmi beruházások esetén a 6,5 milliárd forintos támogatási
összeget meghaladó fejlesztéseknél.
Az elmúlt 3 év alatt a kiemelt projektek közül a legnagyobb összegű támogatást megszerzők
túlnyomó többsége a Közlekedés Operatív Programhoz (KÖZOP) kötődött. Uniós forrásból
épül így a 4-es metró, vasútvonalakat újítanak fel, gyorsforgalmi utakat rekonstruálnak,
folyik a debreceni, miskolci és szegedi villamos-projekt, valamint Budapesten
korszerűsítenek több vasúti hálózatot is. Hasonló mértékű fejlesztési pénzekhez eddig a
Társadalmi megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében lehetett jutni.
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9. táblázat
Az ÚMFT Operatív Programjainak számadatai
(millió Ft)
Igényelt támogatás

Megítélt támogatás

Hatályos szerződések

Kifizetett összeg

ÁROP
DAOP
DDOP
ÉAOP

24 232
229 421
208 023
235 477

16 214
116 688
122 484
123 962

16 211
85 856
97 877
91 093

6 380
38 064
34 516
36 810

EKOP
ÉMOP
GOP
KDOP
KEOP
KMOP

90 864
229 360
726 469
141 276
680 972
547 382

52 094
123 161
482 223
69 982
431 272
285 488

52 052
90 216
443 657
51 755
379 690
251 282

17 541
35 120
157 202
20 983
42 471
93 361

2 493 887
122 645
637 549
537 211
48 408

1 469 703
71 120
375 813
328 312
45 742

1 311 941
52 024
339 682
243 536
52 713

293 640
20 584
123 488
33 986
32 155

Összesen
6 953 177
Forrás: EMIR, 2010-06-04

4 114 258

3 559 587

986 301

KÖZOP
NYDOP
TÁMOP
TIOP
VOP

A 2007 óta tartó 13 negyedéves időszakban 4132,3 milliárd forint sorsáról döntött a kormány,
ennek mintegy fele, 2070,88 milliárd forint kapott szabad utat. Nagyságrendileg a
legnagyobb forráslehívási igény 2007-ben keletkezett, 3557,91 milliárd forintnyi beadott
kezdeményezésből 1577,4 milliárdot tartott megfelelőnek a kormány. Összesen 27 db olyan
projekt volt, amit többször is benyújtottak. A továbbfejlesztendő és újból beadott igények
azonban nem minden esetben végződtek a támogatás megítélésével, s ez a körülmény
óvatosságra int az összesített számadatok értékelésénél.
A döntéshozók 2010 első negyedévében 89,98 milliárd forint-támogatást ítéltek meg, amely
javarészt kisebb értékű projekteket tartalmazott. Ugyanez a tendencia – azaz a nagyobb
számú, kisebb értékű projekt támogatása – volt jellemző 2009 folyamán, kivételt csupán egy,
a 2009 harmadik negyedévében engedélyezett közel, 90 milliárd forintos infrastrukturális
beruházás jelentett.
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10. táblázat
A kormány által elbírált kiemelt projektek támogatási igényei
(milliárd forint)

I.
II.
2007
III.
IV.
I.
II.
2008
III.
IV.
I.
II.
2009
III.
IV.
2010 I.
Forrás: NFÜ

Támogatott

Nem támogatott

2,54
0
1494,27
80,59
171,23
0
35,50
14,73
18,10
13,64
112,14
38,16
89,98

0
0
1566,48
32,23
34,25
0
16,62
0
0
0
0
0
0,90

Továbbfejlesztendő
0
0
191,86
189,94
29,14
0
0
0
0
0
0
0
0

AZ ÚMFT nemzetgazdaságra gyakorolt hatását makrogazdasági modelles szimulációval
becsültük meg. A 2009. szeptember 30-ig eltelt időszak tényleges kifizetéseivel, illetve az
addig megítélt támogatások kifizetési előrejelzésével elvégzett számítások szerint a
beruházási hatások számottevőek a beavatkozás nélküli pályához viszonyítva. 2010-ben
ugyan visszaesés lesz tapasztalható, a későbbiekben folytatódik a javulás. A legnagyobb
hatás 2015-re várható, ekkor mintegy 7 százalékkal több beruházás realizálódik vélhetőleg,
mint a támogatások nélküli állapotban.
2010-ben befejezendő uniós forrású nagyberuházások:
•
•
•
•
•

Európa Kulturális Fővárosa projekt, Pécs, 32 milliárd forint
Vasúti infrastruktúra, Záhony, 20,5 milliárd
A Tisza fővárosa első gyaloghídja, Szolnok, 1 milliárd
Mentésirányítási rendszer, 4 milliárd
Tudásdepó Expressz program, 2,2 milliárd

Nemzetközi folyamatok
A nemzetközi gazdasági kilátások javulásával a 2009 második negyedévi mélypont óta a
bruttó állóeszköz felhalmozás visszaesése fokozatosan mérséklődik Európában. 2010 első
negyedévében az Európai Unió átlagos csökkenése 5,8 százalék volt, ami mérsékelt javulást
jelent. A változás iránya azonban nem volt egységes. Több régi tagországban fokozódott a
zsugorodás (például Norvégiában, Dániában, Hollandiában). A korábban legsúlyosabban
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érintett országok közül javulni tudott az állóeszköz felhalmozás Bulgáriában, Észtországban,
Litvániában, Romániában, míg Lettországban továbbra is közel 45 százalékos a visszaesés.
36. ábra
Bruttó állóeszköz-felhalmozás és GDP alakulás az EU-ban, 2007-2010
(az előző év azonos időszakához mért százalékos változás)
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Forrás: Eurostat

Előrejelzés
2010 második félévében a beruházások enyhe élénkülésére lehet számítani, de az első
negyedéves részleges javulás ellenére még nem beszélhetünk egyértelmű pozitív fordulatról.
Az állam beruházási szándékú költekezésének nincs tere, a lakosság várakozásai egyelőre
negatívak, a belföldi kereslet továbbra is meglehetősen szűk marad, a hitelezési feltételek
viszont enyhülnek és bővülnek az új szabályozás bevezetését követően. A külpiacainkat
érintő adósságválság, további kockázatot jelent.
A vállalati szektorban a fejlesztések emelkedése várható a már futó illetve most induló óriás
beruházások miatt, így a szféra pozitívan járulhat hozzá a fejlesztések alakulásához. A
lakossági beruházásokat erőteljes kockázatok övezik 2010 második felében is, az aktivitás
tovább fog csökkenni. Az állam kénytelen lesz a beruházási költségeit visszafogni, viszont az
uniós forrással megvalósuló, már megkezdett projektek bizonyosan folytatódnak. Részben
növelhetik még az állami beruházások mértékét bizonyos önkormányzati fejlesztések,
melyeket vélhetően csak az őszi választások után fognak mérsékelni.
2010 második negyedévére 3 százalékos visszaeséssel számolunk, 2010 egészében 1
százalékkal nőhet a bruttó állóeszköz felhalmozás. 2011-től megindulhat az érdemi
bővülés.
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Ingatlanpiac
Az ingatlanpiacon további jelentős visszaesés nem várható. A második félévben
stagnálás lesz a jellemző. Az Ecostat IngatlanBarométer értéke 2010. első fél évében 42
százalék, kismértékben, 5 százalékponttal növekedett az előző félévhez mérten.
37. ábra
ECOSTAT IngatlanBarométer® (2001-2010. I. fél év)
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Forrás: Ecostat

2010-ben is tart a háztartások jövedelmének csökkenése. A hitelek szigorítása továbbra is
mérsékli a lakásépítést és a lakásvásárlást. A forint és egyéb valuták jelenlegi sűrű árfolyam
változásai növelik a lakáshitel felvétel kockázatát, mindezek a tényezők mérséklik a lakás és
egyéb ingatlanok vásárlását, az ingatlanpiac élénkülését. Az önkormányzatok is jelentős
pénzhiánnyal küszködnek, csökken az egyéb bevételük is. A rossz időjárás, az árvizek
elvonják, felemésztik tartalékaikat. A vállalkozások jelentős része a talpon-maradással, a
termelés stabilizálásával foglalkozik.
Továbbra is egyre kevesebb lakás épül, a befektetők visszafogják az egyéb épületek építését,
emiatt az építőipar teljesítménye is tovább esik. A kormányzat központi beruházásokkal nem
tudja növelni a fejlesztések volumenét, a lakosság jövedelme megcsappant, az eladósodottság
nehezen kezelhető méreteket öltött. Az építőipar továbbra is az EU pénzekből történő
megrendelésekben bízhat. Az új kormány tervezi a lakáshitelek felülvizsgálatát, a kis-és
középvállalatok fejlesztésének támogatását, valamint a panelprogram folytatását, amely
segítheti az építőipari kapacitások lekötését.
Az ingatlanpiac szereplői 2010 második félévére az Ecostat által előre jelzett inflációnál
alacsonyabb árváltozást prognosztizálnak. A legmagasabb árnövekedést (3,7%) az
építőanyag-áraknál várják. Az építési-szerelési tevékenységek árai (1,6%) és a munkaerőköltségek (0,9%) alig nőnek, a tervezési díjak -0,1, az építési telkek ára átlagosan -0,3
százalékkal csökkenhetnek, jelentős területi szóródás mellett.
Az ingatlanok kínálati áraival kapcsolatos várakozások többnyire az árak csökkenésére vagy
stabilitására utalnak.
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A használt ipari építmények és logisztikai ingatlanok körében a szakértők a kínálati ár
számottevő csökkenésére számítanak (-7,5%-7,5%). A válaszadók fele prognosztizál
árcsökkenést az új logisztikai (-7,1%) és a használt kereskedelmi építmények eladásánál
(-6,2%).
Az árak stabilitására, illetve szerény csökkenésükre főleg az új és használt lakóépületek
körében számítanak a legtöbben (60%). A kínálati árak növekedését egyik ingatlantípusnál
sem várják. A csökkenés becsült mértéke széles sávban, -1,2 és -7,5 százalék között mozog.
A bérleti díjak jövőbeni változásainak megítélésében az ingatlantípusok többségénél
stagnálást, illetve díjcsökkenést prognosztizáltak a forgalmazók.
A bérleti díjak csökkenésére legnagyobb arányban az „A” kategóriás irodák (57%), a
használt lakó- és ipari épületek (43-43%) és a használt kereskedelmi építmények körében
(43%) számítanak a válaszadók. Díjnövekedés leginkább az "B" kategóriás irodák
bérbeadásánál várható, az új építésű lakóépületeknél és az új ipari és kereskedelmi
építményeknél a megkérdezettek 14 százaléka prognosztizál bérleti díj emelkedést.
A KSH legfrissebb jelentése szerint 2010 első három hónapjában csaknem 4900 lakás kapott
használatbavételi engedélyt, és mintegy 5600 új lakásra adtak ki építési engedélyt. A
használatba vett lakások száma 26, az új engedélyeké 30 százalékkal alacsonyabb, mint
2009. első negyedévében volt. A lakásépítéseknek továbbra is több mint fele koncentrálódik a
Közép-Magyarországi régióban.
38. ábra
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Forrás: KSH, Ecostat

A befejezett építkezések száma 2010 első negyedévében csaknem azonos mértékben
csökkent a vállalkozói és a saját használatra történő lakásépítés terén. A vállalkozások
mintegy 22 százalékkal kevesebb lakást építettek, mint az előző év azonos időszakában,
önkormányzati lakásépítés gyakorlatilag nem történt (14 lakás készült el ebből a forrásból),
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az építtetők körét a lakosság és a vállalkozások alkották, megközelítőleg fele-fele arányban.
Az építőipari vállalkozások 23 százalékkal kevesebb lakást építettek fel az év első három
hónapjában, részesedésük a tevékenységi kör egészéből 86 százalékra emelkedett, míg a
házilagos kivitelezésé 11 százalékra csökkent.
Az új lakások átlagos alapterülete 91 m2, ami csaknem megegyezik az előző évivel. Az új
lakóparki épületben épített lakások száma nőtt, a többszintes, többlakásos építkezések
számának csökkenése átlag feletti volt.
Minden településtípusban kevesebb lakást vettek használatba, mint az előző év első
negyedében, és az új engedélyek száma is csak a fővárosban növekedett (ebben közrejátszik,
hogy néhány soklakásos épület engedélyezése 2009-ről erre az évre húzódott át). A
fővárosban kétszer annyi új lakás épült, mint az ország községeiben együttvéve. Az
engedélyezett lakásépítések száma a városokban az előző évinek a felére esett vissza. A
használatba vett lakások és az új engedélyek száma csaknem minden megyében csökkent.
Az üdülőépítés a vizsgált időszakban bővült. 229 üdülőegységet vettek használatba, és 114
üdülőépületben 132 új üdülőegység építésére kértek engedélyt. A használatba vett egységek
száma két és félszeresen haladja meg a tavalyit, az engedélyezetteké azonban a 2009. évinek
az egyharmadára esett vissza.
Január és március között 504 lakás szűnt meg, 41 százalékkal kevesebb, mint a múlt év első
negyedévében. A leggyakoribb ok – 46 százalékos arányt képviselve – az avulás volt, további
30 százalékot tett ki a településrendezés, illetve új lakás építése.
A kiadott új építési engedélyek alapján 516 ezer m2 lakóépület és 740 ezer m2 nem lakóépület
beépítését tervezik, 28, illetve 15 százalékkal kevesebbet, mint 2009 első negyedében. A
lakóépületek körében a legnagyobb arányban az egylakásos házak építése esett vissza. A nem
lakóépületek körében több mezőgazdasági, viszont kevesebb ipari és kereskedelmi épületet
terveznek megvalósítani, mint az előző év azonos időszakában.
2010-ben az ingatlanpiacon stagnálásra számítunk. A külföldi- és belföldi befektetői
csoportok keresletnövekedésre egyelőre nem számíthatunk, az ingatlanpiacról és az
ingatlanalapokból is kivonult mind a bel- mind a külföldi tőke jelentős hányada. A
vállalkozások egyelőre a termelő helyeik növekvő számú beruházását prognosztizálják. A
költségvetési intézmények, ezen belül is az önkormányzatok beruházási lehetőségeit kell a
leggyorsabban bővíteni, hisz az árvízkárok helyreállítása a helyhatóságok feladata lesz
következő időszakban. A lakóingatlan-beruházások élénkülésére még várnunk kell, idén
kb. 28-30 ezer lakás átadásával számolhatunk. Az ingatlan-forgalom 2010-ben
kismértékben növekedhet. 2011-re az ingatlanpiac lassú, fokozatos élénkülésével
számolunk.
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Ipar
A világgazdasági válság – a pénzügyi szférát követően – rövid időn belül az iparra is
átterjedt. Ezt tanúsítja, hogy az ipari termelés mind az Európai Unió nagy részében,
mind Magyarországon jelentősen visszaesett. Az EU ipari volumenindexe a válság előtti
maximumát 2008 februárjában érte el: ehhez képest a mélypontján (2009 májusában)
mintegy 25 százalékos visszaesést mért az Eurostat. Ezt meghaladó (közel 30%-os) volt a
visszaesés Japánban, az USA-ban az ipari recesszió mélysége megközelítette a 15
százalékot.3 Magyarországon 2008-ban még csak 1,5 százalékkal, 2009-ben viszont már 17,7
százalékkal volt alacsonyabb az ágazat termelésének volumene, mint a megelőző években. A
mélypont 2009. második negyedévében következett be, közel 25 százalékos visszaeséssel.
Számos iparilag fejlett, piac-meghatározó országban fogyasztásélénkítő intézkedéseket
vezettek be. A legismertebb akció a gépkocsi eladások újbóli beindítását célzó „roncs autó”
program volt. A múlt év második felében a fogyasztásnövelő intézkedések nyomán, majd
minden tagállamban fokozatosan mérséklődött az ágazat visszaesése, amely aztán ez év
elejére kisebb-nagyobb mértékben ismét növekedett. 2010 márciusában például a 27 tagállam
közül már csupán négynél mutattak ki negatív növekedési indexet. A magyar, de a régió
gazdaságaira is meghatározó hatással levő Németországban 2010. első negyedévének végén
már ismét 9,1 százalékos volt az ipari növekedés. Magyarországon az idei év első négy
hónapjában elért ipari termelés volumene 5,7 százalékos többletet ért el az előző évihez
képest. Az utóbbi hónapok változási ütemének és irányának az illusztrálására a
következő ábrán bemutatjuk néhány uniós aggregátum, továbbá a német és magyar
gazdaság, valamint a legmagasabb és legkisebb ipari növekedést elérő tagállam
növekedési rátáját.
A múlt év közepétől megindult kedvező irányú változásokkal kiváltott optimizmus jól
nyomon követhető az Unió gazdasági bizalmi indexeinek (ESI, Economic Sentiment
Indicator) javulásában. Ez a múlt év végi mélypontján még a sokévi átlag 67 százaléka körül
mozgott, ez év áprilisára viszont már101,9 százalékra emelkedett. A kezdeti lendület azonban
a májusi konjunktúra adatok tükrében kissé megtört. Az elbizonytalanodás nem annyira az
iparban, sokkal inkább az ESI másik négy részindexénél eredményezett kisebb-nagyobb
romlást (leginkább a kiskereskedelmi forgalomban és a turisztikai szolgáltatásoknál lehet
kisebb visszaesésre számítani). A megtorpanás csupán a tagállamok egy részére jellemző.
Németországban például tovább javult az ESI konjunktúra-index. A pesszimistább
konjunktúravárakozások inkább a mediterrán országokra jellemzők, minden bizonnyal a
görög államcsőd közeli helyzet, és a többi eladósodott déli tagországban bejelentett
költségvetési megszorítások következményeként. Az utóbbiak hatása az Unió egészének ipari
átlagára viszonylag mérsékelt volt, így ha nem lesznek a várakozásokat hasonlóan
elbizonytalanító hírek, akkor a Közösség ipari teljesítményének alakulását a fejlett államok
dinamikája fogja meghatározni. Az európai ipari konjunktúra leginkább meghatározó országa
Németország, amely az utóbbi hónapokban főként a nem európai kereslet élénkülésére
alapozta növekvő exportját. Németország ipari termelésének a dinamikája az év első
3

Forrás: Eurostat – The economic crisis in the non-financial business economy – where was it most heavily
felt? (Statistics in focus 21/2010)
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harmadában meghaladta az 5 százalékot, és éves viszonylatban elérheti a 7-8 százalékot.
Tapasztalatból tudjuk, hogy a vele kapcsolatba hozható magyar ipari export dinamikája, ha
késve is, de viszonylag kis eltéréssel követi a német ipari növekedést.
39. ábra
Az ipari válság- és a recesszióból való kibontakozás üteme néhány kiemelt
ország-csoportban, országban (előző év azonos időszaka = 100)
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Forrás: Eurostat

Köztudott, hogy a német ipari export egy részét magyar beszállítók, vagy német
érdekeltségű hazai cégek részegységeiből állítják össze, ettől nem függetleníthető a hazai
ipar
látványos
exportdinamikája
az
utóbbi
hónapok.
Ugyanakkor
a
konjunktúravárakozások előzőekben vázolt törékenysége óvatosságra int. Különösen annak
fényében, hogy jelenleg még csak vázlatosan és részlegesen ismertek az új magyar
kormányzat gazdasági intézkedései. Itthon rövidtávon továbbra is a belföldi értékesítés
stagnáláshoz közeli változásával kell számolnunk, a két értékesítési viszonylat
dinamikájának a különbségei érdemben nem közelednek. Ugyanakkor az ipari
konjunktúra inflexiós pontjai körüli időszakokban a meglehetősen széles sávban szóródó
értékesítési dinamikák féléves távlatban közelítenek a termelési index átlagához. Ez azt
jelenti, hogy a belföldi értékesítés bővülni fog, a kivitelé csökkenni.
Az előbbiekben körülírt várakozásainkat a legújabb rendelésállományi indexek is
alátámasztják. A kiemelt feldolgozóipari ágazatokra vonatkozó rendelésállomány a múlt év
végén még a megelőző év hasonló időszakának 82,6 százalékán állt, ami lényegében egy 55,4
százalékos belföldi és egy 87,6 százalékos export index átlagaként jött létre. Ez a lehetőség
bővülhet, ha az új rendelések állománya meghaladja a meglévő összes rendelés szintjét. Az új
rendelések állományának legutóbbi indexei, ha szűken is, eleget tesznek ennek a
feltételezésnek:
•
•
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az új belföldi rendelések állományi indexe 91,7 százalék;
az új exportrendeléseké 100,3 százalékot mutat, (az előző adatokból az is érzékelhető,
hogy az inflexiós pont közelében elég nagy dinamikai különbségek is lehetnek, a
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kivitel januári új rendelésállományi indexe például 96,1 százalék volt, majd
februárban 120,0 százalékra emelkedett. Az összefüggéseket mélyebben vizsgálva az
is valószínűsíthető, hogy az első kedvező jelek után a vállalkozások egy része még a
készletre termelés kockázatait is felvállalta. Ez a taktika tartósan nem alkalmazható, a
készletek telítődését és az előszállításokat követően a kivitelben is némi ütemmérséklődést idézhet elő, miként ez már némiképp érzékelhető a legutóbbi hónapok
dinamikájában is.
40. ábra
Az ipari termelés és értékesítés indexeinek változása
a válság körüli években (előző év azonos időszaka = 100)
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Forrás: KSH – 2010. márciusi ipari gyorstájékoztató
Megjegyzés: A 2008. év eleji adatok az előző inflexiós időszak végének jellegzetességeit mutatják.

A következő hónapokban meglehetősen bizonytalanul megítélhető időszaknak nézünk elébe:
az iparágak egy részénél érezhetők a konjunktúra jelei, másoknál viszont stagnálásra,
esetenként visszaesésre lehet számítani. A viszonylag magas hónap végi rendelésállományi
indexekhez egyes esetekben dinamikusan növekvő új rendelésállományi indexek
társulnak, például a textília és papírtermék gyártásnál, a vegyi anyag és termék,
továbbá a számítógép és elektronikai, optikai termékek előállításánál. Viszont továbbra
is nehéz helyzetben lesznek a ruházati termék gyártása, a gyógyszeripar, a villamos
berendezés gyártása ágazatok. A többi, itt nem említett feldolgozóipari alágazatnál stagnálás
közeli állapotok valószínűsíthetőek. Nálunk még hosszú ideig nem várható a járműgyártás
dinamikájának élénkülése. Hasonló differenciálódásra lehet számítani az ágazatok
foglalkoztatottsága terén. Ebben helyi és iparági szinten lehetnek kisebb változások, ezek
egyenlege megítélésünk szerint inkább stagnáláshoz közeli foglalkoztatási viszonyokat tükröz
majd.
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Némileg szilárdabb keresleti viszonyok várhatóak az uniós piacokon, bár itt akár új
helyzetet is teremthet a közel 90 milliárd eurós német megszorító csomag bejelentése,
aminek az első reakciók szerint kereslet visszafogó és versenyképességet javító hatásai is
lehetnek. Az intézkedések végső kimenetelét majd csak később lehet felmérni. Az Európai
Unió egészében már négy hónapja tíz százalékot megközelítően növekedtek az ipari
termékek új rendelései, a legutóbbi hónapban a növekedés üteme megközelítette a 20
százalékot. A magasabb dinamika csak a külföldi vállalatokkal kooperációban álló
részegység előállító szektorokra lesz jellemző, míg a mi kivitelünkben jelentős hányadot
kitevő tartós és nem tartós fogyasztási termékeket előállító vállalkozásoknál kisebb ütemű
exportbővülés várható. Ez utóbbiak legnagyobb részét kitevő élelmiszer termékek ez évi
kivitelét nem csupán a viszonylag gyengébb kereslet nehezítheti meg, hanem a rendkívül
rossz kilátásokat jelző ár és belvíz helyzet miatti alapanyag termelés veszteségei is.
11. táblázat
Új rendelések állományváltozási indexei az Európai Unióban
(az előző év azonos időszakának százalékában)
Termék csoport megnevezése

okt.
A feldolgozóipar új rendeléseinek indexe
-14,1
Ebből: Alkatrészek és részegységek
-15,2
Beruházási termékek
-16,1
Tartós fogyasztási cikk
-7,8
Nem tartós fogyasztási cikk
-5,8
Forrás: Eurostat – News release euroindicators 74/2010.

