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ELŐSZÓ 
 

 

Miért a címben szereplő „W”? Mire utal a megjelölt „Két válság közt” fogalom, mint 

elemzési iránytű? 
 

Egyrészt: jelen kötetünket a „Magyar Gazdaság Vargabetűje” című intézeti kötet 

folytatásának tekintjük, másrészt immár egyértelmű, hogy a magyar gazdaság fejlődése ismét 

„Vargabetűt” írt.

 A „két válság közötti” főcím arra utal, hogy a”válság" különböző módon, 

de rendszerválságként jelentkezett hazánkban 1990-ben és 2010-ben is. 1990-ben a 

„rendszerváltás” utáni „transzformációs válság” veszteségeit éltük meg, 2010-ben pedig 

harmadik éve annak, hogy az információs forradalom által fűtött globalizációs folyamatot a 

rendszer lényegéből, belső ellentmondásaiból is fakadó pénzügyi-, banki- és reálgazdasági 

válság teszi próbára. Milyen állapotban érte hazánkat a nemzetközi gazdaság válsága? 

Milyen társadalmi-gazdasági folyamatok zajlottak le a két időpont között Magyarországon?  
 

Jelen munkánk az 1990-2010 közötti időszak hazai társadalmi, gazdasági fejlődését tekinti át. 

A vizsgált időszakra esnek a rendszerváltástól a világgazdasági válságig eltelt évtizedek 

korszakformáló változásai, amelyek a jelentős terhek, veszteségek és kedvezőtlen események 

ellenére is számottevő eredményeket tudnak felmutatni. A megtett út meglehetősen 

göröngyös volt, sok tekintetben a tanulás éveit éltük. A korábban veszni látszott demokrácia 

és piacgazdaság alapjait megteremtettük. Az amúgy sem könnyű tanulási, kísérleti időszakot 

a világgazdaság korszakos változásai, olykor annak válságai nehezítették. Ez mindenkitől 

áldozatokat is követelt. A jelenlegi világgazdasági válság okozta a legnagyobb 

megrázkódtatást hazai és nemzetközi téren egyaránt. A társadalmi-gazdasági nehézségek 

fokozatosan oldódni látszanak, a megrázkódtatás mérete és okai azonban nyilvánvalóvá 

teszik, hogy a piacgazdaság új korszaka kezdődik, a korábbi sztereotípiák már nem 

működőképesek, a globális gazdaság kezelése új eszközrendszert igényel, amely 

értelemszerűen a meglévők reformjából, új intézkedések kidolgozásából fog összeállni. Mára 

jó esélyünk nyílhat egy lassú, konszolidált felemelkedésre, ehhez azonban tárgyszerűen kell 

értékelni a közelmúltat. Ezen gondolatoktól vezérelve tűzte napirendre az ECOSTAT a 

társadalmi-gazdasági folyamatok rendszerszemléletű vizsgálatát. Az alapkutatásokban is 

gazdag elemzés alapján a főbb következtetések levonása mellett teret kívánunk adni a 

feladatok továbbgondolásának és bőséges számanyag közreadásával a további kutató 

munkának. 
 

A kötet zömében tényfeltáró- és elemző jellegű, erénye a külső és belső társadalmi-gazdasági 

folyamatok és összefüggések szakszerű feltárása és dokumentálása. Emellett jobbító 

javaslatok kidolgozására is vállalkoztunk. Munkánk során felhasználtuk a legfrissebb 

elemzési, számítási módszereinket és tapasztalatainkat. Az adatbázisok értékelése 

modellezési és mikroszimulációs elemzések közzétételével egészül ki. A háromszáz oldalt 

kitevő elemző rész jórészt a Függelékben szereplő, mintegy 150 oldal terjedelmű 

számanyagra épül. A könnyebb kezelhetőség érdekében a szövegben erre mértéktartó 

mennyiségű utalást tettünk, amelyeket az olvasó számára könnyen áttekinthető táblázatok, és 

ábrák formájában adtunk közre. 

                                                           
 A Magyar Gazdaság Vargabetűje (Budapest, 1993. AULA Kiadó) c. kötetünkben a rendszerváltás előtti 

korszak fejlődésének ellentmondásait, a rendszerváltást megelőző évtizedek társadalmi-gazdasági fejlődésének 

ellentmondásait vettük górcső alá. 



 

Az összeállítás öt fejezetre tagoldóik. A nyitófejezetben a magyar gazdaság külső mozgásterét 

tekintettük át, figyelemmel arra, hogy ilyen kisméretű és nyitott gazdaság lehetőségeit 

alapvetően külkapcsolatai determinálják. Kiemelkedő a szerepe e téren az Uniós 

csatlakozásnak 2004 májusában, amely kiszélesítette és egyben szigorú keretek közé vonta 

nemzetközi munkamegosztásban elfoglalt helyünket. A fejezet a jelenlegi gazdasági válság 

természetrajzát új szempontból közelíti meg, egyben felvázolja világgazdasági mozgásterünk 

várható tendenciáit. A második fejezet a hazai makrogazdasági növekedés és egyensúly 

alakulásának két évtizedét tekinti át, nekirugaszkodásaink és megtorpanásaink korszakai 

szerinti tagolásban. A fejezet a fenntartható egyensúly kérdésköre mellett újszerű 

megközelítésben vizsgálja a hazai és külföldi tőkefelhalmozás, valamint a működőtőke-

beáramlás társadalmi-gazdasági modernizációban játszott szerepét. Az állam szerepvállalása 

és a piacgazdaság hatására bekövetkezett társadalmi rétegződés bemutatása szintén 

érdeklődésre tarthat számot. A harmadik fejezet a magyar gazdaság gyökeres szerkezeti és 

ágazati átalakulását tekinti át, a mezőgazdaság pozícióvesztésétől a korszerű gépipar 

kiépüléséig, illetve a szolgáltató szektor megerősödéséig. Az egyes ágazatok fejlődése iránt 

érdeklődők bőséges tényanyagot találnak ismereteik kiegészítéséhez és adott esetben 

munkájukhoz is. 
 

Az ország időről-időre megroppanó egyensúlyi problémáival a negyedik fejezetben, kiemelten 

foglalkoztunk. Eredményeink inkább diagnózis jellegűek, az átfogó terápia kidolgozása a 

további kutatásaink tárgya. A tanulmány rendkívül gazdag és új összefüggésekre is rávilágító 

fejezete a társadalmi viszonyok két évtizedes változásait bemutató V. rész. A magyar 

társadalom romló demográfiai tendenciákkal, önpusztító életmóddal, rossz egészségi 

állapotban, fenntarthatatlan életszínvonallal, korszerűtlen képzettséggel, ugyanakkor óriási 

várakozásokkal és a modernizáció igényével ért a rendszerváltás küszöbére. A kilencvenes 

évek elejének néhol alig követhető gyorsasággal végbement változásai egyes csoportok 

számára olyan jelentős veszteségekkel jártak, amelyeket a későbbiekben sem lehetett pótolni, 

ugyanakkor mások számára a kibontakozás lehetőségeit hordozták és a modernizációs 

folyamatok megkezdését is lehetővé tették. Napjainkban a társadalom életfeltételei sok 

esetben alig emlékeztetnek a két évtizeddel ezelőttire. Hogyan változtak meg a demográfiai 

tendenciák? Mi okozza a permanensen alacsony foglalkoztatottságot? Milyen jövedelmi 

folyamatok mentén indult meg a társadalom polarizálódása? Hogyan ment végbe az életmód 

modernizációja? Képesek voltak-e reagálni a változásokra a nagy ellátórendszerek? 

Alkalmas-e arra az oktatási rendszer, hogy a következő generációk csökkenthessék az ország 

fejlettségbeli lemaradását? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre keressük a választ az ötödik 

fejezetben. E téren a terápia kidolgozása, a jövő feladatainak kijelölése, időzítése, széleskörű 

társadalmi konszenzus megteremtése középtávú erőfeszítéseket igényel. 
 

Összefoglalónk tárgyszerű és széleskörű látleletet, számos következtetést és javaslatot 

tartalmaz.  
 

A tanulmánykötet készítésében résztvevő intézeti kutatók az elemző munka mellett olyan 

dokumentációt hoztak létre, amelyet történelmi áttekintésnek és egyben a további kutatások, 

esetenként döntéshozatalok alapjának tekinthetünk. Ezt a kötet Függelékének táblázatanyaga 

közli.  
 

 

Budapest, 2010. május 31. 
 

A szerzők 
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I. 

A MAGYAR GAZDASÁG KÜLSŐ MOZGÁSTERE  

AZ UTÓBBI KÉT ÉVTIZEDBEN 
 

 

A magyar gazdaság fejlődésében (lévén kis, nyitott, tőkehiányos gazdaság) a külső 

feltételeknek mindig is meghatározó a szerepük. Történelmi tapasztalatok szerint a 

nemzetközi rendszerben csak olyan országok tudtak a fejlettek közé kerülni, vagy azokat 

jelentősen megközelíteni, amelyekben a kedvező belső és külső feltételek egybeestek. A 

belső feltételeket olyan céltudatos és érdemi fejlesztési politika formálta, amelyben nemzeti 

egységet tudtak kialakítani. A külső feltételek részben igen jelentős anyagi eszközök, illetve 

az új technika tömeges beáramlását jelentették, részben biztos külső piacokat, de 

mindenekelőtt olyan politikai szimpátiát a világgazdaság erőközpontjai részéről, amely 

anyagi előnyökre is lefordítható volt. Hogyan változott hazánk felzárkózásának külső 

feltételrendszere, mozgástere az utóbbi két évtizedben? Az átmenet kezdetén megörökölt 

közepes fejlettség előny volt, majd csapdahelyzetté vált, amiből egyre nehezebb kitörnünk? 

Mit jelent Magyarország „közepes fejlettsége” a XXI. század első évtizedének végén?  
 

Ezek releváns kérdések, az OECD számításai szerint ugyanis az egy főre jutó GDP mutatók 

alapján ezen a közepes szinten voltunk 1900-ban, 1950-ben, 2000-ben és ma is. Azért is 

indokolt a kérdésfelvetés, mert a világgazdaság utóbbi 20 esztendejének strukturális és 

intézményi átrendeződései, a nemzetközi gazdasági növekedés változó hajtóerői és földrajzi 

erőközpontjainak átstrukturálódásai új tendenciákat hoztak, mélyítettek el a nemzetközi 

gazdasági kapcsolatok minden területén. A közepes fejlettségből való kitörés, sőt az e szinten 

maradás is sok esetben jelentős erőfeszítéseket követel. A jelen korban az információs 

forradalom által fűtött globalizációs folyamat a rendszerváltás utáni időszakhoz képest új 

nemzetközi felzárkózási stratégiát igényel, s új kényszereket szül a magyar gazdaság 

nemzetközi alkalmazkodásában is.
1
 

 

 

1. A globalizálódó világgazdaság új növekedési hajtóerői – felzárkózás és 

lemaradás az OECD térségben 
 

A rendszerváltozás legfőbb céljai az alábbiakban foglalhatók össze: 

 

1. a korábbi alacsony hatékonyságú és kevésbé versenyképes gazdaságunkat váltsuk fel egy 

történelmi tapasztalatok szerint hatékonyabb, piacgazdasági rendszerrel; 

2. a nyugati országok általános emberi, üzleti normáihoz igazított jogrendszerrel bíró EU 

kontinensnyi piacába integrálódjunk mielőbb, hogy ez által olyan lehetőséghez 

juthassunk, amellyel belátható időn belül fel tudunk zárkózni a nyugat-európai országok 

átlagos fejlettségi szintjéhez; 

                                                 
1 A tanulmány az ECOSTAT keretében 11. éve zajló Európa-kutatásunk keretében megjelenő Bővülő Európa c. 

negyedéves kiadványunk elemzései alapján készült. Emellett felhasználtuk az Intézetünkben negyedéves 

gyakorisággal megjelenő MONITOR c. kiadványunk világgazdasági fejezeteit, valamint az ECOSTAT-VKI 

közös kutatási projekt keretében készült saját intézeti tanulmányainkat, és a kutatási összefoglalót. A 

tanulmányok jegyzékét a fejezet végén közöljük. 
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3. a rendszerváltozás és a piacgazdasági átalakulás során a legkevésbé sérüljenek az 

állampolgárok emberi létbiztonsághoz, és szükség szerint a társadalmi szolidaritáshoz 

(segítséghez) és esélyegyenlőséghez fűződő jogai. 

 

A fenti célok mellett az alábbiak jelentettek kihívást: 

 

 transzformáció – ami a hazai társadalom és gazdaság adaptációja, azaz egyidejű 

alkalmazkodása a nemzetközi erőtérhez, valamint belső viszonyaink és környezetünk 

modernizálása; 

 fenntarthatóság – az egyensúly megőrzése, az átalakulás társadalmi, gazdasági és 

környezeti szempontjainak figyelembevételével; 

 felzárkózás – visszatérés és kapcsolódás a fejlett világhoz, elfogadható életminőséget 

biztosító állapot elérése és tartósítása. 

 

A fentiek egyenként is komoly erőfeszítéseket kívánnak, együttesük pedig különlegessé teszi 

a korábbi húsz év törekvéseit, és meghatározza az időszakra vonatkozó kutatások irányát és 

szempontjait. A fentiekben megjelölt célok rendkívül bonyolult feladatot jelentettek, amelyet 

különböző külső és belső okokra és gyengeségeinkre visszavezethetően csak részben sikerült 

megvalósítanunk. Ebből a szempontból a legfajsúlyosabb tényező, hogy a világgazdaság 

fejlődésében a legutóbbi két évtizedben olyan gyökeres változások zajlottak le, amelyekhez 

még a legfejlettebb országok is csak felemás sikerrel tudtak alkalmazkodni. Ezen tényezők 

közül elsőként a növekedés új tényezőit, a nemzetközi felzárkózás trendjeit, a 

világkereskedelem és nemzetközi működőtőke áramlások fentiekben játszott szerepét tekintjük 

át. 

 

 

1.1. A nemzetközi gazdasági növekedés új tényezői 

 

A legutóbbi két évtized legmarkánsabb jelensége a globalizációs folyamat elmélyülése. Ez a 

kereskedelmi és termelési szféra olyan fokú és minőségű internacionalizációját jelenti, 

amelyet a pénz- tőkepiacok nemzetközi összefonódása kísér és táplál. A transznacionális 

vállalatok (TNC) hálózattá szerveződése révén nemcsak a termelés, értékesítés, de az 

újratermelési folyamat minden eleme nemzetközi szinten szerveződik, és azok minden pozitív 

és negatív társadalmi hatása is világgazdasági szinten érvényesül. A globalizáció mára 

visszafordíthatatlan történelmi folyamattá vált, és úgy alakítja át a társadalmon belüli 

viszonyokat és tranzakciókat, hogy ezáltal az interakciók és a hatalomgyakorlás 

világrészeken átnyúló hálózatai jönnek létre.  

 

Az elmúlt két évtizedben hangsúlyeltolódás és korszakosnak nevezhető változás történt a 

gazdasági növekedés tényezőiben. Ezt az informatikai forradalom tette lehetővé, és a 

tudásalapú társadalom kiépülése kíséri. Ez - leegyszerűsítve - azt jelenti, hogy a tudástartalom 

a termelési folyamat egyre növekvő arányát adja. Közgazdasági értelemben a neoklasszikus 

megközelítés szerint a növekedés fő tényezői elsősorban a kínálati oldali tényezők, vagyis, a 

munka illetve a tőke mennyisége. Az e feletti részt a teljes tényező termelékenység elemei 

alkotják. Ez a neoklasszikus megközelítés ma is nagyon fontos tanulságokkal jár, ám az újabb 

növekedési elméletek ezt kiegészítik. A modern növekedési elméletek számba veszik a 

kereslet változása mellett a földrajzi körülményeket, a nemzetközi kereskedelem feltételeit és 

változó csatornáit, vagy egy adott nemzetgazdaság optimális nyitottságát. A modern felfogás 
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szerint a makrogazdasági politikák hatékonysága, sőt az intézményi tényezők is növekedési 

faktorok. 

 

Míg korábban a ráfordítás- és erőforrás-alapú elemzés lefedte a társadalmi és gazdasági 

fejlettség szintjét, az extenzív-típusú növekedés eredményességét, mára új minőségi tényezők 

kerültek előtérbe, még a 80-as évek intenzitási mutatóihoz viszonyítva is. A tudás alapú 

gazdaság (knowledge drived economy) egy korlátlanul növelhető és megújítható erőforrást 

helyezett a termelési tényezők sorába, nevezetesen, a tudást, illetve a képességet annak 

alkalmazására. Ezáltal jelentősen megváltoztak a gazdasági növekedés felhajtó erői. Emellett 

átstrukturálódott a gazdaságok ágazati szerkezete, nőtt a szolgáltatási szektor súlya, ami 

szintén befolyásolta a gazdasági ciklusok milyenségét. Az „Új Gazdaság” egyre inkább 

áthatja a hagyományos gazdasági ágazatokat is, megváltoztatva a konjunktúrák természetét.  

A felzárkózási folyamatban meghonosodott „tudás alapú” társadalom fogalmi rendszere 

összetett. Alapvető, hogy a tudás és információ két dolog. Tudásalapúvá akkor válik egy 

gazdaság, ha az információk birtokában minőségi, fenntartható növekedést képes elérni. Az 

OECD országaiban, az utóbbi évtizedben megduplázódott a csúcstechnológiát képviselő 

iparágak termelése és exportja. Ma a korábbiaknál sokkal szervesebben kapcsolódik össze a 

termelés, információ, tudomány, oktatási rendszer, vállalati szervezetfejlesztés, 

menedzsment, vállalatirányítás, befektetési portfolió alakítása, új típusú szövetségek a 

beszállítókkal, valamint az ún. eszközmenedzsment, vagyis az eszközlekötés- és 

kihasználtság hatékonyságának növelése. Azok a térségek, nagyvállalatok javíthatnak 

nemzetközi pozícióikon, amelyek ehhez kedvező gazdasági-társadalmi környezetet hoznak 

létre. Korszerűsítették a gazdaságpolitikájukat, szabályozási, jogi és intézményi kereteket, 

vállalkozásbarát feltételeket teremtettek. 

 

Az átmenet a tudásalapú társadalomba és gazdaságba nem fájdalom-mentes, és különösen 

sújtja a lemaradó, alacsony képzettségű rétegeket, a hagyományos szektorokat a fejlett 

világban is. Meggyorsítja a vállalatok munkaerő forgalmát és megköveteli a rendszeres 

szakma-váltásokat és az át-, illetve a továbbképzéseket. A fejlett országokban nő a 

bizonytalanság, vagy legalábbis ennek pszichológiája a gazdasági jövőt illetően annak 

nyomán, hogy Kína, India és más feltörekvő országok sok százmilliós munkaképes és 

növekvő képzettséggel rendelkező lakója lépett a nemzetközi munkaerő piacra. Ez a még 

mindig igen olcsó munkaerőtömeg jelentős vonzóerőt jelent azoknak a nemzetközi 

társaságoknak, amelyek olcsó és kvalifikált munkaerőt keresnek. Ezzel egyidejűleg a 

technikai fejlődés nyomán egyre több termelő és szolgáltató tevékenység ad lehetőséget 

globálisan mobil munkaerő alkalmazására. A termelő tevékenységek nagy tömegben 

végrehajtott kihelyezése ösztönzi a globalizációellenes mozgalmakat a fejlett országokban 

is. A 90-es, majd a 2000-es években a fenti tendenciák elmélyültek, úgy a reál-, mint a 

pénzügyi szférában.  

 

A nemzetközi gazdasági növekedés és felzárkózás kérdéskörét újabb szempont szerint 

közelíti meg a 90-es évektől egyre markánsabban megfogalmazódó fenntartható 

növekedés/fejlődés gondolata. Stratégiai feladatként ugyanis a felzárkózás eredményei is csak 

azzal összefüggésben ítélhetőek meg, hogy azok a fenntartható fejlődés egészébe 

illeszkednek-e? Ugyanígy a versenyképesség is csak a fenntarthatóság mértékében lehet 

reális. A fenntartható növekedés csak a szociális és a környezeti problémák megelőzésének, 

és a gazdasági fejlődés közötti sokrétű összefüggések figyelembevételével valósulhat meg. A 

sajátosan környezeti, illetve társadalmi-gazdasági kérdéseket együttesen megközelítve kell 
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megfigyelni a fejlődés fenntarthatóságának értékelésekor. Ezen új növekedés-felfogást mi az 

alábbiakban definiáljuk:  
 

a.) A gazdaság fejlődése és növekedése akkor fenntartható, vagyis egyensúlyi, ha a gazdaság 

stabilitását úgy biztosítja, hogy társadalmilag is fenntartható és hosszú távon ökológiai 

szempontból sem káros. Vagyis: 

 a gazdaság növekedése nem jár a külső és belső egyensúlyok olyan 

megbomlásával, amikor a külső erőforrások bevonása már döntően az 

egyensúlytalanságot finanszírozza, 

 a növekedés külső és belső finanszírozása úgy biztosított, hogy a technikai haladás 

indukálása és abszorpciója révén egy modernizálódó gazdasági szerkezet alapján 

integrálja a nemzetgazdaság humán erőforrásait,  

 a gazdasági növekedés extenzív tényezői nem a környezet rovására terjeszkednek, 

az intenzív tényezők pedig környezettudatos technológiai fejlődést preferálnak. 
 

b.) A társadalmi fenntarthatóságon azt értjük, hogy a gazdaság fejlődése a társadalmi 

kohézióval párhuzamosan halad. Vagyis társadalmi, politikai konszenzus van a 

tekintetben, hogy az önmagát újratermelő társadalmi leszakadást felszámolják. Ehhez a 

társadalmi elosztó rendszereket úgy működtetik, a bevonható nemzetközi forrásokat úgy 

használják fel, hogy a szolidaritás, igazságosság, és társadalmi ösztönzés egyszerre 

érvényesüljön. Vagyis, a központosított jövedelmek újraelosztása az esélyteremtéshez is 

hozzájárul az oktatáspolitikán és az egészségügyi rendszer hatékony működtetésén 

keresztül, de olyan társadalmi párbeszédre törekszik, ami a tudást, és innovatív 

elkötelezettséget is ösztönzi. A társadalmi fenntarthatóság és fenntartható társadalom 

közötti dialektika a finanszírozhatóság gazdasági aspektusa mellett az életminőség 

környezeti fenntarthatóságára utal. Vagyis olyan fejlődést tételez fel, ahol 

környezettudatosan alakítják a munka- és életfeltételeket. 
 

c.) A fenntartható fejlődés egyik legfontosabb feltétele az átfogó szemléletmód: a társadalom 

– gazdaság - környezet kölcsönhatásait kiegyensúlyozottan figyelembevevő és kezelő 

tervezés és irányítás. Ez környezeti oldalról akkor teljesül, amennyiben: a.) 

megteremtődött az érdekeltség a gazdaság és társadalom szereplőiben arra, hogy a 

közvetlen környezeti tényezőket nem károsító inputokkal történjen az újratermelés, b.) a 

társadalom tagjainak életminőségét szem előtt tartva halad előre az urbanizáció és 

közlekedési rendszerek kiépítése, c.) az egyensúlyi fejlődést szolgáló energiaellátás 

biztosított, és annak hatékonyság-fokozását elfogadja a gazdaság minden szereplője. 

 

A fenntartható növekedés/fejlődés tényezőinek monitorozása segít a stratégiai problémák 

feltárásában. Ezek közül az elöregedés, a foglalkoztatás, a nemzetközi pénzügyi 

egyensúlytalanságok, ökológiai és energia biztonság kérdése kerültek reflektorfénybe. 

 

 

1.2. A nemzetközi gazdaság szerkezeti változásai (1990-2010) 

 

A huszadik század második felétől kezdve a világgazdasági össztermelés nagyobb ütemben 

növekszik, mint az azt megelőző időszakokban. 1950 és 1990 közt évente átlagosan mintegy 

4 százalékkal bővült a kibocsátás annak ellenére, hogy a periódus alatt több recesszió is 

visszafogta a növekedést. 1990 óta a tendencia folytatódik. A dinamikus globális termeléshez 

az ún. magas jövedelmű országok járulnak hozzá a legnagyobb mértékben, szerepük azonban 
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a világgazdasági erőviszonyok változásával csökken. 1990-ben a világszintű hozzáadott érték 

80 százaléka tartozott hozzájuk, napjainkban a mutató 65 százalékra zsugorodott. Ezzel 

szemben a kelet-ázsiai, csendes óceáni térség felzárkózása szembetűnő. Főként a kínai 

nyitásnak tudható be, hogy a térség 1990-es 4 százalék körüli súlya ma megközelíti a 15 

százalékot. A globális GDP megközelítőleg 20 százalékát az Egyesült Államok adta az elmúlt 

húsz évben. A legjobb növekedési mutatóval stabilan ugyanazok az országok rendelkeztek, 

viszont az európai fejlett államok egyre inkább lemaradni látszanak.  
 

I/1. táblázat 
 

TOP 10 nemzetgazdaság részesedése a világ GDP-jéből 

(2005-ös konstans ár, vásárlóerő paritáson) 

 

 1990  1995  2000  2005  2008 

Egyesült Áll. 22% Egyesült Áll. 23% Egyesült Áll. 23% Egyesült Áll. 22% Egyesült Áll. 20% 

Japán 9% Japán 9% Japán 8% Kína 9% Kína 11% 

Németország 6% Németország 6% Kína 7% Japán 7% Japán 6% 

Oroszország 5% Kína 6% Németország 5% Németország 5% India 5% 

Franciaország 4% Franciaország 4% Egyesült Kir. 4% India 4% Németország 4% 

Egyesült Kir. 4% Egyesült Kir. 4% India 4% Egyesült Kir. 3% Egyesült Kir. 3% 

Olaszország 4% Olaszország 4% Franciaország 4% Franciaország 3% Oroszország 3% 

Kína 3% India 3% Olaszország 3% Oroszország 3% Franciaország 3% 

Brazília 3% Brazília 3% Brazília 3% Olaszország 3% Brazília 3% 

India 3% Oroszország 3% Oroszország 3% Brazília 3% Olaszország 3% 

Forrás: Világbank- online adatbázis 

 

A konstans bővüléssel párhuzamosan a világgazdaság fő szektorainak súlya jelentősen 

változott. Az aggregált termelés oldaláról megközelítve a szolgáltatások a teljes hozzáadott 

érték több mint kétharmadát tették ki a 2000-es évek végén. Világviszonylatban, a 

szolgáltatások térhódításával az ipar és a mezőgazdaság részaránya visszaszorult, utóbbi 

értéke ma már csupán 3 százalék körüli.  

I/1. ábra 

A világtermelés szerkezetének változása

(2000. évi billió USD, rögzített ár)
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Forrás: Világbank- online adatbázis 
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A szektorok növekedési hozzájárulásának módosulása eltérően jelentkezett a különböző 

jövedelmi helyzetű országokban. A magas jövedelmi kategóriába tartozó euró-övezet 

esetében a szolgáltatások hányada már az 1990-es évek közepétől meghaladta a jelenlegi 

globális szolgáltatási részarányt. Ez a gazdasági fejlettség relatív szintjével magyarázható. 