2009
nov.
-0,9
-1,8
-1,5
2,8
3,7

dec.
7,2
5,4
10,7
6,1
-1,4

jan.
7,0
11,7
5,5
6,0
-2,8

2010
febr.
12,9
20,8
11,3
14,5
-5,9

márc.
20,7
29,9
18,0
17,5
4,5

A keresleti viszonyok előzőekben ismertetett változásai mellett – az ez évi ipari termelés
növekedési ütemének becslésénél azt is számításba vettük, hogy a nagyobb válságok vége
felé a vállalatok kínálati potenciálja is jelentősen romlik. Ezt a vállalati demográfiai adatok, a
megszűnések és az új vállalati alapítások számának a változásai alapján lehet megítélni.
Sajnos ezekről a legutolsó tényadataink még a válság mélypontját alig néhány hónappal
meghaladó (2009. július 31.-i) időre állnak rendelkezésünkre, így ezek kevés orientációt
jelentenek előrejelzéseinkhez. Ennél több támpontot adhatnak az ágazat beruházásainak
alakulására vonatkozó legújabb információk.
Régi tapasztalat, hogy a recesszió után megújult kereslet esetén is jelentős korszerűsítésre, és
az alkalmazkodást elősegítő beruházásokra van szükség. Ezt valószínűsíti az is, hogy ma már
az Unió egészében a beruházási javak (18,0%-os) új rendelésállományi indexe a második
legnagyobb a négy termékfőcsoport között. Magyarországon ugyanakkor az iparban ma még
nem beszélhetünk egy új beruházási boomról. Csupán az energetikai iparban haladja meg a
legutóbbi két negyedév indexe a 100 százalékot. Ugyanez a feldolgozóiparnál mindkét
negyedévben 16,0-16,0 százalékos visszaesést jelez, nem beszélve a bányászatról, ahol még
nagyobb az elmaradás. A beruházások az év hátralévő részében megvalósítható
élénkítésére Magyarországon a jelenlegi pénzügyi helyzetben kevés lehetőséget látunk.
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Erre legfeljebb az uniós források korábbinál koncentráltabb és határozottabb termelői
célú átcsoportosítása révén lehet némi esély, amelyet az új kormány első akcióterve is
szorgalmaz. A tervbe vett intézkedések hatása a jövő évben lesz érzékelhető. Statisztikailag
is kimutatható fordulat a kormányprogramban szereplő adókönnyítések és egyszerűsítések
esetén is inkább a jövő évben várható.
Valamennyi itt megvizsgált tényező és hatás időigényét, továbbá a konjunktúraváltozások
inflexiós pont körüli sajátosságát számításba véve azzal számolunk, hogy amennyiben a
gazdasági bizalmi index (ESI) legutóbb tapasztalt kisebb megtorpanása nem lesz tartós, akkor
a magyar ipar növekedése az év közepén elérheti az 5-6 százalék közötti ütemet, az év végére
pedig, további 1-2 százalékponttal bővülve, megközelítheti a 7-8 százalékot. Az értékesítési
lehetőségeket és termelő kapacitásainkat számba véve 2010 átlagában a hazai ipar
fejlődése 6-7 százalék közötti dinamikát érhet el. A nemzetközi (európai) konjunktúra
„görögországihoz hasonló effektusokra” bekövetkező visszaesése és számos vezető ipari
országban sorozatban bejelentett költségvetési takarékossági intézkedések4 hatására viszont
az ágazat ez évi növekedése elmaradhat a fentiekben prognosztizált szinttől, ez esetben 5
százalék körüli növekedéssel számolhatunk. Középtávú vizsgálataink azt mutatják, hogy
az ipar fejlődése mindenképpen egy szolidabb (5-8%-közötti) növekedési pályára áll át.
A jövőben aligha lehet arra számítani arra, hogy az ágazat növekedési üteme tartósan elérné a
kilencvenes évtized csúcsidőszakának ”kétszámjegyű” növekedését.

Építőipar
Az építőipar 2009. évi teljesítménye 4,3 százalékkal maradt el az előző évitől. Az ágazati
teljesítmény visszaesése 2005 közepén kezdődött, csökkenő tendenciája ez évben
folytatódott, áprilisban talán még markánsabb is lett. Az építőiparban 2010 első
negyedévében termelt GDP 8,7 százalékkal maradt el az előző évi alacsony szinttől, érdemi
javulás a gyenge kereslet miatt az év egészében nem várható. A mai ismereteink alapján
nehezen megítélhető, hogy a kedvezőtlen trend mikor fordul majd meg, mivel az építőipar
teljesítménye nagymértékben függ a kormányzat gazdaságpolitikájától, az ország pénzügyigazdasági helyzetétől, a költségvetés egyensúlyától, a vállalatok és a lakosság beruházási
lehetőségeitől.
Az év első három hónapjában az építőiparhoz tartozó ágazatok közül az épületek építése
11,6 százalékos, az átlagot valamivel meghaladó mértékben esett vissza, míg az egyéb
építmények (utak, vezetékek) kivitelezése 8,2 százalékkal csökkent. Ez utóbbi azért is
sajnálatos, mivel ennél az építményfőcsoportnál a múlt évben még 6,2 százalékos növekedést
regisztrált a statisztika. Az előbbi csoport teljesítménycsökkenése jórészt a lakásépítések
drasztikus visszaesésével magyarázható, míg az utóbbi az uniós forrásokra alapozott út- és
metróépítések, valamint vasútfelújítások sok okra visszavezethető lassulásával függhet össze.

4

Németországban, amely sok szempontból eddig az Unió legstabilabb országa volt, épp a napokban jelentettek
be egy négy évre szóló, 80-90 milliárd eurós megszorító csomagot. Bár ennek érezhető hatása csak a jövő évtől
várható, lélektanilag azonban már az idén is kissé visszavetheti az ottani növekedés ütemét.
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2010. első negyedévében csaknem 4900 lakás kapott használatbavételi, és mintegy 5600 kapott építési
engedélyt. A használatba vett lakások száma mintegy 26, az új engedélyeké, 30 százalékkal volt
alacsonyabb, mint a múlt év azonos időszakában.

41. ábra
Az építőipari termelés utóbbi öt éves változásai
(szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított indexek)
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Forrás: KSH Építőipari gyorstájékoztató

A válságnak az előbbi évinél is erőteljesebb teljesítmény visszafogó hatása főként az új
indítású lakásépítések számának csökkenésénél mutatható ki. De az utóbbi hónapokban
visszaesett az egyéb építmények volumene is, amely a múlt év első háromnegyedévében
még átlagosan 20 százalék körüli növekedést ért el. Ez a változás, az utóbbi egy év óvatosabb
válságkezelési politikájával és a kormányváltással kapcsolatos döntési moratóriummal
hozható kapcsolatba. A két építményfőcsoport közül a lakásépítések teljesítmény mutatói
lineáris trend alapján, az egyéb építményeké magasabb kitevőjű trendet követve
mérséklődnek.
Az ágazat teljesítmény csökkenésével ebben az évben biztosan számolnunk kell, némi
javulás 2011-ben várható. Ezt valószínűsíthetjük a legújabb rendelésállományi adatok
alapján is, ahol a tárgyhó végi szerződések állománya 2009 októberét követően enyhe (2-3
százalékpontos) csökkenést mutat.
Az ágazat teljesítményének mérséklődését csak átmenetileg késleltetheti néhány uniós
forrásból megvalósuló új nagyberuházás indítása, amire az új szerződések állományának múlt
év végi, ez év eleji növekedése alapján lehet számítani. Emellett számolni kell azzal, hogy az
árvízkárok mérséklésére ez év közepén állami támogatással várhatóan elindul egy újjáépítési
program.
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42. ábra
Az építőipar tárgyhó végi és újonnan kötött szerződésállományi adatainak
változásai
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Forrás: KSH – 2010. márciusi gyorstájékoztató

A fenti ábrán megfigyelhető, hogy bár a tárgyhóban kötött új szerződések indexei továbbra is
nagy turbulenciát mutatnak, a tárgyhó végi szerződések állományának kilengései – a
hónapok múlásával – csillapodni látszanak. A legújabb adatokból az is kivehető, hogy a hó
végi állományok általában enyhe csökkenést jeleznek. A fentiek és a kormányváltással
összefüggésben vállalt döntési moratórium azt valószínűsíti, hogy ebben az évben az
építőipari teljesítmények további visszaesésével kell számolnunk. 2010-ben a termelés
csökkenése elérheti a 7-8 százalékot, a jövő évben mintegy 3-5 százalékos növekedéssel
számolunk.
Ezt a prognózisunkat számtalan kisebb, és egyben egymásnak ellentmondó hatásnak a
figyelembevételével állítottuk össze. Ezek a következők:
•

•

a teljesítmény csökkenése irányába mutató jelek:
o várhatóan „kifut” több új indítású infrastrukturális beruházás (sőt olyan veszélyek
is vannak, hogy néhány, nem szabályszerűen lehívott uniós forrást vissza kell
fizetni);
o jelentősen csökken az új lakásépítések aránya;
o a válság következtében számottevően visszaesik a nem lakásfunkciójú
ingatlanbefektetések aránya;
o kormányváltás után egy új gazdaságpolitika beindítása időt vesz igénybe (az új
prioritások többsége a 2011. évi költségvetésben juthatnak érvényre);
a teljesítményjavulás irányába ható faktorok:
o egyfajta statisztikai bázishatás érvényesülése;
o a finanszírozási feltételek stabilizálódása és a válság enyhülése nyomán néhány
területen új vállalkozások megjelenésére van esély, amely új keresletet generálhat;
o az ingatlanok árszintjének jelentős csökkenése előbb vagy utóbb beindíthat egy új
spekulációs folyamatot.
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Lényegében több hasonló ok miatt ma még az Unió egészében az építőipari konjunktúra fellendülésére
utaló jelek rendkívül gyengék, az alágazat konfidencia indikátorai a megfigyeltek között a
leggyengébbek.

Az ágazat idei fellendülését várhatóan az is befolyásolja, hogy a válsággal együtt járó
körbetartozások és finanszírozási problémák rendezésének elhúzódása termelői oldalról
is nehezíti a kibontakozást. Ilyenre legkorábban – megfelelő stabilizációs és élénkítő
intézkedések esetén is – legfeljebb a következő évben kerülhet sor.

Mezőgazdaság
Az árutermelő ágazatok közül a mezőgazdaság hozzáadott értéke 2010 első negyedévében
4,7 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítottan. A szezonális és
naptári hatás kiszűrésével kiigazított és kiegyensúlyozott adatok az előző negyedévhez képest
csekély mértékben, 0,3 százalékkal mérséklődtek. A mezőgazdaságban az év első három
hónapjában előállított hozzáadott érték a nemzetgazdaság összes bruttó nemzeti termékének
1,7 százaléka, előző évi átlagáron számolva. Éves szinten részesedése ennél magasabb lesz,
megközelítheti a korábbi 4-4,5 százalékos arányt.

Vetési munkák alakulása
A 2009/2010-es növénytermelési év nehezen indult: ősszel a száraz időjárás nehezítette a
talaj-előkészítést és a kelések sem voltak túl bíztatóak. Az ezt követő időszak azonban
csapadékosabb lett, hatására megerősödtek az őszi vetések és a tél nem okozott érdemi
károkat, a repce kivételével. A tavaszi csapadékos időjárásnak voltak ugyan pozitív hatásai,
de jelentős mértékben sújtották az őszi vetéseket, így a szántóföldi növényeknek a tavalyi év
azonos időszakához képest több mint az ötszöröse pusztult ki. A teljesen tönkrement
állomány közel felét a káposztarepce (21 ezer hektár) teszi ki. Kalászosokat az ősszel 23 ezer
hektár területen vetettek, ebből a búza 19 ezer hektáron szenvedett kárt.
Az operatív jelentések alapján a tavaszi vetésű szántóföldi növények tervezett vetésterülete 2
millió 299 ezer hektár, amely a 2009. évhez képest kismértékben (2%-kal) nőtt. A vetési
munkák 92 százalékát végezték el május 17-ig. A gabonafélék vetési állapota 92 százalék,
csupán a zab esetében mutatkozik majdnem teljes készenléti állapot. Tavaszi vetésű gabonát
1 millió 440 ezer hektáron terveztek vetni. A kukoricát 109 ezer hektáron még nem vetették
el. Tavaszi búzát 7319 hektáron vetettek, ám ez a tervezett vetésterület 96,4 százaléka. A
kedvezőtlen időjárás miatt várhatóan a vetés befejezésére nem kerül sor. Jelentős visszaesés
mutatkozott a dohány (-47%), a hibrid kukorica vetőmag területén (-23%), és a cirok
vetésterületénél (-12%).
A burgonya, cukorrépa, borsó, az olajos növények és a rizs esetében a vetés teljesen
befejeződött. A zöldségfélék vetési állapota májusban 87 százalékos készültségű. A zöldbab
vetése 60 százalék körüli készenlétet mutat.
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A gyümölcsfák telepítése közül a tavalyi évhez képest az almát több mint kétszer, a körtét
több mint másfélszer, a kajszibarackot ötödével nagyobb területen ültettek. Az őszibarackfa
27 százalékkal, míg a meggy telepítése 62 százalékkal csökkent az előző évhez viszonyítva.
12. táblázat
Tavaszi vetések alakulása, május 17-i határnappal

Vetésterületek

Tavaszi vetés összesen
Gabonafélék vetése
tavaszi búza
tavaszi árpa
kukorica
Burgonya
Cukorrépa
Napraforgó
Zöldségfélék
csemegekukorica
zöldborsó
paradicsom
zöldpaprika
görögdinnye
Forrás: AKI

Előirányzott munka
(ezer hektár)

Elvégzett munka
(ezer hektár)

Elvégzett munka
az előirányzat
százalékában
2009
2010
99,3
92,0
100,1
91,9
105,6
96,1
99,4
98,1
100,3
91,2
100,0
98,1

2009
2248,3
1408,0
7,2
128,1
1192,2
21,0

2010
2298,9
1440,0
7,6
113,3
1238,2
21,5

2009
2232,2
1409,9
7,6
127,3
1195,9
21,0

2010
2116,0
1322,7
7,3
111,1
1128,8
21,1

12,0
545,2
75,7
25,7
17,9
2,0

13,4
560,5
69,0
23,0
16,8
2,2

13,4
542,4
70,4
22,5
17,7
1,6

13,8
523,5
59,8
18,0
15,8
1,5

111,7
99,5
93,0
87,5
98,9
80,0

103,0
93,4
86,7
78,3
94,0
68,2

1,9
7,1

1,8
7,1

1,6
6,6

1,3
6,4

84,2
93,0

72,2
90,1

Az idei tavasz rendkívül csapadékos, az átlagot meghaladó, közel 300 milliméter csapadék
hullott. A helyzetet súlyosbítja, hogy az egyes folyók partjain fekvő mezőgazdasági
termőterületek jelentős része szintén víz alá került, hatására 200 ezer hektárnyi terület vált
belvizessé. Ebből 112 ezer hektár a vetés-szántó volt-, az átnedvesedett területek aránya
ennek 2,5-3-szorosára tehető. A becsült kár több tízmilliárdos és a kiesett hozamok
nagyságával kapcsolatos becslések sem állnak távol a valóságtól. A talajok teljesen telítettek,
még hosszan tartó védekezésre, vízelvezetésre kell felkészülni. A kedvezőtlen időjárás
nemcsak a talajművelést nehezíti, hanem a vetési munkákat is súlyosan hátráltatja, mivel a
talajok annyira feláztak, hogy azokon képtelenség gépekkel dolgozni. Így a felülvetés egy
része is elmaradhat, valamint a csapadék hatására a gyomok is tovább károsítják a gyenge
termést.
A legnagyobb károk Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Nógrád, Komárom-Esztergom és
Győr-Moson-Sopron megyében vannak. A szántóföldi munkák megkezdése Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyékben is gondot okoz.
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a kritikus helyzet miatt késnek a kárfelvételek és az agrárkörnyezetgazdálkodási (AKG) kérelmek benyújtásai. Csongrádban áll a víz a táblák ötödén, ezért
akadozik a hibridkukorica vetése, az orkán erejű szél hatására a gabonák a földeken fekszenek.
Nógrádban jelentős terület került belvíz és árvíz alá. Komárom-Esztergomban kedvezőtlenül kelt a
napraforgó, amit újra vetettek, annak is egy részét belvíz borítja. A repcét és a gabonákat szintén földre
sodorta a vihar. Győr-Moson-Sopronban a repcén és a gabonákon áll a víz. Óriási gond, hogy a kikelt
kukoricákat károsította a vihar, az őszi szárazság miatt alig kikelt repcét pedig beszántották a gazdák. A
vihar a második vetést is megtizedelte. Hajdú-Biharban a tavaszi vetésű növények kétharmadát vetették
el, súlyos a kár a lucernában, amit nem tudnak betakarítani, jelentős része rothadásnak indulhat. JászNagykun-Szolnokban az árpa felét, a búza harmadát érte viharkár, a megyében eddig a tavaszi
növényeknek csak a felét sikerült elvetni. Békésben a tavaszi növények nagyjából negyedét még el sem
vetették. Fejérben a mélyebb fekvésű legelők szinte mindenütt víz alatt állnak, Baranyában a földek
harmadát borítja víz, Somogyban a dombság völgyeiben szintén áll a víz. Szabolcs-Szatmár-Beregben
jelentős a vetetlen terület. Veszprém megyében az orkán károsította a szőlőket, a gyümölcsfákat,
elfektette a legtöbb árpát, néhol a búzát is, megtépázta a repcét, s az első kaszálású széna is oda veszett.

A gyümölcsösökben a korai cseresznyetermés 80-85 százaléka vélhetően a fán marad, mivel
az esőzés hatására a termés megrepedt és rothadásnak indult. Az idei kajszibarack termés
kevés lesz, a hozam egy részét a vihar leverte és helyenként egész fasorokat csavart ki a szél.
A szőlőkben a legnagyobb kárt a gombák és kártevők okozzák, ugyanis az ellenük esedékes
védekezést az időjárási körülmények ellehetetlenítik. Az ültetvényekben a viharok nem
okoztak számottevő kárt, mivel a letört gyenge hajtások egy része fürtválogatás idején
egyébként is eltávolításra került volna.
A szőlőtermelők piacán a válság miatti kereslet-visszaesés egyre inkább érződik, és előreláthatóan az
idén sem lesz számottevő fellendülés a borpiacon. A piac még nem kellően fizetőképes, a bor viszont
olyan élvezeti cikk, amelyen spórolnak a fogyasztók. Egyelőre inkább még ez a folyamat és nem a
belföldi piac élénkülése tapasztalható. Az idén is jó termés várható, eddig nem okozott az időjárás
olyan károkat, amit a metszéssel ne lehetne korrigálni. A felvásárlási árak várhatóan nem növekednek,
a tavaly óta görgetett financiális problémákat az újborra meghirdetett borlepárlási támogatással sikerült
részben orvosolni. Ennek köszönhetően nem nőtt túlzottan az árakat letörő eladatlan készlet.

Felvásárlás, áralakulás
A főág teljesítménye a megelőző évi teljesítmény 86,1 százalékára mérséklődött. A
mezőgazdaság két alágazata közül az első negyedévben a növénytermesztés esett vissza
nagyobb mértékben. Ennek teljesítménye ugyanis 35 százalékot meghaladó mértékben zuhant
a bázisévhez képest. A gabonákat illetően a visszaesés mértéke ezt meghaladó mértékű volt.
Az első 3 hónapban a gyümölcsökből felvásárolt mennyiség számottevően, a korábbi időszak
háromnegyedét meghaladó mértékben bővült.
Az állatállomány teljesítményében az élőállatok felvásárlásának visszaesése csekély mértékű
volt, az állati termékek volumene viszont 9,5 százalékkal csökkent.
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13. táblázat
Mezőgazdasági termékek felvásárlása, 2010. első negyedév
(előző év azonos időszaka =100%)
Megnevezés
Növénytermesztés és kertészeti termékek
Ebből:
Gabonafélék
Zöldségfélék
Gyümölcsök
Élőállatok, állati termékek
Ebből:
Élőállatok
Állati termékek
Összesen
Forrás: KSH

Megoszlás
2010.
jan.-márc.
24,2

2009.
év

2009.
jan.-márc.

2010.
márc.

2010.
jan.-márc.

106,9

224,1

89,7

64,7

17,0
1,1
0,3

115,7
88,9
97,4

298,9
72,1
370,6

92,1
78,2
134,0

55,7
78,7
176,3

75,8

90,3

87,1

101,4

96,3

52,6
23,1
100,0

90,9
89,0
99,7

85,5
90,7
117,2

106,1
91,2
98,2

99,0
90,5
86,1

2010. első negyedévében az agrártermékek termelőiár-szintje csekély mértékben,
mindössze 0,2 százalékkal emelkedett. A növényi termékek árszínvonala (1,8%)
növekedett, míg az állati termékek árai 2,3 százalékkal mérséklődtek az előző év azonos
időszakához képest.
A vizsgált időszakban a gabonafélék termelői átlagára 2,3 százalékkal nőtt, az ipari növények
ára 1,7 százalékkal csökkent az előző év első három hónapjához viszonyítva. Az
olajnövények termelői ára márciusban 4,8 százalékkal mérséklődött tavaly márciusához
viszonyítva. A burgonya termelői ára 2009 harmadik hónapjához képest 8,8 százalékkal
növekedett. A zöldségfélék ára 9,4 százalékkal emelkedett, de még így is többnyire
alacsonyabb termelői áron jelentek meg a Budapesti Nagybani Piacon, mint egy évvel
korábban, amit elsősorban a bőséges kínálattal lehet magyarázni.
A gyümölcsfélék ára másfél százalékkal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest. A
tárolási gyümölcsök (alma, körte) termelői ára az előző évi kedvező termésnek köszönhetően
csökkent az első négy hónapban az egy évvel korábbihoz képest. A belföldi szamóca már
április közepén megjelent az elárusító helyeken, a nagyobb kínálat miatt a tavalyinál
alacsonyabb piacra lépési áron.
A vágóállatok termelői ára 3,9 százalékkal volt alacsonyabb a bázisévi áraknál, amit a
vágósertés 10,6 százalékos termelői árcsökkenése mellett a vágómarha 3,2 százalékos,
valamint a vágóbaromfi 2,1 százalékos áremelkedése idézett elő. Az állati termékek árai
kismértékben növekedtek.
A nyerstej termelői átlagárának 2009. július óta tartó emelkedése 2010 márciusában
megtorpant, így az év első negyedévében az árnövekedés 2 százalékos volt az előző év
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azonos időszakához képest. A tejtermelés vélhetően májusban éri el csúcspontját, így
júliustól ismét szezonális áremelkedésre lehet számítani. A feldolgozók teljes nyerstej
kivitele január és április között 20 százalékkal esett vissza, hatására 8 százalékkal kevesebb
alapanyagot igényeltek az exportőrök az év első négy hónapjában. Az olaszországi nyerstej
árának áprilisi emelkedésével a nyerstej-kivitel ismét lendületet kaphat az év második
felében. Az állati termékek közül az étkezési tyúktojás termelői ára 6,7 százalékkal nőtt a
bázisidőszakhoz viszonyítottan.
2010. január-márciusban a mezőgazdasági termelés ráfordítási árszintje 0,7 százalékkal
csökkent a megelőző év azonos időszakához képest, ami a folyó termelő felhasználás
árszínvonalának 1,2 százalékos mérséklődéséből és a mezőgazdasági beruházások
árszínvonalának 2,8 százalékos emelkedéséből adódott. A folyó termelő felhasználás
csökkenésére döntő hatást gyakorolt a jelentős súllyal rendelkező műtrágyák árának egy
évvel ezelőtti szinthez viszonyított több mint egyharmadnyi visszaesése.
Az egyszerű műtrágyák ára 32,1, az összetett és kevert műtrágyáké 37 százalékkal
mérséklődött. A nitrogénműtrágyák közül az ammóniumnitrát és a mészammón-salétrom ára
az utolsó negyedévben növekedni kezdett. Az energiaárak 13,7 százalékkal nőttek, főként a
felhasználásban jelentős arányt képviselő üzemanyagok árának 19,6 százalékos emelkedése
miatt.
A takarmányok árában enyhe növekedés (1,0%) következett be 2009 első negyedévéhez
képest. A növényvédő szerek ára 2,8, az állatgyógyászati készítményeké 8,1 százalékkal nőtt
ebben az időszakban.
A mezőgazdasági beruházások árszínvonalának 2,8 százalékos növekedése a mezőgazdasági
gépberuházások 4,4, valamint az épület beruházások árának 0,4 százalékos emelkedéséből
adódott.
43. ábra
Az agrárolló változásából származó árnyereség, illetve árveszteség
2006-2010
15
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Forrás: KSH
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A mezőgazdasági termelőiár-index és a mezőgazdasági ráfordítások árindexének hányadosa
az agrárolló mutató, amelynek értéke 2010 első negyedévében 100,9 százalék volt. 2009 első
negyedévéhez viszonyítva a mezőgazdasági ráfordítási árak némileg mérséklődtek a termelői
árak viszont enyhén emelkedtek. Az idei első negyedévi árolló változás az év hátralevő
időszakában módosulhat, sőt tendenciaváltozás sem zárható ki.

Az agrárium támogatottsága és beruházásai
2010-ben az agrár- és vidékfejlesztési támogatások tervezett kifizetései 2,8 százalékkal
mérséklődtek az előző év tervszámaihoz képest, ezen belül a közvetlen közösségi
kifizetések 21 százalékkal bővültek, amit a SAPS támogatások nagyobb mértékű
bővülése mellett az agrárpiaci támogatások kisebb mértékű mérséklődése okozott. A
nemzeti kifizetések a megelőző évi összeg 76 százalékára csökkentek. A költségvetésben
megjelenő tételek közül az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra és a nemzeti
támogatásokra fordítható kifizetések jelentősen visszaestek, amelyeket az egyéb jogcímen
történő kifizetések növekedése sem tudott ellensúlyozni.
Az idei év társfinanszírozott támogatási keretének 31,6 százaléka került kifizetésre az első
negyedévben. Április végéig az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a négy
tengely támogatására fordított összeg 40290 millió forint volt, ez az alap kifizetéseinek 32,6
százalékát tette ki.
14. táblázat
Az EU társfinanszírozott támogatás előirányzatainak
2010. év első negyedévi teljesülése
Jogcím
Méhészeti Nemzeti Program
Igyál tejet program
Egyes speciális szövetkezések támogatása
Egyes állatbetegségek ellenőrzése, felszámolása
Uniós programok ÁFA fedezete
Iskolagyümölcs program
I. tengely: Versenyképességet Javító intézkedések
II. tengely: Környezetvédelmi intézkedések
III. tengely: Vidékfejlesztési intézkedések
IV. tengely: LEADER
V. tengely: ÚMVP TS
Halászati Operatív Program

Eredeti
480,0
400,0
910,0
500,0
800,0
260,0
44099,3
41550,0
31211,4
6797,7
5500,0
2040,0

Módosított
498,4
507,5
1202,3
500,3
996,6
260
75737,3
61735,1
33603,7
7155
7459,7
4387,3

I. negyedév
65,1
148
363,5
95,5
67,4
0
23470,4
14738,7
1823,5
259,7
1474,4
16,2

Összesen
Forrás: AKI

134548,4

194043,2

42522,4
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2010 első negyedévében a nemzetgazdasági beruházások volumene 6,4 százalékkal
csökkent, a mezőgazdaságban ennél kisebb arányú 1,8 százalékos visszaesés volt. A
volumencsökkenésben főleg az egy évvel korábbi magas bázis játszott szerepet. Az év első
három hónapjában folyó áron közel 41 milliárd forintot fordítottak az ágazatban
beruházásokra, ennek vélhetően az elmúlt évinél kisebb részét képezték a gépberuházások Ez
az összeg az első negyedévben a teljes nemzetgazdasági beruházás 5,6 százaléka, amely
ebben az időszakban meghaladta a több éves átlagot. Az ágazat idei első negyedévi
beruházásai még mindig nem érik el a kiemelkedőnek tekinthető 2008. évi szintet.
Az év második-felében az ágazat beruházásai érezhetően bővülni fognak, ugyanis ismét
lehetőség nyílik a nem termelő mezőgazdasági beruházások finanszírozására, amit elsősorban
a mezővédő fásításra, sövénytelepítésre, természetvédelmi és környezetvédelmi célú
gyeptelepítésre, valamint az úgynevezett rovarteleltető bakhát létesítésére lehet igényelni.
Eszközbeszerzésre további két jogcímen igényelhető a támogatás: a természetes alapú kerítés
építésére, valamint a madárvédelmi berendezés létesítésére. A múlt évben 664 kérelem
érkezett a meghirdetett célprogramokra, ebből 34-et visszavontak a gazdálkodók. A legtöbb
kérelem a természetes alapanyagú madárvédelmi berendezések célprogramra érkezett. Idén
az összes nem termelő mezőgazdasági célprogramra rendelkezésre álló kifizethető forrás több
mint 3,5 millió eurónak megfelelő forintösszeg, azaz csaknem egymilliárd forint.
Az intézkedés célja, hogy a Natura 2000-es területeken, illetve az EMVA agrár-környezetgazdálkodási
programjába bevont területeken gazdálkodók olyan beruházásokat valósítsanak meg, amelyekkel
növelik az általuk használt terület természeti értékét, elősegítik a biodiverzitás fejlesztését, és ösztönzik
az Agrár-környezetgazdálkodási és a Natura 2000 támogatás feltételeinek betartását.

A beruházások első negyedévi stagnálása után várhatóan, a támogatási keretek megnyitásra
kerülnek, ami júliustól ismét növelheti a gépvásárlásokat.

Agrár- és élelmiszeripari külkereskedelem
2010 első negyedévében az élelmiszerek, italok és dohányáruk kivitele 1068 millió euró
volt, ami hazánk összes kivitelének 6,6 százalékát jelenti. A behozatal 724 millió eurót
tett ki, ez a hazai import 4,9 százaléka. Az élelmiszerek külkereskedelmi egyenlege 343
millió euró volt, 18 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. Az áruforgalom
értéke az előző év azonos időszakához viszonyítottan az exportban 4,9 százalékkal
csökkent, míg az importban szerény mértékű (0,7%) bővülés tapasztalható.
A hazai kivitel a hús- és húskészítmények, a tejtermék és tojás, a cukor és
cukorkészítmények, valamint az állati takarmányok esetében haladta meg az elmúlt év azonos
időszaki értékét. Az élőállatok körében a hazainál olcsóbb német, spanyol, holland
sertésimport következtében növekedett a behozatal, míg a tavalyinál gyengébb kivitel a hazai
élőállatok iránti kisebb román érdeklődés miatt következett be.
A gabona és gabonakészítmények egyenlege az előző évi forgalom 74 százalékára esett
vissza a 2010. év első három hónapjában.
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15. táblázat
Az élelmiszerek, italok, dohányáruk külkereskedelme árucsoportok szerint,
2010. első negyedév
(folyó áron, millió euró)
Behozatal
Árucsoport

Élőállat

Kivitel

Egyenleg

érték
az előző év azonos
(millió EUR)
időszaka = 100

(millió EUR)

érték
(millió EUR)

előző év azonos
időszaka = 100

42,8

139,9

55

98,8

12,2

Hús- és húskészítmény

83,5

97,4

190,2

108,1

106,7

Tejtermék, tojás

77,2

123,3

63,8

112,2

-13,4

Hal, rák, puhatestű állat

12,2

111,4

1,2

141,7

-11

Gabona és gabonakészítmény

59,3

77,8

304,7

75,6

245,4

Zöldségféle és gyümölcs

118,7

97,4

133,5

102,8

14,8

Cukor, cukorkészítmény, méz

37,2

114,3

67,9

107,5

30,7

75

99,7

45,1

111,7

-29,9

91,1

124,3

110,7

109,2

19,6

80,1

93,5

50,4

106

-29,7

34,3

95,7

35,8

96,5

1,5

Kávé, tea, kakaó, fűszer
Állati takarmány
Egyéb táplálkozásra alkalmas
termék és készítmény
Ital
Dohány és dohányáru

12,9

44,8

9,3

81,9

-3,6

Összesen

724,2

100,7

1067,6

95,1

343,4

Forrás: KSH

Az előző év azonos időszakához képest 6,4 százalékkal mérséklődött az agrártermékek
Európai Unióba irányuló kivitele. Az export volumene a régi tagországok felé nagyobb
mértékben, mintegy 10,3 százalékkal csökkent, míg az újonnan csatlakozók irányába a
visszaesés 0,9 százaléknyi volt 2010 első három hónapjában. Az OECD országok felé alig
(0,3%) szűkült hazánk exportja.
Az EU-ból származó behozatal 3,0 százalékkal bővült, amelyhez a régi tagállamokból
származó élelmiszerek, italok és dohányáruk 4,9 százalékos növekedéssel járultak hozzá, míg
az új tagállamok hazai behozatala 1,2 százalékkal mérséklődött az év első három hónapjában.
A behozatal legnagyobb volumenű visszaesése az EU-n kívüli, nem OECD tagországokkal
folytatott agrárkereskedésben történt, ennek teljesítménye ugyanis 36,2 százalékot zuhant az
előző év azonos időszakához viszonyítottan.
Hazánk élelmiszer külkereskedelme a korábbi évek tendenciáinak megfelelően változatlan
maradt, vagyis a mindkét irányú forgalom több mint 80 százalékát az Európai Unióval való
áruforgalom adta, melyre jellemző, hogy a régi tagországokkal folytatott kereskedés
intenzívebb. A tizenötök közül legfőbb import partnereink Németország (25,40%), Hollandia
(12,36%), valamint a velünk együtt csatlakozók közül jelentős behozatali partnerünk
Lengyelország (11,95%), ahonnan nagy mennyiségben szerez be hazánk tejipari termékeket.
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16. táblázat
Az Európai Unió tagállamaival folytatott élelmiszer, ital és dohányáru
külkereskedelme, 2009. január-szeptember
(folyó áron ezer euróban, megoszlás, %)

Tagállamok
Ausztria
Belgium
Dánia
Franciaország
Görögország
Hollandia
Írország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Spanyolország
EU- 15 összesen
Bulgária
Ciprus
Csehország
Lengyelország
Románia
Szlovákia
Szlovénia
EU-12 összesen
EU összesen
Világ összesen
Forrás: KSH

Import érték
(ezer euro)

Import
százalékában

Export érték
(ezer euro)

62 139
17 793
9 402
32 604
9 477
89 478
5 734
15 655
183 942
36 487
16 479
483 276
2 611
2 314
36 272
86 551
10 385
53 290
6 803
199 806
683 082
724 215

8,58
2,46
1,30
4,50
1,31
12,36
0,79
2,16
25,40
5,04
2,28
66,73
0,36
0,32
5,01
11,95
1,43
7,36
0,94
27,59
94,32
100,00

72 671
21 945
5 564
46 177
19 194
33 461
2 410
27 194
102 126
129 501
13 839
487 126
15 549
777
44 796
49 030
139 603
99 357
25 483
386 827
873 953
1 067 562

Export
százalékában
6,81
2,06
0,52
4,33
1,80
3,13
0,23
2,55
9,57
12,13
1,30
45,63
1,46
0,07
4,20
4,59
13,08
9,31
2,39
36,23
81,86
100,00

Egyenleg
10 532
4 152
-3 838
13 573
9 717
-56 017
-3 324
11 539
-81 816
93 014
-2 640
3 850
12 938
-1 537
8 524
-37 521
129 218
46 068
18 679
187 021
190 871
343 347

A kivitelt illetően a 2009. év végén kialakult külkereskedelmi pozíciók nem változtak, így a
román gazdaság a magyar exportból továbbra is a legtöbbet (13,08%) vásárolja. Jelentős
exportpartnerünk még Olaszország (12,13%) valamint Németország (9,57%) és Ausztria.
Hazánkban a mezőgazdasági teljesítmények felelősen még megközelíthetően sem
becsülhetőek meg. Hiteles prognózist csak a kárfelmérést és az időjárás
normalizálódását követően lehet készíteni.

Kiskereskedelem
2010 első negyedévében a kiskereskedelmi forgalom volumene 4,6 százalékkal,
márciusban 4,0 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az értékesítés
havi változása alapján némi bizakodásra ad okot az, hogy a forgalom visszaesésének üteme
2009 novembere óta, hónapról-hónapra fokozatosan mérséklődik.
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44. ábra
A kiskereskedelmi forgalom változása
(munkanaphatástól megtisztított adat, előző év azonos időszaka = 100)
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0
-5,0
-6,0
-7,0
-8,0
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2009. jan.
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okt.
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2008. ápr.

-9,0

Forrás: KSH, havi jelentések

A vizsgált időszak első, jelentősebb felében az eladások csökkenésének tendenciája
szerényen ereszkedett, majd 2009 júniusában a bejelentett áfa-emeléssel összefüggő
előrehozott vásárlások miatt a forgalom visszaesésének üteme majdnem a felére csökkent.
Ezt követően a júliusi meredek zuhanás után a szakma teljesítménymutatói fél éven át szűk
sávon belül alacsony szinten ingadoztak. 2010-ben a forgalom ütemének mérsékeltebb
visszaesése részben az alacsony bázisadatoknak, részben a reálkeresetek emelkedésének a
következménye.
2010 első negyedévében a kiskereskedelmi eladások a jelentősebb árufőcsoportokban
csökkentek, kivételt képez a könyv, újság, papíráru; és az illatszer, a használtcikk értékesítés
és a csomagküldő kereskedelmi szolgáltatás.
A bolti kereskedelem forgalmának összetétele 2010-ben nem változott érezhetően. A
legnagyobb forgalom visszaesést továbbra is az iparcikk jellegű vegyes kereskedelem
szenvedte el, itt a változatlan áron számított első negyedévi értékesítés 15,5 százalékkal
maradt el az egy évvel korábbitól.
A teljesítmény visszaesésében második helyen álló bútor-, háztartási cikk, építőanyag
kiskereskedelem forgalma január és március hónapok között 8,5 százalékkal csökkent. A
jelentősebb súlyt képviselő árufőcsoportok között az átlag alatt, s a tavalyi mértékkel
megegyezően 4,1 százalékkal zsugorodott a textil-, ruházati és a lábbeli termékek forgalma.
A legfrissebb adatok szerint január és március között az átlagmutató felénél is kisebb
ütemben, 2,1 százalékkal csökkent a gyógyszer-, gyógyászati termék értékesítés.
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A teljes forgalom több mint egyharmadát megjelenítő élelmiszer-, és élelmiszer jellegű
vegyes cikkek értékesítése 2010 első három hónapjában viszonylag szerény mértékben, 3,1
százalékkal esett vissza. Ezen a szakmán belül a többi árufőcsoporthoz képest az élelmiszert,
italokat és dohányárukat forgalmazó üzletek változatlan áras eladása 2,2 százalékkal
meghaladta a bázisidőszak szintjét.
17. táblázat
A kiskereskedelmi forgalom volumenindexei áru-főcsoportonként
(előző év azonos időszaka = 100)

Megnevezés

2008

II.
n.év
96,9

2009
III.
n.év
94,3

IV.
n.év
94,7

I-IV.
n.év
96,1

2010
I.
n.év
96,9

Élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes

98,8

I.
n.év
97,8

Textil, ruházati és lábbeli

100,9

98,9

98,8

93,5

94,0

95,9

95,9

Bútor, műszaki cikk és vasáru

94,3

88,5

91,5

83,3

82,9

86,5

91,5

Kultúr- és egyéb, máshova nem sorolt iparcikk

98,4

94,3

95,6

94,1

91,5

94,0

101,8

Iparcikk jellegű vegyes

97,6

85,6

95,1

81,7

74,7

84,3

84,5

Gyógyszer, gyógyászati termék, illatszer

100,4

96,2

96,5

97,8

97,2

97,2

97,9

Használtcikk

103,3

104,2

113,2

87,4

96,6

98,5

107,7

Csomagküldő kereskedelem

102,9

95,3

100,3

99,2

97,6

102,8

101,7

Gépjármű üzemanyag

99,9

101,1

100,8

99,2

99,3

100,1

91,0

Kiskereskedelmi forgalom összesen
Forrás: KSH, havi jelentések

98,2

97,1

96,8

93,1

92,4

94,8

95,4

A januárban, s azt követően többször is jelentősen dráguló üzemanyagok kereslete az év első
negyedében 9 százalékkal esett vissza. A forgalom jelentős mértékű visszaesése azért is
okozott meglepetést, mert korábban az üzemanyagtöltő állomások teljesítménye két éven
keresztül minden más szakma teljesítményénél kiegyensúlyozottabbnak bizonyult, a kisebb
mértékű árváltozásokra a termékcsoport forgalma nem volt érzékeny.
A hivatalos statisztikai rendszerben a kiskereskedelembe nem tartozó gépjármű- és
járműalkatrész üzletek eladásainak csökkenése 2009-ben negatív rekordot döntött, éves
átlagban 41,3 százalékkal zsugorodott az előző évhez képest. 2010 első negyedévében a
gépjármű értékesítés továbbra is igen alacsony szinten teljesített, változatlan áron 32,5
százalékkal maradt el az előző év azonos időszakában mért „eredménytől”.
A kiskereskedelemi forgalom három éve tartó zsugorodását követően 2010 első
negyedévében folytatódott a lakossági vásárlások visszaesése. A legutolsó forgalmi adatok
ismeretében joggal állítható, hogy a javuló makrogazdasági kilátások mellett a szakma
lassacskán túljut a tavalyi mélypontot jelentő, második félévi „teljesítményén”. A forgalom
visszaesésében tapasztalható lassulás az év elején növekedésnek indult hazai termelésnek, a
vásárlóerő lassú bővülésének és a kedvezőbb munkanélküliségi adatoknak lehet a
következménye. Ennek tükrében az elemzői várakozások szerint a bolti eladások
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csökkenése a második félévre megáll, az év utolsó hónapjaiban kismértékű növekedés is
elképzelhető. Éves átlagban a kiskereskedelmi forgalom 1,0-1,5 százalékos
csökkenésével, kedvező esetben szinten maradásával számolunk. A jövő évben az előző
évek alacsony bázisaihoz képest az eladások élénkülésének, a forgalom mintegy 2-3
százalékkal növekedhet.

Turizmus
A gazdasági válság késleltetett hatásaként szűkült a hazai turizmus. 2010 első
negyedévében 7,5 millió külföldi látogató érkezett hazánkba, 6 százalékkal kevesebb,
mint 2009 azonos időszakában. A külföldiek összesen 16,5 millió napot töltöttek
Magyarországon, ami 3 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától. 2010 első
három hónapjában az egy napra hazánkba látogató utasforgalom az előző év azonos
időszakához viszonyítva 9 százalékkal csökkent. E turistacsoport a látogatók közel 80
százalékát tette ki, míg a több napra érkezőké 7 százalékkal bővült. A látogatók 98 százaléka
Európából érkezett, ezen belül is a szomszédos országokból regisztráltuk a legtöbb vendéget.
Ukrajnából 6, Ausztriából 5 százalékkal érkeztek többen, mint tavaly ilyenkor, a többi
szomszédos országokból érkező látogatószám csökkent.
Az egynapos látogatások ez évi mérséklődése egyrészt a „bevásárló-turizmus”
csökkenésében – amit a forint erősödése eredményezett –, másrészt az átutazók számának
visszaesésében nyilvánult meg. A forint erősödésével csökkent az eurózóna országai
számára a magyarországi vásárlás előnye. Egyre kevésbé érte meg, éri meg Ausztria,
Szlovénia és Szlovákia állampolgárainak hazánkban intézni napi bevásárlásaikat. A nem
euró-övezetből – Horvátországból és Romániából – érkezőknél is jelentős volt a vásárlási
célú utak mérséklődése.
18. táblázat
A vendégforgalom áramlási trendjei
2010. I. negyedév

Beutazó külföldiek összesen
Ebből: Egy napra látogató
Több napra látogató
Külföldre utazó magyarok összesen
Ebből: Egy napra kiutazó
Több napra kiutazó
Forrás: KSH

Látogatók száma
(millió fő)
2009.
2010.
I. n.év
I. n.év
7,9
7,5
6,3
5,7
1,6
1,7
3,6
3,4
2,3
2,3
1,3
1,1

Index
(%)
2010 I. n.év/
2009. I. n. év
94,9
90,5
106,3
94,4
100,0
84,6

A turisztikai céllal érkezők aránya viszonylag alacsony (17%), számuk 14 százalékkal
emelkedett az egy évvel korábbi szinthez képest. Az egynapos turisztikai célú látogatók 43
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százaléka Ausztriából érkezett, ahol a rokonlátogatások és egészség-megőrzési motivációk
dominálnak.
A külföldi látogatók 2010 első három hónapjában 217 milliárd forintot költöttek hazánkban,
7 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az egy napos látogatásokból származott
a bevételek 33 százaléka, 71 milliárd forint. A kiadásaik kétötöde az egy napra látogatóktól, a
vásárlási céllal érkezőktől, 18 százaléka az átutazóktól származott. A több napra hazánkba
látogatók 146 milliárd forint értékben vették igénybe hazánk turisztikai szolgáltatásait. A
fogyasztás szerkezete az utóbbi években összességében nem változott.
Az év első három hónapjában a magyar állampolgárok 3,4 millió alkalommal utaztak
külföldre, 5 százalékkal kevesebb utazást tettek, mint az előző év ugyanezen időszakában.
Ezen belül az egynapos utazások száma szinte változatlan volt, míg a több napos utazásoké
13 százalékkal visszaesett. Amíg az egynapos utazások több mint fele vásárlási célt szolgált,
addig ez az arány a több napos utazások esetében nem éri el a 2 százalékot sem.
A külföldre látogató magyar turisták 122 milliárd forintot költöttek az első negyedévben.
A több napos utazások során 101, az egynapos utazásaikon 21 milliárd forint kötődött a
turisztikai célú kint tartózkodáshoz. A csökkenés szinte teljes egészében a többnapos
utazásokhoz kapcsolódó költések csökkenéséből adódott. Az egynapos utazások körében
inkább átrendeződésről beszélhetünk.
A külföldiek magyarországi költése 217 milliárd forint (808 millió euró) volt. A magyar
lakosság 122 milliárd forintnak (454 millió euró) megfelelő összeget költött külföldön. A
negyedév végén az utasforgalmi egyenleg 95 milliárd forintot tett ki, ami 32 milliárd
forinttal haladta meg 2009 ugyanezen időpontjának egyenlegét. Az egyenlegnövekedés
túlnyomó részben az import értékének csökkenéséből adódott.
19. táblázat
A látogatók kiadásai, 2009. első negyedév
Összes kiadás
(Mrd Ft)
Utasforgalmi szolgáltatások exportja
(beutazók költése)
Ebből: Egy napra látogató
Több napra látogató
Utasforgalmi szolgáltatások importja
(kiutazó magyarok költése)
Ebből: Egy napra kiutazó
Több napra kiutazó
Szolgáltatások egyenlege
(összes utas)
Forrás: KSH
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2009. I. n.év

2010. I. n.év

Index,
2010. I. n.év/
2009. I. n.év

233

217

93,1

81
152

71
146

87,7
96,1

170

122

71,8

20
150

21
101

105,0
67,3

63
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A kereskedelmi szálláshelyek forgalma
2010. január-márciusban a kereskedelmi szálláshelyeken a vendégek száma 4, a
vendégéjszakák száma 5 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A
szálláshelyek árbevétele folyó áron fél százalékkal mérséklődött. A szálláshelyszolgáltatásban a bázisévhez képest élénkült a vendégforgalom, a 2006. évi teljesítményt
meghaladja ugyan, de 2008-hoz képest 8 százalékos a visszaesés.
2010 első negyedévében 499 ezer külföldi vendég 1333 ezer vendégéjszakát töltött el a
kereskedelmi szálláshelyeken, a vendégek és a vendégéjszakák száma egyaránt nőtt (7, illetve
6%-kal). A forgalom éppen csak meghaladta a 2006. évit. A vendégéjszakák számának
tekintetében az öt legjelentősebb küldő ország a következő: Németország, Ausztria,
Olaszország, Nagy-Britannia és Oroszország. A brit vendégek által eltöltött éjszakák száma
2009-hez viszonyítva csökkent, a többi piac forgalma stagnált, vagy növekedett. A külföldi
vendégforgalom a magasabb kategóriájú szálláshelyeken növekedett (öt-, négycsillagos
egységek), a többi kategóriában visszaesett az eltöltött éjszakák száma.
Az első negyedévben a kereskedelmi szálláshelyek 644 ezer belföldi vendéget és 1446 ezer
belföldi vendégéjszakát jelentettek, a vendégek száma másfél, míg az éjszakák száma 4
százalékkal emelkedett, és ugyanilyen arányban haladta meg a 2006. évi vendégforgalmat. A
belföldi vendégforgalom közel négyötödét fogadó szállodákban a vendégéjszakák 5
százalékkal növekedtek az előző évhez mérten. A vendégek által szintén kedvelt panziók
körében 8 százalékos elmaradás következett be.
Az első negyedévben a szállodák szobakihasználtsága átlagosan 35 százalékos volt
(1 százalékponttal magasabb, mint 2009 azonos időszakában), ezen belül az ötcsillagos
szállodák 47, a négycsillagos szálláshelyek 40 százalékos foglaltságot értek el. A legjobb
kihasználást a szállodák érték el (48%), viszonylag magas kihasználást értek el a
gyógyszállodák, bár teljesítményük 2 százalékponttal elmaradtak az egy évvel korábbi
szinttől. Az új kategóriaként megjelenő kastélyszállók az átlagosnál alacsonyabb
kihasználtsággal működtek az év első három hónapjában (25%).
Az üdülési csekket elfogadó helyek száma 2 százalékkal bővült és 7 százalékkal nőtt a
beváltott csekkek értéke. A kereskedelmi szálláshelyek belföldi szállásdíj-bevételeinek
mintegy 40 százalékát fedezték üdülési csekkel.
A magyar turizmust érintő negatív hatások:
•

•
•
•

A megváltozott gazdasági helyzetben mind a külföldi, mind a hazai lakosság jelentős
része nem mondott le a nyaralásról, üdülésről. A rendelkezésre álló jövedelmek
reálértékének csökkenése miatt sokan a nyaralás fő irányaként nem a külföldet, hanem
saját országuk tájait választják.
A kedvezőtlen időjárás, mely árvízzel párosult elriasztotta, elriasztja a turistákat.
A futball világbajnokság eseményei az első nyári hónapban zajlanak, ezért sok család
nem megy nyaralni, vagy elhalasztják utazásaikat.
Az euró/forint árfolyamának hektikus alakulása a hazai turisták egy részét visszatartja
a külföldi utazásoktól.
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A magyar turizmust érintő pozitív hatások:
•
•
•
•
•
•

A hazai nyaralást segíti a munkaadók támogatása üdülési csekkel.
A turisztikai ágazatba tartozó vállalkozások, főleg a szállodák a kora nyári és az őszitéli időszakban jelentős mértékű kedvezményekkel várják a turistákat.
A gazdasági válság következményeként a turisztikai szolgáltatások árai inkább
csökkennek, mint emelkednek, ez jelentős vonzerő a nyaralók számára.
Érezhetően bővült a hazai kulturális programok köre, ennek következtében a
kulturális turizmus is nagy vonzerővel bír. (Pécs, mint kulturális főváros stb.)
Utazási motivációt generáló tényező a nyaraló, a hétvégi ház. Az utazók a belföldi
turizmusban eltöltött időszak több mint a felét saját, illetve rokon, ismerős által
biztosított szálláshelyen töltik.
Továbbra is a legnépszerűbb turisztikai régiók Budapest (Központi régió) és a
Balaton. Budapesten az év eleji drasztikus visszaesést követően felzárkózási folyamat
kezdődhet, a Balaton térségében a főszezon második felében élénkülhet meg a
vendégforgalom.