Minél nagyobb az egy főre jutó jövedelem egy nemzetgazdaságban, annál inkább csökken a 

mezőgazdaság eredeti primátusa. Megnő az ipari termékek iránti kereslet, s ez 

megmutatkozik a termelés valamint a foglalkoztatás szerkezetében is. Az „iparosodási 

időszakot” követően a szolgáltatások (egészségügy, oktatás, szórakozás) iránti igény 

fokozódik. A fejlettebb országok elmúlt húsz éves gazdasági folyamatai e harmadik szakaszt 

tükrözik, amikor a szolgáltatások hátrább sorolják az ipart. Az alacsony jövedelmű 

országokban azonban ma még az ipar felfutása a jellemző.  

 

I/2. ábra 

A másodlagos szektor hozzáadott értéke (százalékban)
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Forrás: Világbank - online adatbázis 

 

A tercier szektor előtérbe kerülése szoros összefüggésben áll a huszadik század második fele 

óta kibontakozó tudományos és technológiai forradalommal is. Ennek legújabb hulláma az 

információtechnológiai (ICT- Information and communication technologies) megújulás. Az 

ICT szektor az 1980-as évektől a fejlett gazdaságok növekedésének egy új hajtóerejévé vált. 

Az ICT infrastruktúra kialakulásával olyan új termékek és szolgáltatások láttak napvilágot, 

melyek iránt mind a lakosság, mint az üzleti szféra erős érdeklődést mutatott. E kereslet 

generálásával a szektor egyrészt közvetlenül elősegítette a növekedést, másrészt viszont 

tovagyűrűző, pozitív hatással bírt más ágazatok számára. Azon országok, amelyek nem 

voltak képesek lépést tartani az új vívmányokkal lemaradtak. Ahhoz azonban, hogy a tudás-

intenzív új szektort meghonosítsák, fokozott innovációs ráfordításokra volt szükség. E 

folyamat során a tőkével kevésbé ellátott országok és a gazdagabb államok közti technológiai 

szakadék tovább mélyült. A technológiai szakadék egyik jele, hogy míg a fejlett országok 

internethasználóinak száma a harmadik évezred első évtizedének végére jól láthatóan közelíti 

a telítettségi pontot, addig az alacsonyabb jövedelmű országok még a gyors felívelés 

szakaszában vannak. 
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I/3. ábra 

Az internethasználat elterjedtsége 
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Forrás: Világbank - online adatbázis 

Megjegyzés: */ a magas jövedelmű országok száma a jobb tengelyről olvasható le 

 

A lendületes fejlődés főként a rendelkezésre álló források függvénye.
2
 Napjainkban a világon 

átlagosan a teljes GDP több mint 2,2
3
 százalékát költik kutatásra, fejlesztésre. A mutató 

értéke az elmúlt években az OECD tagállamokban volt a legmagasabb, azonban az élenjárók 

köre változott a húsz évet lefedő időszak alatt. A már 1990-ben is az elsők közt álló Egyesült 

Államok fenntartotta helyét, ellenben az Európai Unió több tehetős állama rontott előkelő 

pozícióján. Japán és Dél-Korea az egész periódus alatt az úttörők közé tartozott, s az 

ezredforduló óta Kína is rohamos fejlődésnek indult, de jelenlegi 1,5 százalék alatti 

teljesítménye még elenyésző a világelsőkhöz képest.  

 

I/4. ábra 

K+F kiadások a GDP arányában (százalékban)
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Forrás: Világbank - online adatbázis 

 

 

                                                 
2 Hozzá kell tenni, hogy a ráfordítás nagyságával nem feltétlen egyenes arányban nő a hatékonyság. 
3 A Világbank legfrissebb adata 2007-re vonatkozik.  



KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE – 1990-2010) 
 

 20 

1.3. Felzárkózás és lemaradás az OECD térségben 

 

Az utóbbi két évtizedben még bizonyosabbá vált, hogy a felzárkózás-leszakadás együttesen 

formálják a nemzetközi rendszert, abban végleges helyek nincsenek kijelölve, sőt a „helyben 

maradás” is komoly erőfeszítéseket igényel. A 80-as évtizedben megrekedt, majd a 90-es 

években visszájára fordult az OECD térség legnagyobb gazdaságainak konvergenciája. A 

felzárkózás mérésére általában a nemzetközileg összehasonlítható GDP dinamikát, vagy az 

egy főre jutó GDP változását veszik alapul. Az aggregált gazdasági tényezők eredőjeként 

adódó kibocsátási szint- és a GDP/fő alapján számolt dinamika között lényeges eltérést csak a 

80-as években tapasztaltunk, amikor jelentősen nőtt a munkaképes korú lakosság aránya, a 

háború utáni baby boom hatásaként. Később a GDP/fő alapján számolt mutatók szorosan 

követik a kibocsátások ritmusát, mivel a népesség növekedése is alacsonyabb szintre állt be. 

 

I/5. ábra 

A reál-GDP alakulása a fejlett gazdaságokban

(az előző év azonos időszakához viszonyítva)

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

1
9

9
2

-2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
5

USA

Euró-zóna

Japán

 
Forrás: IMF World Economic Outlook, 2010. április 

Megjegyzés: Az 1992-2001-re vonatkozó adatok a nevezett évek átlagai.  

A 2010, 2011 és 2015 évek pedig az IMF előrejelzései. 

 

A belső fogyasztás által fenntartott amerikai növekedés, a 90-es évtizedben tapasztalt tartós 

amerikai fellendülés, a növekedési többlet Japánhoz, és az Európai Unió nagygazdaságaihoz 

képest, „Janus-arcú volt”. A kereslet élénkítése révén az amerikai konjunktúra kedvező 

hatása világméretekben érződött. A nemzetközi tőke által finanszírozott belső eladósodás 

által fűtött amerikai belső személyes kereslet, a technológiai haladás által is fenntartott 

gazdasági csoda azonban kettős deficitet eredményezett, ezáltal a világgazdaság nagy 

tehertételévé vált. A tőzsdei lufi 2001 második felében, a szeptember 11-i terrortámadás utáni 

nemzetközi bizalomvesztéssel felerősödve „pukkant ki”, és vezetett dekonjunktúrához. A 

2001-ben kibontakozó folyamatban a nemzetközi gazdasági ciklusok példátlan 

szinkronizációjának lehettünk a tanúi, ami igazolta a globalizáció mélységét, a virtuális 

pénztőke hektikus mozgásainak kitett világgazdaság instabilitását, majd gyors helyreállítását. 

 

A 2001-ben, az USA-ból kiinduló dekonjunktúra hatására felerősödött az a várakozás, hogy 

az Unió átveheti a világgazdasági lokomotív szerepkört. Ez azonban nem következett be, az 

EKB a konjunktúra élénkítése helyett az árstabilitásra koncentrált, a belső keresletszűkítés 

jelenetős növekedési áldozatokkal járt. A fenti ábrából kiderül, hogy a reál-GDP/fő éves 

növekedési dinamikája a 2001. évi csúcsot az évtized hátralévő részében 1-2 alkalommal 
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közelítette csak meg. Mindez érvényes Japánhoz viszonyítva is. 2002 óta az Unió jelentősen 

elmarad a japán dinamikától is. Az Unió GDP/fő mutatója lényegében a 80-as évek szintjén 

állt be, és az 1993/94 körül megkezdődött „leszakadás” folytatódott. 
 

I/6. ábra 

A reál-GDP/fő alakulása a fejlett gazdaságokban

(az előző év azonos időszakához viszonyítva)

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

2
0

0
1

-2
0

1
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

USA

Euró-zóna

Japán

 
Forrás: IMF World Economic Outlook, 2009 

Megjegyzés: A 2001-2010-re vonatkozó adatok a nevezett évek átlagai.  

A 2009 és 2010 évek pedig az IMF előrejelzései. 

 

Az 1995-96-os évektől az Unión belül is egyértelműen nyílik a kibocsátási és jövedelmi rés 

az egyes tagállamok között. Az előző évtized során az Európai Unió a GMU (Gazdasági és 

Monetáris Unió) kiépítésével, a szigorú konvergencia kritériumok bevezetésével és 

érvényesítésével, a stabilitás megteremtésével az antiinflációs célkitűzések megvalósítására 

koncentrált, ami növekedési áldozatokkal járt. 1950-ben a három nagy kontinentális európai 

ország (Németország, Franciaország, Olaszország) és Japán az USA fejlettségének mindössze 

35 százalékán állt, amit 1991-re 80 százalékra tornáztak fel, de 2004-re visszazuhantak az 

1973-es szintre (70 százalékra).  

I/2. táblázat 
 

A reál-GDP/fő változása (éves változás százalékban) 

 

Megnevezés 
Tízéves átlagok Éves átlagok Aktuális előrejelzés 

1991-2000 2001-2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Fejlett gazdaságok 2,1 0,9 0,7 1,1 1,3 2,6 2,0 2,4 2,0 -0,1 -4,0 0,8 

USA 2,2 0,6 0,1 0,8 1,5 2,6 2,1 1,7 1,2 -0,5 -3,6 0,5 

Euró-zóna … 0,5 1,5 0,4 0,2 1,5 1,2 2,4 2,1 0,2 -4,6 0,0 

Németország 1,7 0,5 0,9 -0,1 -0,2 1,2 0,8 3,3 2,6 1,4 -5,2 0,5 

Franciaország 1,6 0,5 1,1 0,4 0,4 1,5 1,2 1,7 1,7 -0,2 -2,9 0,4 

Olaszország 1,5 -0,3 1,5 0,2 0,0 1,5 -0,4 1,4 0,8 -1,8 -5,8 -0,5 

Spanyolország 2,5 0,5 2,5 1,2 1,4 1,6 1,9 2,4 1,8 -0,8 -5,0 -1,4 

Japán 0,9 0,6 -0,1 0,1 1,2 2,7 1,9 2,0 2,3 -0,7 -5,3 1,8 

Nagy-Britannia 2,2 1,0 2,1 1,7 2,4 2,5 1,5 2,3 1,9 0,2 -4,8 0,6 

Kanada 1,9 0,8 0,7 1,8 0,9 2,1 2,0 1,8 1,4 -0,7 -3,6 1,1 

Egyéb fejlett országok 3,2 2,1 0,7 3,2 2,0 4,2 3,4 3,9 3,9 0,8 -2,7 1,9 

Forrás: IMF World Economic Outlook, April, 2009 
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Ez utóbbi visszaesés abból következett, hogy a megfelelő strukturális átalakulásokat az EU 

vezető országai nem hajtották végre. Az Unió „nagygazdaságaiban” nemcsak a reál-GDP/fő, 

vagyis a felzárkózás legjelentősebb mutatójának a növekedése rekedt meg, de a 

munkanélküliség is krónikus probléma maradt. A hatvanas-hetvenes években egy, az 

újraelosztásra, a magas adózásra, a jóléti intézményekre alapuló modell erősödött meg. 

Miközben a kontinentális társadalmak egyre gazdagabbá váltak, a rendelkezésre álló 

munkaerő fogyatkozott, jelentősen csökkentve a belföldi keresletet. Vagyis kialakult egy 

krónikusan magas megtakarítási szint, amely egy krónikusan alacsony hazai kereslettel 

párosult. Emellett a gazdaság is csak nagyon lassan állt át szolgáltatás-orientált 

„üzemmódra”.  

 

A szigorú pénzügyi-gazdasági feltételek között a Közösség növekedése mindvégig mérsékelt 

ütemű volt. Az EU a 2001-ben kibontakozó világgazdasági recesszióra a vártnál 

érzékenyebben reagált, egyértelművé váltak a strukturális merevségek, valamint azok 

orvoslásának kényszerei. Ugyanakkor az északi tagállamok versenyképes vállalati szektora 

modernizálódó gazdasági struktúrával, innovatív ICT (Information and Communication 

Technologies) szektoruk növekedése révén minőségi munkahelyteremtéssel dinamizálódtak. 

Néhány nyugat-európai uniós tagállam javította világgazdasági pozícióját. Ugyanakkor a dél-

európai országok egyre inkább lemaradtak. A növekedési ütemek egyenlőtlenségei nemcsak a 

feldolgozóiparban, hanem a kereskedelembe nem kerülő javak területén is jelentősekké 

váltak.  

 

Ha a GDP növekedését a foglalkoztatás növekedése és a munkatermelékenység változása 

figyelembevételével vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a foglalkoztatás az USA-ban 

gyorsabban nőtt, mint az EU-ban. Főleg a 80-as években ugrott meg a foglalkoztatottak 

száma az amerikai térségben (ami a 90-es évek derekán lassult ugyan, de fennmaradt). 

 

I/3. táblázat 

 

A munkanélküliség változása (éves változás százalékban) 

 

Megnevezés 
Tízéves átlagok Éves átlagok Aktuális előrejelzés 

1991-2000 2001-2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Fejlett gazdaságok 6,9 6,6 5,9 6,5 6,7 6,5 6,2 5,8 5,4 5,8 8,2 9,3 

USA 5,6 6,2 4,7 5,8 6,0 5,5 5,1 4,6 4,6 5,8 9,3 10,1 

Euró-zóna … 8,8 8,0 8,4 8,8 9,0 9,0 8,3 7,5 7,6 9,9 11,7 

Németország 7,9 9,0 7,6 8,4 9,3 9,8 10,6 9,8 8,4 7,4 8,0 10,7 

Franciaország 10,7 9,0 8,4 8,9 9,0 9,3 9,3 9,3 8,3 7,9 9,5 10,3 

Olaszország 10,4 8,1 9,1 8,7 8,5 8,0 7,7 6,8 6,1 6,8 9,1 10,5 

Japán 3,3 4,8 5,0 5,4 5,3 4,7 4,4 4,1 3,8 4,0 5,4 6,1 

Forrás: IMF World Economic Outlook, 2009 

 

Az EU termelékenységének felzárkózása az USA-hoz – ami csaknem az egész második 

világháború utáni korszakra jellemző volt – megállt. A multifaktor termelékenységi kategória 

bevezetése árnyalja a két térség fejlettségbeli különbségének megítélését. E tényezőt tekintve 

már a 90-es évekre elolvadt az EU előnye, munkatermelékenységi mutatója tovább lassult. 

Emellett a hatékony vállalati szervezet, a jó termék management fontos „növekedési 

tényezővé” vált, amely egyéb kedvező hatása mellett tartósan magas foglalkoztatást 
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biztosított. A felzárkózás megrekedésének magyarázatát épp a munka- és multifaktor-

termelékenység alakulásában kereshetjük.
4
 Az USA egyidejűleg javította a 

munkatermelékenységet (termelés/elvégzett munka aránya – a foglalkoztatottak számát, vagy 

a ledolgozott munkaórát számításba véve) és a munkafelhasználást, vagyis több ember 

dolgozott hatékonyabban. A tőke/munka hányados, vagyis a tőkeintenzitás mutatója a 90-es 

években erőteljesen nőtt az EU-ban, de ez nem a beruházások növekedésének, hanem a 

foglalkoztatás csökkenésének volt a következménye. Emiatt a 90-es évekre el is olvadt az EU 

teljes tényező termelékenységbeli előnye, míg a munkatermelékenység mutatója tovább 

lassult. Ez elsősorban az amerikai beruházások megugrásának, az ICT szektor felfutásának 

tulajdonítható. A munkanélküliség növekedése a helyi és központi költségvetési bevételeket 

jelentősen csökkentette.  

 

I/4. táblázat 

 

A termelékenység alakulása a feldolgozó iparban  

a fejlett gazdaságokban (éves változás százalékban) 

 

Megnevezés 

Tízéves átlag Éves átlagok 
Aktuális 

előrejelzés 

1991-

2000 

2001-

2010 

200

1 

200

2 

200

3 

200

4 

200

5 

200

6 

200

7 

200

8 
2009 2010 

Fejlett gazdaságok 3,5 2,2 0,8 4,2 4,5 3,5 4,1 2,6 3,2 -0,1 -2,6 1,8 

USA 4,0 2,7 1,7 6,9 6,2 2,3 4,8 1,0 3,2 0,8 -0,7 1,4 

Euró-zóna ... 2,4 2,8 1,0 2,4 3,3 3,7 4,2 4,0 0,3 0,4 1,6 

Németország 3,3 3,7 3,0 0,9 3,9 4,1 6,7 7,1 5,9 0,3 2,7 2,8 

Franciaország 4,7 2,3 1,0 3,0 4,3 4,2 5,0 3,2 2,8 -0,8 -1,2 1,5 

Olaszország 1,6 0,0 0,0 -0,8 -0,6 1,0 0,6 0,5 0,5 -0,9 -0,2 0,2 

Spanyolország 4,2 1,5 1,8 2,4 2,3 1,7 1,7 1,4 2,6 -0,7 0,5 1,8 

Japán 1,9 -0,6 -2,9 3,7 5,1 4,5 1,9 2,7 2,1 -3,9 -17,7 1,3 

Nagy-Britannia 2,9 2,8 3,4 2,6 5,0 6,6 4,7 3,3 3,9 0,1 -3,9 3,2 

Kanada 3,5 0,5 -2,5 1,8 0,4 1,1 3,4 2,1 2,7 -1,9 -2,2 0,7 

Egyéb fejlett 

országok 
4,4 3,1 -0,7 5,3 3,7 5,8 3,5 4,7 4,7 1,7 -0,6 3,1 

Forrás: IMF World Economic Outlook, 2009 

 

A számítástechnika alkalmazása és az információs technológia fejlődése új alapokra helyezte 

a gazdaságot. A termelékenyég és a munkahelyek számának gyorsabb növekedése a korábbi 

ciklusos fejlődést elkerülő, folyamatos fejlődést tett lehetővé a 90-s években. A termelés 

technikai megújítása a korábbi 2 százalékról a kilencvenes évek közepétől fokozatosan 5 

százalék körülire növelte a munkatermelékenység javulását. A 90-es években tíz év átlagában 

4 százalékos makroszintű termelékenységet produkált az amerikai feldolgozóipar. A 

technikai megújítás, a termelékenység növekedése a fejlett országok technológia intenzív 

ágaiban permanenssé vált. A felzárkózás történelmi tartalékai kimerültek az Unióban, a 

válaszkeresés lépéseit külön pontban tekintjük át. 

 

                                                 
4 Erről lásd korábbi tanulmányainkat. Pl. Zádor Márta: A nemzetközi gazdasági kibontakozás strukturális 

feltételrendszere az OECD erőközpontokban. Az Európai Unió várható pozíciója, Bővülő Európa, 2003/4. szám, 

Budapest, ECOSTAT-MEH 
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I/7. ábra 

A megtakarítások változása a világ egyes térségeiben

(több év, illetőleg év a GDP százalékában)
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Forrás: IMF World Economic Outlook, 2010. április 

Megjegyzés: Az 1996-2003-ra vonatkozó adatok a nevezett évek átlagai.  

A 2010, 2011 és 2012-2015 évek pedig az IMF előrejelzései. 

 

A világgazdaság legújabb fejleménye az OECD térség beruházási és megtakarítási rátáinak 

csökkenő tendenciája. A nemzetközi fizetési mérlegek egyenlőtlenségei 1997 után 

kiéleződtek, ekkortól a megtakarítási ráták csökkenésének háromnegyede a háztartások 

megtakarításainak csökkenésével függött össze.  
 

1/8. ábra 

A beruházások változása a világ egyes térségeiben

(több év, illetőleg év a GDP százalékában)
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Forrás: IMF World Economic Outlook, 2010. április 

Megjegyzés: Az 1996-2003-ra vonatkozó adatok a nevezett évek átlagai.  

A 2010, 2011 és 2012-2015 évek pedig az IMF előrejelzései. 

 

A 90-es évek nemzetközi gazdaságát az USA belső fogyasztói kereslete, ezáltal importigénye 

fűtötte. E mögött a magas foglalkoztatottsági ráta mellett a lakosság nagymértékű 
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eladósodása állt, amit a nemzetközi tőke töretlen bizalommal finanszírozott. A bruttó hazai 

termék felhasználásának szerkezete, az aggregált kereslet belső aránytalanságai a nemzetközi 

gazdaság egyensúlytalanságát konzerválták. A belső keresleti tényezők a mai nemzetközi 

viszonyok között ugyanis globálisan hatnak. Ugyanígy, a közületi fogyasztás részben 

meghatározza a központi költségvetések egyensúlyi állapotát, és a nemzetközi erőforrás 

átcsoportosítások arányait. A nemzetközi egyensúlytalanságok finanszírozása, az egyes 

bilaterális kereskedelmi relációk mérleg-hiányai a globalizált világgazdaság körülményei 

között önmagukban nem jelentenek kezelhetetlen terhet. Ha a világ legfejlettebb régiói és 

országai tartósan deficites helyzetbe kerülnek, az az egész világgazdaság szempontjából 

veszélyt jelent, amennyiben annak finanszírozása is strukturálisan átalakul. A XX. század 

utolsó, a XXI. század első évtizedét ezek az egyensúlytalanságok terhelték meg. 

 

 

1.4. Az elmúlt két évtized világkereskedelmi folyamatai 

 

Az áruk és szolgáltatások világszintű kereskedelme az 1990-től 2010-ig tartó időszakban 

évről évre lendületes ütemben bővült. A világ GDP több mint 20 százaléka realizálódik a 

külkereskedelemben. Ma a versenyképesség fokmérője a nemzetközi piacokon való 

helytállás. Az első tíz évet lefedő időben átlagosan évente közel 7 százalékkal több termék 

cserélt gazdát, az ezredforduló után ez a mérték mintegy 5 százalékra lassult. A megtorpanást 

a 2001-es recesszió, majd a 2007-ben kibontakozó világgazdasági válság nyomán visszaesett 

forgalmú időszakok okozták. A külkereskedelem dinamizmusában szerepet játszott a 

fokozódó kereskedelem-liberalizációs hullám, amely a multilaterális kereskedelmi 

tárgyalások eredményeiben öltött testet. A kereskedelmi korlátok fokozatos lebontásával a 

világ erőforrásainak hatékonyabb felhasználásával élénkült a kereslet, s ezt a világgazdasági 

termelés rátája is jelezte.
5
  

 

I/9. ábra 

A világtermelés és kükereskedelem dinamikája (százalékban)
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Forrás: WTO- online adatbázis 

Megjegyzés: */ a külkereskedelem az áruk és szolgáltatások együttes értékére vonatkozik 

 

                                                 
5 Az egyértelmű ok-okozati összefüggés viszont nem bizonyított a kereskedelempolitika és a növekedés között. 
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Az, hogy a külkereskedelmi ráta rendre minden évben haladta meg a GDP növekedését, 

részben a GDP mérési módszerében rejlik. Míg a külkereskedelem esetén ahány alkalommal 

egy termék átlép egy országhatárt, teljes értéken elszámolják, addig a GDP számolásakor a 

termelés során realizálódott hozzáadott értéket használják fel. Miután a gazdasági 

globalizáció felgyorsulása során jellemzően a termékekre különböző országokat összekötő 

termelési láncok alakultak, a statisztika több esetben torzított lehet. Hatványozottan igaz ez 

olyan országokra, amelyekben az összeszerelő-üzemekből származó félkész termékek 

külkereskedelmi aránya nagy. 

 

Az 1990-et követő időszakban a nemzetközi kereskedelem korábban kialakult gravitációs 

centrumpontjai lényegében nem változtak. Az Egyesült Államok, Németország és a 

megerősödött Japán maradt a külkereskedelmi ranglista élmezőnyében. Folytatódott az előző 

évtized azon trendje, miszerint a fejlett országokon túl egyre több, délkelet-ázsiai fejlődő 

állam kapcsolódik be a nemzetközi árucserébe. Az exportorientált növekedésre alapozó 

államok közül a legszembetűnőbb Kína felzárkózása. Húsz év leforgása alatt az ország mind 

kivitelét, mind behozatalát a világelsők szintjére emelte.  

 

I/5. táblázat 

 

TOP 10 importőr, a világ importjából való részesedése alapján 

 

 1990   1995   2000   2005   2009 

Egyesült Áll. 15% Egyesült Áll. 15% Egyesült Áll. 19% Egyesült Áll. 16% Egyesült Áll. 13% 

Németország 10% Németország 9% Németország 8% Németország 7% Kína 8% 

Japán 7% Japán 7% Japán 6% Kína 6% Németország 8% 

Franciaország 7% Franciaország 6% Egyesült Kir. 5% Japán 5% Franciaország 4% 

Egyesült Kir. 6% Egyesült Kir. 5% Franciaország 5% Franciaország 5% Japán 4% 

Olaszország 5% Olaszország 4% Kanada 4% Egyesült Kir. 5% Egyesült Kir. 4% 

Hollandia 4% Hong Kong 4% Olaszország 4% Olaszország 4% Olaszország 3% 

Kanada 3% Hollandia 4% Kína 3% Kanada 3% Hollandia 3% 

Spanyolország 2% Kanada 3% Hong Kong 3% Belgium 3% Belgium 3% 

Hong Kong 2% Belgium 3% Hollandia 3% Hollandia 3% Hong Kong 3% 

Forrás: IMF- online adatbázis 

 

A huszadik század gazdasági folyamatai nyomán széles körben elterjedt az a nézet, hogy a 

fejlődő országok főként nyersanyagokat értékesítenek és készterméket importálnak, a 

fejlettek pedig fordítva. E logika szerint a felzárkózók számára a cserearányok romlása miatt 

káros a nyerstermékek árának hosszabb távú csökkenése. Az ezredforduló idején azonban ez 

az állítás már nem állta meg a helyét. Egyrészt a fejlődő államok már nem képeznek 

homogén csoportot. Másrészt több fejlődő gazdaság olyan strukturális átalakuláson ment 

keresztül, amelynek hatására mára ásványi fűtőanyagok és egyéb nyersanyagok behozatalára 

szorul, hogy felzárkózását folytatni tudja. Továbbá a kínálati oldalt tekintve is változás 

történt. A relatíve alacsony bérköltségű fejlődők növelték jelenlétüket a késztermékek 

nemzetközi piacán, ezzel szintén befolyásolták az áriszonyokat. E változások hatására a 

2002-vel induló és a világgazdasági válság kitöréséig tartó nyersanyagpiaci boom – mely 
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többek közt az ázsiai országok nyersanyagigényének növekedésével, a világ 

kőolajtartalékairól szóló, egymásnak ellentmondó híresztelésekkel, valamint a befektetők 

spekulációival magyarázható - már nem az általános nézet szerint befolyásolta a nemzetközi 

cserearányokat. Az egyes államokat a kialakult új külkereskedelmi áruszerkezet alapján 

érintették a világpiaci folyamatok. Az időszak alatt a legnagyobbrészt bányászati terméket és 

kőolajat exportáló államok (Afrika, Latin-Amerika és Nyugat-Ázsia vonatkozó országai) 

cserearányai szignifikánsan javultak. A fejlett államok mutatói a korábbi szinten maradtak, 

míg Délkelet-Ázsiára káros volt a folyamat. A világgazdasági erőviszonyok jövőjét illetően 

az a lényegi momentum, hogy a cserearányok módosulásából profitáló államok képesek 

lesznek-e bevételüket hatékonyan felhasználni.  