Éves szintű előrejelzésünk lényege, hogy a magyar turizmus teljesítményének növekedése
kisebb lesz a nemzetgazdasági átlagnál. A magyar turizmus fizetési mérleget javító
szerepe euróban, forintban számítva egyaránt megmarad. A belföldi turizmus továbbra
is az ágazat gazdasági fejlődését előmozdító, valamint a költségvetési egyensúlynak a
stabilizáló tényezője lesz.

A termelő szolgáltatások
Áruszállítás
2010 első negyedévében a szállított áruk tömege 58 millió tonna volt, 3 százalékkal
alacsonyabb, mint 2009 azonos időszakában. A változás egyfelől a vasúti és csővezetékes
szállítás 2, illetve 8 százalékos növekedésének, másfelől a közúti és belvízi szállítás 6, illetve
2 százalékos csökkenésének az eredménye.
A szállítási teljesítmény 12 milliárd árutonna-kilométer volt, 5 százalékkal emelkedett a
tavalyihoz képest. Valamennyi szállítási alágazat növeli teljesítményét: a közúti 3, a vasúti
14, a csővezetékes 10, míg a belvízi szállítási teljesítmény 5 százalékkal lett magasabb.
Kevesebb árut szállítottak nagyobb távolságra, megnőtt az átlagos szállítási távolság,
ugyanakkor az üresen megtett út aránya alacsonyabb lett. A nemzetközi viszonylatban az
áruk tömegének 18 százaléka lépte át az országhatárt. A nemzetközi áruszállítás volumene
és teljesítménye egyaránt 9 százalékkal emelkedett.
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20. táblázat
Szállítási teljesítmények első negyedévi változása, 2003-2010
(előző év azonos időszaka = 100)
Áruszállítás
Év
2003. I. n.év
2004. I. n.év
2005. I. n.év
2006. I. n.év
2007. I. n.év
2008. I. n.év
2009. I. n.év
2010. I. n.év
Forrás: KSH

szállított
áruk tömege
86,4
104,9
110,6
98,3
121,8
98,0
85,7
96,9

árutonnakilométer
95,1
113,6
118,3
111,1
119,8
102,6
90,2
105,3

Távolsági személyszállítás
szállított
utasok száma
97,0
99,4
96,4
101,5
95,2
102,4
94,6
99,3

utaskilométer
100,5
100,5
103,6
107,0
101,1
95,8
94,5
101,8

Helyi személyszállítás
szállított
utasok száma
101,6
99,8
92,7
98,7
95,9
99,9
94,9
92,3

utaskilométer
102,7
98,5
93,9
98,8
96,5
100,2
94,7
91,6

2001 első negyedévében a közúti áruszállítás volumene 6 százalékkal visszaesett, ez a
belföldi szállítás 9 százalékos csökkenésének a következménye. Nemzetközi viszonylatban
11 százalékkal nagyobb tömegű árut szállítottak, mint tavaly az első negyedévben. A
nemzetközi áruszállítás volumene és aránya fokozatosan emelkedik, a vizsgált időszakban
megközelítette a teljes volumen egyötödét. A közúti áruszállítás teljesítménye árutonna
kilométerben belföldi viszonylatban a 3 százalékkal csökkent, a nemzetközi teljesítmények 5
százalékkal nőttek, együttesen 3 százalékot tett ki az ágazat teljesítményének növekedése az
első negyedévben. Nemzetközi viszonylatban kevesebb árut szállítottak nagyobb távolságra,
ugyanakkor az üresen megtett út aránya alacsonyabb lett. A szállítási teljesítmény több mint
60 százalékot az ágazatba sorolt szállító, szállítmányozó vállalatok bonyolították le, az egyéb
ágazatokba tartozó cégek saját árufuvarozási részlegei a teljesítmények 29 százalékát
biztosították.
A vasúti áruszállítás forgalma és összteljesítménye a legjelentősebb mértékben (14%-kal)
nőtt, jellemzően a nagyobb távolságú nemzetközi szállításoknak köszönhetően. A belföldi
vasúti áruszállítás volumene és teljesítménye egyaránt 7 százalékkal csökkent. Tömegben
mérve, a vasúti áruszállítás háromnegyedét jelentő nemzetközi szállítás 5 százalékkal,
teljesítményük 17 százalékkal lett nagyobb. A bázisidőszakhoz képest jelentősen, mintegy
38 százalékkal emelkedtek a vasúti tranzitteljesítmények.
Az összteljesítmény kétharmadát adó közúti áruszállítás teljesítménye az első negyedévben 3
százalékkal emelkedett, elsősorban a nemzetközi viszonylatban nagyobb távolságra szállított
áruknak köszönhetően.
A belvízi áruszállításban a magyar lobogó alatt hajózó járművek részesedése az összes
szállított áruból 10, az összteljesítményből 9 százalék volt. A Duna magyarországi szakaszán
ennél magasabb a részesedése az ukrán (24%), a román (19%), a német (16%) és az osztrák
(10%) felségjelű hajók teljesítményének. Az összes teljesítmény 53 százaléka átmenő
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forgalom, 33 százaléka export, 13 százaléka import, a belföldi forgalom mindössze 2
ezreléket tesz ki.
21. táblázat
Az első negyedévi áruszállítási teljesítmények szállítási ágazatok szerint,
2003-2010
Év
2003. I. n.év
2004. I. n.év
2005. I. n.év
2006. I. n.év
2007. I. n.év
2008. I. n.év
2009. I. n.év
2010. I. n.év
Index: 2010/2009
Forrás: KSH

Összesen

Vasúti

5407
7668
8937
10161
12398
12829
11534
12257
106,3

1236
1681
1701
2109
2284
2185
1659
1906
114,9

Közúti
szállítás
2213
3876
5035
6084
7889
8380
7871
8165
103,7

(millió árutonna-kilométer, %)
Vízi
Csővezetékes
284
319
348
398
540
558
460
483
105,0

1666
1783
1842
1548
1677
1703
1541
1698
110,2

A légi áruszállításban Budapest-Ferihegy repülőtér összes áruforgalma 14,7 ezer tonna
volt, 21 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.

Személyszállítás
A helyközi személyszállításban az utasforgalom 1 százalékkal csökkent, míg az
utaskilométerben mért teljesítmény 2 százalékkal nőtt. A belföldi távolsági
személyszállításban az autóbusz-forgalom súlya a meghatározó: 80 százalék. A nemzetközi
szállításban 56 százalékos részesedésével a légi közlekedésé a vezető szerep, az autóbusz 25,
a vasút 19 százalékos hányadot képvisel.
A Budapest-Ferihegy repülőtér 61 országgal lebonyolított utasforgalma 1,5 millió fő volt, 5
százalékkal nagyobb a bázisidőszakinál. Ezt az utasforgalmat a légitársaságok összesen 23
ezer, az előző évinél 5 százalékkal kevesebb járattal realizálták. Kétszázezer fő feletti légi
forgalmat Németország, százezret meghaladót Nagy-Britannia és Olaszország viszonylatában
regisztráltak. A legnagyobb forgalmat lebonyolító légitársaságok a MALÉV, a Wizz Air, a
Lufthansa, az EasyJet, a Swiss és a British Airways.

Közúti gépjárművek állománya
2009. december 31-én a közúti gépjárművek állománya 3,6 millió volt, ebből 3 millió
személygépkocsi. 2009 folyamán több járművet vontak ki a forgalomból, mint amennyit
üzembe helyeztek. A gépjárművek száma ezt megelőzően utoljára 11 éve csökkent. Továbbra
is magas a gépjárművek átlagos életkora, a személygépkocsiké közel 11, az autóbuszoké 13
év.
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2010 első negyedévében az első alkalommal forgalomba helyezett személygépkocsik
száma 14 ezer volt, 47 százalékkal kevesebb, mint a bázisidőszakban; illetve 31 százaléka a
válságot megelőző 2008 első negyedévi darabszámnak.
A szállítási ágban tovább tart a gazdasági válság hatására kialakult negatív tendencia.
Az év első három hónapjában továbbra is kevesebb árut szállítottak, hosszabb
távolságra. Csökkent a személyszállításban az utasforgalom, de a kevesebb utas,
hosszabb utat tett meg. Pozitív eredmény, hogy nemzetközi viszonylatban nőtt a vasúti
szállítás forgalma és összteljesítménye is. Az új kormány belátható időn belül 5 ideiglenesen
beszüntetett vasútvonalon indítja újra a vasúti forgalmat. Az árvíz visszavonulásával és az
esőzések elmúltával, a vágányok rendbetétele után további vasúti szárnyvonalat nyitnak meg
az áru- és személyszállítás bonyolítására.
2010-ben a szállítás, raktározás ágazat teljesítménye enyhén emelkedik, éves szinten
néhány százalékos növekedés következhet be, elsősorban a nemzetközi áru- és
személyszállítás bővülésének eredményeként, egyes területeken stagnálás várható.

Távközlés, informatika
A piac lassú telítődésére utal, hogy a mobiltelefon-előfizetések száma 2009 áprilisa és 2010
márciusa között, egy év alatt 230 ezerrel csökkent. Az állomány 2010 első negyedévének
végén közel 11,9 millió darab volt. Ezen belül a havidíjas előfizetések száma ismét
emelkedett, de ez sem tudta ellensúlyozni a feltöltő-kártyás szegmens 634 ezres visszaesését.
100 lakosra 119 mobil-előfizetés jutott.
45. ábra
A mobil szolgáltatók piaci részesedése
az előfizetések arányában (2010. május)
T -Mobile
44,6%

Vodafone
22,5%

T elenor
32,9%

Forrás: Hírközlési Hatóság

A mobilhálózatban a negyedév folyamán 2 százalékkal több hívást kezdeményeztek, mint az
egy évvel korábbi időszakban, és 3 százalékkal emelkedett a mobiltelefonálással töltött
összes percidő. Egy előfizetésre átlagosan 351 percnyi beszélgetés jutott. Egy hívás átlagos
hossza 2,2 perc volt.
Egyre több vállalkozás (köztük kábeltévé-szolgáltató) kínál vezetékes vonalat és
hívásszolgáltatást, 2010 első negyedévének végén – előzetes adatok szerint – az egy évvel
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korábbinál 82 ezerrel kevesebb, 3,0 millió vezetékes fővonal volt üzemben. A 100 lakosra
jutó vezetékes fővonalak száma az időszak utolsó napján 30 volt.
46. ábra
Fővonalszám és mobilelőfizetőszám alakulása
(ezer darab)
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Forrás: Hírközlési Hatóság

A vezetékes vonalakról indított hívások száma és időtartama is 2009 első negyedévéhez
képest 8 százalékkal csökkent. A visszaesés hátterében a mobilforgalom emelkedése,
valamint az egyre inkább terjedő ingyenes, nem mérhető internetes telefonálási lehetőség áll.
Az egy vezetékes vonalra jutó beszélgetések (adatcélú forgalom nélküli) időtartama 470
perc volt, 4 százalékkal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A vezetékes
hálózatokban indított hívások átlagos időtartama 3,3 percet tett ki. Az árak mérséklődése, a
gyakran jelentős ingyenes idősávot és díjmentes hálózaton belüli beszélgetést is tartalmazó
csomagok terjedése nyomán az előfizetők kevesebbszer, de hosszabb ideig beszélgetnek,
mint mobiltelefonról.
Az összes telefonbeszélgetésre fordított idő háromnegyedét mobilkészülékekről indított
hívások tették ki. A vezetékes vonalról kezdeményezett internetcélú hívások száma és
időtartama egy év alatt kevesebb, mint a felére esett vissza.
Az internetpiac bővülése folytatódott: több volt a szolgáltató és az előfizető is. 2010 első
negyedévében az internetszolgáltatók száma meghaladta a 400-at, ez 20-szal több, mint egy
évvel korábban. A piac koncentrált, 20 cég tudhatja magáénak az előfizetések 90 százalékát.
Az internet-előfizetések száma 2010 márciusának végén átlépte a 2,9 milliót, ez negyedével
több, mint 2009 ugyanezen időpontjában.
Az internet-szolgáltatásokból származó nettó árbevétel az első negyedévben meghaladta a
35,1 milliárd forintot, ami az előfizetői akciók (például ingyenes hónapok) és a díjak
mérséklődése miatt folyó áron 2 százalékkal volt kevesebb az egy évvel korábbinál.
2010-ben a posta- és távközlés szektor együttes teljesítménye továbbra is növekszik,
előreláthatóan 2,5-3 százalékos gyarapodást érhet el.
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Külkereskedelem
A tavalyi év második felétől a globális növekedési kilátások mérsékelt, ám fokozatos javulása
érzékelhető. Az előrejelzések szerint az idei évben a korábban vártnál kissé gyorsabban
növekszik a világgazdaság termelése és ezzel együtt külkereskedelmi forgalma is. A
világ exportforgalma idén 8-9, jövőre 6 százalék körüli ütemben emelkedhet. Az idei
első negyedévben legfőbb külpiacunk, az Európai Unió kivitele és behozatala egyaránt
növekedésnek indult. Ennek nyomán legfontosabb partnerországaink import igénye az idei
első három hónapban 10 százalék körüli ütemben bővült.
Az árukivitelünk 90 százalékát fogadó Európai Unió külkereskedelmi forgalmának
élénkülése a hazai külforgalomra is pozitívan hatott. A nemzeti számla adatok alapján 2010
első negyedévében az együttes áru- és szolgáltatás-kivitel 13,7 százalékkal, a behozatal
11,6 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának alacsony bázisát. A
külkereskedelem aktívuma 2,4 százalékponttal járult hozzá a bruttó haza termékhez.
Az előző évi 12 százalékos exportvolumen csökkenés és a 17 százalékos importvolumen
mérséklődés után az első negyedévben az árukivitel (15,9%) és a behozatal (12,7%)
volumene egyaránt emelkedett az előző év azonos időszakához képest. (Az export
visszaesésének üteme tavaly januárban, az importé áprilisban érte el mélypontját.) A
behozatal értéke továbbra is elmarad a kivitelétől. Az idei első negyedévi külkereskedelmi
többlet 1,3 milliárd eurót tett ki, ez 0,8 milliárd euróval haladja meg 2009 első három
hónapjának egyenlegét.
22. táblázat
Magyarország külkereskedelmi forgalma 2010 első negyedévében

Mrd
euró

IMPORT
MegIndex, előző év
oszlás
azonos
%
időszaka=100
69
113,0

Mrd
euró
12,7

EXPORT
Meg- Index, előző év
oszlás
azonos
%
időszaka=100
80
115,0

EGYENLEG
2009/I. 2010/I.
Mrd
Mrd
euró
euró
2,1
2,6

EU-27

10,2

EU-15

8,0

54

113,2

9,7

60

115,0

1,4

1,7

Új tagállamok

2,2

15

102,5

3,1

19

114,9

0,7

0,9

EU-27-en kívüli országok

4,6

31

110,1

3,4

21

124,6

-1,5

-1,3

EU-n kívüli európai országok

1,7

11

114,3

1,7

11

115,0

0,05

0,06

Ázsiai országok

2,6

18

112,4

1,1

7

166,8

-1,7

-1,5

Amerikai országok

0,4

3

84,8

0,4

3

99,4

-0,02

0,05

OECD országok

11,0

74

112,2

12,6

78

115,2

1,1

1,6

Összesen

14,9

100

112,1

16,2

100

116,9

0,5

1,3

Forrás: KSH

2010 első három hónapjában az árukereskedelmi forgalom cserearánya 0,9 százalékkal
javult, forintban számítva az exportárak 8, az importárak 9 százalékkal csökkentek 2009 első
negyedévéhez képest. A forint a főbb devizákhoz viszonyítva csaknem 10 százalékkal
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erősödött, ezen belül az euróhoz mérten a felértékelődés 9 százalékot tett ki. Az
energiahordozók árufőcsoportban a cserearány jelentősen javult (16%): az importált energia
ára 13 százalékkal csökkent, míg az exportált energiahordozóké 0,7 százalékkal emelkedett.
Az élelmiszerek (-2,2%) és a nyersanyagok (-6,5%) árufőcsoportjában romlottak a
cserearányok, amelyet a feldogozott termékek (+0,5%) és a gépek, szállítóeszközök (+0,2%)
főcsoportja kompenzált.
Az export-import olló 2009-ben meglehetősen szélesre nyílt, átlagosan 6 százalékot tett ki az
export javára. A behozatal növekedési üteme idén februárban azonban felzárkózott a
kiviteléhez. Euróban számítva az első negyedévben különösen a gépek és szállítóeszközök
(16%) és a nyersanyagok (33%) behozatala nőtt jelentősen, ami egyrészt az autóalkatrészek
forgalmának élénkülésére, másrészt a válság során kimerült készletek pótlására utal.
47. ábra
A külkereskedelmi termékforgalom havonkénti alakulása
euróban (az előző év azonos időszaka=100)
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Forrás: KSH

A külkereskedelmi termékforgalom visszaesése 2009 májusa óta fokozatosan
mérséklődött. Az exportban már tavaly decemberben, az importban idén januárban
újra növekedni kezdtek az euróban számított értékek. Ez részben az előző év azonos
időszakának rendkívül alacsony bázisszintjéből adódik, az adatok idei első negyedévi
javulása azonban a válságot megelőző külforgalmi szinthez képest is kedvező. A kivitel és a
behozatal többletének „valódi értékét” árnyalja a 2007. évi árakon történő összehasonlítás.
Habár a behozatal idén márciusban 2009 azonos időszakához viszonyítva 30 százalékkal nőtt,
2008 azonos hónapjának importjától 9, a 2007. márciusitól 7 százalékkal elmaradt. A kivitel
az idei év harmadik hónapjára csaknem elérte a 2008. márciusi szintet, és 3 százalékkal
meghaladta a 2007. évit.
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23. táblázat
A 2010. január-márciusi külforgalom alakulása 2007. évi összehasonlító áron
(%)
Értékindex, adott év azonos hónapja = 100
Import
2010. január
2010. február
2010. március

2009

2008

2007

111
128
130

74
80
91

86
91
93

79
84
99

95
99
103

Export
2010. január
121
2010. február
129
2010. március
131
Forrás: KSH, Ecostat számítás
Megjegyzés: Euró adatok alapján

Az első negyedévben az árufőcsoportok szinte mindegyikének külforgalma értékben és
volumenben emelkedett. Az exportban a gépek és szállítóeszközök 21 százalékos, valamint a
feldolgozott termékek 16 százalékos növekménye volt a meghatározó. Utóbbi árufőcsoport
kivitelének bővülése különösen német, cseh és ukrán relációban volt számottevő. A
nyersanyag behozatalban az orosz, osztrák, olasz és lengyel viszonylat kiemelkedő. Az
Oroszországból érkező importban nemcsak a nyersanyagok, hanem a feldolgozott termékek
(53%) és a gépek és szállítóeszközök (119%) behozatali többlete is jelentős. Az élelmiszerek
árucsoport behozatala (-0,4%) és a kivitele (-4,2%) euróban számolva valamelyest
mérséklődött.
A kivitel 60 százalékát kitevő gépek és szállítóeszközök árufőcsoportjának egyenlege 2391
millió eurót tett ki, ami 628 millió euróval haladja meg a tavalyi év azonos időszakának
szintjét. Az árufőcsoporton belül az első három hónapban a híradástechnikai készülékek
exportja 23 százalékkal, a villamos gépeké 34 százalékkal, az energiafejlesztő gépeké 26
százalékkal, a közúti járműveké 16 százalékkal emelkedett. A Németországból érkező
gépimport 27 százalékkal bővült.
A feldolgozott termékek körében a szakmai, tudományos ellenőrző műszerek kivitele 43
százalékkal, a gyógyszereké 13 százalékkal nőtt. A nyersanyagok exportja különösen
Románia (102%), Szlovákia (37%), Csehország (44%) és Ukrajna (38%) viszonylatában volt
számottevő. Az árualcsoportok közül a fémtartalmú ércek és fémhulladék kivitelének 72
százalékos bővülése jelentős. Az élelmiszer export 5 százalékkal marad el az előző év azonos
negyedévének szintjétől, ami a legnagyobb részarányt képviselő gabona kivitel 25 százalékos
csökkenésének a következménye. Legjelentősebb exportpiacaink irányában az élelmiszer
kivitelünk jelentősen (10% körüli mértékben) elmarad az előző év azonos időszakának
szintjétől. Jelentős bővülést Szlovákia (41%) és Csehország (10%) viszonylatában
regisztráltak. Az energiahordozók behozatalának volumene 13 százalékkal emelkedett az
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árszint 13 százalékos csökkenése mellett. Az emelkedés a tavalyi első negyedévi alacsony
bázisszinttel magyarázható, ami az orosz gázszállításokkal kapcsolatos fennakadások hatása.
24. táblázat
A 2010. első negyedévi külkereskedelmi forgalom árufőcsoportok, és legfontosabb
alcsoportjaik szerint