 

I/6. táblázat 

 

TOP 10 exportőr, a világ exportjából való részesedése alapján 

 
 1990  1995  2000  2005  2009 

Németország 12% Egyesült Áll. 12% Egyesült Áll. 12% Németország 9% Kína 10% 

Egyesült Áll. 11% Németország 11% Németország 9% Egyesült Áll. 9% Németország 9% 

Japán 8% Japán 9% Japán 8% Kína 7% Egyesült Áll. 9% 

Franciaország 6% Franciaország 6% Franciaország 5% Japán 6% Japán 5% 

Egyesült Kir. 5% Egyesült Kir. 5% Egyesült Kir. 4% Franciaország 4% Franciaország 4% 

Olaszország 5% Olaszország 5% Kanada 4% Olaszország 4% Hollandia 3% 

Hollandia 4% Hollandia 4% Kína 4% Egyesült Kir. 4% Olaszország 3% 

Kanada 4% Kanada 4% Olaszország 4% Kanada 3% Belgium 3% 

Hong Kong 2% Belgium 4% Hollandia 3% Hollandia 3% Dél-Korea 3% 

Tajvan 2% Hong Kong 4% Hong Kong 3% Belgium 3% Egyesült Kir. 3% 

Forrás: IMF- online adatbázis 

 

A felgyorsult globalizáció időszakában a nemzetközi kereskedelemnek egy új csatornája is 

kialakult a transznacionális vállalatok elterjedésével. A TNC-kre jellemző az értékteremtési 

folyamataik globális megosztása és országhatárokon átívelő értékláncok létrehozása. Ez 

szükségszerűen magával hozta a vállalaton belüli (intra-firm) export és import értékének 

növekedését. Az alapanyagok, félkész- és késztermékek vállalaton belüli, de országhatárokon 

átívelő forgalma, valamint az üzleti egységek egymásnak nyújtott szolgáltatásai egyre 

nagyobb mértékben határozzák meg az egyes országok külkereskedelmi kapcsolatait. 

 

Rengeteg vita bontakozik ki a mai napig arról, hogy a felgyorsult globalizáció hátrányainak 

és előnyeinek egyenlege miként minősíthető. Kétségtelen, hogy a folyamat hozzájárult az 

erőforrások hatékonyabb felhasználásához, a kereskedelem volumenének fokozódása növelte 

a jólétet és a világ lakosságának életszínvonalát. Ezzel párhuzamosan viszont az egyes 

országok szuverenitása csökkent, valamint a globális függőségi viszonyok erősödése révén 

több vonatkozásban is sérülékenyebbé váltak. 
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I/10. ábra 

Az USA intra-firm külkereskedeleme a szolgáltatások terén

az adott irányú összes szolgáltatáskereskedelem arányában 
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Forrás: IMF- online adatbázis 

 

 

1.5. A közvetlen külföldi tőkeáramlások alakulása 1990 és 2010 között  

 

Az elmúlt évtizedekben a világgazdaság mozgatórugói a nemzetközi kereskedelem bővülése 

mellett a jórészt transznacionális vállalatok közvetítésével zajló közvetlen külföldi 

tőkeberuházások (FDI) voltak. A dinamikus emelkedést csak néha törte meg rövid ideig tartó 

visszaesés. A fokozott tőkeáramlások révén a nemzetgazdaságok közötti kapcsolatok egyre 

intenzívebbekké váltak, de kiélezték a világgazdaság aszimmetrikus függési viszonyait. 

Tőkében szegény, kis és nyitott gazdaságok számára kézenfekvő lehetőség külföldről 

importálni a beruházásokhoz szükséges tőkét, a hazai megtakarítások teremtette invesztíciós 

lehetőségek kiegészítéseként. A külföldi beruházási tőke beáramlásának és működésének egy 

adott ország területén előnyei és hátrányai egyaránt lehetnek. A legfontosabb pozitívum, 

hogy a gazdaságfejlesztéshez szükséges finanszírozási források bővülnek, növekszik az 

ország devizaállománya, ami hozzájárul a folyó fizetési mérleg hiányának finanszírozásához. 

A beruházások révén növekszik a foglalkoztatási ráta, elsősorban a magasan kvalifikáltak 

munkaerő körében. Számos esetben meghatározónak bizonyul a külföldi tőkeberuházáson 

keresztül megszerezhető technika. A fejlődő, illetve a gazdasági átmeneti gazdaságok 

számára a modern vállalatszervezési és irányítási ismeretek átvétele további előnyöket 

jelenthet. A külföldi piacokra termelő exportkapacitások kiépítése javítja a külkereskedelmi 

mérleget, többletdevizához juttatva az érintett országot. Továbbá a tőkét befogadó ország 

világgazdasági alkalmazkodóképessége jelentősen javulhat, amennyiben a külföldi 

beruházók, elsősorban a transznacionális vállalatok már eleve a világpiaci változások és 

várható fejlemények tükrében választják ki az adott nemzetgazdaságban stabil fejlődést ígérő 

ágazatokat. 

 

A tőkét importáló állam az előnyök mellett hátrányokkal is szembesül. A külföldi közvetlen 

tőkeberuházások hasznának megítélése nem egyértelmű, minden eset külön vizsgálódást 

igényel. A külföldi tőke beáramlása egy adott gazdaságba kedvezőtlen, a nemzeti 

szuverenitást erősen korlátozó hatású lehet, ha a beruházások révén szerzett tulajdonosi 

pozíciókon keresztül a gazdaság fontos szektorai felett döntő ellenőrzést szereznek a külföldi 
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befektetők. Az így kialakuló egyoldalú pénzügyi és piaci függőség azt a potenciális veszélyt 

rejti magában, hogy az ellenőrzött erőforrások hirtelen kivonásával súlyos problémák 

léphetnek fel az érintett nemzetgazdaságban. Ha a külföldi beruházók domináns szerepre 

tesznek szert a hazai gazdaságban, azaz a befogadó ország gazdasági szerkezetének, termelési 

és exportstruktúrájának alakításában, akkor csökken az ország gazdasági autonómiája. A 

külföldi tulajdonú vállalatok termelésének megindulása után állandó, súlyos költséget 

jelenthet a profitrepatriálás, a befektetett tőke jövedelmének kivonása az országból, ami a 

folyó fizetési mérleget is számos országban súlyosan terheli. A transznacionális vállalatok 

által alkalmazott transzferárazás az adózási és vámszabályok kijátszásán keresztül további 

költséget jelenthet. A beáramló technikai és technológiai ismeretek, minden előnyük ellenére, 

ha a helyitől eltérő tényező-ellátottsági viszonyokat és műszaki kultúrát tükröznek szintén 

nem az optimális irányba tolják az ország világgazdasági alkalmazkodását. A foglalkoztatást 

érintő hatás sem feltétlenül pozitív, ha a beáramló tőke elszívja a jól képzett munkaerőt a 

hazai bázisú vállalatok elől.  

 

Az elmúlt húsz évben a világszintű FDI-áramlás gyors ütemű, de nem egyenes vonalú 

felfutásának lehettünk tanúi. A vizsgált periódusban az értékbeli emelkedés mellett jelentős 

átstrukturálódás ment végbe a földrajzi eloszlást és a iparági szerkezetet tekintve. A beáramló 

közvetlen külföldi tőkeáramlások nagysága 1990-ről 2008-ra több mint nyolcszorosára 

emelkedett folyó árakon számítva. Összesen hat olyan év volt, amikor a megelőző évhez 

képest csökkent az FDI-áramlás értéke a világban. A világgazdasági recessziókra mindig is 

érzékenyen reagált ez a tevékenység. A 2007-es rekord év után a világgazdasági válság 

hatására az FDI-áramlás a világban 2008-ban mintegy 15, 2009-ben pedig további 38 

százalékkal csökkent, így közel a 2005-ös szintre esett vissza. 2010 első felében már 

megkezdődött a lassú fellendülés, várhatóan 1200 milliárd dollárra emelkedik a közvetlen 

külföldi tőkeberuházások értéke az év egészében. A kilábalást a fejlődő országok és az 

átmeneti gazdaságok vezetik, míg az FDI típusai közül a határokon átívelő fúziók és 

felvásárlások növekednek a legfigyelemreméltóbb mértékben, a világgazdasági kilátások 

javulásának köszönhetően.  

 

A fejlődő és átmeneti gazdaságok részesedése a beáramló globális FDI-ból emelkedő 

tendenciát mutatott az elmúlt 20 évben. Míg 1990-ben még csupán mintegy 17 százalék 

irányult ezen államokba, 2009-re 50 százalékra nőtt ez a hányad. A pozíciójavulás döntően a 

vizsgált időszak második felében, a 2000-es években következett be. A javulás nagy részben 

Kínának köszönhető, illetve annak, hogy a 2007-től kibontakozó krízis a fejlett államokat 

erősebben érintette. Az észrevehető fejlődés ellenére nagyobb az aszimmetria az 

országcsoportok között az országból kiáramló tőke tekintetében. 1990-ben még 

elhanyagolható mértékű külföldi közvetlen beruházás érkezett a fejlődő országokból és az 

átmeneti gazdaságokból. A teljes kivitel kevesebb, mint 5 százaléka volt nekik tulajdonítható. 

A 2004-től gyorsuló növekedés után 2008-ra már közel 19 százalékra rúgott ez az érték, ami 

a feltörekvő régiók növekvő világgazdasági súlyát tükrözi ezen a téren is.  

 

A beáramló közvetlen külföldi tőkeberuházások állománya 1990 és 2009 között közel 

kilencszeresére emelkedett folyó áron számolva. A folyamatot a jelenlegi gazdasági krízis 

csak egy évig tudta megszakítani. A leggyorsabb növekedést mutató periódus 1996 és 2000 

közé esett, amikor éves átlagban világszinten 18,7 százalékkal emelkedett a beáramló FDI 

állománya. A 2008-as csökkenést a 2009-es, nagyrészt a részvényárfolyamok felfutásának 

betudható emelkedés kiegyenlítette.  
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I/11. ábra 

Közvetlen külföldi tőkeáramlások (Inward FDI Flow),

milliárd dollár
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Forrás: World Investment Report 2010 Annex Tables 

 

Nagyobb változékonyságot mutat a határokon átívelő fúziók és felvásárlások alakulása. Az 

1991 és 2000 közötti rendkívül gyors bővülést stagnálás váltotta fel 2001 és 2005 között, míg 

2008-ban és 2009-ben drasztikus visszaesés következett be. Az FDI elemeiből a legnagyobb 

visszaesést ebben a kategóriában jegyezték fel. 

 

Az elmúlt húsz évben az FDI-áramlás felfutásának köszönhetően, tovább folytatódott a 

termelés nemzetköziesedése. A külföldi leányvállalatok által termelt hozzáadott érték 

mintegy megnégyszereződött 1990 és 2008 között, míg az általuk foglalkoztatottak száma 

több mint háromszorosára emelkedett és megközelítette a 80 millió főt, ami a globális 

munkaerő- állomány mintegy 4 százalékát teszi ki. Ennek mintegy ötöde, 16 millió 

munkavállaló Kínában dolgozik. A munkanélküliség globális mértékű emelkedése ellenére 

2009-ben sem csökkent a foglalkoztatottak száma ebben a szférában, mivel a tavalyi évben 

ismét növekedésnek indultak a külföldi értékesítések. A külföldi leányvállalatok részesedése 

a világtermelésben 2009-ben történelmi magasságba, 11 százalékra emelkedett. A vizsgált 

időszak elején 1990-ben még csupán 6,7 százalékot tett ki ez a szám. A kivitel tekintetében 

még szembetűnőbb a transznacionális cégek súlya, igazolván, hogy leginkább 

exportkapacitásokat építenek ki. 1990-ben és 2009-ben is a világ teljes áru- és 

szolgáltatásexportjának mintegy harmadát tette ki a TNC-k által lebonyolított kivitel. A 

fejlődő államok és az átmenti gazdaságok súlya a vállalati koncentráció kapcsán is erősödött. 

1992-ben még csupán a transznacionális vállalatok központjainak 10 százaléka volt ezen 

országokban, míg 2008-ra 28 százalékra emelkedett a számuk. 

 

A közvetlen külföldi tőkeáramlások ágazati összetételében is érzékelhető változásokat hozott 

az elmúlt húsz esztendő. Az 1990 és 1992 közötti, valamint a 2006 és 2008 közötti éves 

átlagokat vizsgálva az egész világot tekintve igaz, hogy a feldolgozóipari beruházások 

részarányának csökkenését az elsődleges szektor és a szolgáltatások pozíciójának az 

erősödése kísérte. Az elsődleges szektor 1990 és 1992 közötti valamivel több mint 9 

százalékos részesedése, 2006 és 2008 között már 13 százalékra rúgott, míg a szolgáltatásoké 

ugyanezen időszakban 57 százalékról valamivel 62 százalék fölé  nőtt. Ezzel párhuzamosan a 

feldolgozóipari beruházások részaránya 33 százalékról 25 százalék alá esett. Az elsődleges 
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szektorban bekövetkező emelkedés a bányászat és a kőolaj-kitermelés emelkedésének 

tudható be, míg a mezőgazdaság és a halászat szerepe visszaszorult. A feldolgozóipar 

általános visszaszorulása ellenére a fémfeldolgozás és az elektronikai ipar javítani tudott a 

teljesítményén, a zsugorodás elsősorban a vegyipar és a fafeldolgozás arányának csökkenése 

következtében ment végbe. A szolgáltatások előretörése a pénzügyi szolgáltatások, az üzleti 

szolgáltatások és a raktározás és szállítmányozás kiugró teljesítményének az eredménye. 

Ezzel párhuzamosan a kereskedelmi szolgáltatások részaránya érezhetően mérséklődött.  

 

I/7. táblázat 

 

A közvetlen külföldi beruházások és a nemzetköziesedés néhány mutatószáma 

(milliárd dollár) 

 

 1990 2005 2008 2009 

Határon átívelő fúziók és felvásárlások 99 462 707 250 

Külföldi leányvállalatok hozzáadott értéke 1477 4327 6163 5812 

Külföldi leányvállalatok kivitele 1498 4319 6663 5186 

Külföldi leányvállalatok által foglalkoztatottak száma (ezer) 24476 57799 78957 79825 

Forrás: World Investment Report 2010 

 

A fejlődő államok súlyának emelkedése következtében a fejlett államok pozíciója mindhárom 

kategóriában visszaesett. A legnagyobb térvesztést a szolgáltatások csoportjában szenvedték 

el ezek a gazdaságok, ahol a fejlődő államok és átmeneti gazdaságok súlya 20 százalékról 31 

százalék fölé emelkedett az érintett periódusokban. Hasonlóan, az elsődleges szektort 

tekintve 34-ről 41 százalékra nőtt ez utóbbiak részaránya. A legkisebb mértékben a 

feldolgozóiparban sikerült előretörniük: míg 1990 és 1992 között éves átlagban a külföldi 

beruházások mintegy 35 százalékát vonzották, 2006 és 2008 között részarányuk csupán 38 

százalékra bővült. 

 

A szolgáltatási szektorban végbement átrendeződés elsősorban a pénzügyi és üzleti 

szolgáltatások, valamint a kereskedelmi tevékenység területén tapasztalható jelentős 

pozíciónyerésnek tudható be. Az elsődleges szektorban, a bányászat és kőolajkitermelés 

területén nőtt a fejlődő államok szerepe, a mezőgazdaság és halászat tekintetében minimális 

mértékben ugyan, de visszaszorult. A feldolgozóiparban a fejlődő és átmeneti gazdaságok 

csekély mértékű térnyerése a textil- és ruházati ipar, valamint a fafeldolgozás kiugró 

előretörésének, másrészt az elektronikai ipar és a vegyipar területén elszenvedett 

pozícióvesztésnek a következménye.  
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I/8. táblázat 
 

A beáramló külföldi közvetlen tőkeberuházások ágazati összetétele, becslés, éves átlagok 

(millió dollár) 

 

Szektor/iparág 

1990-1992 2006-2008 

Fejlett 

államok 

Fejlődő államok 

és tranzíciós 

gazdaságok 

Világ 
Fejlett 

államok 

Fejlődő államok 

és tranzíciós 

gazdaságok 

Világ 

Elsődleges szektor  9 812  5 099  14 912  137 156  98 425  235 582 

Mezőgazdaság és halászat   13   696   709   170  6 030  6 200 

Bányászat, kőolajkitermelés  9 771  4 403  14 174  136 986  92 282  229 268 

Feldolgozóipar  35 156  18 455  53 611  259 882  158 466  418 348 

Élelmiszeripar  4 708  2 450  7 159  56 707  13 047  69 754 

Textilipar  1 136   375  1 511  8 263  5 930  14 194 

Fafeldolgozás  1 425   331  1 757  4 655  5 364  10 019 

Vegyipar  5 404  2 366  7 770  64 197  18 173  82 370 

Fémfeldolgozás  2 439  1 209  3 648  27 905  15 167  43 072 

Gépipar  4 141  2 927  7 068  24 883  12 768  37 650 

Elektronikai ipar   736   818  1 555  23 796  16 019  39 816 

Szolgáltatások  74 038  18 636  92 673  715 988  335 006 1 050 994 

Áram-, gáz- és vízellátás   641  2 746  3 387  40 626  13 103  53 728 

Kereskedelem  16 080  2 964  19 044  90 776  47 872  138 648 

Szállítmányozás, raktározás  3 432  2 135  5 567  75 090  34 998  110 087 

Pénzügyi szolgáltatások  24 700  3 390  28 090  240 186  98 351  338 537 

Üzleti szolgáltatások  16 111  4 588  20 700  214 188  105 590  319 778 

Forrás: UNCTAD World Investment Report 2010, Annex Table 23, az alkategóriák közül csak a legfontosabbak 

kerültek kiemelésre 

 

Az ágazati összetétel mellett az FDI-áramlásban döntő szerepet játszó államok sorrendje is 

jelentősen változott, néhány fontos állandó szereplő jelenléte mellett. 1990-ben és 2009-ben 

is az Egyesült Államok volt a beáramló FDI fő célpontja, annak ellenére, hogy részaránya 

több mint a felére esett vissza. 

I/9. táblázat 
 

A világ TOP 10 országa a beáramló külföldi közvetlen beruházások alapján 

(millió dollár) 
 

1990 2009 

Ország Érték Ország  Érték 

Egyesült Államok  48 422 Egyesült Államok  129 883 

Egyesült Királyság  30 461 Kína  95 000 

Franciaország  15 614 Franciaország  59 628 

Spanyolország  13 294 Hong Kong, Kína  48 449 

Hollandia  10 516 Egyesült Királyság  45 676 

Ausztrália  8 479 Oroszország  38 722 

Kanada  7 582 Németország  35 606 

Olaszország  6 345 Szaúd-Arábia  35 514 

Szingapúr  5 575 India  34 613 

Svájc  5 484 Belgium  33 782 

Forrás: World Investment Report 2010 Annex Tables 
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Kína, bár 1990-ben még az első tíz FDI-fogadó ország csoportba sem került be, tizenkilenc 

évvel később már a második helyen áll, jelentős előnnyel maga mögé utasítva a harmadik 

helyét tartó Franciaországot. Szembetűnő az Egyesült Királyság és Spanyolország lecsúszása. 

Európa visszaszorulása mellett az ázsiai országok kedvezőbb pozícióba kerültek. Az első 

tízben 1990-ben még 6 európai és csupán 1 ázsiai országot találunk, 2009-ben már csupán 4 

európai állam tartozik a Top10-be, míg 4 ázsiai államot találunk itt, ha Hong Kong-ot külön 

kezeljük. A koncentráció foka élesen visszaesett: 1990-ben a legjobban teljesítő 10 állam 

felelt a beáramló FDI mintegy 75 százalékáért, addig ez 2009-re 50 százalékra süllyedt. 

 

A közvetlen külföldi tőkeberuházásokat végrehajtó országok rangsorában végbement 

átalakulás még az előzőeknél is szembetűnőbb. Japán elveszítette vezető pozícióját, amit az 

Egyesült Államok már meggyőző fölénnyel vezetett 2009-ben. Ázsia előretörése Európa 

kárára itt is megfigyelhető. 2009-ben az éves FDI áramlás mintegy 9 százaléka érkezett a 

BRIC-térségből, elsősorban Kínából, illetve Oroszországból. A végig magas koncentráció 

ebben a kategóriában is visszaesett, bár kisebb mértékben, mint az előző esetben, 1990 és 

2009 között 87 százalékról 72 százalékra zuhant a vezető tíz állam részesedése a kiáramló 

külföldi közvetlen beruházásokban. 

 

I/10. táblázat 

 

A világ TOP 10 országa a kiáramló külföldi közvetlen beruházások alapján 

(millió dollár) 

 
1990 2009 

Ország Érték Ország  Érték 

Japán  50 775 Egyesült Államok  248 074 

Franciaország  36 233 Franciaország  147 161 

Egyesült Államok  30 982 Japán  74 699 

Németország  24 235 Németország  62 705 

Egyesült Királyság  17 948 Hong Kong, Kína  52 269 

Svédország  14 746 Kína  48 000 

Hollandia  13 660 Oroszország  46 057 

Olaszország  7 614 Olaszország  43 918 

Svájc  7 176 Kanada  38 832 

Tajvan  5 243 Norvégia  34 203 

Forrás: World Investment Report 2010 Annex Tables 

 

 

2. A nemzetközi pénzügyi globalizáció és a 2007-es gazdasági válság 

összefüggései 
 

A második világháború végén, 1944-ben kialakított Bretton Woods-i monetáris rendszer 

1971-es bukását követő, a kormányok által támogatott folyamatos dereguláció következtében 

erőre kapó, a reálgazdasági folyamatoktól egyre inkább elszakadó pénzügyi innovációk a 

destabilizáló spekuláció erősítésén keresztül növelték a piaci zavarokat, ami az Egyesült 

Államokban végső soron elvezetett a jelzálogpiaci buborék kialakulásához és 2007-es 

kipukkadásához. Az ún. „papírgazdaság” (Simai 2009) fejlődése jóval meghaladta a 

reálgazdaság bővülési ütemét. Ezzel a pénzügyi rendszer vált a gazdaság „urává”, maga alá 
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gyűrve a reálgazdaság érdekeit, azaz tágabb értelemben az egész társadalomi életet 

meghatározó szférává vált (ENSZ 2009).  

 

A Bretton Woods-i árfolyamrendszer bukása után kialakult lebegő árfolyamon alapuló 

nemzetközi monetáris szisztéma keretein belül a legtöbb állam a rögzített árfolyamot 

feláldozta a szabad tőkeáramlás érdekében. Ennek eredményeképp a nemzetközi 

tőkeáramlások gyors emelkedésnek indultak, amit csak támogattak a pénzügyi innováció 

során kialakult új befektetési formák és finanszírozási lehetőségek. A nemzetközi 

tőkemobilitás fokát vagy a globális tőkepiaci integráció mértékét nehéz egy mutatóba 

összesűríteni, megközelítőleg azt mondhatjuk, hogy 1971 után gyors mértékben nőtt a 

tőkemobilitás a világban, ami 1980-tól a dereguláció és a liberalizáció kiteljesedésével soha 

nem látott gyorsasággal tört előre. A kilencvenes évek második felében már meghaladta a 

klasszikus aranystandard-rendszer utolsó évében, 1914-ben tapasztalt rekord mértéket 

(Obstfeld – Taylor 2002). A globalizációs folyamat előrehaladásával a pénzügyi piacok 

integrálódása érte el a legmagasabb szintet a világgazdaságban, megelőzve az áru- és 

munkaerőpiacokat. A fejlődés hajtóereje a magas likvid eszközök forgalmának dinamikus 

bővülése volt. 

 

A tőkeáramlások pozitív hatásai, így az államadósságok könnyebb finanszírozása és a 

beruházási tőkék egyszerűbb elérése mellett a kilencvenes évektől felerősödtek a negatív 

tényezők, a pénzügyi globalizáció megsokszorozta a válság veszélyét, a gazdasági 

turbulenciák a hetvenes évektől kezdődően egyre inkább a reálgazdaságtól független 

pénzügyi folyamatokban gyökereztek. Példaként elég az 1994-es mexikói, vagy az 1997-

1998-as ázsiai krízisre gondolni. A pénzpiaci liberalizáció előrehaladásával a gazdaságok 

sérülékenysége érezhető mértékben fokozódott, a kialakuló helyzetet a jelenlegi nemzetközi 

világgazdasági szervezetek nem voltak képesek sem megelőzni, sem hatékonyan kezelni.  A 

2000-es években a valuta- és pénzügyi piacokon folyó spekuláció következtében a termékek 

relatív árainak volatilitása érezhetően fokozódott. A valutaárfolyamok alakulása egyre 

kevésbé magyarázható a makrogazdasági alapokkal, fundamentumokkal, az egyes államok 

exportjának árversenyképessége jelentős fluktuációt mutat. A carry trade jelensége, amikor a 

gazdasági aktorok alacsony kamatozású devizában (ennek tipikus példája a japán jen) 

vesznek fel kölcsönt és azt magas kamatozású eszközökbe helyezik el kockázatosnak értékelt 

piacokon, vagy egyéb tőkeáttételes spekulatív ügyletekbe fektetik be a spekuláció egyik 

legveszélyesebb megnyilvánulási formája. Egyúttal a fenti gyakorlat a devizapiaci buborékok 

kialakulásának egyik fő oka, illetve hozzájárult a részvénypiaci buborék további 

növekedéséhez a 2007-ben kitört válság előtt (Losoncz 2008). 

 

További rendszerszintű nehézséget okoz az a főleg Izlandon és a kelet-közép-európai 

államokban megfigyelhető tendencia, hogy a háztartások és vállalatok külföldi pénznemben, 

főleg svájci frankban, japán yenben vagy euróban vettek fel hiteleket, kihasználva a hazai 

valutában denominált hiteleknél alacsonyabb kamatlábakat. A tőkeimportőr országok 

valutájának nominális és reálárfolyama felértékelődött, rombolva külpiaci 

versenyképességüket. A devizaadósságok emelkedése növelte világgazdasági 

sebezhetőségüket, így 2008 októberétől a válság terjedésével leginkább ezen országok 

kerültek bajba. A hitelforrások elapadása folyó fizetési mérleg finanszírozási gondokat 

okozott, számos országban a Nemzetközi Valutaalap (IMF) segítsége elengedhetetlenné vált, 

hasonlóan a hetvenes évek eseményeihez. Az olaj és a különböző nyersanyagok árának 

emelkedése, az exportőr országokban jelentős fizetésimérleg-többletet okozott az elmúlt 
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években, tovább súlyosbítva a világszinten fokozódó adós-hitelező problémákat. A 

nyersanyagok árának emelkedése részben az alacsony kamatlábak által is táplált, intézményi 

befektetők és egyéni spekulánsok által folytatott nyerészkedésnek volt köszönhető a határidős 

nyersanyag- és energiapiacokon.  

 

A fennálló monetáris rendszer gyengeségére világított rá, hogy az Egyesült Államok a 2000-

es években fenntarthatatlan folyó fizetési mérleg hiányt halmozott, halmozhatott fel. Már az 

1990-es években a reáljövedelmek emelkedését jóval meghaladó fogyasztásnövekedés 

következett be a világ legnagyobb gazdaságában és az Egyesült Királyságban. Előbbiben a 

háztartások nettó megtakarítási rátája a nyolcvanas évekbeli 10 százalék körüli értékről a 

2000-es évek elejére a nulla közelébe csökkent, míg a szigetországban a kilencvenes évek 

elején még 11-12 százalékos bruttó megtakarítási ráta 2008-ra süllyedt a nullára (Magas 

2008). A fokozódó hitelfelvételt a hazai megtakarítások nem finanszírozták, így külső, a 

feltörekvő gazdaságokból származó források bevonására volt szükség. Ezt az állapotot 

nevezik a második Bretton Woods-i rendszernek is (UNCTAD 2009). A jelenség mögött az 

ázsiai válságot megélt feltörekvő országok egyoldalúan alulértékelt árfolyamon stabilizált 

valutája állt, mivel így próbálták kezelni a kereskedelmi és pénzügyi sokkokat, egyúttal 

fenntartani sikeres exportorientált kereskedelempolitikájukat. Az amerikai túlköltekezés nem 

jöhetett volna létre az ázsiai országok exportösztönző, illetve megtakarítási kényszert 

létrehozó gazdaságpolitikája nélkül. A 2000-es években a világon keletkezett megtakarítási 

többlet mintegy háromnegyedét az amerikai gazdaság szívta fel. Az Egyesült Államok folyó 

fizetési mérlegének hiányával szemben Kína és más ázsiai országok többlete állt (savings 

glut), amit az irodalom perverznek titulál, mivel ellentmond a neoklasszikus elméleteknek. A 

2000-es években a fenntarthatatlan folyamatok miatt a fő kérdés a „puha” (soft) vagy 

„kemény” (hard) landolás forgatókönyveinek megvalósulási esélyéről szólt. Az érintett 

országok gazdaságpolitikusai tisztában voltak a helyzet súlyosságával, de politikai okok és a 

piacba vetett hit miatt elmulasztották meglépni a szükséges intézkedéséket.  

 

Az Egyesült Államok fokozódó eladósodásával párhuzamosan fokozatosan nőtt a feltörekvő 

államok valutatartalékainak értéke. Az 1997-98-as ázsiai válság terjedése és nagyságrendje, 

pusztító ereje rádöbbentette az érintett országokat, hogy egyensúlyőrző gazdaságpolitika és 

figyelemre méltó gazdasági növekedés mellett is válságba sodródhat egy állam vagy egy 

egész régió (Wyplosz 2007). Továbbá a nemzetközi gazdasági szervezetek sem fordítottak 

elég figyelmet a valutatartalékok hiányára. A Nemzetközi Valutaalap tevékenysége a 

válságkezelés során, a szigorú feltételek, amivel az IMF-forrásokat igénybe vevő országok 

találkoztak, szintén a tartalékok felhalmozására ösztönöztek (Stiglitz 2006). Az ázsiai 

államok az IMF feltételeit elhibázottnak, sőt a szuverenitásukat sértőnek találták. Ezt a 

motivációt gyakran a „pénzügyi függetlenségre” való törekvéssel azonosítják (Wijnholds – 

Sondergaard 2007). Ennek következtében, míg az ázsiai válság előtt a világ kibocsátásának 

csupán 5,6 százalékát tették ki a felhalmozott tartalékok, ez a mutató egy évtizeddel később, 

2007-re 11,7 százalékra emelkedett. A 2003 és 2007 közötti periódusban, évi átlagban 777 

milliárd dollárral emelkedtek a tartalékok, ami a világ bruttó hazai termékének 1,6 

százalékának felel meg (ENSZ 2009). 
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I/12. ábra 

A folyó fizetési mérleg hiánya 2001-2011 között

(a GDP százalékában)
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Forrás: IMF (2010) 

Megjegyzés: */ előrejelzés 

 

Az Egyesült Államok tartós túlköltekezését a dollár kulcsvaluta szerepköre tette lehetővé, a 

külföldi jegybankok által leginkább kedvelt tartalékeszköz az amerikai dollár, pontosabban az 

amerikai államkötvények. Ennek oka az amerikai kötvénypiac páratlan fokú likviditása. A 

gazdaságok mérete és a nemzetközi kereskedelemben betöltött szerep alapján a dollár 

vetélytársa még az európai egységes valuta, az euró, aminek szerepe lassan, de biztosan 

emelkedett az elmúlt években. A Nemzetközi Valutaalap COFER adatbázisa szerint 2009 

harmadik negyedévében a világ összes valutatartalékainak mintegy 62 százalékát tartották 

dollárban, míg 28 százalékát euróban, legalábbis a tartalékok azon részét, melyek 

összetételéről pontos adatainak vannak, ez a tartalékok körülbelül 60 százalékát jelenti. A 

dollár privilegizált helyzetéből következően a világ legfejlettebb gazdasága nem nézett 

szembe a kiigazítás fájdalmas kényszerével, adósságát kedvező körülmények között képes 

finanszírozni. A 2003 és 2007 közötti fellendülési szakaszt segítette ez a tény, míg a 

kialakuló krízis Soros György szerint „a dollár nemzetközi tartalékdeviza-szerepén alapuló 

hitelexpanzió korszakának végét jelzi. Míg az időszakosan kirobbanó válságok egy nagyobb 

ívű fellendülés/hanyatlás folyamat részeinek tekinthetők, addig a jelenlegi krízis egy több 

mint huszonöt éve tartó szuperboom betetőzését jelenti.” (Soros 2008 7. o.). Részben a 

jövőbeli egyensúlytalanságok kezelése érdekében a feltörekvő országok egy csoportja, 

elsősorban Kína, valamint az ENSZ szakértői csoportja kiállt a jelenlegi tartalékvaluta-

rendszer reformja mellett (Zhou Xiaochuan 2009, ENSZ 2009). 

 

Az amerikai másodlagos (subprime) jelzálogpiacon kialakult válság először lassan, majd a 

Lehman Brothers – a negyedik legnagyobb amerikai befektetési bank – 2008. októberi 

csődje, (később a Fannie Mae és Freddie Mac kvázi csődgondnokság alá vétele) után egyre 

gyorsuló ütemben világméretű pénzügyi, majd reálgazdasági krízissé terebélyesedett. A 

pénzügyi válság gyorsan átterjedt azokra a gazdasági ágazatokra, amelyek szinte kizárólag 

csak hitelbe értékesítettek, így elsősorban az építőiparra és a gépkocsikat gyártó iparra. A 

Lehman Brothers és további pénzintézetek bukása fordulópontot jelentett. Az addig 

hagyományos eszközökkel kezelhetőnek tűnő, – főként az Egyesült Államokra koncentráló –, 

problémák a pénzügyi rendszerben gyorsan továbbterjedtek a világ többi gazdaságára és a 
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történelem egyik legsúlyosabb pénzügyi krízisévé súlyosbodtak. A bankközi kamatok 

megugrottak, a kockázatvállalási hajlandóság drámai módon visszaesett, a tőzsdék lefelé 

vették az irányt. A „csordaszellem” és irracionalitás uralkodott el a befektetők körében. 

Megingott a bizalom a fennálló intézményekben, uralkodó elméletek kérdőjeleződtek meg, 

egyértelművé vált, hogy a világgazdaság az 1929-33-as nagy depresszió óta a legsúlyosabb 

kihívással néz szembe. A jelenlegi „nagy recesszió” a legmélyebb és leginkább 

szinkronizálódott visszaesés a második világháború óta (Csáky 2009). 

 

A túlzott hitelnyújtás a múltbéli tapasztalatok alapján minden pénzügyi válságnál jelen volt. A 

mostani válság sem képez kivételt. A jelenlegi krízist megelőzően a Federal Reserve (Fed) 

monetáris politikája a dot.com buborék 2001-es kipukkanása után a kamatláb alacsonyan 

tartásán keresztül fokozta a hitelfelvételi kedvet, így segítve a gazdasági növekedést, miután a 

Bush-adminisztráció adócsökkentései nem vezettek a kívánt eredményre. Az egy százalékos 

kamatráta 2004 közepéig való fenntartásával, az Alan Greenspan vezette Fed laza monetáris 

politikájával maga is hozzájárult a lakáspiaci buborék kialakulásához, amellett, hogy 

sikeresen harcolt a recesszió ellen. A 2005. április előtti 31 hónapban a jegybanki referencia-

kamatláb reálértelemben negatív volt, erre utoljára az első olajválság idejében, az 1974 és 

1977 közötti periódusban volt példa (Losoncz 2008). A kamatpolitika nem csupán a buborék 

felfújását segítette elő, hanem annak kipukkadásában is meghatározó szerepet játszott, az 

amerikai jegybanki szerepkört betöltő Fed hullámzó kamatdöntéseinek jelentős szerepe volt a 

jelzáloghitelezési válság kialakulásában (Kutasi 2009). Az eladósodást a politika is 

támogatta, mivel az amerikai életvitelhez hozzátartozik, hogy minél szélesebb rétegeknek 

legyen saját lakása.  

 

A Fed monetáris politikájának legfőbb feladata az infláció elleni harc, illetve a gazdasági 

visszaesés elleni küzdelem, és nem az eszközárak befolyásolása. Egyes érvelések szerint az 

ingatlanárak emelkedése már a monetáris politika lazítását megelőzően elkezdődött.  

 

A jelenlegi válság példátlan a kockázatok alulbecslése és a nem hitelképes ügyfeleknek 

nyújtott hitelek tekintetében. A hitelminősítők rendkívül alacsonyra értékelték a sub-prime 

eszközök kockázatát és lassan reagáltak. Az ügynök-megbízó problémákból eredeztethető az, 

hogy a banki döntéshozók korábban nem látott mértékben támogattak nem költséghatékony 

beruházásokat. A pénzügyi nemzetközi szervezetek hiányosságai mellett a válság rámutatott 

a hitelminősítő intézetek látványos kudarcára is. Ennek oka főként azok mikroökonómiai 

szemléletéből, a makroökonómiai és rendszerszintű összefüggések negligálásából és számos 

gazdasági szereplő kockázatnak való kitettségének félreértelmezéséből fakadt (UNCTAD 

2009). Továbbá számos hitelminősítő intézet nemcsak értékelte a különböző pénzügyi 

termékeket, hanem tanácsokat is adott azok strukturálásához, ami sok esetben 

érdekkonfliktusokhoz vezetett. A hitelminősítőkkel szembeni másik kritika régi keletű, 

nevezetesen, hogy oligopol piacon működnek, esetleges helytelen besorolásaik nem vezettek 

piaci átrendeződéshez. A kormányzatok semmilyen módon nem avatkoztak be a 

hitelminősítők működésébe.  
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I/11. táblázat 

 

A válság legfontosabb okai 

 

Gazdaságpolitikai hibák Szabályozói kudarcok Piaci kudarcok 

Laza monetáris politika 
A bázeli szabályok számos 

tőkekövetelménye 

A csordaszellem és 

irracionalitás megjelenése 

Árfolyamrögzítés számos 

feltörekvő országban 

A szabályozó felügyelet 

hiányosságai 
Megbízó-ügynök problémák 

 
A "hitelezz és add tovább" 

bankmodell átláthatóságának hiánya 
  

Forrás: Furceri - Mourougane (2009), 17. o 

 

 

3. A gazdasági ciklusok változó természete az elmúlt két évtizedben 
 

3.1. A globalizáció és a gazdasági ciklusok összefonódásai 

 

Az utóbbi két évtizedben a nemzetközi pénz- és tőkeáramlások globalizálódása fontos 

szerepet játszott a külső gazdasági sokkok kiterjesztésében, de azok kisimításában is. Ez 

felvetette a nemzetközi multilaterális szervezetek felelősségét, az egyes kormányok 

hatékonyabb együttműködésének kényszerét. A makro-szintű gazdaságpolitika eszköztára a 

90-es években gazdagodott a ciklusok kisimításában, és a gazdasági egyensúlyhiányok 

kezelésében, de új kihívásokkal néz szembe, úgy a foglalkoztatás, munkahelyteremtés 

területén, mint a fenntartható növekedés feltételeinek kialakításában. 

 

Az új évezred első évében, 2001-ben kibontakozott dekonjunktúrával kezdődő 

ciklusszakaszban a termelés mérsékelt csökkenése ellenére deflációs tendencia bontakozott 

ki. A termelékenység növekedési üteme nem stagnált, csökkent, hanem változatlanul 

emelkedett. Új elmeként pedig a foglalkoztatás bővülése nélkül is nőtt a termelés. E 

ciklusszakasz megítélését nehezíti, hogy bizonyos értelemben jellege visszatért a klasszikus 

ciklusokhoz. Ez a ciklusok nemzetközi méretű egybesimulásában, a beruházások 

kulcsszerepében és a deflációs tendencia kibontakozásában nyilvánult meg. Az 1920-as évek 

nagy gazdasági válsága óta ez volt az első alkalom, hogy egy recesszióból való kilábalás 

során csökkentek a részvényárfolyamok és esett a dollár. 

 

A ciklusok szinkronizációja: a meghatározás szerint, a recesszió akkor szinkronizálódik, ha a 

többi ország legalább felében a súlyozott gazdasági átlag-mutatók ugyancsak csökkennek. 

 

A recessziók az utóbbi három évtizedben is hajlamosak voltak a szinkronizálódásra, a 

klasszikus gazdasági ciklusokhoz hasonlóan. 1973-2000 között négy egymást követő 

időszakban is megmutatkozott ez. Az első hullám a 70-es évek közepén az olajválság után 

zajlott le. A két következő hullám a 80-as évek elején jelentkezett a 2. kőolaj árrobbanás és a 

monetáris megszorítás, a kamatlábrobbanás idején. Az utolsó szinkronizált 

konjunktúrahullám a 90-es években zajlott. Az 1990. évtized elején a recessziók nem is 

annyira egy, mint két csúcspontban sűrűsödnek, tükrözve, a nagyobb valuta övezetekben 
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kibontakozott aszimmetrikus sokkokat. Ennek következtében az üzleti ciklus csúcspontok az 

egyes országokban eltérő időkben jelentkeztek, azaz, az ipari országok összesített kibocsátása 

egészében elkerülte a recessziót. A recessziók felénél elmondható, hogy időben egybeestek, a 

másik hányaduk önálló mozgást mutatott. E kritérium alapján, a szinkronizált recessziók 

mélyebb, de nem hosszabb idejű visszaesést jelentettek, mint az egyediek. Különösképpen a 

G-7 országokban egyidejűleg zajló recessziók szignifikánsan mélyebbnek bizonyultak. Az 

országok makroökonómiai ingadozásai azt igazolják, hogy a közös okokra visszavezethető 

ingadozások növekedtek a Bretton Woods utáni periódusban. Ez a tendencia a 

globalizációval, a nemzetközi pénzügyi- és vállalati összefonódásokkal tovább erősödött. Az 

empirikus vizsgálatok szerint nemzetközi szinten az USA gazdasági mutatóinak változásával 

korreláltak legszignifikánsabban a ciklusmozgások. 

 

Az aggregált kereslet recessziókhoz, illetve kilábalásokhoz való hozzájárulásáról közöl 

adatokat 4. és 5. táblázatunk. 

 

I/12. táblázat 

 

Az egyes tényezők relatív hozzájárulása a recessziókhoz 

 

 
Teljes 

mint 

Évtizedek Recessziók típusai 
G-7 

országok 1970-es 

évek 

1980-as 

évek 

1990-es 

évek 
enyhe súlyos rövid 

Csúcspont-mélypont komponensek szerinti változások rátája a GDP csúcspont-mélypont rátáinak változásához 

képest, százalékban 

Készletváltozás 66 78 77 36 122 56 107 52 

Magánberuházás 50 47 36 72 41 47 -4 67 

Magánfogyasztás 12 2 14 24 -14 16 8 22 

Nettó export -21 -16 -21 -30 -29 -5 -4 -27 

Kormányzat* -10 -13 -9 -6 -22 -17 -2 -5 

Csúcspont-mélypont különbsége a csúcspont a csúcspont százalékában 

GDP -2,7 -3,8 -2,1 -2,2 -1,0 -7,1 -1,8 -2,4 

Forrás: IMF, World Economic Outlook, April 2002 Recessions and Recoveries, Chapter III. 123.o. 

Megjegyzés: */ Kormányzat végső fogyasztása és állótőke beruházásai 

 

Lényegében valamennyi recessziót a magán állótőke beruházások visszaesése kísérte. 

Ezekben a recessziókban a beruházás csúcspontját a kibocsátás előtt két negyedévvel 

megelőzően érte el, és egy negyedévvel később kezdett esni. Ez azt jelentette, hogy a 

beruházás csökkenés átlagos időtartama meghaladta a GDP csökkenés időtartamát. A magán 

állótőke beruházások csökkenésének százaléka hatszorosa volt a GDP csökkenésnek, míg az 

összes beruházás növekedés a mélypont utáni négy negyedévben csak kétszerese volt a GDP 

növekedésnek. Nem meglepő, hogy a beruházás összehúzódásának mélypontja és a GDP 

csökkenés pozitív korrelációban áll. Az aggregált gazdasági tevékenységgel összehasonlítva, 

több ciklus figyelhető meg a magán állótőke beruházásban, mivel kisebb beruházás 

csökkenés előfordul expanziós időszakban is (ez összefügg az FDI tevékenységgel és főleg az 

M&A tényezőkkel, vagyis a felvásárlások és akvizíciók növekedésével). A legmeglepőbb 

jelenség az, hogy a magán állótőke beruházás csökkenése összehangolódik az egyes 

országokban, még kisebb csökkenés esetén is. Szinkronizált recessziós időszakokban a 

beruházás csökkenést tapasztaló országok száma meghaladja azokét, amelyek ténylegesen 
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recessziót élnek át. Ez azt sugallja, hogy a globális beruházás csökkenése erősebb hatású, 

mint más gazdasági tényező.  

 

I/13. táblázat 

Az egyes tényezők relatív hozzájárulása a kilábaláshoz 

 

 
Teljes 

mint 

Évtizedek Fellendülés típusai 
G-7 

országok 1970-es 

évek 

1980-as 

évek 

1990-es 

évek 
enyhe erős rövid 

Az egyes tényezők változási rátáinak aránya a GDP változásához képest, a mélypont utáni első négy negyedévben 

Készletváltozás 25 38 25 -6 20 50 30 21 

Magánberuházás 5 6 9 -- -- -- 10 18 

Magánfogyasztás 45 44 38 63 50 30 40 52 

Nettó export 6 -2 11 18 30 10 10 -1 

Kormányzat* 19 14 17 32 10 10 10 10 

A mélypont utáni első négy negyedév változása a mélypont százalékában 

GDP 3,5 5,6 3,0 2,2 2,7 6,2 4,0 3,4 

Forrás: IMF, World Economic Outlook, April 2002 Recessions and Recoveries, Chapter III. 123.o  

Megjegyzés: */Kormányzat végső fogyasztása és állótőke beruházásai 

 

Lényegében valamennyi recessziót a magán állótőke beruházások visszaesése kísérte. 

Ezekben a recessziókban a beruházás csúcspontját a kibocsátás előtt két negyedévvel 

megelőzően érte el, és egy negyedévvel később kezdett esni. Ez azt jelentette, hogy a 

beruházás csökkenés átlagos időtartama meghaladta a GDP csökkenés időtartamát. A magán 

állótőke beruházások csökkenésének százaléka hatszorosa volt a GDP csökkenésnek, míg az 

összes beruházás növekedés a mélypont utáni négy negyedévben csak kétszerese volt a GDP 

növekedésnek. Nem meglepő, hogy a beruházás összehúzódásának mélypontja és a GDP 

csökkenés pozitív korrelációban áll. Az aggregált gazdasági tevékenységgel összehasonlítva, 

több ciklus figyelhető meg a magán állótőke beruházásban, mivel kisebb beruházás 

csökkenés előfordul expanziós időszakban is (ez összefügg az FDI tevékenységgel és főleg az 

M&A tényezőkkel, vagyis a felvásárlások és akvizíciók növekedésével). A legmeglepőbb 

jelenség az, hogy a magán állótőke beruházás csökkenése összehangolódik az egyes 

országokban, még kisebb csökkenés esetén is. Szinkronizált recessziós időszakokban a 

beruházás csökkenést tapasztaló országok száma meghaladja azokét, amelyek ténylegesen 

recessziót élnek át. Ez azt sugallja, hogy a globális beruházás csökkenése erősebb hatású mint 

más gazdasági tényező.  

 

Az utóbbi négy európai konjunktúraciklust bemutató ábrán az is megfigyelhető, hogy az 

ezredforduló körüli ciklusok többsége inkább befektetési típusúnak nevezhető, mintsem 

értékesítésinek. A II. ciklus például azért volt 3 év időtartamú, mivel a válság zömmel csak 

Kelet-Ázsiára és Oroszországra terjedt ki, és ott is inkább csak valutaválság formáját öltötte. 

 

Konjunktúra elméleti és statisztikai megközelítésben azt lehet mondani, hogy válságra – a 

cikluson belül – akkor kerül sor, amikor a konjunktúra mélypontja jóval a 100%-ot jelentő 

átlag alá kerül. Az előző ábrán az is jól érzékelhető, hogy a jelenlegi ciklus leszálló ágának a 

mélypontja jóval az átlag alatt lesz majd, sőt az is látható, hogy ez az utóbbi a négy legutóbbi 

ciklus legalacsonyabb pontja lesz, mélyebb, mint amelyet az 1992-1993. években 

elszenvedett a világ. 
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I/13. ábra 

A rendszerváltozást követő közel két évtized

európai uniós konjunktúra ciklusai
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Forrás: EU Directorate-General for Economic and Financial Affaires 

 

Az ábrán az is látható, hogy a két legutóbbi (III. és IV.) ciklus felszálló ágán, szemben a két 

korábbi (I. és II.) cikluséval, időnként kisebb lokális fellendülések is kialakultak. Ezek a 

globalizálódó világgazdaság, illetve – feltételezésünk szerint – a két nagy feltörekvő 

gazdasági hatalom (Kína és India) sajátos és időben részben elkülönülő konjunktúra 

mozgásai európai ciklusokra gyakorolt hatásainak tulajdoníthatók. Ezekről a nagy fejlődő 

országoktól eredeztethető sajátos konjunktúrahatásokról az is megállapítható, hogy a múlt 

század nyolcvanas éveiben Kína növekedése még nagyjából szinkronban volt a fejlett 

országok konjunktúra ciklusával. Akkor az együttmozgás még némi többlet energiát jelentett 

az általános világpiaci fellendülés számára is. A nyolcvanas évtized vége felé (részben az 

ázsiai válság hatásaként) viszont megtört (4% körülire csökkent) Kína gazdasági növekedése, 

amely már negatívan hatott a fejlett országok konjunktúrájára. Ezt követően a kilencvenes 

évtized elején Kína, több számjegyűvé váló dinamikája ismét elősegítette egy új világpiaci 

fellendülés beindulását.  

 

Némileg más világpiaci hatást fejt ki Kína ezt követő és 2000-ig tartó fejlődése, amely egy 

anticiklikus (a világpiaci trenddel szembe menő) lokális konjunktúra szakaszt képvisel. Ez a 

hatás abban is kifejezésre jut, hogy Kína számára a világgazdasági konjunktúra élénkülése 

kevés segítséget jelentett a belső dekonjunktúra negatív hatásainak a kivédésében. Rövid idő 

múlva viszont Kína és India gazdasága szinkronba került a világpiaci konjunktúrával, és 

mindkét (fejlettek és feltörekvők) viszonylatában hozzájárult egy – a szokottnál hosszabb – 

világgazdasági fellendülés kialakulásához. 

 

A 2002. évet követő, IV. számmal hivatkozott konjunktúra szakasz növekedési összetevőiben 

azonban Kína és India versenyképességének ugrásszerű megerősödésével mélyreható 

változások következtek be. Korábban a világpiaci bővülés nagyobb hasznát a fejlett országok 

aratták le, újabban viszont a feltörekvők, mint egyre erősödő konkurensek lépnek fel, és 

emiatt a fejlett országok mind kisebb piaci szegmensben tudják megőrizni a korábbi 
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növekedési potenciáljukat. Ezt a feltételezésünket támasztják alá az egyes fejlett 

országok/ország csoportok és Kína közötti kapcsolatok szorosságát és irányát érzékeltető 

korrelációs számításaink is.   

 

I/14. ábra 

A régebbi gazdasági erőközpontok, illetve a fejlődőket képviselő

Kína és India gazdasági növekedésének hosszú távú jellemzői

(év/év alapú GDP növekedési ütemek)
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Forrás: OECD 

Megjegyzés: India GDP idősora csak a 2000. év utáni időszakra volt elérhető 

 

Közel két és fél évtizedes (hosszú idősoros) és a legutolsó egy évtized (középhosszú 

idősoros) adatainak korrelációs elemzése alapján a világpiaci konjunktúrára leginkább 

befolyást gyakorló országok GDP növekedési ütemei közötti összefüggéseket elemezve az 

alábbi következtetések vonhatók le: 

 

 Hosszú távon a fejlett (OECD) országok konjunktúrájában a legmeghatározóbb szerepe 

az Amerikai Egyesült Államoknak van. A második az Euró-zóna szerepe. Ilyen távlatban 

az OECD országok gazdasági gyarapodását Kína fejlődése is elősegítette. Az Euró-zóna 

és az USA fejlődése között is viszonylag szoros együttmozgás tapasztalható.  

 Megkérdőjeleződött, hogy hajlandó-e a világ Amerika fogyasztás-többletét finanszírozni, 

és ha igen, meddig. Az új évezred első éveiben új jelenség tanúi lehettünk. A nemzetközi 

fizetésimérleg hiányok finanszírozása és a kereskedelmi pozíciók között erősödő 

kapcsolat évekig fenntarthatóvá tette az amerikai hiány kezelését. Az ázsiai, orosz és 

olajexportáló országok szufficitjei az erős dollár vonzásában, a fejlett amerikai pénzpiaci 

közvetítő eszközök révén váltak finanszírozási forrássá. Az európai külső pozíció és az 

amerikai gazdaság külső hitel igénye közötti korábbi „szinkronizáció” megszakadt. Úgy 

tűnik, hogy az amerikai és európai külső egyensúlyok negatív korrelációja megszűnt. 

 A legutolsó évtized adatai szerint viszont a kínai fejlődés és a fejlett (OECD) országok 

növekedése közötti korreláció iránya megváltozott; negatív előjelűvé vált. Hosszú távon 

ez még pozitív előjelű kapcsolat volt. Negatív kapcsolat mutatható ki viszont – már 

hosszú távon is – az Euró-zóna és Kína között, melynek értéke az utóbbi évtized során 

tovább növekedett. Ezt az eredményt támaszthatja alá más oldalról az a közismert tény is, 
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hogy Kína kereskedelmi mérlege a fejlett országokkal szemben az esetek nagy részében 

jelentős aktívumot ér el. A fejlett országok tehát fokozatosan eladósodtak Kínával 

szemben. (Többek között ez az egyik tényezője a jelenlegi hitelválságnak.)  