Árucsoport

I. Élelmiszerek, italok, dohány
- Gabona és gabonakészítmény

Behozatal
az előző év
érték
azonos
(millió
időszaka =
EUR)
100%
724,2
100,7
59,3
77,8

(folyó áron, millió euró, %)
Kivitel
Egyenleg
az előző év
érték
(millió
azonos
(millió
időszaka =
EUR)
EUR)
100%
1067,6
95,1
343,4
304,7
75,6
245,4

II. Nyersanyagok
- Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs
- Fémtartalmú ércek és fémhulladék
III. Energiahordozók
IV. Feldolgozott termékek
- Színesfém

228,1
12,8
67,4
1643,1
4770,4
331,3

132,8
125,6
147,8
105,6
109,0
164,3

374,7
112,3
101,4
503,3
4406,2
148,2

108,2
85,4
171,7
124,5
115,5
126,4

146,6
99,5
34,0
-1139,8
-364,2
-183,1

- Gyógyszer, gyógyszerészeti termék
- Szakmai, tudományos ellenőrző műszer
V. Gépek és szállítóeszközök
- Energiafejlesztő gép és berendezés
- Híradás-technikai készülékek
- Villamos gép, készülék és műszer
- Közúti járművek

612,1
192,0
7432,8
685,6
1781,3
2391,9
993,1

110,6
108,3
116,4
106,8
127,6
122,9
114,0

634,7
510,8
9823,8
1441,7
3339,1
1815,7
1566,8

113,3
143,4
120,5
126,2
123,4
134,1
115,8

22,6
318,8
2391,0
756,1
1557,8
-576,2
573,7

14858,7

112,1

16175,6

116,9

1316,9

Összesen
Forrás: KSH

Az Európai Unióba irányuló kivitelünk 15 százalékkal, az onnan származó behozatal 13
százalékkal nőtt. Az EU-n kívüli európai országok viszonylatában a Törökországba (97%),
Ukrajnába (69%) és Szerbiába (27%) irányuló kivitel dinamikusan emelkedett. Az ázsiai
exportforgalom 67 százalékkal bővült. A 2010. évi első negyedévben a külkereskedelmi
egyenleg minden ország-csoport viszonylatában javult. A régi EU tagországok
viszonylatában az aktívum 338 millió euróval emelkedett, az új tagországokkal szemben a
többlet 151 millió euróval haladta meg az egy évvel korábbit. Az Ázsiába irányuló export az
első negyedévben 67 százalékkal bővült, míg az innen érkező behozatal 12 százalékkal
emelkedett, aminek hatására az ázsiai országokkal szembeni deficit közel 142 millió euróval
mérséklődött. Az ázsiai exportban különösen feldolgozott termék (28%) és gépkivitel (83%)
növekedése volt meghatározó. A Kínába irányuló export 88 százalékkal bővült.
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48. ábra
A külső kereslet és a magyar növekedés, 2005-2010
20
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5
0
-5
Magyar export, növekedési ütem, %
-10
-15

Magyar import, növekedési ütem, %
Külső kereslet, exportaránnyal súlyozott GDP-növekedési ütem, %
Magyar növekedés, a GDP növekedési üteme, %

-20
2005

2006

2007

2008

2009

2010*

Forrás: KSH, IMF, Eurostat, Ecostat számítás
Megjegyzés: */ előrejelzés

A nemzetközi helyzet javulása a magyar gazdaságban 2010-ben várhatóan nagyobb
mértékben érezteti hatását, mint azt korábban prognosztizáltuk, külkereskedelmünk alakulása
azonban döntő részben a számos bizonytalansággal terhelt európai növekedés függvénye.
Legfontosabb partnerországaink 2010. évi növekedése – a magyar exportban képviselt
arányukkal súlyozva – 1,4 százalék lehet, jövőre 2,1 százalékot tehet ki. Legfőbb
exportpiacaink idén vélhetően 4,4 százalékkal bővülnek.
Az előrejelzések és a rendelésállományi adatok alapján 2010-ben az áruexport és az import
értéke egyaránt növekedni fog. A gyengélkedő belső kereslet és az export piacok
bővülésének hatására a behozatal volumene idén valamelyest meg fogja haladni a kivitelét. A
hazai lakossági és közösségi fogyasztás idén várhatóan alacsony marad, a behozatalt az
export magas import tartalma növeli. 2010 első hónapjában tapasztalt készletezés üteme az év
hátralévő részében mérséklődhet, ezért az export-import olló valamelyest újra nyílhat,
azonban nem olyan mértékben, mint az 2009-ben tapasztalható volt. Modellszámításunk
szerint idén a nemzeti számla alapon számított, együttes áru- és szolgáltatás kivitel és
behozatal egyaránt 9,4 százalékkal emelkedhet. Az év végére a külkereskedelmi áruforgalom
többlete 4,7 milliárd eurót tehet ki.
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IV.
Társadalmi folyamatok
Foglalkoztatás, gazdasági aktivitás
A KSH munkaerő-felmérése szerint 2010 első negyedévében a 15-74 év közötti népességből
4 millió 217 ezer fő volt gazdaságilag aktív, ebből 3 millió 719 ezer a foglalkoztatott. A
foglalkoztatottság csökkenése 2009 első negyedéhez képest 45 ezer fő. A munkanélküliek
száma 498 ezer fő volt, ami 11,8 százalékos munkanélküliségi rátának felel meg.
Az adatok értelmezéséhez segítségünkre lehet, ha számszerűsítjük azokat a tényezőket,
amelyek elfogadható hibahatárokkal az utóbbi időszakban a foglalkoztatás mértékére
leginkább hatottak. Az első ilyen tényező a konjunkturális helyzet, amelyet a tavaly döntő
mértékben a gazdasági válság határozott meg. A konjunktúra, valamint az egyéb hosszabb
távú munkapiaci hatások miatti létszámváltozást a magánszektor foglalkoztatási
trendértékével közelítettük. Emellett nagyon markáns a hatása a közfoglalkoztatás
alakulásának és az idényjellegű munkák ingadozásának. Ezen kívül sok esetben egyedi, az
iménti elemek egyikéhez sem köthető hatások kisebb-nagyobb mértékben módosíthatják az
eredményeket. Az egyedi eseményeken kívül itt arra is gondolni kell, hogy a munkaerőfelmérés adatsorait mintavételes eljárással állítják elő, ami természetszerűleg maga után
vonja a mintavételi hiba lehetőségét. A foglalkoztatási adat esetében a hibahatár több tízezer
fős.
25. táblázat
A munkapiaci folyamatok változása 2008. első negyedév és
2010. első negyedév között
(ezer fő)

Negyedév

2008. I.
2008. II.
2008. III.
2008. IV.
2009. I.
2009. II.
2009. III.
2009. IV.
2010. I.
2009. IV.- 2008. IV.
2010. I.- 2009. I.
2009-2008

Aktívak

Munkanélküliek

Foglalkoztatottak

Közmunkások

-60
11
64
-34
-51
32
21
5
-8
7
50
-6

5
-13
9
9
66
-1
35
6
56
105
95
92

-65
24
56
-44
-117
33
-14
-1
-64
-98
-45
-98

14
-4
-4
-6
41
19
-8
-11
45
41
30

A magánszektorbeli foglalkoztatáson
belül
A foglalEgyedi
Szezon
koztatás
hatás
trendje
-8
-50
6
4
22
-18
2
26
36
-24
1
-16
-45
-52
-10
-49
24
14
-34
26
-21
-11
1
18
0
-52
1
-139
0
0
-94
0
11
-118
0
-5

Forrás: KSH, Ecostat számítás
Megjegyzés: Az utolsó négy sor összege csak nagyjából adja ki a foglalkoztatás változását, mivel kis mértékben
a közszféra törzsállománya is változott.
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Számításaink szerint a válság hatására nagyjából 150 ezer munkahely szűnt meg. A hivatalos
statisztikában a foglalkoztatás változása 2009-ben mintegy 100 ezer fő volt. A két szám
közötti különbség elsősorban a közmunkák bővülésének a következménye. Ezen belül a
szezonalitás szerepe is jelentős. Érdekes fejlemény, hogy miközben 2010 első negyedévében
több mint 60 ezerrel esett a foglalkoztatottak száma, az aktivitás – a korábbi évek
tapasztalataitól eltérően – alig változott. Értelemszerűen a munkanélküliek száma nőtt. A
szóban forgó helyzet sokféleképpen előállhatott. Elvileg elképzelhető például, hogy azok,
akik az említett időszakban elvesztették a munkájukat szinte maradéktalanul munkanélküliek
lettek. A válság tapasztalatai azt sugallják, hogy a gazdasági visszaesés miatt elbocsátott
emberek döntő része valóban munkanélkülivé vált (nem inaktívvá, mondjuk nyugdíjazással).
A foglalkoztatás 2010 eleji csökkenése gyakorlatilag megegyezik az ilyenkor szokásos
szezonális hanyatlásból és a közmunkák (szintén szezonalitással összefüggő) apadásából
adódó foglalkoztatás-csökkenéssel. A szezonális munkát végzőkkel kapcsolatban viszont az a
tapasztalat, hogy jelentős részük a foglalkoztatott és az inaktív állapot között ingázik. Ha
feltesszük, hogy ez a tulajdonságuk nem változott, akkor a magasra ugrott munkanélküliség
csak az inaktívaktól az aktívak közé történt több tízezres nagyságrendű átáramlással
alakulhatott ki.5 Úgy tűnik tehát, hogy a gazdasági válság miatti tömeges leépítések 2010
elején nem folytatódtak, a magas munkanélküliség elsősorban munkakínálati és szezonális
okokra vezethető vissza.
A foglalkoztatás változásának első negyedéves ágazati adatai kevésbé beszédesek, mint az
egy negyedévvel korábbiak, ugyanis a bázisként szolgáló 2009. év elejét már nagyszámú
elbocsátások jellemezték. Az alábbi táblázat ezért leginkább abba nyújt betekintést, hogy a
tavalyi év utolsó háromnegyedében mely ágazatokat sújtotta leginkább a válság.
Az ipari ágazatokban nagyobb mértékben, esetenként kétszámjegyű százalékkal csökkent a
foglalkoztatottak száma, míg a szolgáltató ágak többségében öt százalék alatti volt a
visszaesés. A költségvetési szféra közfoglalkoztatás nélküli törzsállománya az idei első
negyedévben 683 ezer fő volt, 0,5 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A
versenyszférában 1 millió 778 ezer alkalmazottat regisztráltak, ami 5,1 százalékos
csökkenésnek felel meg.
Az első negyedéves munkapiaci adatok kissé kedvezőbben alakultak a várakozásnál. A hazai
fogyasztás csökkenése miatt arra lehetett számítani, hogy a belső piacra termelő vállalatok
körében még jellemzőek lesznek az elbocsátások. Ugyanakkor az exportra termelő cégek
esetében reális feltevés, hogy a növekvő munkaerő-keresletüket rövidtávon képesek lesznek a
meglévő (alulfoglalkoztatott) létszámmal kielégíteni. E két hatás összességében negatív
foglalkoztatási trendet sejtet. Ezzel szemben az első negyedéves adatok inkább arra utalnak,
hogy a foglalkoztatás trendszerű csökkenése megállt, a vállalatok – a gyenge konjunkturális
helyzetet előre látva – már a tavalyi évben végrehajtották a szükséges leépítéseket. E
fejlemények és a számottevő munkaerő-tartalékok miatt az iparban és a főként hazai
keresletet kielégítő szolgáltató szektorban együttesen stagnáló foglalkoztatást
5

Pontosabban beáramlási többlettel. Az inaktívak, munkanélküliek és foglalkoztatottak számának
változatlansága esetén is minden negyedévben több tízezres nagyságrendű az átáramlás, csak ilyenkor ezek
kiegyenlítik egymást. Most - sejtésünk szerint - sokkal több inaktív lett munkanélküli, mint ahány munkanélküli
inaktív.
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prognosztizálunk. A nagyobb ipari cégek jó eséllyel hajthatnak végre kisebb bővítéseket az
év folyamán, a belső keresletre támaszkodó kisvállalkozások inkább zsugorodnak. Emellett
az építőipar folytatódó lejtmenete több ezer fős leépítéseket is magával hozhat.
26. táblázat
A foglalkoztatottak és alkalmazásban állók létszámának változása
2010. első negyedévében
(előző év azonos időszaka = 100)
Fizikai
foglalkozású
alkalmazott
92,4
90,8

Szellemi
foglalkozású
alkalmazott
97,2
94,1

Ezen belül:

Élelmiszeripar
Textil-, bőr-, ruházati ipar
Gumi-, műanyag-, nemfém. ásv. term. gyártás
Fémalapanyag-, fémfeld. termék gyártás
Számítógép, elektr., optikai termék gyártása
Villamos berendezés gyártása
Járműgyártás
Egyéb feldolgozóipar
Építőipar
Kereskedelem, gépjárműjavítás
Szállítás, raktározás
Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás

97,2
88,4
87,9
80,7
93,4
75,1
92,4
91
92,2
92,5
97,3
98,1

Pénzügyi, biztosítási tevékenység
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tev.
Közigazgatás, védelem, TB*
Oktatás
Egészségügyi, szociális ellátás*
Nemzetgazdaság összesen
Versenyszféra
Költségvetési szféra**

100,3
82,9
120,3
103
95,9
165,8
97,6
93,6
100,5

Ágazat
Mezőgazdaság
Feldolgozóipar

93,5
91,6

Összes
foglalkoztatott
95,1
95,2

94,8
85,3
89,2
89,2
100,4
73,5
92,4
95
95,2
100,1
97,5
96,5

96,7
88
88,2
82,5
95,5
74,8
92,4
91,9
93
95,6
97,3
97,8

92,4
104,3
93,4
86,1
100,1
92,4
94,4
97,2
93
95,6
106,2
102,8

92,9
105,4
98,4
98,9
105,7
94,3
98,9
97,1
99,2

93,1
101,4
113
100
103,7
112,7
98,2
94,9
99,5

89,4
95,7
100
105,6
107,2
104,6
98,8
-

Összes
alkalmazott

Forrás: Létszám és kereset a nemzetgazdaságban, KSH 2010. január-március, KSH Stadat
Megjegyzés: */ A közfoglalkoztatást ezekben az ágazatokban számolják el
**/Közfoglalkoztatás nélkül.

Az állami szféra foglalkoztatásának alakulásáról jelenleg kevés információ áll rendelkezésre.
A közfoglalkoztatás felvirágzása már a tavalyi év folyamán is markánsan befolyásolta a
munkapiaci folyamatokat. Idén a közcélú munkák finanszírozására (reálértelemben) a 2009esnél is nagyobb összeg lett tervbe véve, így előrejelzésünk során azzal számoltunk, hogy a
közmunkások száma a tavaly megfigyelt értéket is lényegesen meghaladja.

110

ECOSTAT

EGYENSÚLY ÉS NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, 2010-2011

49. ábra
A közmunkások létszáma (fő)
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Forrás: KSH, Ecostat számítás
Megjegyzés: */ előrejelzés

A kormány júniusban bejelentett tervei közül az állami vállalatok bértömegének 15
százalékos leszorítása hathat érdemben az idei foglalkoztatásra. Kérdéses, hogy a költségek
visszafogása hogyan oszlik majd meg a létszám és a fizetések csökkentése között.
Előrejelzésünkben néhány ezer fős leépítést feltételeztünk az állami szférában, vagyis úgy
kalkuláltunk, hogy a bértömeg-csökkentés elsősorban a bérek megcsonkításában fog testet
ölteni. Az állami cégek és a közigazgatás negatív trendjét a rendőrség tervezett
létszámbővítése enyhítheti. A felmondási időket figyelembe véve az elbocsátások
legkorábban a 4. negyedévtől realizálhatók. A munkanélküliség alakulását az ominózus
intézkedés azért sem fogja döntően befolyásolni, mert a létszámleépítés egy része
nyugdíjazásokkal is megoldható.
Mindent egybevéve a foglalkoztatás csökkenése 2009-hez képest hozzávetőleg 10 ezer fős
lehet. A negatív szám nagyobb része a bázishatásnak tudható be: a tavalyi elbocsátások
fokozatosan mentek végbe, így 2009 első két negyedéve viszonylag magas bázisnak számít.
A vélhetően emelkedő közfoglalkoztatás hatása is nagyon erős: az amúgy szintén kiemelkedő
tavalyi létszám mellett az említett csökkenés 30-40 ezer fős is lehetne. A véleményünk
szerint stagnáló, vagy legfeljebb kissé emelkedő ipari és szolgáltató szektorbeli létszám, a
továbbra is válságot megélő építőipar, az élénkülő közmunkák és az elbocsátásokkal
szembenéző állami vállalatok összességében stagnáló munkapiacot hoznak létre.
Az év elején megfigyelt váratlanul magas aktivitást a kedvezőbbre forduló szezon tovább
növeli, ami együtt jár a viszonylag magas munkanélküliséggel. Éves átlagban 11,2 százalék
körüli munkanélküliségi rátát feltételezünk, ami a nyári hónapokban 10,9 százalékig is
mérséklődhet, hogy aztán év végére visszakússzon 11,1 százalékra. Mint láttuk, a
munkanélküliségi arányt értelemszerűen befolyásoló foglalkoztatási színvonal előrejelzése –
elsősorban az állami szféra tekintetében – számos feltételezésen alapult. Például ha az év
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hátralévő részében mégiscsak a tavalyi közfoglalkoztatási színvonal valósulna meg, akkor az
idei munkanélküliség fél százalékponttal magasabb lenne. Emellett a munkanélküliség
előrejelzését meglehetősen bizonytalanná teszi az, hogy a munkanélküliek és az inaktívak
közötti áramlások alig megjósolhatók.6 Az inaktívakon belül is létezik egy nagyjából 400
ezres tábor, akik munkaerőpiachoz való kötődése csak alig lazább, mint a munkanélkülieké.
Ha közülük csak néhány százaléknyian belépnek a munkaerőpiacra (praktikusan: a
kérdezőbiztosnak azt válaszolják, hogy nem csak szeretnének munkát, de ezért valamilyen
erőfeszítést is tesznek), az érezhetően megdobja az aktivitást és módosítja a munkanélküliségi
rátát. Az év végére vonatkozó előrejelzésünk is főként a feltételezett magas aktivitás (és
csak kisebb részben az elbocsátások) miatt esik távol a tavaly év végi 10,5 százalékos
értéktől.
A beszűkült munkapiac következményeként a munkanélküliség átlagos időtartamának, illetve
a tartós munkanélküliek arányának növekedése várható. Bár az újonnan állományba került
munkanélküliek csökkentőleg hatnak az említett statisztikákra, a legfrissebb mérések
16,9 hónapos átlagos időtartamot, és a tartós munkanélküliek 46,9 százalékos
részarányát mutatják. A növekmény a tavalyi utolsó negyedévhez képest 0,4 hónap, illetve
2,2 százalékpont, míg a tavalyi első negyedévhez képest 0,2 hónap, illetve 4,4 százalékpont.

Keresetek, jövedelmek
2010 első negyedévében a rendszeres bruttó átlagkeresetek a versenyszférában 5,1
százalékkal nőttek, míg a közszférában az alapbérek 1,5 százalékkal csökkentek. Ezek
együttes eredményeként a nemzetgazdasági szintű rendszeres bruttó átlagkereset 3
százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
2009-ben az egyéni szintű alapbérek dinamikája elmaradt az egyes szektorok átlagától, amit
az okozott, hogy a válság miatt elsősorban az alacsonyabb keresetű fizikai munkásokat
bocsátották el a versenyszférában, így az ő keresetük kevésbé csökkentette az átlagot. Az idei
évben a munkaerőpiac stabilizálódásával ez a hatás megszűnt.
A vállalatoknál dolgozó fizikai állomány alapbérei az átlagnál jobban, 5,4 százalékkal
növekedtek, míg a szellemi alkalmazottak bérdinamikája 3,6 százalék volt. A 2009.
decemberi Országos Érdekegyeztető Tanács-ülésen azt az ajánlást fogalmazták meg, hogy a
vállalatok az alacsonyabb keresetűek bérét emeljék jobban, mivel az adórendszer idei
változásai a jobban keresőknek kedveznek. Az eddigi adatok alapján elmondható, hogy a
vállalkozások az ajánlást jobbára betartották.
A közszférában a keresetek alakulását az határozta meg, hogy 2010-ben nem nőttek a
bértábla szerinti fizetések. Az állami szektorban a foglalkoztatás szerkezeti változásainak
hatása az idei évben is megfigyelhető, az tovább rontja az átlagos béremelkedést: a fizikai
munkások alapbére éves szinten 2,9 százalékkal csökkent, mivel a tavalyinál nagyobb számú
6