 India rendelkezésre álló idősora túl rövid ahhoz, hogy megbízható következtetéseket 

lehessen levonni az európai konjunktúrára gyakorolt hatásairól, de logikai alapon – a 

kínai kapcsolatnál értelemszerűen jóval szűkebb spektrumban – ma már szintén negatív 

korreláció tételezhető fel közöttük.  

 Napjainkig Oroszországot is a dinamikusan fejlődő feltörekvő országok csoportjába 

sorolták. Az orosz gazdaság azonban eléggé egysíkúan (főként energiahordozók 

szállításával) kapcsolódik a világpiachoz és a belső termelői potenciálja sem elég egy 

Kínához hasonló szintű önellátáshoz vagy világpiaci szerepvállaláshoz. Emiatt egyelőre 

csak enyhén növekvő piacot jelent az euró-zóna országainak.  

 

Mindebből végső soron az a következtetés vonható le, hogy a legújabb világgazdasági 

válságból, már csak a nagy belső piacaik miatt is, a feltörekvő országok jöhetnek ki jobban, 

míg a fejlett gazdaságoknál, így az Európai Unióban, időben elnyújtottabb depresszióra kell 

felkészülni. A kissé növekvő ciklusidőre vonatkozó korábbi megállapításaink alapján azt 

lehet valószínűsíteni, hogy a ciklus leszálló ága eltarthat akár 2010 elejéig is, az új 

fellendülés pedig elhúzódóbb lesz a nem globalizációs időszak előtti ciklusokhoz képest. Ez 

azt valószínűsíti, hogy az átlaghoz közeli konjunktúrára 2011-nél előbb nem számíthatunk. 

Magyarország újból tartóssá tehető felzárkózási időszaka pedig – megfelelő alkalmazkodás 

esetén – a 2012-t követő évektől kezdődhet el.
6
  

 

 

3.2. Az új uniós tagállamok konjunktúra ciklusa és válságérintettsége 

 

2008-ban az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott országok csoportját is elérte a 

világgazdasági recesszió. A 2004-ben csatlakozott tíz ország éves, aggregált 3,6 százalékos 

GDP csökkenése 2009-ben alig tért el a fejlettebb EU 15-ök 4 százalékos 

teljesítményromlásától, így az újak a több éven át tartó felzárkózási periódus után nagyobb 

visszaesést szenvedtek el. Az összesített adat azonban félrevezető lehet, mivel azt a globális 

krízist rugalmasan átvészelő Lengyelország súlya torzítja. A lengyel pozitív, éves GDP 

változás mindazonáltal példaértékű az egész Európai Unió számára, egyetlen másik ország 

sem tudott növekedni ebben az időszakban. 

 

Csehország az EU átlagnak megfelelő, Magyarország, Románia, Szlovákia, és Szlovénia 

pedig annál mélyebb recesszióba került. A balti államok helyzetromlása bizonyult a 

legdrámaibbnak, az EU átlaghoz viszonyítva mintegy négy-ötszörös csökkenés elszenvedői 

lettek. 

 

                                                 
6 Nounel Roubini amerikai közgazdászprofesszor szerint az amerikai recesszió U-alakú lesz, vagyis elhúzódó, 

mély válságra számíthatunk a következő két évben. Azt sem tartja kizártnak, hogy a lejtmenet egy L-alakú (több 

évig tartó és korábban Japánban tapasztalt) visszaesésbe torkollhat. Az amerikai gazdaság a különböző 

kormányzati intézkedések ellenére sem tudja mindezt elkerülni, a lépések hatása ugyanis sokkal inkább csak 

2010 után érződik majd. 
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I/15. ábra 
 

A negyedéves GPD alakulása az újonnan csatlakozó országok körében, 

2008-2009 (az előző év azonos időszakához viszonyítva) 
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Forrás: KSH 

 

A válság a negyedéves GDP változások alapján azonos időben és módon érintette a vizsgált 

országokat. Ez alól kivételt képez a balti gazdaságok szűkülése, amely korábban és drámai 

ütemben következett be. 2009 utolsó negyedévében Bulgáriát leszámítva minden országban a 

javulás enyhe jelei kezdtek mutatkozni, ebben azonban az egy évvel korábbi alacsony bázis is 

közrejátszott. 

 

Az Európai Unió egészére jellemző volt, hogy a beruházások erőteljesebben estek vissza, 

mint a fogyasztás, utóbbi csökkenése tehát relatíve enyhének mutatkozott. Az újaknál ez a 

sajátosság nem volt jelen. Változó, hogy az egyes országokban melyik hazai keresleti tényező 

miképp erősítette a GDP zsugorodását. A legkedvezőtlenebb kombináció a balti államokban 

és Romániában fordult elő, ahol a kétszámjegyű beruházás- és fogyasztáscsökkenés 

együttesen lépett fel. A legjobban Lengyelország teljesített. 

 

Az új és a régi tagállamok válságra adott válaszai között a legszembetűnőbb különbség a 

készletezés gyakorlatában rejlett. Míg az előbbiek teljes mértékben felélték készleteiket, a 

régi tagállamok erre nem törekedtek. Mivel az újak a megrendeléseiket készleteikből 

fedezték, importjukat nagyobb mértékben visszafogták, mint kivitelüket. Miután a régi 

tagállamok az újak fő exportpiacai, a nettó export tétel az újaknál pozitívan, míg a régieknél 

negatívan befolyásolta a GDP-t. A készletváltoztatás tehát jelentősen hozzájárult a régi 

tagállamok válság időszakában elért eredményéhez, s fontos tényező lehet a jövőben is.  

 

A globális növekedési kilátások 2010 eleje óta folyamatosan javulnak. A legfrissebb 

előrejelzések szerint 2010-ben a vártnál gyorsabban növekszik a világszintű output, illetve a 

külkereskedelem volumene. Ez, a világgazdasági folyamatokba egyre szorosabban integrált 

kisebb európai országok számára a válságból való kiutat jelentheti. Amennyiben ugyanis újra 

élénkül az országok külső kereslete, a korábbi évek növekedési gyakorlata visszaállhat. A 

közép-kelet-európai országokban közös vonás, hogy a piacgazdaságba való átmenet után úgy 

igyekeztek felzárkózni, hogy növelték a külkereskedelemben való részvételüket. Fő 

exportpiacaik a nyugat-európai gazdagabb országok lettek, amelyek beruházásaikkal aktívan 

támogatták az újak megerősödését. 
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I/16. ábra 

Külkereskedelem és gazdasági növekedés Közép-Kelet-Európai 

régióban, 2000-2011 (százalékos változás)
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Forrás: IMF 

 

A tőkebeáramlás egyik fő csatornája a fokozatosan nyugati kézbe kerülő bankszektor volt. Ez 

a reláció számos haszonnal járt, a Közép-Kelet-Európaiak fejlett technológiákhoz jutottak, és 

adott volt a tőkéhez való könnyű hozzáférés is. A folyamat negatívumai közé tartozik, hogy 

ezen országok folyó fizetési mérleg deficitjei az évek során megugrottak, s a Nyugat-

Európától való függés nagyméretűvé vált. A válság hatására a beruházási és 

exportlehetőségek is leszűkültek, befagyott a hitelezés csatornája, erősödött a tőkekiáramlás, 

szaporodtak a vállalati csődök, a munkanélküliség növekedésével párhuzamosan valamint 

csökkentek a fogyasztói jövedelmek.  

 

A mostani, optimistább előrejelzés szerint a régióba tartozó öt állam közül Lengyelország 

(2,7 százalék), Szlovákia (2,7 százalék) és Csehország (1,6 százalék) növekedése 2010-ben 

felülmúlja az euró-övezetét, Románia (0,8 százalék) pedig nagyon közel lesz hozzá. 

Várhatóan 2011-től már a magyar gazdaság (2,8 százalék) is erőteljesebben bővülhet. 

 

A jelenlegi világgazdasági élénkülés Közép-Kelet-Európára gyakorolt pozitív hatása 

mindenképp érzékeny pont. Az EU-15-öknek nagymértékben kitett térségünket hátráltatni 

fogja, hogy az előbbire lassú fellendülést prognosztizálnak, így a növekedéshez szükséges 

külső támogatás a korábbi szintjét vélhetően nem éri el. Kérdéses, hogy ezek a kis, nyitott 

gazdaságok vajon képesek lesznek-e strukturális változtatásokat végrehajtani és belső 

forrásokból táplálkozva újraindítani saját növekedésüket.  

 

A krízis a régiós országok mindegyikében maga után vonta a munkanélküliség emelkedését, 

ami viszont különböző módon sújtotta az egyes országokat. Közel 4 százalékponttal nőtt meg 

a szlovák munkanélküliségi ráta, 2010-ben a feltételezett 14,1 százalékos aránnyal Szlovákia 

dobogós helyezett lehet a térségben. Hozzá kell tenni azonban, hogy az országok között az 

elmúlt években is a szlovákoknál volt a legrosszabb a foglalkoztatottság, a 2000-es években 

annak szintje többször megközelítette a 20 százalékot. A magyar munkanélküliség az elmúlt 

években fokozatosan emelkedett, 2010-ben 10,8 százalékos ráta valószínűsíthető. A cseh, a 
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román és a lengyel munkanélküliség 10 százalék alatt marad.
7
 Az elbocsátások főként a 

férfiakat, a fiatalokat és a kevésbé jól képzetteket érintették. A különböző iparágakban 

másként következett be ez a jelenség. A legtöbb munkavállaló az építőiparban és a 

feldolgozóiparban vesztette el az állását. 

 

A fejlett országok széles köre – köztük a Közép-Kelet-Európaiak is – 2008 őszétől 

anticiklikus gazdaságpolitikát folytatott, ennek jegyében növelték a kormányzati kiadásokat. 

Az állami beavatkozás keretében bankokat és vállalatokat mentettek meg, keresletélénkítő 

lépéseket vezettek be, roncsprémium programokat, infrastruktúra-fejlesztéseket hajtottak 

végre, támogatták a rövidített műszakok alkalmazását. Ugyan a Közép-Kelet-Európai 

régióban ezek az intézkedések kisebb méreteket öltöttek, mint Nyugat-Európában, az 

államháztartásra vonatkozó hiányszámok 2009-től itt is megnőttek. (Mindez az Ötök közül 

Magyarországra nem érvényes, miután a kormánynak már nem volt mozgástere ilyen 

beavatkozásokhoz.) Az euró-zóna 6,6 százalékos költségvetési hiányát várhatóan csak 

Lengyelország és Románia lépi túl 2010-ben, így ezeknek az országoknak fel kell gyorsítania 

a költségvetési kiigazítás irányába tett erőfeszítéseiket. 

 

I/17. ábra 

Államháztartási hiány és államadósság, 2010

(a GDP százalékában)
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Forrás: Európai Bizottság előrejelzése 

 

A válság hatására az egész Európai Unióban megugrott az államadósság szintje. Az országok 

közt azonban viszonylag jobb helyzetben vannak a Közép-Kelet-Európai országok, miután 

azok már a 2000-es évek során is nagyságrendileg alacsonyabb államadóssággal bírtak. 2010-

ben vélhetően a cseh, a román és szlovák adósság az eurózóna átlagának felét sem fogja 

elérni. A meglehetősen magas, 78,9 százalékos magyar adósság alulról közelíti majd az 

eurózóna-átlagot. E tekintetben ezek az országok pozitívabb kilátásokkal rendelkeznek, mint 

a Nyugat-Európaiak. Fontos, hogy ez a gyakorlat folytatódjon, s a szükséges belső 

keresletösztönzést ne adósságból finanszírozzák. Amíg strukturális átalakítások nem 

történnek a kereslet élénkítésére, a közeljövőben az Európai Unió költségvetéséből 

                                                 
7 Az elmúlt években növekvő lengyel foglalkoztatási ráta a tömeges kivándorlással is magyarázható, ami 

csökkentette az inaktívak hányadát. 
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rendelkezésre álló transzferek mobilizálása, illetve új modernizációs stratégiák, és a hazai 

erőforrások jelenthetnek megoldást ezen országok számára. Az euró bevezetéséből származó 

előnyök csak fenntartható, stabil, fegyelmezett gazdaságpolitika mellett kamatoztathatók. 

 

 

4. A nemzetközi multilateralizmus és a súlyosbodó globális problémák 
 

4.1. A világgazdasági válság hatása a nemzetközi és regionális pénzügyi szabályozó 

mechanizmusokra 

 

A krízis során a globális kormányzás hiányosságai is felszínre kerültek, egyértelművé vált, 

hogy a világgazdaság hatékony működését a világszintű szabályozó, felügyeleti feladatot 

teljesítő rendszer hiánya akadályozza. A tapasztalatok szerint az alapvetően nemzeti 

gazdaságok problémáit kezelni hivatott szervezetek globális válság kezelésére nem 

alkalmasak. A már több mint 60 éves Bretton Woods-i intézményeket nem egy szervesen 

összefonódott világgazdaság számára állították fel, alapvető reformjuk is folyamatosan 

halasztást szenvedett az elmúlt évtizedekben, számos hibás döntésük pedig csökkentette a 

beléjük fektetett bizalmat, főleg a fejlődő, átalakuló országokban. E tekintetben két területen 

hozott konkrét előrelépést a válság mélyülése. 

 

Egyrészt megerősödött a G20 csoport szerepe. A „Húszak” csoportja (G20) már 1999-től 

létezik, de igazán fontos szerephez csak 2008-tól jutott, és jelenleg a legfontosabb 

kormányközi fórumnak tekinthető. Szerepének bővülése arra a felismerésre épül, hogy a 

világgazdaság meghatározó jelentőséggel bíró országainak köre jóval bővebb, mint a világ 

leggazdagabb országainak köre. Az átrendeződés elsősorban a BRIC országok előretörésének 

köszönhető. Célja, hogy közös fórumot biztosítson a fejlett és feltörekvő országok számára a 

világgazdaság vitás kérdéseinek megoldására nyitott és konstruktív együttműködéssel. 

Kétségtelen, hogy a G20-ak csoportja jobban reprezentálja a világgazdasági erőviszonyokat, 

de a 20 résztvevő gyors döntéshozó képessége megkérdőjelezhető. 

 

Másrészt a válság súlyosbodásával számos reformra került sor a Nemzetközi Valutaalap 

(IMF) működésében is. 2009 márciusában a valutaalap új hitelkonstrukciót vezetett be, ami a 

rugalmas hitelkeret nevet kapta (Flexible Credit Line [FCL]). Ennek célja gyorsan 

hozzáférhető források biztosítása ex-post gazdaságpolitikai kondíciók meghatározása nélkül. 

Egyfajta „elővigyázatossági” alapként is értékelhető. Megbízható, hiteles 

gazdaságpolitikával, kedvező fundamentumokkal bíró államok juthatnak hozzá. Egy másik új 

alap bevezetésére is sor került (High Access Precautionary Arrangements [HAPA]), azon 

országok számára, amelyek gazdasága kevésbé megbízható alapokon nyugszik, így ezek 

számára gazdaságpolitikai előírásokat is megfogalmaznak. Az IMF már a válságot megelőző 

években is modernizálta, áramvonalasította kondícióinak rendszerét, ezt a folyamatot most 

felgyorsította. A reform két módon érintette a „kondicionalitás” témakörét. Egyrészről az 

IMF a források elosztásánál inkább támaszkodik majd az előre meghatározott minősítési 

kritériumokra (ex-ante feltételesség), mint a hagyományos (ex-post) feltételességre. Másrészt 

a strukturális reformokat a jövőben nem a strukturális teljesítménykritériumok segítségével 

fogják értékelni, hanem rugalmasabban értelmezik az előrehaladás fogalmát. 2009 áprilisában 

a G20-ak határoztak az IMF forrásainak bővítéséről is, miután számos országnak nyújtott a 

valutaalap készenléti hitelt és kiderült, hogy forrásai elégtelenek egy ilyen, az egész világra 

kiterjedő válság kezelésére. További források nélkül a fenti reformok hatékonysága is 
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kérdéses lenne. Ezért megháromszorozták az IMF rendelkezésére álló forrásokat, ami így 

eléri a 750 milliárd dollárt. Egyúttal megduplázták az alacsony jövedelmű országok számára 

rendelkezésre álló koncessziós hitelekre fordítható keretet. A legkényesebb kérdés a 

valutaalap vonatkozásában a kvótareform, mivel a kvótákhoz kapcsolódik egyúttal a 

szavazati súly is. Várhatóan legkésőbb 2011 januárjában sor kerül a kvótareform második 

fordulójára, ebben a feltörekvő gazdaságok nagyobb szelethez jutnak majd, tükrözve növekvő 

súlyukat a világgazdaságban.  

 

A pénzügyi rendszer reformjával kapcsolatos viták és javaslatok nyomán öt kérdéskör körül 

kristályosodott ki „közmegegyezés”: 

 az áttekinthetőség (átláthatóság) az információk biztosítása és a korai előrejelzések; 

 a bankokat stabilizáló pénzügyi szabályozók és a felügyeletek nagyobb 

hatékonysága; 

 a nemzeti monetáris és fiskális politikák felügyeletének erősítése; 

 egy olyan nemzetközi rendszer létrehozása, amelyik a „végső hitelező” funkcióját 

betölti; 

 az adósságok közös szabályok szerinti kezelése, beleértve az un. morális kockázat 

problémáját és államokkal szembeni esetleges nemzetköz csődeljárások 

szabályozását.  

 

Előtérbe került egy új, a dollár helyébe lépő nemzetközi tartalékvaluta kialakítása is, 

amelyet döntően az államok közösen garantálnának, esetleg az SDR-hez hasonlóan 

működne. Ebben a kérdésben azonban hiányzik a globális egyetértés. 

 

 

4.2. A világ globális problémáinak elmélyülése  

 

A válságot követő évtizedben a nemzetközi pénzügyek mellett a világgazdaság kezelésében 

négy területen válik kiemelten fontossá a multilaterális együttműködés: a nemzetközi 

kereskedelemben, a globális fejlesztési irányelv-alkotásban, valamint a globális 

környezetvédelemben. 

 

 

Demográfiai polarizáció és nemzetközi foglalkoztatási válság 

 

A demográfiai polarizáció hatása tovább bonyolítja a társadalmi átrétegződés 

következményeit. 2000-2050 között a föld népessége várható növekedésének 95 százalékára 

az alacsony jövedelmű országokban kerül sor. A mai fejlett világ 2050-re a föld 

lakosságának kb. 10 százalékára zsugorodik. Földünk lakóinak száma 2007-ben meghaladta 

a 6,7 milliárd főt. A fejlett országokban – az USA és néhány kisebb ország kivételével –, 

nemcsak lassul a népesség növekedése, hanem a lakosság száma tovább is csökken. Az EU 

jelenlegi 25 tagállamából 12-ben már megindult ennek folyamata. A következő fél évszázad 

során az Európai Uniót alkotó térség népessége valószínűleg 40-50 millióval kisebb lesz, 

mint 2008-ban. A kelet-európai országok többségében a csökkenés még nagyobb lehet. A 

változások folyamatában, jelentős mértékben átalakul a lakosság korösszetétele is. A 

kibontakozó tendenciák súlyos és globális szociális problémák növekedését valószínűsítik. 

A mai fejlődő világban a munkaképes korúk aránya a népesség körében jelentősen megnő, 

míg az csökken a mai fejlett államokban. Globális szinten, a foglalkoztatottság évi átlagos 
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növekedése a XXI. század elején jellemző 1,4 százalékról, a következő évtized átlagában 

valószínűleg 0,7-0,8 százalékra csökken. A fejlődő világban a munkaképes korúak számára 

csak gyors és kedvező szerkezetű gazdasági növekedés, és ezzel összefüggő 

munkahelyteremtés mellett lehet majd megélhetési lehetőségeket biztosítani. Ugyanakkor, 

sem a technikai fejlődés, sem az uralkodó társadalmi értékrend nem kedvez a 

foglalkoztatottság növelésének, s nem elég gyors a várható gazdasági növekedés sem 

ehhez. Az ILO, az ENSZ Munkaügyi szervezete szakembereinek becslései szerint, a 

munkaképes korú lakosságból a “munkaerő” kategóriába tartozók száma a 2006-ban 

jellemző valamivel több mint 3 milliárdról 4,1 milliárdra nő 2030-ra. Csupán ennek a 

növekménynek a foglalkoztatásához több mint 1 milliárd új munkahelyet kellene teremteni 

a következő két évtizedben. A fejlett gazdaságú államokban a munkaerő iránti kereslet 

növekedése elsősorban a magas képzettséget igénylő szolgáltató szektorokban 

valószínűsíthető. A fejlődő országokban egy ideig még nő az iparban foglalkoztatottak 

száma is, de messze nem elég gyorsan. A szolgáltatások várható munkaerő igényének 

növekedése sem elég gyors a „foglalkoztatási válság” elkerüléséhez. Ezt valószínűsítik 

egyébként Kína és India eddigi tapasztalatai is, ahol az elmúlt két évtizedben a legtöbb új 

munkahelyet teremtették. Sok fejlődő országban ugyanakkor gyorsan nő a munkaerő 

képzettsége. Ez különösen az olyan országok számára jelent igen nagy versenykihívást, 

mint pl. Magyarország, hiszen a fejlődő világban alacsony bérszintű termelés magas 

technikai színvonallal párosulva olcsóbb és hatékonyabb termelésre, illetve szolgáltatásokra 

képes, mint a közepesen fejlett államokban {Simai (2007). 

 

Az utóbbi két évtizedben tovább súlyosbodtak és új elemekkel terhelődtek meg a világ 

globális problémái. A nemzetközi klímaváltozás, a légkör felmelegedése elleni küzdelem az 

újonnan dinamizálódó térségek környezetszennyezése miatt eddig nem látott kihívásokkal 

néz szembe. 

A foglalkozatás és klímaváltozás új trendjei szerint új társadalmi világprobléma bontakozik 

ki, mégpedig az újkori népvándorlás, a gazdasági migráció. Ez módosíthatja a nemzetközi 

munkanélküliség, és demográfia feszültségek kezelésének módját. 

Az utóbbi két évtized nemzetközi környezetét megterhelte a világtörténelem második 

legdrágább háborúja, az iraki konfliktus.  

 

 

5. A nemzetközi gazdasági erőviszonyok átrendeződése 
 

A 2007 nyarán kibontakozott hitelpiaci válság új tendenciákat hozott, illetve erősített meg a 

nemzetközi erőviszonyok átrendeződésében. 

 

A háromszektorú világgazdaságban – amelyben az egyik szektort a tudás-intenzív termelő-, 

és szolgáltató tevékenységek alkotják, a másikra döntően a tőke-intenzív termelés jellemző, s 

a harmadik az elmaradott hagyományos mezőgazdaság, a munka-intenzív vállalkozások 

hatalmas tömege – a következő két három évtizedben az Egyesült Államok marad továbbra is 

a világ leggazdagabb és legerősebb országa. Előnyei azonban csökkennek. Döntő tényező 

marad továbbra is az Egyesült Államok tudományos képessége és katonai ereje. Jelentős 

változások mennek végbe a többi hatalom viszonylagos helyzetében és világgazdasági 

fontosságában. 
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5.1. Az OECD erőközpontok a nemzetközi erőtérben 
 

Összességében is, az utóbbi két évtized legmeghatározóbb eleme az volt, hogy az OECD 

erőközpontjainak szerepe csökkent a nemzetközi gazdaságban. Ennek okát a „BRIC” 

országoknak nevezett csoport, illetve a felemelkedő ázsiai régió nemzetközi 

teljesítményeiben lehet meglelni. A felemelkedő ázsiai régió nemzetközi kibocsátásban és 

világkereskedelemben játszott növekvő súlya határozza meg a vizsgált periódusban 

érezhetően átrendeződő világgazdasági pozíciókat. 
 

Japán gazdasága a 90-es évtizedben három nagy recessziós hullámot élt meg, és a defláció, 

valamint bruttó államháztartásának a GDP 180 százalékát megközelítő adósságállománya 

bizonytalanná tették gazdasági kilátásait. Bár a japán adósságok döntő többsége a takarékos 

lakosság, illetve a pénzintézetek kezén van, a tartozások törlesztése, illetve újrafinanszírozása 

egyre jobban ránehezedik a tőkepiacokra is. A bankok egyre rosszabb helyzetben vannak, a 

nyolcvanas években felgyülemlett adósságaiktól alig tudnak megszabadulni. A kétes 

kinnlevőségek nagysága is jelentős probléma. A másik gond a hatalmas részvényállomány, 

amely a tőzsdei árfolyamok mélyrepülése miatt a mozgásterüket szűkíti. Az „elvesztegetett 

évtized” tendenciája 2002-től végleg megfordulni látszott. Japán a regionális feltételek 

kedvező körülményei folytán sikeresen haladt középtávú fejlesztési programja 

megvalósításában, amelynek fontos elemei a túlméretezett termelőkapacitások, a túlzottan 

magas és kedvezőtlen összetételű adósságállomány és a túl magas foglalkoztatottság 

felszámolása. Japán gazdaságpolitikai prioritásai között szerepel a demográfiai hanyatlást 

ellensúlyozni képes és versenyképességet növelő technikai fejlődésre épülő 

termelékenységnövelés. Japánban a Kínába irányuló export növekedése a gazdasági 

kibontakozás fontos tényezőjévé vált. Az ország fejlődésében előrehaladt a belső 

konszolidáció, nőtt a belső fogyasztás és beruházás szerepe. Mindez azonban megfeneklett a 

legutóbbi világgazdasági válság következtében. 2010. második felére pedig statisztikai 

értelemben Kína vált a világgazdaság 2. legnagyobb gazdaságává. 

I/14. táblázat 
 

Az OECD egyes nagygazdaságainak és térségeinek súlya a világ aggregált  

GDP kibocsátásában, a javak- és szolgáltatások exportjában, valamint  

a népesség arányában (2009-ben) 
 

Ország/országcsoport 
Országok 

száma 

GDP Áru- és szolgáltatás export Népesség 

Az összes teljesítménymutató, illetve népesség százalékában 

Fejlett 

gazdaságok 
Világ 

Fejlett 

gazdaságok 
Világ 

Fejlett 

gazdaságok 
Világ 

Fejlett gazdaságok 33 100,0 53,9 100,0 65,9 100,0 15,0 

USA  38,0 20,5 15,0 9,9 30,4 4,6 

Euró-zóna 16 28,2 15,2 43,7 28,8 32,3 4,8 

Németország  7,5 4,0 13,0 8,6 8,1 1,2 

Franciaország  5,6 3,0 6,0 4,0 6,2 0,9 

Olaszország  4,7 2,5 4,9 3,2 5,9 0,9 

Spanyolország  3,6 2,0 3,4 2,2 4,5 0,7 

Japán  11,1 6,0 6,5 4,3 12,6 1,9 

Nagy-Britannia  5,8 3,1 5,9 3,9 6,1 0,9 

Kanada  3,4 1,8 3,7 2,4 3,3 0,5 

Egyéb fejlett országok 13 13,5 7,3 25,3 16,7 15,3 2,3 

Forrás: IMF World Economic Outlook, 2010. április 
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Azok a jelentős változások, amelyek Európában végbementek, mindenekelőtt az Európai 

Unió bővülése, és mélyülése radikálisan módosíthatnák a nemzetközi hatalmi viszonyokat 

abban az esetben, ha az integráció mélyülése ütőképes hatalmi központ kialakulásához 

vezetne. Ennek valószínűsége a következő két-három évtizedben azonban nem nagy. Az 

ázsiai átalakulás minden bizonnyal sokkal jelentősebb gazdasági kihívás lesz a következő 

évtizedekben az USA számára, mint az Európai Unió. 