Igaz ez akkor is, ha tudjuk, hogy egyes szabályozási változások (pl. RÁT, korai nyugdíj szigorítása) az
aktivitás növekedése irányában hatnak.
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– és jellemzően minimálbért kereső – közmunkások bére lehúzta az átlagot. E hatás nélkül az
állami szektorban dolgozó fizikai alkalmazottak rendszeres keresete 3 százalékkal nőtt. A
szellemi foglalkoztatottaknál ez a hatás kevésbé érvényesül, az ő alapbérük átlagosan 0,7 (a
közfoglalkoztatottak nélkül 1,2) százalékkal emelkedett. Ez a szerény dinamika nem
ellentétes a kormányzati bérbefagyasztási szándékkal: az év eleji bértáblán belüli átsorolások
miatt egy minimális keresetnövekedés minden évben van a közszférában.
A bruttó keresetek részét képezik a különböző jutalmak, prémiumok. Arányuk a
kereseten belül 9,6 százalék volt 2010 első negyedévében. Ez elsősorban a közszférában
alkalmazottaknak jelent fontos bevételi forrást. Az elmúlt években többször változott a
13. havi kifizetések mértéke és annak ütemezése. 2009-ben a külön juttatás 12 havi részletben
került kifizetésre, ugyanakkor ezek összege ténylegesen már nem érte el az egy havi alapbér
mértékét, sőt év közepétől a magasabb keresetűek már egyáltalán nem kaptak fizetést ilyen
címen. 2010-ben megszűnt a havonkénti folyósítás, ehelyett a külön juttatást két részletben,
januárban és márciusban folyósították. Ennek mértéke összesen bruttó 98 ezer forintot tett ki,
és ezt is csak a havi 340 ezer forintnál alacsonyabb illetményűek kapták meg. Az átalakítások
azt eredményezték, hogy idén az első 3 hónapban jelentősen megnőtt a közszférában
dolgozók keresetén belül a nem rendszeres elemek aránya: a közalkalmazottak és
köztisztviselők fizetésének kb. 15-16 százaléka származott külön juttatásból. Ezek aránya az
év során fokozatosan csökken.
A versenyszférában ezzel szemben a bruttó keresetek 7,1 százaléka származott a nem
rendszeres jövedelmekből. Itt jelentősek a különbségek az egyes ágazatok között. A nem
rendszeres juttatások aránya a kereseteken belül különösen magas a pénzügyi szektorban
(19,5%), az informatikai vállalkozásoknál (12,3%) és az energetikai ágazatokban (9,3%). A
válság csillapodásával 2010 első hónapjaiban a kifizetett külön juttatások, jutalmak nagysága
a legtöbb ágazatban meghaladta az előző évi szintet (ugyanakkor ágazatonként jelentős
eltérések vannak).
A nemzetgazdaság egészében 40,1 százalékkal emelkedtek a nem rendszeres keresetek, ez a
versenyszféra 10,3 százalékos és az állami szektor 91,6 százalékos emelkedéséből tevődik
össze. Az állami szférában a nagymértékű emelkedés a fentebb leírt egyszeri hatások
eredményeként jött létre.
2010 első három hónapjában 5,4 százalékkal nőttek a bruttó átlagkeresetek a
versenyszférában. A közszférában 6,5 százalékkal emelkedtek a keresetek, elsősorban a
nem rendszeres kifizetések tavalyitól eltérő ütemezése miatt. Ezek együttes
eredményeként a nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset 5,7 százalékkal
meghaladta az egy évvel korábbit.
A versenyszféra fizikai foglalkozású dolgozóinál a bruttó kereset 5,9 százalékkal, a
szellemieké 3,9 százalékkal nőtt az első negyedévben. Idén az átlagos béremelkedés – a
tavalyi évtől eltérően – már valóban az egyéni bérdinamikák eredménye, az
alacsonyabb keresetűek fizetése az átlagnál jobban emelkedett. A közszférában a
fizikaiaknál és a szellemi foglalkozásúaknál egyaránt 8,3 százalékkal növekedett az
átlagkereset. A közfoglalkoztatottak kiszűrésével az állami szektorban dolgozók keresete
mintegy 10 százalékkal nőtt.
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A nemzetgazdaság egészében a bruttó átlagkereset 207 ezer, a nettó 135 ezer forint volt 2010.
január-március átlagában. A hazai keresetek nominális összege továbbra is a pénzügyi
szektorban a legmagasabb: a bruttó kereset itt már évek óta több mint kétszerese az országos
átlagnak (438 ezer forint). A rangsorban hátrébb van az információ, kommunikáció ágazat
(383 ezer forint). A keresetek szempontjából az utolsó helyen a könnyűipari ágazatok, a bőr
és cipőipar valamint a textilipar állnak, 112 ezer forinttal.
A teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottaknál a kiegészítő munkajövedelmek (étkezési
utalvány, utazási költségtérítés stb.) aránya a havi munkabérhez képest 5,7 százalékot tett ki
az első negyedévben. E jövedelme aránya csökkent az egy évvel korábbi szinthez képest. Bár
a szellemi foglalkozásúak – feltételezhetően elsősorban a vezető beosztásúak – több béren
kívüli juttatásban részesülnek, mint a fizikai dolgozók, a bruttó keresetükhöz viszonyítva
azonban a fizikai munkásoknál jelent fontosabb jövedelemforrást a béren kívüli juttatások
rendszere. A fizikai foglalkozásúak bruttó keresetét 6,3 százalékkal emelik a béren kívüli
juttatások, miközben ugyanez az arány a szellemi állománynál 5,5 százalék. Az idei évtől
részlegesen az adórendszer alá vonták az eddig adómentes juttatásként fizetett cafeteria
rendszereket. A rendelkezésünkre álló információk alapján úgy tűnik, hogy ez az intézkedés
elsősorban a közszférában dolgozókat érintette kedvezőtlenül: az intézmények jelentős
részében csökkent a béren kívüli juttatások nagysága. A visszaesés az állami szféra
egészében megközelítette a 30 százalékot. A vállalatok eltérően reagáltak: volt ahol
megszűntették, vagy csökkentették a béren kívüli juttatásokat, jellemzőbb volt azonban, hogy
megtartották, vagy növelték ezek értékét. Így a vállalkozásoknál dolgozók béren kívüli
juttatásai 3,4 százalékkal emelkedtek az első negyedévben.7
27. táblázat
Keresetek foglalkozás-kategóriánként a nemzetgazdaságban
2010. január-március
(Ft/hó)
Prémiumok,
Béren
Bruttó
Rendszeres
Bruttó
Nettó
13. havi,
kívüli
munkakeresetek
keresetek
keresetek
egyéb
juttatások jövedelmek
fizikai
131 126
3 882
135 008
9 052
144 060
97 071
Vállalatok
szellemi
280 546
30 916
311 462
14 909
326 371
160 109
összesen
189 376
14 442
203 798
11 335
215 133
143 493
fizikai
114 214
23 918
138 132
6 344
144 476
98 956
Közszféra
szellemi
210 671
37 624
248 295
13 114
261 409
160 109
összesen
összesen
184 464
33 904
218 368
11 272
229 640
143 494
fizikai
126 797
31 406
158 203
n.a.
n.a.
110 922
Közszféra
(közfoglalkoztatás szellemi
212 180
38 078
250 258
n.a.
n.a.
161 158
nélkül)
összesen
193 121
36 589
229 710
n.a.
n.a.
149 944
fizikai
127 852
6 995
134 847
8 546
143 393
96 988
Nemzetgazdaság
szellemi
247 404
32 915
280 319
13 896
294 215
173 688
összesen
187 111
19 842
206 953
11 198
218 151
135 006
Forrás: Létszám és kereset a nemzetgazdaságban, 2010. január- március, KSH

7

E helyütt kihagytuk a számításokból a „D” Energetika ágazatot, hogy elkerüljük az ott kifizetett kiugróan nagy
összegű juttatások miatti torzítást.
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A 2010. évi adótörvények jelentős változást hoztak a munkavállalók számára. Ezek
lényege az, hogy január óta a bruttó bérhez hozzáadódnak a munkaadó által fizetett
járulékok is, és ez a megemelt összeg képezi a személyi jövedelemadó alapját (adózási
szempontból tehát szuperbruttósították a kereseteket). A szélesebb adóalaphoz
alacsonyabb adókulcsok tartoznak (17, illetve 32%), és jelentős mértékben emelkedett az alsó
kulccsal adózó sáv határa is (évi 5 millió forintra). Ezáltal a havonta bruttó 328 ezer forintnál
kevesebbet keresők teljes bére az alsó kulcs szerint adózik, ami az adózók kb. 90 százaléka
számára gyakorlatilag egykulcsos adórendszert jelent. Ennek eredményeként az átlag körüli,
illetve annál magasabb keresetűek (jellemzően a szellemi foglalkozásúak) jövedelmi helyzete
javult.
Az adóváltozások hatására a bruttó és nettó keresetek emelkedésének üteme jelentős
mértékben eltér egymástól. 2010 első negyedévében a nettó keresetek 11,9 százalékkal
nőttek az egy évvel korábbi szinthez viszonyítva. A versenyszférában 10,5 százalék volt az
emelkedés. Bár az adókönnyítés elsősorban a szellemi foglalkoztatottaknak kedvezett, de ezt
ellensúlyozta az, hogy a fizikai munkások bruttó bére az átlagosnál jobban nőtt, így a két
csoport nettó keresetemelkedésében alig van különbség. A közszférában még jobban
érvényesül az adócsökkentés hatása, mivel a személyi állományon belül magasabb a
képzettebb szellemi foglalkozásúak aránya, és emiatt magasabb az átlagos bérszínvonal is. A
juttatások rendszerének átalakítása miatt az állami szervezeteknél dolgozók keresete az év
elején magasabb volt, mint amennyi az év egészének átlagában lesz, ezáltal a nettó keresetek
emelkedése a közszférában elérte a 15,4 százalékot (a közfoglalkoztatottak nélkül a 18,8
százalékot). Ez a dinamika éves szinten jelentősen csökkenni fog.
A 6 százalékos inflációval számolva az első negyedévben a nettó reálkeresetek 5,6
százalékkal emelkedtek a nemzetgazdaság egészében. A vállalatoknál 4,3 százalékkal, a
közszférában 8,9 százalékkal nőtt a keresetek vásárlóértéke. A recesszió által erőteljesebben
sújtott iparágak kivételével szinte minden ágazatban emelkedtek a reálkeresetek.
28. táblázat
A keresetek dinamikája foglalkozás-kategóriánként a nemzetgazdaságban
2009 első negyedév-2010 első negyedév
(előző év azonos időszaka=100)
Rendszeres
keresetek
fizikai
szellemi
összesen
fizikai
Közszféra
szellemi
összesen
összesen
fizikai
Közszféra
(közfoglalkoztatás szellemi
nélkül)
összesen
fizikai
Nemzetgazdaság
szellemi
összesen
összesen
Vállalatok
összesen

105,4
103,6
105,1
97,1
100,7
98,5
103,0
101,2
101,3
103,9
102,1
103,0

Prémiumok,
13. havi,
egyéb
122,3
106,1
110,3
241,7
186,8
191,6
286,4
189,1
201,2
173,7
133,5
140,1

Bruttó
keresetek
105,9
103,9
105,4
108,3
108,3
106,5
118,0
108,9
110,0
106,1
105,0
105,7

Béren
kívüli
juttatások
108,6
106,6
108,1
57,7
76,8
71,7
n.a.
n.a.
n.a.
98,6
92,6
94,8

Bruttó
munkajövedelmek
106,0
103,8
105,5
104,3
106,1
104,1
n.a.
n.a.
n.a.
105,6
104,2
105,0

Nettó
keresetek
109,0
110,6
110,5
111,0
118,3
115,4
119,5
118,8
118,8
109,2
113,2
111,9

Nettó
reálkeresetek
102,9
104,3
104,3
104,7
111,6
108,9
112,7
112,1
112,1
103,0
106,8
105,6

Forrás: Létszám és kereset a nemzetgazdaságban, 2010. január- március, KSH
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Az év hátralévő részének bérfolyamatai csak korlátozottan láthatóak előre, a bizonytalanság a
szokásosnál nagyobb. A kormányzat 29 pontból álló cselekvési tervének értelmében 15
százalékkal csökkenteni kell az állami vállaltok bértömegét. Mivel az egyes szervezetek
vezetői jelentős szabadságot kaptak annak eldöntésében, hogy a bértömeg-csökkentést
létszámleépítésekkel vagy keresetcsökkentéssel érjék el, így jelenlegi ismereteink alapján
nem lehet eldönteni, hogy az intézkedés milyen hatással lesz az átlagkeresetekre. Tovább
nehezíti a prognóziskészítők helyzetét az, hogy az állami tulajdonú vállaltok többsége a
statisztikákban a versenyszféránál jelenik meg (pl.: MÁV, MVM, MFB stb.) Mivel a
megtakarítani tervezett 48 milliárd forint a versenyszférában teljes munkaidőben
alkalmazottak bruttó bértömegének 1 százalékát teszi ki, ezért úgy véljük, hogy a
takarékossági lépések érdemben nem befolyásolják a kereseteket
Feltételezhető, hogy a recesszió csillapodásával a szellemi és a fizikai foglalkoztatottak
esetében is a tavalyinál gyorsabb lehet a bérdinamika a versenyszférában, és a rendszeres
bruttó keresetek emelkedése elérheti a 4,8 százalékot. A közalkalmazotti és köztisztviselői
bértábla 2010-ben sem kerül felülvizsgálatra, így az állami szektorban az alapbérek csak az
év eleji szokásos átsorolások miatt emelkednek, kb. 1,5 százalékkal. Idén a közmunkák
volumene a tavalyi szintet is meghaladja, így a közfoglalkoztatás ismételten jelentős
mértékben rontja a bérdinamikát: a közmunkásokkal együtt az alapbérek 1,2 százalékkal
csökkenhetnek az állami szférában.
A nem rendszeres kereseti elemek előrejelzésekor még nagyobb a bizonytalanság. Az
mindenesetre sejthető, hogy a 2009. évi szintnél magasabb prémiumokat fizethetnek ki a
vállalati szektorban. A költségvetési intézményeknél végleg megszűnt a 13. havi fizetés és a
helyette megállapított bruttó 98 ezer forint kereset-kiegészítés is elmarad a külön juttatások
tavalyi szintjétől. A takarékossági intézkedésekre tekintettel feltételezhető, hogy 2010-ben a
közszférában csak mérsékelten fizetnek év végén prémiumokat. Összességében az állami
szektorban akár 20-25 százalékkal is kevesebb nem rendszeres juttatást kaphatnak a
foglalkoztatottak 2010-ben, mint az előző évben.
Mindezek alapján azt valószínűsítjük, hogy 2010-ben 5,2 százalékkal nőnek a bruttó
átlagkeresetek a vállalati szférában, míg a költségvetési intézményeknél kb. 0,7
százalékkal csökken a bérszínvonal. A bérfolyamatokat rontja a megemelt szintű
közfoglalkoztatás: a közmunkásokkal együtt a bruttó bérek 3 százalékkal is csökkenhetnek az
állami szférában. A nemzetgazdaság egészében a bruttó átlagkeresetek 2,6 százalékos
emelkedésével számolhatunk.
A havi bruttó 170 ezer és 471 ezer forint között keresők (a rendszeresen vizsgált8 körbe
tartozók kb. 34 százaléka) nettó bére az SZJA változás hatására a várható inflációt meghaladó
mértékben növekszik. Az adókönnyítés eredményeként a közszférában dolgozók mintegy
felének helyzete nem romlik. 2010-ben a nemzetgazdasági szintű nettó keresetek átlagosan
kb. 7,2 százalékkal nőnek, ami a 4,8 százalékos infláció mellett 2,3 százalékos reálkereset
emelkedést jelent. Számításaink szerint a versenyszférában 4,4 százalékkal emelkedik, a
8

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak közül az állami szektorban dolgozók, illetve a 4 főnél nagyobb
vállalkozásoknál alkalmazásban állók. Az összes foglalkoztatott kb. 70 százaléka.
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költségvetési intézményeknél stagnál, a közfoglalkoztatottakkal együtt az állami szektor
egészében 2,6 százalékkal csökken a keresetek vásárlóértéke. Az átlagos növekmény
egyenlőtlenül érinti az egyes csoportokat: a magasabb bruttó keresetű munkavállalók
reálkeresete az adóátrendezés eredményeként a vállalati szférában az átlagnál nagyobb
mértékben növekszik. A vállalatoknál dolgozó alacsonyabb keresetű munkások reálbére
kevésbé emelkedik.9 A költségvetési szerveknél a szellemi foglalkozásúak nettó keresete az
inflációt meghaladóan növekedhet, a fizikai alkalmazottaknál a nettó keresetek kb.
stagnálnak, így az ő esetükben a kereset vásárlóértéke csökken.
29. táblázat
A bruttó keresetek várható dinamikája foglalkozás-kategóriánként
a nemzetgazdaságban (2009-2010 éves átlag)

Vállalatok összesen

Közszféra összesen

Közszféra
(közfoglalkoztatás nélkül)

Nemzetgazdaság összesen

fizikai
szellemi
összesen
fizikai
szellemi
összesen
fizikai
szellemi
összesen
fizikai
szellemi
összesen

(előző év azonos időszaka=100)
Rendszeres
Összes kereset
kereset
106,0
106,7
103,9
104,1
104,8
105,2
98,9
97,3
100,5
98,5
98,8
96,9
103,2
101,7
101,1
99,0
101,2
99,3
104,5
104,9
102,5
101,9
102,9
102,6

Forrás: ECOSTAT számítás

Az idei évtől részlegesen adóznak az eddig adómentes juttatásként fizetett cafeteria
juttatások, ezek mértéke ágazatonként havi 5-20 ezer forint között ingadozik. A cafeteria
rendszerek veszíthetnek népszerűségükből. Az év első hónapjaiban már megfigyelhető volt,
hogy a korábban béren kívüli juttatást alkalmazó vállalatok nagy része átszervezte a
juttatások rendszerét. Az év hátralévő részében a vállalatoknál dolgozók a tavalyihoz hasonló
mértékű, esetleg annál valamivel magasabb összegű béren kívüli juttatásokkal számolhatnak.
A költségvetési intézményeknél a juttatások éves összege elmarad a 2009-es szinttől. Ez
főként az alacsony keresetűeket sújtja.
Az adóváltozások eredőjeként 2010-ben a munkavállalók jelentős részének (kb. 50%nak) kisebb-nagyobb mértékben javulhat a jövedelmi helyzete, ami némileg
ellensúlyozza a foglalkoztatottak reáljövedelmeinek tavalyi csökkenését.
A lakossági jövedelmeken belül a bérek utáni a legnagyobb tétel a nyugdíj. A tavalyi 3,1
százalékos nyugdíjemelés elmaradt az infláció mértékétől, emellett a 13. havi nyugdíj 80 ezer
9

Az ő esetükben elsősorban nem az adóátrendezés, hanem a magasabb bruttó bérdinamika okozza a növekedést.
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forintban maximált összegének is csak a fele került kifizetésre, így a nyugdíjak veszítettek
reálértékükből. A nyugdíjrendszer változásainak hatását a reálkeresetekhez hasonlóan nehéz
egzakt módon számszerűsíteni. A nyugdíjasok életszínvonalát leginkább az egy nyugdíjasra
jutó nyugellátási kiadásokkal jellemezhetjük. Ennek értéke 83 393 forint volt, ami reálértéken
kb. 5 százalékos csökkenést jelentett az előző évhez képes. Összességében 2009-ben minden
nyugdíjas helyzete valamelyest romlott, leginkább a kisnyugdíjasok és a nyugdíj mellett
dolgozók érzékelhették a válságkezelő lépések hatásait.
2010-től változtak a nyugdíjemelés szabályai. A korábbi svájci-indexálást egy a
gazdaság teljesítményéhez igazodó korrekciós rendszer váltotta fel. Ennek
eredményeként idén a nyugdíjak a kormány által tervezett inflációnak megfelelő
mértékben (4,1%) emelkednek. Az átlagos infláció várhatóan meghaladhatja ezt a szintet,
emellett a nyugdíjasok fogyasztói kosarával számított árindex is magasabb az átlagosnál.
2010-től a 13. havi nyugdíj helyett bevezetésre került az úgynevezett nyugdíjprémium
intézménye, ami a gazdasági növekedéstől és a költségvetés egyenlegétől függő,
személyenként maximum 80 ezer forintos rendkívüli nyugdíjkifizetést tesz lehetővé. Mivel a
feltételek közt legalább 3,5 százalékos GDP növekedés szerepel, így 2010-ben ilyen járadék
fizetése nem várható, ami tavalyhoz képest további visszaesést jelent (mivel akkor a 13. havi
nyugdíj felét még kifizették). A nyugdíjasok helyzete 2010-ben tovább romlik, az egy főre
jutó átlagnyugdíj reálértéke 1-1,5 százalékkal csökken. A 2010-re halasztott nyugdíjkorrekció
eredményeként az 1992-95, valamint az 1997-98 között nyugdíjba vonulók átlagos
járandósága 4 százalékkal, az 1989-90-ben nyugdíjazottak ellátmánya 2 százalékkal
növekszik, ami esetükben valamelyest ellensúlyozza a veszteségeket. A nyugdíjasok között a
jövedelmi különbségek mérséklődnek. A 2008 elejétől korkedvezményes nyugdíjba vonulók
nyugdíj melletti munkavégzését könnyíti, hogy a keresetkorlát10 a másfélszeresére
növekedett. Ez az intézkedés az ő esetükben némi jövedelem-emelkedést jelenthet.
A családok által kapott juttatások értékét befolyásolja, hogy 2009 eleje óta nem emelkedett az
öregségi nyugdíj minimum értéke, így a legkisebb nyugdíjhoz kötött ellátások (gyes, gyet)
összege nem nőtt. A családi pótlék összege sem emelkedett az elmúlt két évben, ezáltal a
családi támogatások jelentős mértékben veszítettek reálértékükből.
2009 szeptemberétől több ponton módosult a családi pótlék rendszere. A 14 és 18 év közötti
gyermekek után járó pótlék átalakult képzési támogatássá, és csak abban az esetben
folyósítható, ha a gyermek iskolába jár. Egyes családok az ellátás felét természetbeni
juttatásként (pl. étkezési utalvány) kaphatják meg. Ezt a helyi önkormányzat jegyzője
rendelheti el olyan családoknál, ahol kérdéses, hogy a juttatást valóban a gyermekek
nevelésére fordítják. 2010 második felétől a képzési támogatás igénybevételének alsó határát
a tanköteles kor szintjére szállítják le. Amennyiben a gyermek a tankötelezettségnek
igazolatlanul nem tesz eleget, úgy a területileg illetékes jegyző fél évre az ellátás teljes
összegét természetbeni juttatássá alakíthatja. Ezek a lépések – bár az érintett családoknál
felzúdulást válthatnak ki – némileg enyhíthetik a társadalmi feszültségeket. További
10

2008 elejétől vezették be a korkedvezménnyel nyugdíjba vonulókra azt a korlátozást, hogy amennyiben
munkát vállalnak, úgy nyugdíjuk folyósítása az adott év végéig szünetel az azt követő hónaptól kezdve, amikor
tárgyévi összes keresetük átlépte a keresetkorlát nagyságát. Ez 2009 végéig a minimálbér 12-szerese volt, de
2010-től a minimálbér 18-szorosára nőtt.
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szigorítást jelent, hogy 2010-től a családi pótlék jogosultsági korhatára az eddigi 23 évről 20ra csökkent.
A gyed jogosultsági feltételei 2010 májusától szigorodtak. Eszerint az eddigi fél év helyett
legalább egyéves biztosítotti jogviszonyra lesz szükség a gyedre való jogosultsághoz, és a
folyósítás időszaka megegyezik a jogviszony időtartamával a két évnél rövidebb, de 12
hónapot meghaladó biztosítási idővel rendelkező szülőknél. A két évhez hiányzó időszakban
a gyest lehetne igénybe venni. Ez az intézkedés csak a családok egy szűk körének jövedelmi
helyzetére lesz hatással 2011-től.
Az elmúlt években valamelyest javult a szociális támogatások rendszerének célzott jellege,
ugyanakkor a válságkezelés során hozott intézkedések: a folyósított összegek befagyasztása,
egyes támogatások megszűnése a társadalmi egyenlőtlenségek növekedésének irányába
hatnak.
2009-ben a jövedelemfajták többsége veszített vásárlóértékéből. A vállalati szférában a
válság miatt, az állami szektorban a takarékossági intézkedések miatt csökkentek a
munkajövedelmek. A szociális jövedelmek szintén a költségvetési megszorítások miatt
veszítettek vásárlóértékükből. Romlott a lakosság helyzete azért is, mert a foglalkoztatás
nagymértékben visszaesett, így a munkajövedelemmel rendelkezők aránya csökkent, a
szociális jövedelemből élők aránya emelkedett. Összességében a rendelkezésre álló
reáljövedelmek mintegy 3,4 százalékkal csökkentek.
Az egyes társadalmi rétegek helyzete eltérően alakult. A legalacsonyabb jövedelműek közül
az inaktívak (pl. kisnyugdíjasok, segélyből élő munkaképtelenek) további lecsúszást
szenvedtek el, ugyanakkor az eddig segélyből (és részben az illegális foglalkoztatásból)
élők százezres tömegéből mintegy 60 ezer dolgozni képes (és hajlandó) személy és
családja helyzetén javított az „Út a Munkához” program, mivel ők néhány hónapon
keresztül a segély helyett munkajövedelemhez juthatnak. Az alkalmazottak közül
elsősorban a fizikai foglalkoztatottak helyzete romlott, részben az alacsony bérdinamika
miatt, részben azért, mert a válság miatt elbocsátottak többsége közülük kerül/került ki. A
gyermeket nevelők helyzete valamelyest romlott. A válság és a válságkezelő intézkedések a
társadalom szinte minden csoportját kedvezőtlenül érintették. Az egyes társadalmi csoportok
közötti jövedelmi egyenlőtlenségek jelentős mértékben növekedtek az elmúl 1-2 évben,
miközben a regionális különbségek valamelyest mérséklődtek.
2010-ben a válság enyhülése és az adóváltozások miatt már emelkednek a munkajövedelmek,
ugyanakkor a foglalkoztatás tartósan alacsonyabb lesz, mint a válság előtt, ezáltal a szociális
jövedelemből élők aránya továbbra is magas lesz. Idén a válság miatt elbocsátottak jelentős
része kikerülhet a munkanélküli ellátásban részesülők köréből, vagy legalábbis a kezdetinél
alacsonyabb támogatást kaphat. A szociális jövedelmek vásárlóértéke tovább csökken, a
reáljövedelmek kb. 2,5 százalékkal mérséklődnek. A jövedelemvesztés eltérően érinti az
egyes társadalmi csoportokat, az egyenlőtlenségek több dimenzió mentén vizsgálva is
növekedni fognak. Az alacsony keresetűek, gyermeket nevelők, munkanélküliek,
kisnyugdíjasok helyzete tovább romlik, az átlag körüli és annál magasabb keresetűek
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jövedelmi viszonyai javulnak, így a jövedelmi olló tovább nyílik. Az életszínvonal területi
különbségei várhatóan növekednek.

Fogyasztás
2009-ben 7,6 százalékkal csökkentek a lakosság fogyasztási kiadásai az előző évhez
képest. Mivel az államtól és a nonprofit intézményektől kapott juttatások volumene kevésbé
mérséklődött, így a háztartások végső fogyasztása összességében 6,7 százalékkal csökkent,
2010 első negyedévében a korábbinál kisebb ütemű volt a visszaesés. Január-március
átlagában a kiadások volumene 4,7 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A
természetbeni juttatásokat is fegyelembe véve a tényleges fogyasztás csökkenése 4,2
százalékot tett ki.
Az egyes kiadási tételek fogyasztásának alakulása nehezen becsülhető, mivel a lassanként
meghatározóvá váló szolgáltatásokról csak hosszas késleltetéssel áll rendelkezésre statisztikai
adat. A gépjármű és alkatrészei nélkül számított kiskereskedelmi forgalom 5,4 százalékkal
csökkent 2009-ben. Feltételezhetjük, hogy a lakosság vásárlásai ennél is jobban zsugorodtak,
mivel a forint gyengülése miatt a korábbinál élénkebb lehetett a külföldről hazánkba irányuló
bevásárló-turizmus. Amennyiben összevetjük a külföldiek hazai költekezéseit a
kiskereskedelem adataival, úgy valószínűsíthetjük, hogy a magyar lakosság itthoni
vásárlásainak volumene a múlt évben 8-9 százalékkal mérséklődött. 2010 első negyedévében
az éves szinten 4,1 százalékos volt a visszaesés. Továbbra is az a tendencia, hogy a családok
nagyobb értékű kiadásaikat későbbre halasztják. A gyógyszerfogyasztás kismértékben tovább
csökkent, az élelmiszer- és italfogyasztás viszont kissé emelkedett.
Feltételezhető, hogy a termékvásárlások csökkenő volumene mellett a lakosság a
szolgáltatásokból is kevesebbet vett igénybe, mint tavaly. Erről ugyan nem állnak
rendelkezésre részletes statisztikák, de a turizmus, a kereskedelem és a vendéglátás ágazatok
kibocsátásának visszaesése egyértelműen a lakosság szolgáltatások iránti kereslet
csökkenését jelzi.
A fogyasztásra vonatkozó becslésünkben a következő támpontjaink vannak:
• a kiskereskedelmi forgalom tartós csökkenése,
• a szolgáltatások azon fajtáinál, amelyek kikerülhetetlenek (pl. vízellátás, háztartási
energia, szemétszállítás) az inflációt meghaladó áremelések voltak 2009-ben is, ami
összességében csökkentette a lakossági igények kielégítését. 2010-ben az energiaártámogatási rendszer megszűntetése miatt nő a gázfelhasználás költsége. Ezt némileg
ellensúlyozza a villamos energia árának nyár közepétől várható csökkenése. A többi
közüzemi szolgáltatásnál nem kell azzal számolnunk, hogy azok más helyről vonnak
el vásárlóerőt, mivel ezek díját átmenetileg befagyasztották. Összességében a
rezsikiadások emelkednek azoknál a családoknál, amelyek korábban ártámogatásban
részesültek, míg a magasabb jövedelműeknél ezek nagysága érdemben nem változik.
• a háztartások jelentős részének van valamilyen hiteltartozása. Az utóbbi évben
jobbára devizában adósodott el a lakosság. Mivel a forint árfolyama jelenleg is

120

ECOSTAT

EGYENSÚLY ÉS NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, 2010-2011

alacsonyabb, mint amikor a hiteleket fölvették, és a tapasztalatok alapján a bankok
amúgy sem a forinterősödés ütemében mérséklik a törlesztő részleteket, így ezek
továbbra is magasak, ami csökkenti a szabadon elkölthető pénzek mennyiségét,
ezáltal a fogyasztást.
• a növekvő fizetésképtelenség, a forint árfolyamának ingadozása, valamint a bankok
óvatosabb hitelpolitikája miatt a hitelből finanszírozott fogyasztás 2009-ben jelentős
mértékben visszaesett. 2010 közepétől a deviza alapú jelzáloghitelezés betiltása
tovább erősíti ezt a folyamatot.11
Az idei évben növekedhet a szellemi foglalkozásúak reáljövedelme, ami esetükben lehetővé
teszi a magasabb fogyasztást. Tompítja ezt a hatást, hogy a kedvezőbb helyzetű rétegek
nagyobb a megtakarítási hajlandóságuk, így fogyasztásuk kevésbé nő, mint amennyit
jövedelmeik emelkedése lehetővé tenne. Az alacsonyabb keresetűek helyzete stagnál,
esetenként romlik, a szociális jövedelemből élőké is rosszabb lesz (igaz, nem olyan
mértékben, mint tavaly), a lakosság vásárlóereje összességében nem nő. A hitelhez jutás
feltételei valamelyest szigorodnak, így nem várható az elmúlt évekhez hasonló eladósodás.
Nyár közepétől megszűnik a földgáz ártámogatása, ami egyéb termékek fogyasztása elől von
el forrásokat. Ezt a hatást mérsékli némileg a távfő áfájának és a villamos energia árának
csökkentése. Mindezek együtteseként a fogyasztási kiadások 3 százalék körüli visszaesése
valószínűsíthető, míg az állam által nyújtott természetbeni juttatások volumene kb. 2,5
százalékkal csökken. Összességében 2010-ben a lakossági fogyasztás 2,9 százalékos
csökkenésére számítunk. A fogyasztási struktúra kedvezőtlenül változik: a
létfenntartáshoz szükséges kiadások (élelmiszer, lakhatás) aránya növekszik, miközben
a vagyongyarapodást szolgáló kiadások (pl. lakásfelújítás, gépkocsi-vásárlás), illetve a
kulturális, szabadidős költekezések aránya tovább romlik.

Lakossági pénzügyek
A lakossági megtakarítások állománya 2010. március végén meghaladta a 27441
milliárd forintot. Az év elejéhez képest ez 1,6 százalékos emelkedést jelent.
A pénzügyi tartalékok növekedése szinte teljes egészében árfolyamhatásoknak tudható be,
így a válság mérséklődésével hozható összefüggésbe. Ez a jelenség két irányból befolyásolja
a családok pénzügyi vagyonának alakulását. A javuló tőkepiaci tendenciák hatására az
elmúlt 12 hónapban fokozatosan felértékelődött a részvényekben és befektetési
jegyekben lévő vagyon, s az élet és nyugdíjbiztosításokban fölhalmozódott tőke is
növekszik. Másrészről viszont a forint árfolyamának a korábbinál erősebb szinten történő
stabilizálódása valamelyest leértékelte a devizában fölhalmozott pénzügyi eszközöket (pl. a
devizabetéteket). A két hatás egyenlege pozitív: a válság során 15 milliárd forint
árfolyamveszteség keletkezett a lakosság pénzügyi vagyonában, ezzel szemben a 2009
márciusa óta eltelt egy évben kb. 1570 milliárd forint árfolyamnyereség képződött.

11

A fogyasztási hitelek közül is a deviza alapú, szabd felhasználású jelzáloghitel volt a legnépszerűbb
eladósodási forma a válság előtt.

ECOSTAT

121

EGYENSÚLY ÉS NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, 2010-2011

2009 közepétől a lakosság12 egyre inkább feléli tartalékait (a kötelező magánnyugdíj-pénztári
befizetéseket leszámítva). A háztartások fogyasztási kiadásai, a jövedelmek csökkenésénél
jobban mérséklődtek, a lakosság megtakarítási hajlandósága nőtt, de a megtakarítási
képessége jelentős mértékben csökkent. Bár 2010-ben a magasabb jövedelmű háztartások a
korábbinál több tartalékot tudnak felhalmozni, a rosszabb helyzetű családok egyre inkább
felélik pénzügyi vagyonukat.
A lakosság pénzügyi tartalékai tehát e négy hatás: a megtakarítási hajlandóság növekedése, a
megtakarítható jövedelmek csökkenése, a tőkepiacok konszolidációja és a forinterősödés13
hatására összességében növekedtek. A megtakarításokon belül továbbra is meghatározó a
bankbetét, a készpénz, valamint a nyugdíjbiztosítások aránya. Ezeken kívül a családok
vállalkozásaiban lévő üzletrészek jelentenek fontos vagyon-felhalmozási formát
50. ábra
A lakossági hitelállomány alakulása (2007. december-2010. március)
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Forrás: MNB, ECOSTAT

A háztartások tartozásai 2009. március végére történelmi csúcsot értek el, az
adósságállomány ekkor 11269 milliárd forintra nőtt, ami közel 28 százalékos éves
növekménynek felel meg. A lakosság eladósodása 2008 szeptembere után lassult, tavaly
gyakorlatilag megállt, az adósságok visszafizetése 2010-ben folytatódott. Mivel a hitelek
kb. kétharmadát devizában vették a családok, kiszolgáltatottá váltak a forintárfolyam
ingadozásának. A pénzügyi válság legsúlyosabb időszakában (2009 márciusáig)
összességében 2 060 milliárd forinttal értékelődött föl a lakosság devizahitel állománya a
forint gyengülése miatt, miközben ténylegesen már alig vettek fel hitelt a családok, sőt
folyamatos volt a meglévő adósságok törlesztése. 2009 nyarán a forint árfolyamának
stabilizálódásával valamelyest mérséklődött a lakosságra nehezedő nyomás, a 2 060 milliárd
forintos árfolyamveszteség közel felét visszanyerték a háztartások. Az elmúlt hónapokban az
árfolyamváltozások hatása újra kedvezőtlenebb lett az adósok számára. Közben folyamatos a
12

Ez alól 2009 utolsó negyedéve jelentett kivételt, amikor az év végi prémiumok miatt valóban történ némi
vagyonfelhalmozás.
13
Az erősödés csak viszonylagos: 2009 márciusához, a pénzügyi válság mélypontjához képest értendő.
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felvett adósságok törlesztése, a pénzintézetek új hitelt alig folyósítanak, ezáltal a háztartások
adósságállománya 2010. március végére 10 415 milliárd forintra csökkent.
A növekvő takarékosság és elsősorban a kedvezőbbé váló pénzpiaci folyamatok miatt
2010 első negyedévében 2,6 százalékkal nőtt a háztartások nettó pénzügyi vagyona, ami
az elmúlt néhány évhez képest kedvezőnek mondható. A pénzügyi vagyon március végére
elérte a 17026 milliárd forintot. A javuló tendenciákat azonban a társadalmat érő
megrázkódtatások, a hitelpiac befagyása, és ezzel összefüggésben jelentős életszínvonal
áldozatok kísérik. Intézetünk arra számít, hogy a jövőben a jobb módú rétegek
jövedelmeinek emelkedésével és a változatlan megtakarítási hajlandósággal a lakosság
pénzügyi megtakarításai is növekednek, miközben az adósságállomány tovább
mérséklődik.

Egészségügy
Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi egyenlege az első négy hónapban alatt a -36 500
millió forintot. Ezzel az év során tervezett -69 408 millió forint hiány több mint a felét már
túllépték, az időarányosan tervezett előirányzat másfélszeresen teljesült. A foglalkoztatás
csökkenése, ebből fakadóan a tb-járulék bevételek kiesése miatt idén az Egészségbiztosítási
Alap bevételei a korábbinál alacsonyabbak lesznek.
30. táblázat
Az Egészségbiztosítási Alap főbb bevételei és kiadásai
(millió forintban, %)

Megnevezés

2010. I-IV.
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teljesítés

2010. I-IV.
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Előirányzat
(%)

2009. I-IV.
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teljesítés

2010. I-IV.
havi /
2009. I-IV.
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(%)

BEVÉTEL
Járulékbevételek, hozzájárulások

241 261

229 827

105,0

325 211

74,2

205 756

205 757

100,0

106 380

193,4

27 330

22 788

119,9

17 785

153,7

Egyéb bevételek

973

456

213,4

863

112,7

Bevételi főösszeg

475 320

458 828

103,6

450 238

105,6

Központi költségvetési
hozzájárulások
Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

KIADÁS
Természetbeni ellátások

418 896

387 157

108,2

383 473

109,2

Pénzbeli ellátások

76 373

79 219

96,4

81 888

93,3

Egyéb (pl. működési kiadások)

16 550

16 756

98,8

16 684

99,2

Kiadási főösszeg

511 820

483 132

105,9

482 044

106,2

EGYENLEG

-36 500

-24 304

150,2

-31 806

114,8

Forrás: OEP

ECOSTAT

123

EGYENSÚLY ÉS NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, 2010-2011

Az Egészségbiztosítási Alap bevételei meghaladták az év első négy hónapjában az
előirányzatot, 3,6 százalékos növekedést ért el az alap a tervezetthez képest, ami 16 492
millió forintos többletbevételt jelent.
A munkáltatói és biztosítotti járulékbevételek, illetve az egészségügyi szolgáltatási járulék
első négyhavi teljesítése több lett az előirányzottnál, a túllépés összege 9416 millió forint,
amely közel 5 százalékkal meghaladja a tervezettet. A járulékbevételek azonban jelentősen
elmaradtak az előző év első felében befolyt összegektől, részben az alacsonyabb
járulékmérték, részben a gazdaság teljesítményének visszaesése miatt.
Az egészségügyi hozzájárulás mértéke is jócskán túllépi az előirányzatot, az első négyhavi
teljesítés több mint 22 százalékkal haladja meg a tervezettet.
Az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek közel 20 százalékos
többletét főként a támogatás-volumen szerződések éves elszámolásának márciusban történt
realizálása okozza, amellyel az első négyhavi túlteljesítés összege 4542 millió forintot tesz ki.
A legjelentősebb tételt éves szinten a gyógyszer-gyártók és forgalmazók befizetése teszi ki. A
gyógyszergyártó- és forgalmazó cégeket a 12 százalékos mértékű, sávos, valamint a
támogatás-volumen szerződések utáni befizetési kötelezettségek terhelik, így az előirányzat
közel kétszerese folyt be a kasszába az év első négy hónapjában.
A kiadási oldal is túllépte az előirányzatot, 5,9 százalékkal költöttek többet az
előirányzottnál. Ez főként a természetbeni ellátások kiadásainak a következménye, amely 8,2
százalékkal, 31 974 millió forinttal haladta meg a tervezett mértéket. A többlet jelentős
részben a gyógyító-megelőző ellátásokkal kapcsolatos kiadások emelkedésével
magyarázható, amely 13,7 százalékos kiadásnövekedést eredményezett, így az
időarányosan előirányzotthoz képest 34694 millió forinttal költöttek többet. Ezen belül a
gondozóintézeti ellátás, a célelőirányzatok, a laboratóriumi ellátás és az összevont szakellátás
kiadásai haladták meg az időarányos előirányzatot. A célelőirányzatok kiadásainak jelentős
túlteljesülése annak köszönhető, hogy az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott
egészségügyi költségvetési szerveknél a foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítés
fedezetét a Gyógyító-megelőző ellátás keretében, elkülönítetten kell biztosítani. A keresetkiegészítés összegének fedezetére 10 milliárd forintot különítettek el, amit 80 000 érintett
foglalkoztatottal és a 2010. január 1.-től érvényes járulékcsökkentés mértékének
figyelembevételével kalkuláltak. Az összevont szakellátás esetében is jelentősen túlteljesült a
kassza az időarányos előirányzathoz képest.
A gyógyszertámogatás kiadásai sem a tervezettnek megfelelően alakultak. A patikai
támogatás-kiáramlás 9512 millió forinttal haladja meg az időarányos gyógyszertámogatási előirányzatot az év első négy hónapjában. Egyrészt a kasszában megfigyelhető
szezonalitás, másrészt a márciusi vényforgalom növekedése okozta a kifizetések
növekedését. Márciusban a vény- és doboz forgalom közel 10 százalékkal haladta meg az
előirányzatokat.
A gyógyászati segédeszközöknél az időarányos előirányzathoz képest 1542 millió forint
megtakarítás keletkezett, amely a gyógyászati segédeszközök támogatását érintő, 2009.
augusztustól érvényben lévő jogszabályváltozásoknak köszönhető.
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A pénzbeli ellátásokra fordított első négyhavi kiadás összege 3,6 százalékkal, 2846 millió
forinttal maradt el az időarányos előirányzattól. Ezen belül a táppénz kiadás 10,5 százalékkal
lett kevesebb a tervezettnél, amely 3376 millió forintos megtakarítást eredményezett április
végéig. Az előző év azonos időszakától 23,7 százalékkal maradt el a táppénz kiadás összege
2010. első negyedévében. A táppénzes napok száma, valamint a táppénzesek napi átlagos
létszáma is erőteljesen csökkent, az első negyedévben 13,7 százalékkal lett kevesebb az előző
évhez képest. Az egy napra jutó táppénz is jelentős mértékben csökkent, összege 2009. első
negyedévében 3044 forintot tett ki, idén már 11,6 százalékkal fizettek kevesebbet az egy napi
táppénz után. A kiadás csökkenése annak a következménye, hogy 2009 augusztusától
szigorodtak a táppénzszabályok.
Az egyéb kiadások is a tervezetten belül maradtak, 1,2 százalékkal kevesebbet költöttek az
előirányzatnál. A legjelentősebb kiadási tételt a GYED-ben részesülők utáni nyugdíjjárulék
címén a Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadott pénzeszköz jelentette. Ennek bevezetésére azzal
összefüggésben került sor, hogy 2009-től teljes mértékben az Egészségbiztosítási Alapot
terhelik a gyermekgondozási díj kiadásai.
Az Egészségbiztosítási Alap tervezettnél kedvezőtlenebb egyenlege alapvetően a
Természetbeni ellátásokon belül a gyógyító-megelőző ellátás kiadásainak köszönhető, amely
34 694 millió forinttal lépte túl az előirányzatot az év első négy hónapjában. Ha az egyszeri
kiadásoknak csak az időarányos részét vesszük figyelembe, akkor az így korrigált egyenleg
kedvezőbb képet mutat, bár így is kétséges, hogy tartható lesz-e az idei előirányzat. A
lakosság korösszetételéből és a megbetegedések gyakoriságából adódóan nő a betegforgalom,
a járulékbevételek kevesebbek, és az OEP gyógyszerkasszája már az év első négy hónapjában
9,5 százalékkal meghaladta az előirányzatot. A kassza csak a betegterhek növelése árán, vagy
úgy tartható az év során, ha az OEP nem fogad be újabb orvosságot a támogatott körbe.
51. ábra
Az Egészségbiztosítási Alap főbb kiadásai
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2009 őszén a Központi Statisztikai Hivatal irányításával először került sor hazánkban
az EU által standardizált lakossági egészségfelmérésre (ELEF). A tervek szerint a
felmérések ötévente megismétlődnek, így uniós szinten is összehasonlítható információkhoz
juthatunk a lakosság egészségi állapotának és életmódjának alakulásáról, és lehetővé válik a
lakosság egészségi állapotában bekövetkező változások nyomon követése. A felmérés a 15 év
feletti lakosság országosan reprezentatív mintáján, személyes megkérdezéssel készült. Az
eredmények alapján képet alkothatunk a lakosság egészségi állapotáról, az életvitel
jellemzőiről, az önellátással kapcsolatos korlátozottságról, valamint a testmozgásról,
táplálkozásról, egészségkárosító szokásokról és az egészségügyi ellátórendszer
igénybevételéről, illetve egyéb, az egészséget befolyásoló tényezőkről. Az egészségpolitikai
döntéshozók számára a felmérésekből származó információk lehetővé teszik a problémás
területek körülhatárolását, valamint a prioritások meghatározását.
A felmérés során sor került az egészség önértékelésére. A vélt egészség meghatározása azon
alapul, hogy az egyéneknek milyen a véleményük a saját egészségi állapotukról. A felnőtt
lakosság túlnyomó többsége elégedett az egészségi állapotával. Mind a nők, mind a férfiak
körében eléri, vagy meghaladja az 50 százalékot azoknak az aránya, akik jónak, vagy nagyon
jónak vélik egészségüket, míg azok aránya, akik úgy gondolják, hogy rossz, vagy nagyon
rossz az egészségük, csupán 15 százalék körüli.
52. ábra
A vélt egészség nemenként, 2009 (%)
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Vizsgálták azt is, hogy mennyit tehetünk egészségünkért. Egyre többen felismerik, hogy
egészségünket nem csak a biológiai adottságaink határozzák meg, hanem a
hozzáállásunkon, az egészség megőrzésére tett erőfeszítéseinken, életmódunkon is sok
múlik. Egyre több figyelmet fordítanak a fizikai és a társadalmi környezettel való
kiegyensúlyozott és harmonikus kapcsolatokra. Egyre többen felismerik az egészségtudatos
magatartás fontosságát, a megkérdezettek közel háromnegyede vélekedik úgy, hogy sokat,
vagy nagyon sokat tehet az egészségéért. A férfiak valamivel nagyobb hányada van tisztában
az egészséges életmód fontosságával, azonban jóval magasabb azon férfiak aránya, akik
ritkábban keresik fel orvosukat, vagy egészségkárosító életmódot folytatnak.
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Az egészségi állapot miatti korlátozottságot aszerint mérték fel, hogy az egyén mennyire tud
különböző tevékenységeket végrehajtani. 10 százalék alatt volt azok aránya, akiket az elmúlt
hat hónapban súlyos mértékben korlátozott valamilyen egészségprobléma a mindennapi
tevékenységek elvégzésében. A nők nagyobb aránya számolt be súlyos korlátozottságról,
mint a férfiaké. Örvendetesnek mondható, hogy a válaszadók közel kétharmada vélekedett
úgy, hogy semmi sem korlátozza a mindennapi életvitelben.
53. ábra
A mindennapi tevékenységben való korlátozottság, 2009 (%)
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A lakosság egészségi állapot javításának egyik eszköze a prevenciós jellegű programok
népszerűsítése, amelyek célja a betegségek korai felfedezése, így a gyógyítás minél korábbi
elkezdése. A felmérés adatai azt mutatják, hogy a lakosság egyre nagyobb hányada
rendszeresen részt vesz szűrővizsgálatokon, ellenőrizteti vérnyomását, vércukor- és
koleszterinszintjét.
A lakosság általános egészségi állapotára következtethetünk különböző betegségek
előfordulási gyakoriságából is. A megkérdezettek vezető helyen a magas vérnyomás, a
mozgásszervi és a szív- és érrendszeri betegségek csoportját jelölték meg, melyek
kialakulásában jelentős az életmód szerepe. A kedvezőtlen trendek hátterében sokszor az
egészségtelen életmód (alkoholfogyasztás, dohányzás) áll. A betegségek túlnyomórészt a
mozgásszegény, stresszel teli életmóddal, a rostban, vitaminokban és ásványi anyagokban
szegény, de koleszterinben és szénhidrátban gazdag táplálkozással, dohányzással, az alkoholés drogfogyasztással hozhatók összefüggésbe. A korai tünetfelismerés számos későbbi súlyos
megbetegedés megelőzését szolgálná, krónikus betegségek kialakulását akadályozhatná meg.
Az egészségügyi ellátások igénybevételét, illetve az ezzel való elégedettséget is felmérték. A
válaszadók a legnagyobb mértékben a háziorvosukkal vannak megelégedve, több mint
háromnegyedük rendszeresen, évente legalább egyszer felkeresi. Fogorvosát már ennél
ritkábban keresi fel a lakosság, a többség legalább kétévente egyszer elmegy. Fogorvosával a
lakosság nagyrészt elégedett. Leggyakrabban anyagi okok miatt, illetve félelemből maradnak
távol a betegek az orvosi vizsgálatoktól, kezelésektől, de sokan reménykednek abban is, hogy
a probléma magától megoldódik. Kórházi ellátást a magkérdezettek mintegy 15 százaléka
vett igénybe egy éven belül fekvő betegként. A válaszadók negyede időhiány, vagy a
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beavatkozástól való félelem miatt halasztotta el a szükséges orvosi kezelést. A kórházi
ellátást a lakosság közel fele tartja jónak, ötödük viszont elégedetlen a szolgáltatással.
Manapság egyre inkább terjednek az alternatív gyógymódok, kezelések. A lakosság növekvő
hányada gondolja úgy, hogy az alternatív gyógymódok megoldást nyújthatnak a
problémáikra. Ezek közül legelterjedtebbek a fürdőkúrák, gyógyvizes kezelések, melyeknek
hazánkban nagy hagyománya van. A megkérdezettek több mint 10 százaléka vette igénybe
egy éven belül terápiás céllal a gyógyfürdők szolgáltatásait. Az újabb, alternatív
gyógymódok, mint a homeopátia, akupunktúra, illetve fitoterápia még nem annyira
elterjedtek, a lakosság kevesebb mint 5 százaléka vette igénybe ezeket a kezeléseket.
Magasnak mondható viszont azok aránya, akik vitaminokat, táplálék-kiegészítőket szedtek
orvosi javaslat nélkül a felmérést megelőző időszakban. Ilyen készítmények rendszeres
szedéséről a megkérdezettek 25 százaléka számolt be.
A táplálkozás összetett módon befolyásolja az egészségi állapotot. Nagyban hozzájárul az
egészség megőrzéséhez, ugyanakkor bizonyos táplálkozási szokások kockázatot jelentenek
több betegség kialakulásában. A tápláltsági szint összefügg az egészségi állapottal. Az elmúlt
2-3 évtizedben a fejlett országok lakosai körében egyre nagyobb arányban fordult elő a
túlsúly, illetve az elhízás. Amennyiben ez a tendencia folytatódik, az elhízás a fejlett
országok egyik legsúlyosabb egészségügyi, társadalmi és gazdasági problémája lesz. A
dohányzás és az alkoholfogyasztás mellett a túlsúly, illetve elhízás több betegség kockázati
tényezője. A túlsúlyos, különösen az elhízott egyének között gyakoribb a magas vérnyomás,
az ischaemiás szívbetegség, az agyérbetegség, és a cukorbetegség.
54. ábra
A túlsúlyosak ás az elhízottak aránya (%)
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Forrás: KSH