 

 

5.2. Az Európai Unió ellentmondásos alkalmazkodása az utóbbi két évtizedben 

 

Számos kedvező tényező eredményezhette volna az Európai Uniót alkotó térség globális 

előretörését a nemzetközi versenyben. A viszonylag stabil és demokratikus politikai 

rendszer, a magasan képzett munkaerő, a nagy és egységes piac, az egységes valuta, a 

térség tudományos és technikai bázisa, a hatalmas és tőkeerős európai bázisú társaságok és 

azok szerepe a világkereskedelemben a XXI. század új hatalmi központjává tehetnék az 

európai államok közösségét. Mindez azonban most megkérdőjeleződött. Az EU-nak nincs 

vonzó és meggyőző közösen elfogadott célokra épülő „jövőképe”. Ez eleve nehezíti a belső 

feszültségek kezelését, az új problémák megoldását. Keverednek a térség rövid, közép és 

hosszú távú gondjai. Az elöregedő népesség és a szűkülő munkaerő-bázis, a szociális 

problémák és a munkaerő piaci viszonyok, a munkaerő viszonylag magas költségei, a 

bevándorlással és a bevándorlókkal kapcsolatos bizonytalan, rendszerint ellenséges 

magatartások és politikák nemcsak a térség nemzetközi versenyképességét befolyásolják 

kedvezőtlenül, hanem belső kohézióját is. Bizonytalan az is, hogy a kevésbé fejlett 

tagállamok felzárkózási esélyeit milyen mértékben és ütemben lesz képes a közösség 

javítani. 

 

A kibővült Európai Unió 2007-ben, a válságot megelőző időszakban a világ legnagyobb 

integrált gazdasági térsége volt. A 103 millió főnyi új állampolgárral kibővült, 494 milliós 

térség a Földön megtermelt bruttó hazai termék (GDP) 30,8 százalékát állította elő (az új 

tagállamok részesedése ebből 2,1 százalék volt). A nemzetközi exportban és importban (az 

intra-EU kereskedelem nélkül) 18,0, illetve 16,8 százalékkal részesedett. A világ FDI 

áramlásának 46,4 százaléka irányult az Unióba a válságot megelőző évben. Mindennek 

eredményeként hazánk olyan téréghez integrálódott, amely fontos szerepet játszik a globális 

gazdasági erőtérben. 

 

Az Unió a globalizációs kihívásokra az integráció mélyítésével, a bővítéssel és a 

versenyképességi stratégia meghirdetésével reagált. Ezek ellentmondásos folyamatait 

tekintjük át röviden. 

 

 

Az európai integráció előrehaladása: az Egységes Belső Piac 

 

Az Unió belső piacának és a világgazdaság fejlődése szoros kölcsönhatásban van egymással, 

a globalizáció viszont alapvető kihívások elé állítja a hagyományos európai társadalmi, 

kulturális, döntéshozó és gazdasági modellt, gazdasági rendszert, és különösen az EU belső 

piacát. Az EU csak olyan stratégiával tud megfelelni a kihívásoknak, amely a belső piacot 

elmélyíti, ugyanakkor rugalmassá, és a világra nyitottá teszi, miközben az értékek és a 

társadalmi modell megőrzése mellett növekedést, munkalehetőséget és társadalmi 
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igazságosságot teremt. Ehhez a közös belső piac megvalósítására vonatkozó egyértelmű 

politikai elkötelezettségre volt szükség, hiszen ez az EU legerősebb fegyvere a globalizáció 

adta lehetőségek maximális kiaknázására. Az 1993-as megszületése után tizenöt évvel az 

Egységes Belső Piac léte ma magától értetődőnek tűnik. A régi akadályok lebontása nyomán 

a személyek, áruk, szolgáltatások és a pénz szabadon áramlanak Európában. 1993-as 

létrejöttekor az egységes piac az EU legnagyobb vívmányának, ugyanakkor legkeményebb 

kihívásának számított. A „bővülő Európában” olyan dinamikus belső piac és egységes 

európai térség kiépítése van folyamatosan napirenden, amelyben az uniós állampolgárok nem 

csak szabadon utazhatnak, hanem ugyanilyen szabadon dolgozhatnak és hasznosíthatják 

tudásukat. 

 

Az európai integrációval kapcsolatos egyik legfontosabb megoldandó probléma a piac 

széttagoltsága, illetve a belső piac kiépítésének hiányosságai, a közösségi intézmények 

működésével, a döntéshozatali hatékonyságával kapcsolatos problémák, a további bővítések 

gazdasági hatásai. Ezekhez adódik még az „európai projekt” jövője körül kialakult politikai 

bizonytalanság. Egyre inkább felmerül a bővítés versus mélyítés dilemmája. Ismételten 

felmerülhet a kétsebességes Európa kérdése, amely szerint egy elit klub mélyíti az 

integrációt, a kimaradók viszont az esetleges leszakadás lehetőségével néznének szembe, ami 

viszont nem harmonizálna az európai egység alapeszméjével. 

 

Emellett az Európai Unió a világ legbonyolultabb döntéshozatali rendszere, amelyet 

eredetileg egy majdnem szó szerint egy nyelvet beszélő, hattagú elitklubra találtak ki. Ma ez 

a rendszer elég nehézkesen működik, amely nehézségeket különféle – lassan realizálódó – 

intézményi reformok hívatottak orvosolni.  

 

Európa egyik jelentős komparatív előnye, hogy a világ legnagyobb egységes piacával 

rendelkezik. A kérdés természetesen az, hogy tényleg létezik-e egy nehézségektől mentes 

egységes európai piac? A válasz nem egyértelmű. 

 

Az Egységes Belső Piac az uniós tagállamok mindegyikére vonatkozó legmagasabb 

integrációs szint, mivel az euró-övezetnek még nem minden tagállam a részese. Az 1992-es 

Maastrichti Szerződés azt olyan, határok nélküli gazdasági térségként képzelte el, ahol a 

közösségi jog alapján szabad az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke mozgása, azaz 

megvalósul a négy szabadság elve. Az Unió belső piacát kiterjesztették az EFTA 

tagállamokra, azaz Norvégiára, Izlandra, Liechtensteinre is, majd kétoldalú szerződéssel 

Svájcra.  

 

A szolgáltatásokra vonatkozó 2006-os keretirányelv elfogadása után nagyrészt lezárultnak 

tekinthető a négy gazdasági szabadság érvényesülését biztosító jogszabályalkotó munka 

(Dienes-Oehm Egon [2008]). Az egységes belső piac létrehozásának jogi feltételei elérése 

után elindult a második szakasz, az európai piac kiteljesítése és finomítása.  

 

A jogalkotói munka ellenére a négy szabadság a gyakorlatban nem működik minden 

szempontból kielégítően. Az Egyesült Államok belső piacával való összehasonlításban 

egyértelmű az Unió lemaradása (Dienes-Oehm Egon [2008]). Az európai polgárok még 

mindig szívesebben vásárolnak saját országukban, saját áruikat részesítik előnyben, még 

akkor is, ha ezt az áreltérések nem indokolják. A munkaerő áramlása tekintetében a célok 

elérését gátolják az átmeneti korlátozások és az európai államok között fennálló nyelvi, 
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kulturális különbségek is. A 2004-ben és 2007-ben csatlakozott új tagállamok esetében a 

csatlakozási szerződések átmeneti szabályozást tartalmaztak a munkaerő szabad áramlására. 

A legtöbb új tagországban 2011-ben lejár a korlátozás, de Románia és Bulgária esetében 

várhatóan csak 2014-ben lesz esedékes.  

 

Gondokat okoz a tagállamok közötti elégtelen munkaerőpiaci koordináció is. A 

legproblémásabb területet a szolgáltatások jelentik. Annak ellenére, hogy ez a szektor a teljes 

Európai Unió jövedelmének mintegy 70 százalékát biztosítja, a szolgáltatások csak csupán 20 

százaléka az, ami szolgáltatásexportként realizálódik. A nehézségek elsősorban a munkaerő-

igényes területeken jelentkeznek, mivel a szolgáltatási irányelv hallgatólagosan bár, de 

elismerte a nemzeti munkajogok és kollektív szerződések által előírt korlátozások 

alkalmazhatóságát. Az ok a nyugat-európai országok félelme a „szociális dömpingtől”, azaz a 

munkavállalók jogainak csorbulásától és az alacsony bérigényű munkaerő beáramlásától. A 

legkedvezőbb a kép a tőkepiacok integrációja terén. Problémák azonban itt is akadnak, elég 

az aranyrészvényre gondolni vagy az ingatlanok piacát érintő korlátozásokat említeni.  

 

A közeli múltban a Monti-bizottság átfogó jelentést készített az egységes piac helyzetéről és 

a jövőbeli kihívásokról (Monti [2010]). Megállapításai szerint az egységes piac kritikus 

ponthoz érkezett, egyidejűleg három kihívással néz szembe. Egyrészt politikai és társadalmi 

támogatottsága egyre inkább fogyatkozik, számos európai, átlagos állampolgár és politikai 

vezető is negatívan áll az egységes európai piachoz. Ez két egymást erősítő tendenciának 

köszönhető: egyrészt működik az integrációs fáradtság, másrészt a gazdasági válság 

következtében visszaesett a piacba vetett általános bizalom. Az egységes piac soha nem volt 

még ilyen népszerűtlen Európában, míg Európának soha nem volt ennyire szüksége rá. A 

második kihívás az egységes piaccal kapcsolatos figyelem torzulása, az egyes elemekre 

fordított egyenlőtlen figyelem. Harmadszor a 2008 előtt jellemző megelégedettség, az a téves 

felfogás, hogy az egységes piac már megvalósult, működik az Európai Unión belül, így 

csupán fenntartani szükséges, de fejlesztése nem igényel külön erőfeszítést. Az elmúlt 

években a figyelem elterelődött az egységes piacról, az Unió egyéb területekre koncentrálta 

energiáit. Ide sorolható a bővítés, a monetáris unió, és az intézményi reformok ügye. 

Mindezen folyamatok lezárulása ismét középpontba állíthatja az egységes piac 

továbbfejlesztését, hiszen az említett területek célja sem valósulhat meg e nélkül, és fordítva 

sem.  

 

 

Az EU bővítésének eredményei 

 

Az európai integráció korábbi földrajzi bővülése – főleg annak második és harmadik hulláma 

– konjunkturális és pozícióalakítási szempontból olyan időszakra esett, amelyben mind 

láthatóbbá vált Nyugat-Európa lemaradása a Távol-Kelet és Észak-Amerika mögött 

(különösen érezhető volt ez a lemaradás a műszaki fejlődésben, gazdasági dinamikában, a 

szervezeti alkuerőt jelentő politikai és nagyvállalati struktúrában). A korábbi bővülési 

hullámok a nyugat-európai "életerő és pozícióerősítés" hozzájárulásaként elfogadhatóak 

voltak. A 2004. évi történelmi, tíz taggal történő bővítési folyamattal kapcsolatos 

érdekeltségek azonban már ellentmondásosabb képet mutattak. A 2004. évi bővítés 

piacteremtésben, gazdasági dinamizálásban valóban pozitív hozadékkal járt. A 27 tagúra 

bővült unió további bővítéséhez azonban már nem elégséges az „OECD-triád”, a „három 

pólus” mozgásterében kitapintani az EU bővítéshez fűződő érdekeltségét, illetve 
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ellenérdekeltségét, mivel az nemzetközi politikai és biztonságpolitikai kérdéseket is érint (pl. 

török csatlakozás). A bővítési folyamat nem állhat le, annak stratégiai átgondolása viszont 

sürgető feladat. 

 

2009-ben, a válság mélyülése időszakában érkezett el az ötéves évfordulója annak, hogy 

2004. május 1-jén 15-ről 25 tagúra bővült az Európai Unió, majd két évvel később újabb két 

tagországgal kiegészülve létrejött az EU-27-ek közössége. Az Európai Unió kibővítése – az 

Európai Bizottság IP/09/300. számú közleménye
8
 szerint – „mérföldkövet jelent Európa 

egyesítésének folyamatában és szerte az Unióban előnyökkel járt a polgárok számára. 

Gazdasági szempontból a bővítés az új tagállamoknak az életszínvonal emelkedését, a régiek 

számára pedig az export- és a beruházási lehetőségek bővülését hozta. Ezen túlmenően 

hozzájárult ahhoz, hogy a kontinensünkön megszilárduljon a demokrácia és nagyobb fokú 

stabilitás, és biztonság alakuljon ki. A globális jelentőségű problémák kezelésekor a kibővült 

EU nagyobb súllyal képes fellépni, legyen szó akár az éghajlatváltozásról, akár a 

világgazdaságról és annak működéséről. Az elmúlt öt évben az EU nem csak területileg 

bővült, hanem erősebbé, dinamikusabbá és kulturális értelemben is gazdagabbá vált. A 

jelenlegi nehéz globális helyzetben az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy ellenálljunk a 

protekcionista folyamatoknak, amelyek lerombolhatják a határok nélküli egységes piac 500 

millió polgár számára biztosított előnyeit.” 

 

A bővítés eredményei nem csupán közösségi szinten mutathatók ki, hanem csoport vetületben 

is. Az új tagállamokban az egy főre jutó jövedelem 1999-ben még a régi tagállamok 

átlagának mindössze 40 százalékát tette ki. 2008-ra ez a hányad 52 százalékra emelkedett. 

Ugyanez a mutató a régi tagországok egészében kisebb visszaesést mutat. Látszólag tehát 

ezek a tagállamok áldozatot hoztak, de akár a piacnyerés, akár a gyümölcsöző befektetési 

célterületek révén, ők is jelentősen profitáltak a bővítésből. 

 

 A régi és az új tagállamok közötti kereskedelmi forgalom kibővült. A taggá válást 

követően az új tagországok kivitelének csaknem 80 százaléka intra-trade (Unión 

belüli) forgalom lett. Mindezzel egyidejűleg a régi tagállamok is növelték az 

exportjukat; 2007-ben a teljes kivitelük 7,5 százalékát az új tagállamokban 

értékesítették, miközben egy évtizeddel korábban ez a részarány még csupán 4,7 

százalékot tett ki. 

 

 A négy visegrádi országba 1989-2008 között az EBRD adatai alapján 243 milliárd 

dollárnyi külföldi működőtőke érkezett. A négy ország közül a nemzeti GDP 

arányában mérve a húsz év alatt összességében a legtöbb, 4,5 százalék Csehországba, 

míg Magyarországra a bruttó nemzeti termék 3,7 százaléka áramlott. Az 1989-2008 

közötti összes magyar FDI-beáramlás megközelítette a 49 milliárd dollárt, az FDI-

állomány 2007-ben meghaladta a GDP 70 százalékát.  

 

A csatlakozás feltételét képező piacgazdasági reformok nyomán az új tagországok sikeres 

felzárkózása azoknak a pénzügyi támogatásoknak is köszönhető, melyekhez az Európai Unió 

különböző (Strukturális-, Kohéziós-és Agrártámogatási) alapjaiból jutottak hozzá. Ezek 

                                                 
8 Forrás: Comission of the European Communities – Communication form the Commisssion to the European 

Parliement, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the 

European Centel Bank: Five years o fan enlarged EU – Economic achievments and challenges, Brussels, 

20.2.2009 
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GDP-hez viszonyított aránya – az előző költségvetési ciklus (2004-2006 évek közötti) 

bővítési évet követő időszakában – Lengyelországban megközelítette a 2 százalékot, 

Szlovákiában és Magyarországon az 1 százalékot. A viszonylag fejlettebb Csehországban és 

Szlovéniában 0,8, illetve 0,5 százalékot tett ki. Az Unió legújabb, 2007-2013. évekre 

vonatkozó költségvetési ciklusában 25 milliárd eurónyi többleterőforráshoz juthat hazánk.  

 

Az új tagállamokban a munkanélküliség magas arányai 2007-re, az EU korábbi tagállamaihoz 

hasonló szintre, mintegy 7 százalékra csökkentek. Mindez alapvetően a bővítés hatására 

felgyorsult gazdasági növekedés eredménye volt (1999-2003. között az új tagállamok átlagos 

növekedési üteme még csupán 3,5 százalékot tett ki, 2004-2008. évek között elérte az 5,5 

százalékot). 

 

Az inaktívak arányát több új tagállamban az is csökkentette, hogy több millióan vállaltak 

munkát a régi tagállamokban. A régi tagállamokban korábban hangoztatott tömeges 

munkaerő beáramlással kapcsolatos aggodalmak nem igazolódtak be. A legtöbb befogadó 

államban a más tagállamokból származó munkavállalók aránya nem haladta meg a 

munkaképes lakosság 1 százalékát, emellett a migráns munkavállalók révén a sok esetben 

jelentős teljesítmény-növekedést gátló munkaerőhiányt is sikerült megszüntetni 

 

Magyarország a vizsgált időszak egészére készített kohéziós rangsor kilencedik helyezettje 

úgy, hogy ezt a helyét még a csatlakozását megelőző korábbi évek eredményeinek 

köszönheti. Sajnos az integrációs lehetőséggel nem sáfárkodtunk jól, s ennek 

következményeként, a tagfelvételtől számított kohéziós rangsorban Magyarország az utolsó 

helyen áll.  

 

A 2008-as világválság hatására a hazai viszonyok feldolgozásában is szét kell választani a 

helyi és nemzetközi folyamatokat, mint a valamennyi új tagállamon végigsöprő „csatlakozás 

utáni válság” (post-accession crisis) sajátos felerősödését. Az új tagállamokban egyfajta 

„strukturális válság” alakult ki már a belépés előtt, mert elmaradt a társadalmi rendszerváltás, 

és úgy léptek be az EU-ba, hogy hosszú ideig externáliának tekintették az emberi-társadalmi 

beruházást. Ennek következtében az új tagországok lakossága képzettségében és 

életmódjában nem volt felkészülve a gazdasági és politikai rendszerváltásra, s még kevésbé 

az uniós csatlakozásra, ráadásul minden ország cipelte magával a termelésből korábban 

kisodródott emberek tömegét. Az uniós belépéssel a társadalmi rendszerváltás ellentmondásai 

még csak jobban felerősödtek, hiszen az emberek a jólét gyors növekedését várták a 

csatlakozástól. Ám az EU újabb követelményekkel állt elő, amelyek érdemi megszorításokat 

hoztak. Ezek közül a legmeghatározóbb az euróövezeti tagságra való felkészülés egyensúlyi 

követelményei.  

 

Az uniós csatlakozáskor érzett felzárkózási remények és a tények közötti jelentős 

különbségek jórészt a tagországok túlzottan fogyasztásnövelésre koncentráló, a fejlődés 

hosszú távú egyensúlyi feltételeit figyelmen kívül hagyó elosztás politikájának a 

következményei. Az uniós csatlakozásunkat megelőző és követő három-három évben a GDP 

és GNI közötti különbség közel a kétszeresére nőtt. Ez nem jelenti azt, hogy a külföldi 

tőkebehozatal előnytelen lett volna az ország számára. Ellenkezőleg! Ez tette lehetővé a múlt 

század kilencvenes évtizedében azt az uniós viszonylatban kiemelkedő üteműnek számító 

gazdasági növekedést, amelynek révén akkor a felzárkózó országok élvonalába tartoztunk. 

Ugyanakkor a kivitt és behozott profitok és munkajövedelmek eltérése – a nemzetközi 
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viszonylatban kiugróan magas külföldi tulajdoni részesedés miatt – napjainkban már olyan 

mértékű, amely megközelíti a hazai válságkezelés több éves megszorításainak 

nagyságrendjét. 

 

Összességében: a bővítés pozitív mérleget mutat a régi és az új tagállamokban is. 

Ugyanakkor a 2004. évi bővítéssel taggá vált országok közül azonban csak azok értek el 

számottevő felzárkózási teljesítményt, amelyek leginkább betartották a gazdasági fejlődés 

általános egyensúlyi törvényszerűségeit. 

 

 

Nemzetközi pozícióerősítés és a tíz éves euró 

 

A felzárkózás megteremtésének feltétele tehát a külső és belső egyensúlyok tartóssága, annak 

folyamatos finanszírozási feltételei megteremtése révén. Az Unió nemzetközi 

versenyképességének, gazdasági pozícióinak növelését, a felzárkózási folyamat 

megalapozását, továbbá a külső- és belső egyensúlyok fenntartását célozta a közös pénz 

megteremtésének a szándéka, majd megteremtése. 1999. január 1. a XX. század egyik 

legfontosabb pénzügyi „eseménye”, amikor megszületett az egységes európai valuta, az euró. 

Ezzel létrejött az euró-zóna, mint a világgazdaság „önálló gazdasági egysége”. Az euró, mint 

fizetési eszköz 2007. januárban de jure, márciusban de facto is öt éves lett. A közös pénz 

bevezetésének elsődleges hasznát az árfolyam-bizonytalanság és az árfolyam-kockázatok 

teljes kiküszöbölésében látták. A kiszámíthatóbbá váló gazdasági kapcsolatoktól a tagállamok 

közötti kereskedelmi ügyletek, határokon átnyúló tranzakciók dinamizálódását várták, ezek 

révén a foglalkoztatást, és a fenntartható növekedést kívánták fokozni. Az 

árfolyamkockázatok megszűnésétől nagyfokú árstabilitást reméltek, vagyis alacsony 

inflációt, ami csökkenő kamatlábakat von maga után, vagyis azt, hogy ez által könnyebbé 

válik az államadósságok finanszírozása. A várakozások szerint a fentiek következtében nő a 

beruházási kedv, ami végső soron szintén a gazdaság fejlődését serkenti. A közös pénz 

bevezetésének legfőbb gazdasági célja természetesen az Unió nemzetközi reálfelzárkózása 

volt. A várakozások szerint a nominális konvergencia révén az árak az egyes tagállamokban 

egyszerűen összehasonlíthatóvá válnak, a piaci lehetőségek felismerhetőbbek lesznek, s ez 

lendületet ad az egységes piac dinamikájának, továbbá ösztönzőleg hat a versenyre, vagyis 

pozitív hatást gyakorol a növekedésre és a foglalkoztatásra, valamint a térség 

versenyképességére is. 

 

A szupranacionális monetáris politika teljesítésétől is függött az eurónak, mint közös pénznek 

a nemzetközi szerepe, következésképpen a térség tőkevonzási kapacitása. Az EU világpiaci, 

nemzetközi pozícióját illetően nagy várakozásként jelentkezett, hogy az európai közös pénz a 

nemzetközi piacokon a dollár és a yen egyenrangú partnerévé válhat. Ezzel nem csak nőhet 

az EU monetáris szuverenitása, függetlensége és így stabilitása, de gazdasági, sőt politikai 

befolyása is erősödhet. A közös pénzzel járó monetáris autonómia és stabilitás olyan 

egészséges gazdasági környezetet teremthet, amely összességében nagyobb lendületet adhat a 

növekedésnek és javíthatja a foglalkoztatási szintet. Elvileg a nemzetközi pénzügyi 

egyensúlytalanságok javulása is várható volt az USA világgazdasági lokomotív 

szerepkörének csökkenése révén. 

 

Az euró-zónában a költségvetési politikák nemzeti hatáskörben maradtak. Mivel az 

adórendszer egészséges gazdaságban a központi források mellett a társadalmi újraelosztás, 
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gazdasági szabályozás és gazdasági élénkítés eszköze is, a tagállamok egyelőre ennek 

fenntartásában érdekeltek. Mára viszont egyértelművé vált, hogy az EMU kiteljesítése 

érdekében létrehozott konvergencia kritériumokat annak érdekében vezették be, hogy 

minimalizálják az alkalmazkodás okozta feszültségeket, valamint megakadályozzák az 

egyensúlytalanság „bevitelét” a zónába. A kritériumokat azonban nem szabad 

kényszerzubbonyként felfogni, sokkal inkább „védőhálóként” indokolt kezelni őket. Azok 

teljesülése így nem cél, hanem eszköz. Ezt igazolja a 2005. márciusi Európa-csúcson 

elfogadott reformcsomag, az ún. „Stabilitási és Növekedési Paktum”. A „lazítási kényszerek” 

viszont azt mutatták, hogy a monetáris unióban még messze nincsenek lezárva sem alapvető 

folyamatok, sem alapvető gazdaságpolitikai kérdések. Az Unió gazdasági versenyben 

maradásának egyik legfontosabb tényezője, hogy a monetáris unió a tagállamok jelentős 

részében működik. Ez két szempontból bír jelentőséggel. Egyrészt fontos tényező a 

gazdaságpolitikai koordinációs rendszer külső fegyelmező ereje. Másrészt figyelemmel kell 

lenni arra is, hogy az euró-övezetben erős szándékok jelentkeznek a belső körös 

együttműködés megerősítésére. Az euró-övezethez történő csatlakozás, a zóna bővítése nem 

csupán a politikai unió irányába tett fontos aktusban való részvételt jelenti, hanem egyúttal 

közvetlen hatással van az uniós polgárok hétköznapjaira és a vállalkozások üzleti 

keretfeltételeire is. Ugyanakkor, a Maastrichti Konvergencia kritériumok kidolgozói az 

újonnan csatlakozó tagállamok gazdasági, pénzügyi állapotával nem számoltak. Ezért, annak 

ellenére, hogy gazdaságilag, politikailag előrelépés lenne az integráció mélyítési 

folyamatában az euró-zóna bővülése, egyre inkább megkérdőjeleződik a csatlakozási 

érdekeltség. E téren az áttörés még várat magára. A nemzetközi gazdasági erőviszonyok 

átrendeződő hangsúlyai miatt a pénzügyi szektor egyes reformelemeinek összehangoltsága 

jelentősen befolyásolja a világgazdasági erőviszonyokat és az egyes térségek 

versenyképességét. Az uniós integráció elmélyítését és világgazdasági felzárkózását is 

gyorsíthatja, hogy az euró zóna a megerősített együttműködés területe lehet, ha a lassúbb 

haladást szorgalmazó országok nem kívánnak részt venni egy adott területen az integráció 

mélyítésében. 