A megfelelő egészségi állapot fenntartása nagymértékben tudatos törekvés és erőfeszítés
eredménye, hiszen a leggyakoribb halálhoz vezető betegségek, mint például a szív- és
érrendszeri betegségek kockázatát tudatosabb egészségmagatartással, a dohányzás, az
alkoholfogyasztás visszafogásával, megfelelő étrend követésével és rendszeres testmozgással
jelentősen csökkenteni lehetne.
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Tekintettel arra, hogy az egészséges táplálkozási szokásokat minél fiatalabb életkorban kell
kialakítani, ezért 2010. január 1-től elindult az iskolagyümölcs program, amely 600 millió
forintos uniós forrás felhasználásával valósul meg. A fél évig tartó program az 1-4. osztályos
tanulókra terjed ki, célja, hogy növelje a hazai gyümölcsfogyasztást, illetve javítsa az ifjúsági
táplálkozási szokásokat.
A testmozgás az egyik legfontosabb egészségmagatartási tényező, hiszen a megfelelő
testmozgás számos betegség kialakulásának kockázatát csökkentheti, illetve a már
kialakult betegségek esetében jelentősen hozzájárulhat a felépüléshez. A fizikai
inaktivitás csaknem kétszeresére emeli a szívkoszorúér-betegség következtében fellépő
halálozás kockázatát, illetve a stroke is gyakrabban fordul elő azoknál, akik nem végeznek
rendszeres testmozgást. Az átlagosnál magasabb testsúly kiemelkedő egészségi kockázati
tényező, mivel növeli egyes daganatos megbetegedések kialakulásának esélyét is. A felmérés
alapján a felnőtt lakosság fele egyáltalán nem végez intenzív testmozgást, harmada még
mérsékelt testmozgást sem.
A dohányzás súlyos egészségproblémákat okoz, jelentősen növeli az egyénekre és a
társadalomra nehezedő betegségterheket, és nagymértékben hozzájárul a halálozások magas
számához is. Jelentős szerepet játszik a keringési betegségek, a légzőszervi betegségek, a
légcső- és a tüdőrák, valamint a szájüregi rák kialakulásában is. A dohányzás okozta
megbetegedések jelentős terhet rónak az egészségügyi ellátásra, a társadalombiztosításra,
ezáltal az egész társadalomra. A felmérés adatai szerint a 15 éves és idősebb lakosság
csaknem harmada dohányzik, többségük napi rendszerességgel, és az is megfigyelhető, hogy
a férfiak körében 10 százalékponttal magasabb a dohányosok aránya, mint a nőknél.
A túlzott alkoholfogyasztás a dohányzás mellett a másik egészségre káros hatást kifejtő
egészség-magatartási tényező. A túlzott alkoholfogyasztás számos betegség kialakulásában
szerepet játszik, károsítja a testi-lelki egészséget, súlyos családi és egyéb szociális
problémákhoz vezet. Az esetek jelentős részében májzsugor lép fel, de jelentősen növeli a
légző-rendszeri, agyérrendszeri megbetegedések, a szájüreg és a garat daganatai, a sérülések,
mérgezések kialakulását és a korai halálozások számát. A felnőtt lakosság csupán 4,6
százaléka tartozik a nagyivók közé a felmérés szerint. A nők fele, a férfiak negyede állította
magáról, hogy egyáltalán nem fogyaszt alkoholt.
A lakosság egészségi állapota az utóbbi időben kismértékben javult, az
egészségtudatosság, a prevenció, az egészségmegőrzés egyre több ember számára kezd
fontossá válni.

Oktatás
Az európai gazdaság a nyolcvanas évektől kezdve egyre nagyobb versenyhátrányba került
riválisaival – legfőképpen az Egyesült Államokkal – szemben, a gazdaság növekedési üteme
érzékelhetően elmaradt a versenytársakétól. Ezt felismerve megindult a szakmai és politikai
tanácskozás, amelynek elsődleges célja az volt, hogy az okokat feltérképezzék és a
tendenciák megfordításához szükséges feladatokat, stratégiákat kidolgozzák. A helyzet
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elemzése kapcsán kerültek előtérbe az európai képzési rendszerek, amelyek legfőbb hátránya
a rugalmatlanság, az átláthatatlanság, az alacsony piacorientáltság, valamint a képesítések
egyenértékűségének a hiánya. Mindezek erősen visszavetették a hallgatói és munkavállalói
mobilitást, nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Európában nem jött létre valódi közös
munkaerőpiac, és felerősödött az agyelszívás (brain drain) jelensége. A feladat világos volt:
fokozni kell a nemzetközi versenyképességet és termelékenységet, javítani az európai
polgárok munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyeit, valamint növelni kell a minőségi
felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányát, s az európai felsőoktatási intézmények
vonzerejét. A gazdasági válság fokozta mindezen célok aktualitását, egyértelművé téve a
folyamatos stratégiai újragondolás és feladatteljesítés fontosságát.
A modern társadalmakban a megszerzett képzettség a felfelé irányuló társadalmi
mobilitás meghatározó szegmense. A gazdasági válság is rámutatott arra, hogy a felsőfokú
végzettség alapvető előnyt jelent, csökkenti a létbizonytalanságot, növeli az elhelyezkedést, a
munkaerőpiacon maradás esélyét, jelentősen javítja a bérpozíciót. Nemzetközi
összehasonlításban a 25-64 éves népességet tekintve, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők
arányában hazánk elmarad mind az uniós, mind az OECD országok átlagától, annak ellenére,
hogy a felsőfokú intézményekben tanulók aránya átlagon felülinek mondható. Tehát a
felsőoktatás expanziója, a diplomás szakemberek kibocsátása – a közvélekedéssel
ellentétben –, még mindig nem érte utol a fejlett európai országokat, ahol sok esetben
kétszer nagyobbak az arányok.
Hazánkban – a volt szocialista régió országaihoz hasonlóan – az 1980-as évek második
felétől indult el az oktatás erőteljes expanziója. Ez kezdetben a középfokú képzést
érintette, majd a ’90-es évektől fokozatosan továbbterjedt a felsőfokú oktatásra is. A
rendszerváltozás óta lényegesen emelkedett a felsőoktatásban résztvevők lépők száma.
A felsőoktatásban a nappali tagozatos hallgatói létszám több mint háromszorosára (243 ezer
fő), a többi tagozaton, kvázi felnőttoktatásban tanulóké négyszeresére emelkedett (128 ezer
fő).
55. ábra
A felsőoktatásban tanulók száma, 1990-2010 (fő)
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A 18-22 éves népességre számolt nettó beiskolázási arányszám14 alakulása is jól szemlélteti a
felsőoktatási expanzió hatásait: jelenleg a felsőoktatási képzésekben szokásosan megjelenő
18-22 éves népesség egynegyede felsőoktatási intézménybe jár, ami háromszoros
aránynövekedést jelent az 1990/91-es tanévhez képest. A 2005/2006-os tanévet követően
összességében csökkenő a felsőoktatási intézmények hallgatóinak a száma, az utóbbi 4-5
évben a felsőoktatás nettó beiskolázási mutatójában nem tapasztalható számottevő
elmozdulás. Ez részben a 18-22 éves korosztály létszámának a kilencvenes évek közepe
óta tartó és jövőben is folytatódó csökkenéséből, valamint a felsőoktatásban való
részvételi szándék visszaeséséből adódott. Ez utóbbi főként a 20 éven felüliek esetében volt
szembetűnő, amelyet jól mutat a felsőoktatásba jelentkezők számának korosztályonkénti
megoszlása. Igaz, hogy a hanyatló tendencia a 2008-as mélypontot követően megfordulni
látszik, de 2010-ben a felsőoktatásba jelentkezők együttes száma még így is 30 ezerrel
elmarad a 2004. évi értéktől. A következő években az uniós irányelvek figyelembe
vételével, a 20 éven felüliek fokozódó felsőoktatási részvételére számítunk. Azonban a
jelentkezési szándék és részvétel emelkedését mérsékli, hogy az esti és a levelező képzések
egyre drágábbak, így főként azok számára érhetők el nehezebben, akik alacsonyabb
végzettséggel, ezáltal többnyire alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek. A felemelkedési
lehetőséget rontja, hogy a 2010. január 1-jétől módosuló adójogszabályok értelmében
megszűnt a befizetett tandíjak adókedvezménye is. Tehát mindenképpen ösztönző
oktatáspolitikára van szükség, a felsőoktatási intézményeknek az eddigieknél hatékonyabban
kell bevonniuk a felnőtt lakosságot a képzésekbe, s ennek érdekében fejleszteni kell a
speciális felnőttoktatás képzési kereteit, minőségi feltételeit.
56. ábra
Az összes képzési szinten és formában a felsőoktatási
intézményekbe jelentkezők száma korosztályonként
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Megjegyzés: */Adott év szeptemberében induló képzések felvételi eljárása alapján.
**/Előzetes adat.
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A 18-22 éves korcsoportba tartozó nappali tagozatos tanulók arányát mutatja meg a teljes 18-22 éves
népességben. A mutató értelemszerűen csak közelítő jellegű lehet, hiszen csak a nappali tagozatos tanulókra
vonatkozik és nem veszi figyelembe a „túlkorosokat”, illetve az évismétlőket sem.
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Az elmúlt években a jelentkezők számának növekedése mellett a felsőoktatási
intézményekbe való bejutási korlátok enyhültek. Ezt jól mutatja a nappali tagozatú
felsőfokú alapképzésre, osztatlan és mesterképzésre első helyen felvettek jelentkezettekhez
viszonyított arányának évenkénti alakulása. Míg 1990-ben az első helyre jelentkezők közül
csak minden harmadik került be a felsőoktatásba, napjainkra a felvettek aránya megközelíti a
70 százalékot. Vagyis egyre inkább az a tendencia érvényesül, hogy aki jelentkezik
valamilyen felsőfokú képzési területre, egyre nagyobb eséllyel be is kerül oda. Azonban
képzési területenként jelentősek az eltérések, amely különbségekből megállapítható, hogy
melyek azok a szakok, képzések, amelyek kevésbé kedveltek, illetve továbbra is
közkedveltek. 2008-ban a természettudományi képzések körében ez az arány 124 százalék
volt, míg a művészeti képzési területeken 28, a gazdaság és irányítás, valamint a jogi képzési
területeken 70, a tanárképzés és oktatástudomány képzési területen pedig 94 százalékot tett
ki. A gazdasági környezettel és az uniós oktatáspolitikai célokkal összhangban
kialakított keretszám-változtatások és a hallgatói létszám alapján történő finanszírozás
helyett egy minőségi alapú költségvetési támogatásra való áttérés esetén a felsőoktatási
képzések iránti kereslet a közeljövőben átrendeződhet.
A felsőfokú oktatásban tapasztalható mennyiségi javulás mellett bizonyos képzettségek és
szakok kibocsátása esetén túlzott mennyiségi vonulat érvényesül. Ez „túlképzett” munkaerő
tömeges megjelenését vonja maga után a munkaerőpiacon, amely a piaci igények és
lehetőségek hiányában nem képes a képzettségének megfelelő munkához jutni kapni. Ezzel
párhuzamosan némely területen, mint például a fémiparban, építőiparban, egészségügyben
szakmunkás- és szakemberhiánnyal kell szembenézni. Az oktatási rendszer képzési
szerkezete nem minden szinten idomul a gazdasági és a társadalmi szereplők igényeihez,
a munkaerőpiac és a tudásalapú társadalom követelményeihez. Ezek a szerkezeti
torzulások gyengítik hazánk versenypozícióját. A felsőfokú képzéseken belül az Eurostat
2007-es adatai szerint európai szinten hazánkban túl magas a társadalomtudományi-,
gazdasági- és jogi képzésekben részt vevő hallgatók aránya (Magyarország: 40,6%, EU:
33,9%). Ezzel szemben a munkaerőpiacon keresett műszaki szakembereket, mérnököket
képző szakokon, valamint a természettudományi képzéseken az uniós átlag alatti arányt érnek
el a hazai hallgatók (Magyarország: 11,5 ill. 6,9%; EU: 14 ill. 10,5%).
A magyar felsőoktatás képzési rendszerében a legnagyobb változás a bolognai
folyamathoz való csatlakozás 1999-ben történő ratifikálása volt. Az európai felsőoktatási
rendszerek megújításának egyik alapvető oka a megváltozott globális környezeti
viszonyokhoz való alkalmazkodás szükségességének felismerése. A felsőoktatással szemben
támasztott társadalmi-gazdasági igények változása meghatározó jelentőségű a felsőoktatási
rendszer átalakításában. A globális, tudásalapú társadalom megnövekedett humánerőforrás
kereslete, a felsőoktatási expanzió a korábbi elit jellegű oktatási mechanizmusokat
megkerülhetetlenül a tömegoktatás, az univerzális egyetem felé lendítette. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy az új rendszerben ne lehetne megteremteni az elitoktatáshoz a minőségi
kritériumokat. A XXI. századra radikálisan átalakultak a modern egyetemek céljairól,
feladatairól, funkcióiról, struktúrájáról és hatékony működéséről vallott nézetek. A
nemzetközi erőtér mozgását látva, a tudáspiac éleződő versenyében Európa államaiban
elengedhetetlenné vált egy egységes felsőoktatási stratégia kidolgozása, egy kompatibilis
oktatási struktúra létrehozása, amely következményeként jelentős oktatásstratégiai
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reform indult útnak Bolognában. A bolognai folyamat lényegében nem tesz mást,
minthogy a változó makro-környezethez sikeresebben alkalmazkodó angolszász, közelebbről
az amerikai felsőoktatási modellt adaptálja, amelynek sokszínűsége, rugalmassága és
piacorientáltsága a kedvező oktatási és kutatási infrastruktúrával párosulva nagyban
hozzájárult az USA vezető gazdasági szerepéhez.
A kiindulópontot jelentő Sorbonne Deklaráció a felsőoktatási célokat fogalmazta meg: 1.
Európai felsőoktatási térség létrehozása. 2. Közös képzési keretrendszerek és tanulmányi
ciklusok. 3. Nemzetközileg átlátható, elismerhető képzések, képesítések. 4. Hallgatói és
oktatói mobilitás ösztönzése. A Bolognai Nyilatkozat a követendő stratégiát fektette le. A
Prágai Nyilatkozatban már a stratégia megvalósulásához vezető akciók jelentek meg (pl.
élethosszig tartó tanulás elősegítése, a felsőoktatási intézmények és hallgatók
reformfolyamatokba történő bevonása). Az oktatásért felelős európai miniszterek későbbi
találkozói során kiadott kommünikék távolabbi célok megfogalmazásával, az Európai
Felsőoktatási Térség (EFT) utáni időszak feladataival is foglalkoztak (pl. társadalmi-szociális
dimenzió, esélyegyenlőség erősítése, foglalkoztathatóság javítása, minőségbiztosítás
fejlesztése, nemzetközi nyitottság). Mindezek alapján egy olyan Felsőoktatási Térség
létrehozása a cél, amely elősegíti a mobilitást, nemzetközileg versenyképes, vagyis vonzó
az oktatók és hallgatók számára nem csupán Európában, hanem a világ más tájain is.
Egyértelműen megnyilvánul, hogy a felsőoktatás nem önmagáért való intézményrendszer,
annak megítélése a gazdasági, illetve társadalmi hasznosság függvénye. Az egész folyamat
egy összefüggő és koherens célrendszert jelent, amely alapvető prioritások mentén
szerveződik.
31. táblázat
A bolognai folyamat kiinduló célkitűzései és a jubileumi Budapest-Bécs
miniszteri találkozó megállapításai
Bologna Nyilatkozat (1999)

Budapest-Bécs Nyilatkozat (2010)

1. Könnyen áttekinthető és összehasonlítható
fokozatot adó képzési rendszer bevezetése.
2. Alapvetően két fő cikluson (alapképzés –BA,
egyetemi képzés – MA) alapuló felsőoktatási képzési
rendszer bevezetése.
3. A hallgatói mobilitást elősegítő kreditrendszer
létrehozása.
4. Az egyenlő esélyekkel megvalósuló hallgatói és
oktatói mobilitás segítése.
5. A minőségbiztosítás területén az európai
együttműködés támogatása összehasonlítható
kritériumok és módszerek által.
6. A felsőoktatás európai dimenziójának kialakítása,
az európai érdekek és értékek megjelenítése a
felsőoktatásban.

1. A szakpolitikai párbeszéd és együttműködés
nemzetközi élénkítésének szükségessége.
2. A bolognai célok és reformok némelyikének
indokolatlansága és a bevezetés alacsony
hatékonyságának elismerése.
3. A bolognai folyamattal kapcsolatos jobb
információ-áramlás és folyamatok megértésének
elősegítése a társadalomban.
4. A tanuló-központú oktatás további támogatása.
5. A felsőoktatás közfelelősségének hangsúlyozása.
6. Olyan lépések ösztönzése, amelyek megkönnyítik
az elfogadott bolognai elvek és célkitűzések megfelelő
és teljes körű megvalósítását.
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A bolognai folyamat tehát egy közös európai válasz korunk globális kihívásaira, amelynek
célja egy hatalmas és egységes tudáspiac, a Tudás Európájának kialakítása. A Bolognamodell egy lineáris, lépcsős képzési rendszer, amely piramis szerzetű és a mobilitás
követelményeit tartja elsődlegesen szem előtt, átjárható képzési struktúrát teremtve
nem csupán vertikálisan, hanem horizontálisan is, vagyis több átmeneti lehetőséget
biztosít az összeurópai felsőoktatási rendszer berkein belül. Az alapképzés a szélesebb
alapozást, a gyakorlatorientált képzést, valamint a munkapiacon való elhelyezkedéshez
szükséges kompetenciák megszerzését preferálja. Ez kevésbé specializált, hiszen ez az a
szint, ahol a középiskolásból általánosan képzett munkavállaló válik és megteremtődik az
esély a munkapiacra való kilépésre. Tehát lényegében ez a tömegképzés elsődleges színtere.
Erre épül rá második lépcsőként a mesterképzés, amely az általánosan képzett potenciális
munkavállalót készíti fel a szaktudományok mélyebb befogadására. Tulajdonképpen a
harmadik képzési ciklusban, a doktori képzéseken valósul meg a régi egyetemi struktúrába
ágyazható elitoktatás. Az innen kikerülő hallgatókból a szaktudomány kutatója, oktatója
válhat.
A bolognai folyamat középpontjában a munkaerőpiac áll, vagyis az európai hallgatók és
oktatók mobilitásának és az európai munkaerőpiacra történő integrációjuknak a
megkönnyítése érdekében született meg, amely az egyetemeknek a munkaerőpiachoz fűződő
újfajta viszonyrendszerét is magában foglalja. A felsőoktatás minőségi kritériumainak
megteremtése is központi tényezőjévé vált az EFT létrehozásának. Ez közvetve hatást
gyakorol a különböző képesítési fokozatok, képzési rendszerek transzparenciájára, az oktatási
rendszerben résztvevők mobilitására is. További nagyon fontos elem a felsőoktatási
esélyegyenlőség, a széles társadalmi hozzáférés biztosítását célzó szociális dimenzió,
valamint a külső dimenzió is, amely a nemzetközi kapcsolatrendszer építését szolgálja. Ennek
fényében hatékonyan kell tájékoztatni az Európán kívüli világot az európai értékekről, a
bolognai célkitűzésekről és az Európában való tanulási lehetőségekről. A Bologna-folyamat
egyik jelentős újítása a tanárközpontú képzés felől való elmozdulás a hallgatóközpontú
tanulás felé, amelynek eredményeként a tanítás helyett az önálló tanulásra helyeződik a
hangsúly. Az egyik legfontosabb törekvés a hallgatói mobilitás ösztönzése, amely kapcsán a
kitűzött cél az, hogy az Európai Felsőoktatási Térségben oklevelet szerző hallgatók 20
százalékának 2020-ra legyen külföldi tapasztalata. Jelenleg a magyar felsőoktatásban tanuló
összes hallgató mindössze két százaléka mondhatja el ezt magáról.
Mára Magyarországon is kialakultak a Bologna-modell keretei, struktúrái, sok esetben
azonban nem történt meg a tényleges paradigmaváltás, csupán a meglévő struktúrák
kaptak új címkéket. Sok helyen az érdekcsoportok küzdelme, az érdekérvényesítési
potenciál szabta meg a reformok tartalmi elemeit. Volt, ahol az addigi főiskolai
képzéseket ültették át alapképzésre, egyes intézményekben egyszerűen kettévágták a régi
egyetemi szakot, vagy az öt év anyagát tömörítették három évre. Ezek azonban a célok téves
interpretálása, hiszen nem a stratégiai eszközök átvétele és kényszerű átültetése a cél. Nem
szabad összetéveszteni a célt az eszközzel és fordítva.
A Bologna-modell eredményes működése nagyban függ a felsőoktatás finanszírozásától,
a felsőoktatási szereplők anyagi hátterének biztosítottságától. A felsőoktatásra fordított
oktatási kiadás a GDP százalékában az utóbbi éveket tekintve csökkent, így 2004 óta az
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EU27 átlagos szintje alá került. Hasonlóan alakultak a kutatás-fejlesztési tevékenységeket is
magában foglaló felsőfokú oktatási ráfordítások az egy főre jutó GDP arányában számolt egy
hallgatóra jutó oktatási költségei: 2000 és 2006 között e téren csaknem 20 százalékpontos a
csökkenés, így a mutatószám az OECD-átlag és az EU19-átlag alá esett. Ugyanakkor a PISA
eredmények arról tanúskodnak, hogy az oktatási ráfordítások és a képzési outputok közötti
kapcsolat nemzetközi viszonylatban igencsak mérsékelt. Tehát a pénzügyi szabályozás
mellett egyéb feltételek egyidejű teljesülése is szükséges a magas színvonalú képzésekhez
(pl. hatékony képzési struktúra, minőségi tanárképzés).
A bolognai folyamat nem ért véget, a felsőoktatás-stratégiai lépések folyamatos alakítása, a
további rendszerszemléletű elgondolások, valamint az oktatási outputok rendszerértékelő
visszacsatolása további fontos mérföldkövek. A nemzeti és az európai felsőoktatás belső és
külső körülményeinek a bemutatása, a nemzetközi versenypozíció objektív értékelése,
továbbá a hatékony információáramlás, az oktatáspolitikai célok, valamint a finanszírozási
módok érthető, lényegre törő interpretálása és széles körű társadalmi megvitatása szintén
elengedhetetlen. A magyar felsőoktatási rendszernek olyan minőségi tudást kell nyújtania,
amely a gyakorlatban is alkalmazható, hozzájárulva a gazdaság teljesítményének
fokozásához. Hosszútávon ez alapozhatja meg a gazdasági válság negatív hatásainak
mielőbbi kompenzálását, Magyarország jövőbeni versenyképességét, gazdasági-társadalmi
fenntarthatóságát. A szervezeti keretek korszerűsítésével valamint tartalmi kitöltésével a
nemzetközi igényeknek is megfelelő képzési rendszer alakulhat ki, amely a jelenleginél
korszerűbb, a gyakorlatban és a kutatásban egyaránt hasznosíthatóbb ismeretekkel bocsátja ki
a jövő szakembereit. A tartalmi elemek elsajátítása és gyakorlati megvalósítása hosszabb
tanulási folyamatot igényel, amelynek még csak a kezdetén vagyunk. A feltételek adottak
ahhoz, hogy e folyamat eredményeként hazánkban is korszerű oktatási rendszer működjön.
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