 

A válság előtti időszak vizsgálatainak alapján azt tapasztaltuk, hogy az elmélyülő gazdasági- 

és monetáris integráció eredményeként relatív teljesítményjavulás jelentkezik, az euró 

pozíciójában pedig érzékelhető volt a kedvező elmozdulás, ami a térség tőkevonzó 

képességét, nemzetközi nagyvállalatainak pozícióit javította. Az euró-övezet fennállásának 

első 10 éve alapján megállapíthattuk, hogy a 15 tagúra bővült euró-övezetben az inflációs 

várakozások ugyan fokozódtak, viszont tíz éve példátlanul stabilak voltak az árak és 

alacsonyak a kamatok, az államháztartások, pedig 35 éve nem voltak ilyen közel az 

egyensúlyi állapothoz. A közös valuta bevezetése mintegy 20-25 százalékos 

kereskedelembővítő hatással járt. 1999 óta 16 millió új munkahely jött létre, jelentősen nőttek 

az M&A vezérelte régión belüli tőkeáramlások. A közös valuta véget vetett a belső árfolyam-

ingadozásoknak, és a negatív külső hatásokkal szemben ellenállóbbá tette a régiót. A leszálló 

dollárral ellentétben, az euró árfolyama történelmi csúcsokat döntött. 1999-es bevezetése óta 

az euró a dollár után a második legjelentősebb nemzetközi tartalék valuta, és szerepe tovább 

nő. Ma euróban jegyzik a nemzetközi pénzpiacokon kibocsátott állampapírok 49 százalékát, a 

világ valutatőzsdéin a dollár után az európai pénznek a legnagyobb a forgalma, a jegybankok 

devizatartalékaik 26 százalékát tartják euróban. Ez a gazdasági növekedést a külső erőforrás 

bevonás révén teszi fenntarthatóvá. Ugyanakkor nincs az övezetnek közös képviselete, 

aminek az is előfeltétele lenne, hogy jobban összehangolják az övezeten belül – az EMU-n és 

az euró-zónán belül is – a gazdaságpolitikákat. Az EMU életre hívása ösztönözte a gazdasági 



KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE – 1990-2010) 
 

 58 

versenyt, megszűntek a valutakosárral kapcsolatos költségek és kockázatok, de az övezetben 

a vártnál lassúbb a szerkezetváltás, az államok között pedig fennmaradt a divergencia a 

növekedésben és az inflációban is. Néhány országban az euró nyújtotta stabilitás el is 

kendőzte a gazdaság szerkezeti problémáit. A fiskális konvergencia segíthetné az integráció 

elmélyülését, ám a tagállami kompetenciában maradó költségvetések csak úgy érhetnek el 

további eredményeket, ha az euró-csoport hatékonyabban és intenzívebben koordinálja a 

tagállamokban folyó strukturális reformokat, saját felügyeleti mechanizmusát pedig a 

pénzügyi szférán túlra is kiterjeszti.  

 

Az eurózóna az árstabilitási célkitűzését 2007-ig az összehangolt monetáris politikai 

eszközökkel biztosítani tudta, ugyanakkor a 2007-es inflációs nyomás nemcsak a nemzetközi, 

importált árfelhajtó tényezőkkel függött össze. Az áremelkedésekben strukturális tényezők is 

szerepet játszottak. Ide sorolhatóak a bérköltségekkel, támogatásokkal, adókkal, az 

államadósságok tőkepiaci finanszírozásával összefüggő inflációs jelenségek. 

 

I/18. ábra 

Az EUR/USD árfolyam alakulása
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Az árstabilitás kérdésköre többszörösen világított rá arra, hogy csak összehangolt fiskális és 

monetáris politika alapján képzelhető el fenntartható egyensúly. Globális és nemzetgazdasági 

szinten is az egyetlen járható út a külső egyensúlyhiánnyal szemben álló belső államháztartási 

deficit szerkezeti okainak kezelése. Az inflációs veszélyt csak az mérsékelheti, ha a fiskális 

politikák támogatják a dezinflációt. Ugyanakkor, az euró-zónában, és a többi fejlett térségben 

is, a fiskális politikáknak nagyon óvatosan kell eljárniuk, hiszen a középtávú stabilitást 

bármely lazítás felboríthatja.  

 

A tíz éves euró hatalmas kihívással nézett szembe a válság idején. Ekkor vált nyilvánvalóvá, 

hogy az euró-övezeten belül nincs hatékony válságkezelési mechanizmus, a Bizottság, az 

EKB és az EBRD közötti hatásköri megosztás nem tisztázott. A pénzügyi integráció 

mélyülése, a gazdasági és politikai unió egysége függ a monetáris unió stabilitásától. 

 

 



I. A magyar gazdaság külső mozgástere az utóbbi két évtizedben 
 

 59 

Az Unió jövőstratégiájának formálódása 

 

A századfordulóra egyértelművé vált, hogy a követett uniós fejlődési modell, a növekedési és 

belső fogyasztási áldozatokkal járó szigorú egyensúlyi politika nem képes a világgazdasági 

térvesztést megállítva dinamizálni a térséget. Ennek eredményeként születtek meg az unió új, 

hosszabb távra megfogalmazott stratégiai programjai. Új kihívássá vált, hogy az alapvető, 

történelmileg igazolt európai értékeknek való megfelelést, a szociális piacgazdaság XXI. 

századi új modelljének megalkotását kell ötvözni a világgazdaság globális kihívásaira adandó 

megfelelő válasszal. Európa nemcsak a GDP/fő tekintetében, vagy a korszerű K+F 

kapacitások kiépítésében maradt le. Európa egyik legsürgetőbb gazdaságpolitikai teendője a 

munkanélküliség elleni küzdelem, a foglalkoztatási szint növelése. Az európai munkaerő-

állomány egytizede – mintegy 18 millió személy – volt munkanélküli. Az EU régóta 

felismerte, hogy a munkanélküliség nemcsak a tagországok szociális hálójának jelent súlyos 

terhet, hanem egyben komoly gazdasági probléma is. Az alacsony foglalkoztatási szint miatt 

az EU nem tudja teljes gazdasági potenciálját érvényesíteni a világpiacon, a munkanélküliek 

ellátásának költsége pedig feszültségeket okoz az államok költségvetésében. Noha az utóbbi 

években Európa jó eredményeket ért el a munkahelyteremtésben, a gazdasági növekedésnek 

azonban még több – és még jobb – új munkahellyel kellene együtt járnia. A termelékenység 

szűk értelmezés szerint azonban mindez a valóságban a csökkenő foglalkoztatás mellett nő. 

Az a dilemma, hogy hogyan lehet egyszerre növelni a nemzetgazdaság teljesítményeit a 

magasabb termelékenység révén úgy, hogy közben munkahelyteremtéssel is javítani lehessen 

a foglalkoztatás szintjét és a társadalmi kohéziót. Ez rendkívül összetett gazdaságpolitikai 

feladat, amely a részterületek finom szabályozóinak összehangolását igényli. A kérdéskör 

minden uniós tagállam számára jelentős kihívást jelent, és újszerű politikai-, 

gazdaságpolitikai megközelítéseket igényel. Ugyanakkor a munkaerő piacok hatékony 

strukturális reformjai, amennyiben, azok koherensek és figyelembe veszik a legújabb 

társadalmi-gazdasági folyamatokat, pozitívan hatnak vissza a termelékenységre és a 

nemzetgazdasági szintű versenyképességre. A legújabb társadalmi-gazdasági jelenségek, 

elsősorban az új demográfiai folyamatok változásokat kényszerítenek ki, mivel a jelenlegi 

társadalombiztosítási rendszerek és munkaerő piacokat szabályozó intézményi struktúrák 

egészen más demográfiai- és konjunkturális gazdasági feltételekre lettek kialakítva, mint 

amelyek ma az Uniót jellemzik. A legjelentősebb kérdés az volt, hogy van-e olyan 

gazdaságpolitikai lehetőség, amely a fennálló intézményi, szabályozási keretek szociális 

kohéziót megőrző értékével együtt tudná megreformálni azokat, és hatékonyan mobilizálná a 

gazdasági erőforrásokat, velük a munkaerő- és termék piacokat.  

 

A 2000-ben meghirdetett Lisszaboni Stratégia ezekre a kérdésekre is kereste a megoldást. 

Konkrétan, hogy az Európai Unió rendelkezzen tíz év múlva a legdinamikusabb és 

legversenyképesebb tudásalapú gazdasággal a világon, amely képes a fenntartható gazdasági 

növekedés elérésére, a jelenleginél több és minőségi szempontból is jobb munkahely 

létesítésére, s ezzel együtt nagyobb társadalmi kohézióra. A következő tíz évre vonatkozó 

gazdasági és szociális stratégia egyúttal válasz volt arra a helyzetértékelésre, amely szerint a 

globalizáció és az információs technológiák elterjedése elkerülhetetlen változást hoz az 

emberek mindennapi életébe, és szükségessé teszi az európai gazdaság radikális átalakulását. 

A csúcs résztvevői szerint az uniónak saját értékeivel és szociális modelljével összhangban, 

továbbá az elkövetkező bővítést szem előtt tartva kell véghezvinnie ezeket a változásokat. A 

stratégiai cél elérése három fő csapásirányt feltételezett: tudásra alapozott gazdaságba és 

társadalomba való átmenet színvonalasabb IT- (információs technológiai) és kutatási 
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politikával, továbbá a versenyképesség javítása és az innovációt elősegítő strukturális 

reformok felgyorsítása; az európai szociális modell korszerűsítése az emberi erőforrásba 

történő befektetéssel és a szociális kirekesztés elleni küzdelem. Emellett célként 

fogalmazódott meg, hogy megfelelő makrogazdasági politikával kell fenntartani az 

egészséges gazdasági légkört és a kedvező növekedési kilátásokat. A lisszaboni 

záródokumentum úgy vélte, hogy a három területen ajánlott intézkedések végrehajtása esetén 

a következő években reális lehet a körülbelül 3 százalékos átlagos gazdasági növekedés 

elérése az Európai Unióban.  

 

A Lisszaboni Stratégia meghirdetése-, annak prioritásai, a 2000. év nemzetközi és uniós 

eufóriáját tükrözték. Az évkezdeti konjunktúra, az európai makrogazdaság kedvező állapota 

reményt keltettek a tudásalapú társadalom kiépítése, a strukturális reformok gyors 

végrehajthatósága és az üzleti szféra szerepének erősítése mielőbbi megvalósulása 

tekintetében. Esély mutatkozott a high-tech start-up cégek felfuttatására, az európai kutatási, 

innovációs térség integrációjának gyors előrehaladására és mindezek eredményeként, az Unió 

felzárkózására. A lisszaboni stratégiában fogalmazódott meg első alkalommal, hogy 

mindennek alapja és motorja a jövő információs technológiája. Itt született áttörés a 

tekintetben, hogy az addig különálló tényezőként tárgyalt gazdasági, szociális, technológiai 

és jogharmonizációs teendőket együttesen kezeljék.  

 

A program 2004. évi felülvizsgálata, majd 2005. évi újraindítása során a lisszaboni stratégia 

dinamizálási szándéka kapott prioritást. Az Európai Tanács a 2008. tavaszi csúcstalálkozón 

pedig útjára indította a lisszaboni stratégia immáron második hároméves (2008-2010. közötti) 

ciklusát. Az új ciklus elsősorban a végrehajtásra összpontosít. Az EiT megerősítette azt a 

négy prioritást, amelyet a 2006 tavaszán tartott ülésükön az uniós vezetők a megújított 

lisszaboni stratégia sarokkövének neveztek. A négy prioritás a következő: beruházás a 

tudományba és az innovációba; kedvezőbb üzleti környezet teremtése; több és jobb új 

munkahely létrehozása, egyúttal a társadalmi kohézió fenntartása. Ugyanakkor már itt 

felvetődött, hogy vajon eléggé korszerű premisszákon nyugszanak-e a megfogalmazott célok, 

ha a nyugat európai lemaradás nem csökken, és a kitűzött növekedési dinamika sem tartható. 

Felmerül a kérdés, hogy vajon a stratégia végrehajtásában, a belső piacok 

széttöredezettségében, vagy az alapelvekben keresendő-e a probléma gyökere. A mai 

álláspontok szerint e meghirdetett stratégiai elvek időtállóak ugyan, de Európa új 

kihívásokkal néz szembe (ezek közül a demográfiai válság, az energiabiztonság, az illegális 

bevándorlás, a kül- és belbiztonság kérdései a legmarkánsabbak). A végrehajtás pedig a 

tagállamok elkötelezettségén múlik. 

 

 

Az EU2020 Stratégia elemei 

 

Az Európai Bizottság 2010. március elején terjesztette elő javaslatait az EU új gazdasági 

stratégiájára, amelynek az eredeti elképzelés szerint egyszerre kell kiutat mutatnia az EU és 

tagállamai számára rövid távon a válságból, és tartós növekedési pályára állítani a 

gazdaságot. A testület javaslata öt uniós szintű, mérőszámokban is kifejezett cél köré fűzi az 

új tízéves programot, ezek röviden a következők: 
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 A 20 és 64 év közöttiek foglalkoztatási rátáját a jelenlegi 69 százalékról 75 százalékra 

kell növelni, elsősorban a nők, az idősebb munkavállalók bevonása és a bevándorlók jobb 

munkaerőpiaci integrációja révén.  

 A kutatásra és fejlesztésre fordított kiadásoknak 2020-ra el kellene érniük a GDP 3 

százalékát, miközben egy, a K+F és az innováció intenzitására vonatkozó indikátor is 

kifejlesztésre kerül.  

 Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20 százalékkal (illetve ha a körülmények 

megengedik 30 százalékkal) való csökkentése az 1990-es szinthez képest; a megújuló 

energiaforrások energia végfogyasztáson belüli részarányának 20 százalékra történő 

növelése, az energiahatékonyság 20 százalékkal történő javítása.  

 A korai iskolaelhagyók arányának a jelenlegi 15 százalékról 10 százalék alá szorítása; a 

felsőfokú végzettséggel rendelkező 30-34 évesek arányának legalább 40 százalékra 

történő felemelése a jelenlegi 31 százalékról.  

 A szegénységi küszöb alatt élő európaiak számának csökkentése 20 millióval (vagyis 25 

százalékkal) a jelenlegi 80 millióhoz képest. (Ez utóbbit nem fogadták el a tagállamok.) 

 

Az Unió nemzetközi illeszkedése szempontjából a humán tőke fejlődése, a termelékenység 

növelése, a minőség és a megbízhatóság együttesen jelentheti az európai felzárkózás 

növelésének alapját. Annál is inkább, mivel a tudományos és beruházási potenciál terén, a 

high-tech kifejlesztésében az USA vezető szerepe vitathatatlan, sőt a legutóbbi két évtizedben 

tendenciaszerűen erősödött. A standard termékek ár-versenyképessége terén viszont Kína, a 

távol-keleti országok és más fejlődő országok előnyt élveznek. Ám a „BRIC” országcsoport 

mégoly látványos gazdasági növekedése mögött is milyen nagy horderejű társadalmi 

feszültségek, és környezetkárosító folyamatok húzódnak. Ezen országok világpiaci 

térnyerése, világpiacokon jelentkező fosszilis energiaforrás igénye, belföldön az urbanizációs 

forradalmak mögött zajló belső migrációt kísérő társadalmi feszültségeik az Unió nagyon 

fontos történelmi helyzeti előnyére mutatnak rá a fenntarthatóság területén. Ezt tudatosítani 

indokolt, mivel a közös érdekeltség megteremtésével lehet továbblépni a Lisszaboni stratégia 

és a fenntartható fejlődés területén is.  

 

Összességében megállapítható, hogy az Unió a globalizációs kihívásokra az integráció 

mélyítésével, a bővítéssel és a versenyképességi stratégia meghirdetésével reagált. 

Vizsgálataink azt igazolták, hogy Európa pozícióinak erősítése a világgazdaságban nem lett 

volna irreális célkitűzés. De a gazdaságpolitikai prioritások kimunkálása nagyon lassan haladt 

előre, a végrehajtás pedig rendre megfeneklett. Gazdasági téren az unió világgazdasági súlya 

számos okból mérséklődött, és irreális célkitűzéssé vált a világgazdasági dominancia 

visszaszerzése. Viszont a nemzetközi tudományos-műszaki innovációban való tényleges 

felzárkózás esélye adott volt. Amennyiben a társadalmi-gazdasági értékek megőrzése és 

megújulása, illetve azok továbbítása úgy történik, hogy a piacgazdaság ökológiai és szociális 

modelljét összekapcsolják, sikerülhet a nemzetközi térvesztés megállítása. Megalapozottnak 

látjuk azt a következtetést, hogy az Unió a legtöbbször korszerűen és időben reagált a 

nemzetközi kihívásokra. Bizonyos területeken komoly eredményt ért el a nemzetközi 

illeszkedés-, felzárkózás területén. Nemzetközi szerepvállalása nő és számos területen válik 

folyamatosan felismeréssé a „felzárkózási törekvések stratégiaváltási” kényszere. Ezt a 

felismerést erősítette az adósságválság veszélyét is felvillantó világgazdasági válság. 
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5.3. A BRIC térség, mint új világgazdasági erőközpont 

 

Magyarország fejlődésének külső feltételei között lényegesek azok a változások is, amelyek 

az USA és az EU térségén kívül mennek végbe s hatásuk jelentős mértékben befolyásolhatja 

a világ fejlődését. Ezek közül térségünk jövője alakításában a világpolitika egyik nagy 

kérdőjele pl. Oroszország, amelyik a Szovjetunió utódállamai közül a leglényegesebb 

katonai, tudományos és gazdasági potenciállal rendelkezik, s ezek alapján a világpolitika és 

a világgazdaság egyik igen jelentős tényezője lehet a XXI. században. Konszolidációja 

azonban komoly mértékben függ a világgazdasági tendenciáktól, tekintettel az olaj és 

általában a nyersanyagkivitel súlyára gazdaságában. Európai és ázsiai stratégiai szerepe és 

hatalmi befolyása valószínűleg növekedni fog, s erősödnek törekvései befolyásának 

növelésére a többi szovjet utódállamban és a Közel-Keleten is. Oroszország, USA és Kína 

hatalmi versengésének és együttműködésének egyik fontos színtere lesz a XXI. században a 

politikailag labilis közép-ázsiai térség. Új erővonalakat rajzolnak ki a fejlődő világ 

felemelkedő hatalmai, mindenekelőtt Kína és India. Mindhét állam további előretörését 

megakadályozhatják, vagy fékezhetik belpolitikai és nemzetközi problémák. A különböző 

lehetséges alternatívák közül azonban az a legvalószínűbb, hogy a nemzetközi erőtér új 

ázsiai szereplői átformálják a világ geopolitikai viszonyait és a világgazdaságot. 

Magyarország számára a fejlődő világ nemcsak lehetséges gazdasági partner, hanem olyan 

térség is, amelyik a nálunk működő külföldi vállalatoknak kedvező befektetési alternatívákat 

ajánl.  

 

Az utóbbi két évtized új növekedési pólusává vált a BRIC térség.  A 2003-ban köztudatba 

kerülő BRIC – Brazília, Oroszország, India, és Kína kezdőbetűiből képzett – mozaikszót az 

ICT szektort megkülönböztető fogalomhoz hasonlítják. Kína 2005-ben vált GDP-ben mérve a 

világ negyedik legnagyobb gazdasági hatalmává, megelőzve Franciaországot és Angliát. A 

kínai GDP 1980-2005 között több mint nyolcszorosára nőtt, az indiai ugyanebben a 

periódusban mintegy megháromszorozódott. Ugyanez a kontinentális európai 

nagygazdaságok esetén 50-65 százalékos sávban mozog. Ma még hiányzik az a történelmi 

időtáv és ismeret, amely az „ázsiai növekedési modell”, (elsősorban a kínai növekedés) 

társadalmi-gazdasági, belső és külső tényezőit is egyértelművé tenné. Épp ezért annak 

jövőbeli alternatívái körül is élénk nemzetközi viták zajlanak. Az azonban bizonyos, hogy a 

fejlődési modell nem érthető meg a kínai technológiai fejlődés, az ICT szektor ázsiai 

regionális munkamegosztáson alapuló fejlődése nélkül. Ez a modell eddig sikeres, a térség 

egészét tartósan dinamizálja. Az ázsiai növekedés vizsgálatánál az első specifikumot abban 

látjuk, hogy a globális gazdaság tartós növekedése a világ két legnagyobb népességű – elvileg 

túlnépesedett – országában, régiójában vált immár két évtizede jellemzővé. Ez azt is jelenti, 

hogy belső piacaik, hazai keresleti potenciáljuk, növekedési erőforrásigényük minimális 

változása is közvetlenül befolyásolja a nemzetközi piacokat. Többen éppen ennek a 

tényezőnek tulajdonítják a térség, és első sorban Kína tartós növekedését. Ez a fejlődés 

részben a nagy populáció mellett/révén a kereslet, és a kereslet-politika változásának a 

következménye. Az ázsiai növekedés egyik jellemzője, hogy benne együtt van jelen a 

technológiai és piaci alapú növekedés konvergenciája. Ezt erősíti egy „földrajzi típusú” 

növekedés. Kína kereskedelme már nem csak az alacsony hozzáadott értékű tömegtermékek 

exportján alapszik. 2004-től Kína a világ legjelentősebb ICT exportőre és az importja is egyre 

dinamikusabb. India viszont napjainkra a világ legnagyobb ICT szolgáltatás-exportőrévé vált. 

Kína 15 éven belül új „innovatív gazdasági modellt” kíván meghonosítani. A saját 

technológiai bázison nyugvó modellhez az állami K+F kiadásokat a mai 1,3 százalékról a 
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GDP 2 százalékára kívánja növelni. India és Kína egyidejű felemelkedése a régióban egy új 

gazdaságpolitikai növekedés lehetőségét kínálhatja a verseny és kooperáció tudatos 

kormányzati támogatásával. Ezt egy sajátos piaci kapcsolat kíséri, ami a keresleti és kínálati 

piacok új típusú szervezeti és intézményi struktúráját hozza létre. Az ágazatközi kooperáció 

egy funkcióközi K+F hálózat kiépülésével párhuzamosan zajlik. Kína és India gazdasági és 

geopolitikai értelemben is különböznek a japán, koreai, vagy korábbi ázsiai kis tigrisek 

felemelkedésétől. Miután az újonnan felemelkedő ázsiai régióban a Föld lakosságának több 

mint 50 százaléka él, a fejlődés korábbi szakaszában adhat lehetőséget a „felzárkózásra”. Új 

termelési standardokat határoznak meg, ami a szervezeti, intézményi rendszerben már kiépült 

alapokkal bír. Ma a növekedési tényezők kombinációjában a hangsúly már nem az olcsó 

munkaerőn, hanem a dinamizálódó keresleten, és az információn van. Keresleti oldalon a 

tömegfogyasztás mellett a „középosztály” jellegű, igényes réteg aránya is emelkedik. Kínálati 

oldalon bővül a korszerűen foglalkoztatható olcsó munkaerőforrás. Ez segíti az időtakarékos 

technikai váltást. Kína és India kapcsán Európa stratégiai kérdései közül nemcsak az 

energiabiztonság, külső egyensúlyi helyzet, de a munkaerőpiacok problémája, az immár 

foglalkoztatási válságként is titulálható munkanélküliség kérdése is felmerül. Folytatódik a 

Nyugat-Európában jelentős társadalmi ellenkezést kiváltó termelés-kitelepítés az ázsiai 

térségbe. Ez ma már a szolgáltatási ágazatra is igaz. India pl. a nemzetközi 

szolgáltatáskitelepülés vezető fogadó országává vált. Indiában 460 millió angolul tudó és 

ugyanennyi 35 évnél fiatalabb lakos várja a nemzetközi kiszervezések által kitelepülő 

szolgáltatásokat. Ez csaknem az EU teljes népességének száma. Ez olyan kihívás, amivel 

szemben a bezárkózás politikája a legkevésbé járható út. Csak az utóbbi 5 év során 

egymilliárd fő lépett be a globálisnak nevezhető munkamegosztásba. 

 

I/15. táblázat 

 

A BRIC országok súlya a világ, illetve a felemelkedő és fejlődő országok  

aggregált GDP kibocsátásában, a javak- és szolgáltatások exportjában és  

a népesség szerinti arányokban (2009-ben) 

 

Ország/ország-csoport 
Országok 

száma 

GDP Áru- és szolgáltatás export Népesség 

Az összes teljesítménymutató, illetve népesség százalékában 

Felemelkedő- 

és fejlődő 

országok 

Világ 

összesen 

Felemelkedő- és 

fejlődő 

országok 

Világ 

összesen 

Felemelkedő- 

és fejlődő 

országok 

Világ 

összesen 

Felemelkedő és fejlődő országok 149 100,0 46,1 100,0 34,1 100,0 85,0 

Oroszország  6,6 3,0 6,4 2,2 2,5 2,1 

Kína  27,2 12,5 24,8 8,5 23,3 19,8 

India  11,0 5,1 4,6 1,6 21,0 17,8 

Brazília  6,2 2,9 3,4 1,2 3,3 2,8 

Forrás: IMF World Economic Outlook, 2010 április 

 

A csúcsértekezletek „G7 és Oroszország” formuláját 1998 után felváltotta a G8 megnevezés, 

de csak a 2002-es kanadai találkozó emelte Oroszországot a világ vezető tagállamait tömörítő 

csoportosulásba. Oroszország a világ egyik legjelentősebb energiahatalma. A 2006-os, első 

ízben orosz rendezésű G8-csúcson épp orosz kérésre került napirendre az energiabiztonság 

kérdése. Ma az orosz földgáz-és nyersolajkivitel körülbelül 70 százaléka az EU-ba áramlik. 

Ennek keretében indult be 2000-ben az energiadialógus. A 2006. eleji ukrán-orosz 

konfliktusból származó átmeneti ellátási zavarok kapcsán dolgozták ki az unió legújabb, 
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2006. tavaszi zöld könyvét. Mindkét fél a kölcsönös függés csökkentését tűzi ki célul. Európa 

a beszerzési, míg Oroszország az értékesítési piacok diverzifikációjára törekszik. Ennek 

egyik feltétele lenne, hogy Oroszország ratifikálja az Energetikai Chartát, valamint a 

tranzitjegyzőkönyvet, amelyet Oroszország monopolpozícióit féltve nem kíván aláírni. 

Oroszország földrajzi adottságai megkönnyítik a piacok diverzifikálását. Kína, Japán, vagy az 

Egyesült Államok közelsége is segíti azt a tervet, hogy a készülő olajvezeték elsősorban 

Japánt célozza meg, de leágazást építenek Kína felé is, Kína irányába önálló gázvezetéket 

terveznek. Oroszország már nemcsak, mint a BRIC ország-csoport tagja kerül előtérbe, 

hanem általánosabban is. Oroszország strukturális problémákkal küzd, iparszerkezete, 

infrastruktúrája és termelő berendezései elavultak, tudományos-technikai potenciája 

erodálódik. Szociális ellátórendszere óriási forráshiányokkal küzd, vagyis a többletek belső 

felhasználása csak gazdaságpolitikai döntés kérdése. Ez viszont növeli majd technológiai 

importját és befolyással lesz a nemzetközi finanszírozási lehetőségeire és hajlandóságára is. 

Oroszország nemzetközi „felértékelődése” nemcsak energiastratégiai szempontokból 

táplálkozik. Keleti határainak nyugalma, Európa biztonsága szempontjából is felértékelődik.  

 

Brazília a dél-amerikai kontinens integrációjának tengelye. Mára global-traderré vált, jelentős 

nemzetközi tőkekivitellel és TNC hálózattal. Legújabban napvilágra került új olajtartalékai 

révén kerül ismét stratégiai szerepkörbe nemcsak a szubrégióban, de a nemzetközi 

gazdaságban is. Brazília újbóli „középhatalmi központtá” válása nemzetközi érdek, 

figyelembe véve a latin-amerikai kontinensen kibontakozó, nemzetközi kapcsolatokat 

akadályozó populista kormányok hatalomra kerülését. Agrárexportőri szerepe Kína számára 

jelent stratégiai szövetséget. 

 

A XXI. század globális szuperkapitalizmusa lényegesen differenciáltabb is, mint a XX. 

század elején volt. Különböző típusú kapitalizmusok versengenek a világkapitalizmus 

rendszerében. Ezek kialakulásában nemcsak a történelmi és társadalmi sajátosságok 

játszottak szerepet, hanem a külső hatások is. A főbb formációk, az észak-amerikai típusú 

szabályozott szabad piacgazdaság, a Nyugat-Európában kialakult szociális piacgazdaság, az 

Ázsiában létrejött sajátos kooperatív-korporatív piacgazdaság, a fejlődő világban és a volt 

szocialista országokban formálódó különböző hibridek alapvető modelljei sokban 

különböznek, de sok köztük a hasonlóság is. Érdekes és fontos kérdés az is, hogy mennyire 

válnak ezek a rendszerek a globalizációs folyamat hatására hasonlóvá, illetve, hogy a 

piacgazdaságok további differenciálódása jellemzi-e majd a következő évtizedeket. 

Differenciáló tényezővé válnak-e pl. a különböző civilizációs hatások, s kifejlődik-e egy 

globálisan jellemző “üzleti civilizáció”? Különösen érdekes kérdés Magyarország számára is 

az, hogy a volt szocialista országok “hibridjei” milyen kapitalizmussá fejlődnek: a 

szabályozott szabad, a szociális vagy valamilyen új kapitalista modell alakul majd ki. {(Simai 

Mihály (2008)}.  

 

 

6. A válság és a nemzetközi gazdaság teljesítményei (2008-2010) 
 

6.1. Globális kilátások 

 

A világgazdasági válság különbözőképpen érintette az egyes térségeket, a kilábalás 

ellentmondásos folyamat, és jelentős különbségek figyelhetők meg az egyes régiók 

vonatkozásában.  
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I/16. táblázat 

 

A bruttó hazai termék éves növekedési üteme (százalék) 

 

 2008 2009 2010* 2011* 2015* 

Világ 3,0 -0,6 4,2 4,3 4,6 

Fejlett országok 0,5 -3,2 2,3 2,4 2,3 

Egyesült Államok 0,4 -2,4 3,1 2,6 2,4 

Eurózóna 0,6 -4,1 1,0 1,5 1,7 

Németország 1,2 -5,0 1,2 1,7 1,2 

Franciaország 0,3 -2,2 1,5 1,8 2,2 

Olaszország -1,3 -5,0 0,8 1,2 1,3 

Spanyolország 0,9 -3,6 -0,4 0,9 1,7 

Japán -1,2 -5,2 1,9 2,0 1,7 

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

Kanada 0,4 -2,6 3,1 3,2 2,1 

Feltörekvő és fejlődő országok 6,1 2,4 6,3 6,5 6,7 

Közép- és Kelet-Európa 3,0 -3,7 2,8 3,4 4,0 

Oroszország 5,6 -7,9 4,0 3,3 5,0 

Kína 9,6 8,7 10,0 9,9 9,5 

India 7,3 5,7 8,8 8,4 8,1 

Brazília 5,1 -0,2 5,5 4,1 4,1 

Mexikó 1,5 -6,5 4,2 4,5 4,0 

Forrás: IMF World Economic Outlook, 2010. április 

Megjegyzés: */ előrejelzés 

 

A fejlett világban az Egyesült Államok vezeti a kilábalást: 2010-ben várhatóan 3,1 

százalékkal nő a bruttó hazai terméke, míg az euró-zóna esetén csekély, 1 százalékos 

növekedést prognosztizálnak. A különbség alapvető okai, hogy az Egyesült Államokban 

jelentősebb volt a fiskális élénkítés valamint a Fed gyorsabban és drasztikusabban reagált a 

válságára. Továbbá az amerikai nem pénzügyi vállalati szektor kevésbé van ráutalva a banki 

hitelekre. Az euró-zónának egyéb károkat okoz, hogy a balti tagállamokat különösen erősen 

érintette a krízis, így az oda irányuló export az átlagosnál jobban visszaesett. A 

világgazdasági kilábalást az ázsiai feltörekvő államok vezetik, elsősorban India és Kína. 

Előbbiben 8,8, utóbbiban 10 százalékos növekedést vár 2010-re az IMF. 
 

A pénzügyi kondíciók az elmúlt hónapok javulása ellenére sem érik el a válság kirobbanása 

előtti állapotot. A fejlett országokban meredeken emelkedő szuverén adósság növeli az 

országkockázatot, ami a vállalatok és a magánszemélyek számára is nehezíti a hitelfelvételt. 

A pénzpiacok ennek ellenére normalizálódni látszanak, a közeljövőben a háztartások vagyoni 

helyzetének rendeződése támogathatja a globális fellendülést. 
 

A gazdasági kilábalást a laza monetáris politika és a fiskális élénkítés egyaránt segíti. A 

mozgástérrel rendelkező fejlett gazdaságokban idén is szükség van a monetáris és 

költségvetési politikák támogatására, egyúttal hiteles középtávú tervet kell kidolgozniuk az 

államadósságok kézben tartása érdekében. 2009-ben a fejlett országok államháztartási hiánya 

9 százalék körül alakult, változatlan gazdaságpolitikát feltételezve 2014-re adósságuk 

meghaladja a GDP 100 százalékát. Az adósság növekedését nagyrészt az automatikus 

stabilizátorok okozzák, a diszkrecionális fiskális intézkedések és a pénzügyi szektor 

támogatása csupán az adósságemelkedés mintegy 20 százalékát magyarázza. A fejlett 
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államokban végrehajtandó fiskális konszolidációnak meg kell előznie a monetáris politika 

normalizálódását. A feltörekvő államok adósságproblémája kevésbé jelentős, 

államadósságszintjük megközelítőleg a GDP 30 és 40 százalékát teszi ki. Ez az érték a gyors 

gazdasági növekedésnek köszönhetően várhatóan a jövőben tovább csökken. 
 

I/17. táblázat 
 

Államháztartási egyenleg néhány fejlett államban 

(a GDP százalékában) 

 

 2008 2009 2010* 2011* 2015* 

Főbb fejlett országok -4,7 -10,0 -9,5 -7,6 -5,4 

Egyesült Államok -6,6 -12,5 -11,0 -8,2 -6,5 

Euró-zóna -2,0 -6,3 -6,8 -6,1 -4,0 

Németország 0,0 -3,3 -5,7 -5,1 -1,7 

Franciaország -3,4 -7,9 -8,2 -7,0 -4,1 

Olaszország -2,7 -5,3 -5,2 -4,9 -4,6 

Japán -4,2 -10,3 -9,8 -9,1 -7,3 

Egyesült Királyság -4,8 -10,9 -11,4 -9,4 -4,3 

Kanada 0,1 -5,0 -5,1 -2,8 0,0 

Forrás: IMF World Economic Outlook, 2010. április 

Megjegyzés: */ előrejelzés 

 

A 2010-re tervezett költségvetési élénkítő intézkedéseket hiánytalanul végre kell hajtani az 

országok többségében, 2011-től azonban el kell kezdeni a konszolidációt. A szigorítás pontos 

időpontja országonként eltérő lehet a külső egyensúly, az államadósság és egyéb fiskális 

változók függvényében. Az adósságráták középtávú lefaragása nélkül a tartósan magas 

eladósodottság korlátozhatja a fiskális politika rugalmasságát, emelheti a kamatszintet a 

gazdaságban, tovább fékezheti a gazdasági növekedést. Az adósságállományok válság előtti 

szinten történő stabilizálása legalább 4-5 százalékos javulást tételez fel az elsődleges 

strukturális egyenlegben. A hosszú távú fiskális konszolidációt nehezítik a fejlett világban a 

társadalom elöregedésével járó többletkiadások. 
 

I/19. ábra 

Államadósság néhány fejlett országban (a GDP százalékában)
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Forrás: IMF World Economic Outlook, 2010. április 

Megjegyzés: */ előrejelzés 
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A megkerülhetetlennek látszó költségvetési szigorítást a kormányzatok fiskális szabályok 

bevezetésével és új intézmények létrehozásával támogathatják. Számos előnnyel járna, ha a 

költségvetési szabályok elfogadását vagy a jelenlegiek szigorítását, és betartását független 

bizottság felügyelné. Egyrészt a szükséges társadalmi konszenzust egyszerűbben el lehetne 

érni, a várakozások lehorgonyzása könnyebbé válna. Az elérhető hitelességi nyereség 

csökkentheti a konszolidáció által okozott rövid távú kibocsátási veszteséget. A fiskális 

szabályrendszerek megerősítését minél korábban meg kell kezdeni. 
 

A feltörekvő országokban eltérő a fiskális politikai helyzetkép. Kína továbbra is meg tudja 

engedni magának, hogy expanzív költségvetési politikát folytasson, sőt az exportorientációról 

való fokozatos letérés érdekében a belső kereslet erősítése sürgető gazdaságpolitikai feladat. 

Utóbbi magában foglalja az állami egészségügy fejlesztése mellett a nyugdíjrendszer 

megerősítését is. A többi fontosabb feltörekvő gazdaság esetében a kép nem ilyen szép. 

Brazília és India már jelenleg is kiterjedt állami szektorral és viszonylag magas 

adósságállománnyal bír, így a hosszú távú növekedés elősegítése és a társadalmi előrehaladás 

támogatása a kevésbé hatékony kiadások visszafogásán keresztül valósulhat csak meg.  
 

A fejlett gazdaságokban a monetáris politika a költségvetési szigorítás alatt is laza maradhat, 

feltéve, hogy az inflációs nyomás nem erősödik. A pénzügyi szféra számára nyújtott 

támogatásokat lassan, megfontoltan szükséges visszavonni. Számos feltörekvő országban és 

néhány fejlett államban – így például Ausztráliában, Kínában és Indiában – már 

megkezdődött a monetáris kondíciók szigorítása.  
 

A kapacitások alacsony kihasználtsága és a horgonyzott inflációs várakozások alacsonyan 

tartják a pénzromlási ütemet. Az euró-zónában a 2008-ban még 2 százalékos maginfláció 1 

százalékra csökkent, míg az Egyesült Államokban 1,5 százalékra mérséklődött. A 

közeljövőben az inflációs ráták közeledése várható a maginfláció irányába, miután a magas 

munkanélküliség gátat szab a bérköveteléseknek, és az energiaárak várhatóan stabilak 

maradnak, vagy csupán enyhén emelkednek. 

I/18. táblázat 
 

Éves infláció (százalék) 

 
  2008 2009 2010* 2011* 2015* 

Fejlett országok 3,4 0,1 1,5 1,4 2,0 

Egyesült Államok 3,8 -0,3 2,1 1,7 2,2 

Eurózóna 3,3 0,3 1,1 1,3 1,9 

Németország 2,8 0,1 0,9 1,0 2,0 

Franciaország 3,2 0,1 1,2 1,5 1,8 

Olaszország 3,5 0,8 1,4 1,7 2,0 

Spanyolország 4,1 -0,3 1,2 1,0 1,8 

Japán 1,4 -1,4 -1,4 -0,5 1,0 

Egyesült Királyság 3,6 2,2 2,7 1,6 2,0 

Kanada 2,4 0,3 1,8 2,0 2,0 

Közép- és Kelet-Európa 8,1 4,7 5,2 3,6 3,2 

Oroszország 14,1 11,7 7,0 5,7 5,0 

Kína 5,9 -0,7 3,1 2,4 2,0 

India 8,3 10,9 13,2 5,5 4,0 

Brazília 5,7 4,9 5,1 4,6 4,5 

Mexikó 5,1 5,3 4,6 3,7 3,0 

Forrás: IMF World Economic Outlook, 2010. április 

Megjegyzés: */ előrejelzés 
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A növekedési előrejelzések a szokásosnál magasabb lefelé mutató kockázatokat tartalmaznak. 

A fő kockázat az államadósságok emelkedése következtében kimerülő fiskális mozgástér: a 

legtöbb fejlett országban további élénkítésre már nincs lehetőség.  

 

Számos fejlett és néhány feltörekvő állam számára a kihívást a kereslet átirányítása jelenti az 

állami szektorból a magánszférába, a költségvetési deficitek csökkentése és a pénzügyi 

szektor reformja mellett. A feltörekvő és fejlődő országokban a következő években a belső 

kereslet élénkítésére lesz szükség, mivel a külső kereslet várhatóan tartósan alacsony szinten 

marad. A feltörekvő gazdaságokba áramló tőke felveti újabb buborékok kialakulásának a 

veszélyét. A folyó fizetési mérleg többlettel bíró ázsiai országokban – így elsősorban 

Kínában – a költségvetési szigorítás várhat, a legfontosabb a hitelezés visszafogása és az 

árfolyam felértékelése.  

 

A pénzügyi rendszerek reformja elkerülhetetlennek látszik számos, elsősorban fejlett 

államban, hatékony reform azonban csak nemzetközi összefogás esetén várható. A felügyelet 

javításán keresztül arra kell törekedni, hogy a bankszektor nagyobb stabilizáló szerepet 

tudjon vállalni a konjunktúraciklusok simításában. A reform legfontosabb irányvonalai 

magukban foglalják a könnyebben alkalmazható felügyeleti politikákat, beleértve a 

szabályozó hatóságok nagyobb beleszólási jogát a pénzügyi intézmények életébe. Ide 

sorolhatók még a magasabb tőkekövetelmények, a kisebb és könnyebben kezelhető 

pénzintézetek létrehozásának ösztönzése, valamint az esetleges jövőbeli válságok 

finanszírozására egyfajta díj, adó kivetése.  

 

A társadalmi kihívások közül a legégetőbb a magas munkanélküliség. A fejlett 

gazdaságokban a munkanélküliségi ráta 2011-ben is közel marad a 8,5 százalékhoz, és csak 

ezt követően indul csökkenésnek. A statisztikák elrejtik a probléma egy részét. Számos 

munkavállaló ugyanis rövidített munkaidőben dolgozik, továbbá a reményt vesztett, a 

statisztikákban nem megjelenő állástalanok száma is egyre növekszik. 

 

 

6.2. A globális egyensúlytalanságok kérdése 

 

A jelenlegi világgazdasági helyzetben ez a probléma elsősorban az Egyesült Államok hiánya 

és Kína többlete kapcsán van a napirenden. Bár a válság miatt valamelyest szűkültek az 

egyensúlytalanságok, a tartós kilábalás feltétele, hogy a jövőben ne kezdjenek el ismét nőni a 

deficitek, illetve többletek. A többlettel bíró államok általában vonakodnak olyan 

gazdaságpolitikát folytatni, amivel csökkenteni tudnák szufficitjüket. Ennek oka a gazdasági 

növekedés visszaesésétől való félelem.  

 

Az IMF történelmi példák segítségével vizsgálja a többlet lefaragásának gazdasági 

következményeit. Legfontosabb megállapításai értelmében a gazdaságpolitikai intézkedések 

életbe lépése következtében a többletek jelentősen csökkentek. Az alkalmazkodás nem 

csupán a valutaárfolyam leértékelődésén keresztül valósult meg, hanem egyéb 

makrogazdasági politikákon keresztül is. Ide tartozik a belső keresletet élénkítő fiskális 

politika és a strukturális politikák. A szufficit csökkentése általában nem járt együtt a 

növekedés lassulásával. A valuta felértékelése visszavetette a növekedést, de egyéb tényezők 

kiegyensúlyozták ezt a negatív hatást. A kereslet a legtöbb esetben belföldre tevődött át a 

lakossági fogyasztás és a beruházások növekedésén keresztül. A felértékelődés egyúttal 
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megváltoztatta az export szerkezetét, a magasabb hozzáadott értéket előállító szektorok 

irányába. A munkanélküliség a legtöbb esetben csökkent, mivel a kereskedelmi forgalomba 

kerülő javakat előállító szektorban történő elbocsátásokat kiegyensúlyozta a belföldi piacra 

termelő ágazatok növekvő foglalkoztatottsága. Összességében a folyó fizetési mérleg többlet 

leépítése az elmúlt 50 év tapasztalatai alapján inkább pozitív, mint negatív hatásokkal járt az 

érintett ország gazdaságára. 

 

A válságot leginkább megszenvedett régiók közé tartozik az Európai Unió is. A 

legsúlyosabban érintett országok közé azokat sorolhatjuk, amelyek a válságot megelőző 

időszakban jelentős folyó fizetési mérleg és/vagy költségvetési deficiteket halmoztak fel. A 

sérülékenységet fokozta a külső finanszírozás nagysága is. Az euró-zóna tagállamai közül az 

ingatlan és hitelezési buborék kipukkadását leginkább megszenvedő országok könyvelhették 

el a leggyengébb teljesítményt. 

 

I/19. táblázat 

 

A folyó fizetési mérleg egyenlege (a GDP százalékában) 

 

 2008 2009 2010* 2011* 2015* 

Fejlett országok -1,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,7 

Egyesült Államok -4,9 -2,9 -3,3 -3,4 -3,5 

Eurózóna -0,8 -0,4 0,0 0,1 -0,1 

Németország 6,7 4,8 5,5 5,6 3,6 

Franciaország -2,3 -1,5 -1,9 -1,8 -0,9 

Olaszország -3,4 -3,4 -2,8 -2,7 -2,4 

Spanyolország -9,6 -5,1 -5,3 -5,1 -5,0 

Japán 3,2 2,8 2,8 2,4 1,8 

Egyesült Királyság -1,5 -1,3 -1,7 -1,6 -1,4 

Közép- és Kelet-Európa -7,8 -2,3 -3,5 -3,9 -4,5 

Oroszország 6,2 3,9 5,1 4,6 -0,4 

Fejlődő ázsiai országok 5,7 4,1 4,1 4,1 5,0 

India -2,2 -2,1 -2,2 -2,0 -2,0 

Kína 9,4 5,8 6,2 6,5 8,0 

Brazília -1,7 -1,5 -2,9 -2,9 -3,2 

Mexikó -1,5 -0,6 -1,1 -1,4 -1,5 

Forrás: IMF World Economic Outlook, 2010. április 

Megjegyzés: */ előrejelzés 

 

A megkezdődött fellendülés lassabbnak ígérkezik, továbbá a közösségen belül is jelentősek a 

kilábalás gyorsaságát illetően. A folyó fizetési mérleg és a költségvetés jelentős hiánya 

számos – főleg kisméretű – ország számára nehezíti meg az élénkülést. A válságkezelő 

intézkedések és a GDP visszaesése sok országban felveti az államadósság 

fenntarthatóságának kérdését, ami nehezíti a pénzpiacok normalizálódását is. Az euró-zóna 

tagállamaiban az egyensúlytalanságok felszámolását késlelteti a nemzeti monetáris politika 

hiánya. Pozitívum viszont a nemzetközi kereskedelem bővülése.  

 

Az IMF Európa egészére 2010-ben 1,0 százalékos, míg 2011-ben is alig 1,5 százalékos 

növekedést valószínűsít. A fejlett államok között is észrevehetünk különbségeket: 

Spanyolország, Görögország, Írország, Izland és Ciprus 2010-ben még negatív eredményt fog 
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felmutatni, az eurózóna vezető államaiban, így Németországban és Franciaországban is lassú 

fellendülés várható. A kivitelt fékezi a visszafogott külső kereslet, a beruházásokat 

kapacitásbőség és a hitelfelvételi nehézségek blokkolják. A magas munkanélküliség nem 

kedvez a belső fogyasztásnak. Az Egyesült Királyságra valamivel gyorsabb kilábalás vár, 

amit támogat a font leértékelődése.  

 

Az európai konjunktúrával kapcsolatos bizonytalanságok tovább nőttek a 2009. őszi 

előrejelzéshez képest is. A legfontosabb negatív kockázat a fiskális konszolidációhoz köthető. 

A déli perifériához tartozó államokban (Görögország, Portugália, Spanyolország) azonnal 

meg kellett kezdeni a fiskális szigorítást, annak ellenére, hogy ez rövid távú növekedési 

áldozatokkal járhat. Az euró-zóna centrumában is megkezdődött a fiskális konszolidáció. 

 

A fejlett országokban az infláció alacsony marad, így a monetáris politika a legtöbb 

országban támogatni tudja a fellendülést, ami a perifériás európai államoknak is a hasznára 

válik. A feltörekvő európai államokban az inflációs kilátások eltérőek az árfolyamrendszer és 

kilábalási kilátások függvényében. 

 

I/20. táblázat 

 

A bruttó hazai termék éves növekedési üteme (százalék) 

 
 2008 2009 2010* 2011* 2015* 

Világ 3,0 -0,6 4,2 4,3 4,6 

Fejlett országok 0,5 -3,2 2,3 2,4 2,3 

Egyesült Államok 0,4 -2,4 3,1 2,6 2,4 

Eurózóna 0,6 -4,1 1,0 1,5 1,7 

Németország 1,2 -5,0 1,2 1,7 1,2 

Franciaország 0,3 -2,2 1,5 1,8 2,2 

Olaszország -1,3 -5,0 0,8 1,2 1,3 

Spanyolország 0,9 -3,6 -0,4 0,9 1,7 

Japán -1,2 -5,2 1,9 2,0 1,7 

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

Közép- és Kelet-Európa 3,0 -3,7 2,8 3,4 4,0 

Oroszország 5,6 -7,9 4,0 3,3 5,0 

Fejlődő ázsiai országok 7,9 6,6 8,7 8,7 8,5 

India 7,3 5,7 8,8 8,4 8,1 

Kína 9,6 8,7 10,0 9,9 9,5 

Brazília 5,1 -0,2 5,5 4,1 4,1 

Mexikó 1,5 -6,5 4,2 4,5 4,0 

Forrás: IMF World Economic Outlook, 2010. április 

Megjegyzés: */ előrejelzés 

 

Az Európai Unió előtt álló legfontosabb feladatnak a fiskális szabályrendszer reformja tűnik. 

A reformált szabályoknak hatékonyabb kikényszerítési mechanizmust kell magukba 

foglalniuk. Egyúttal erősíteni kell a tagállami költségvetési politikák monitoringját. A 

reformok hozzájárulnának a termelékenység növekedéséhez és a versenyképesség 

erősítéséhez valamint az egyensúlytalanságok csökkenéséhez. A pénzügyi rendszerek 

szorosabb felügyeletének problémájára a közösség szintjén kell megoldást találni. 
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II. 

A MAGYAR GAZDASÁG FEJLŐDÉSÉNEK JELLEMZŐI. 

A MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ALAKULÁSA 
(1990-2010) 

 

 

1. A magyar gazdaság növekedési és egyensúlyi jellemzői 1990-2010 
 

 

1.1. Átmenet a piacgazdaságba 1990-1995 

 

Magyarországnak a rendszerváltást követő fejlődési útját nem lehet megérteni az előzmények 

felvázolása nélkül. A makrogazdasági események és folyamatok gyökerei mélyek, tartós 

determináló hatásuk van, egy más jellegű pályára csak fokozatosan lehet ráállni. 

 

Az első súlyos gazdaságpolitikai iránytévesztés az 1973. évi első energiaválság idején 

következett be. A gazdaságpolitika azt feltételezte, hogy az energiaválság a határon 

megállítható. Ennek szellemében az 1978-ig terjedő időszakban is fenntartották a magas, 5-6 

százalékos növekedési ütemet. Az 1976-ban induló ötéves terv is a fogyasztás és a beruházás 

további dinamikus növekedését irányozta elő. A magas növekedés finanszírozásához felvett 

hitelek a keleti piacokra irányuló beruházásokat és a fogyasztás színvonalának emelését 

szolgálták. Így a bruttó adósságállomány az 1973-1978-as időszakban a négy és félszeresére 

emelkedett. Ezen időszakban a nyugati országok (főleg a hajógyártás, bányászat, kohászat 

területén) az elavult és fölös kapacitások leépítésével gyors szerkezetátalakítást hajtottak 

végre. A kitűzött cél érdekében vállalták a gazdasági növekedés visszaesését és a 

munkaerőpiaci feszültségeket. (1975-ben a GDP az USA-ban 1 százalékkal, az Egyesült 

Királyságban 0,7 százalékkal, Németországban 1,6 százalékkal, Ausztriában 0,4 százalékkal, 

Svájcban 6,7 százalékkal csökkent.) Ebben a helyzetben érte a magyar gazdaságot a második 

energiaválság és a svájci frank erősödése (amely az induló alacsony kamatok miatt már akkor 

is az eladósodás meghatározó valutája volt). Így elodázhatatlan kényszerűségként 1979-től a 

gazdaságpolitika fő prioritása a külső adósság csökkentése lett. Ennek ellenére 

Magyarországon 1982-ben akut pénzügyi válság alakult ki. A gazdaságpolitika szigorú 

restrikcióval és a nemzetközi pénzügyi szervezetekhez való csatlakozás előnyeinek 

kihasználásával elhárította a fizetésképtelenség veszélyét. Lényegi előrelépés azonban nem 

történt. (Megjegyzendő, hogy a bruttó felhalmozás az 1979-1985 közötti időszakban évről 

évre csökkent). Az 1985-1987 évi gazdaságpolitikai váltás ismét élénkítést irányzott elő, ami 

sajnos még ekkor sem egy megújult gazdasági szerkezetben következett be. Így a 

meglehetősen türelmetlenül hozott intézkedések, az 1970-es évektől a gazdasági 

teljesítménnyel alá nem támasztott folyamatos fogyasztásnövekedés és az újra jelentős 

mértékű felhalmozás emelkedés következtében az adósságállomány 1984-1989 közötti 

ismételt duplázódásához vezettek. (Ligeti és Ligeti, 2009) 

 

A rendszerváltáshoz tehát a magyar gazdaság az 1988. évi GDP csökkenéssel (-0,2%), a 

fogyasztás első ízben történő visszafogásával (-3,9%), csökkenő felhalmozással (-0,8%), az 

1989 évi zéró növekedéssel és összességében 20 Mrd dollár feletti bruttó adósságállománnyal 

érkezett meg. 
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Az 1990. évi politikai rendszerváltás szerves része volt a gazdasági modellváltás. A fellazult 

tervgazdasági rendszerből kellett kialakítani egy piacgazdasági modellt. Erre a 

modellváltásra nem volt követhető, a korábbi tanulságokat hasznosítható példa. Nem 

tekinthettük ezt az átmenetet a szerves gazdasági fejlődés szakaszának sem. Történelmileg 

rendívül rövid idő alatt kellett az átállást végrehajtani és a társadalommal elfogadtatni. A 

piacgazdasági modell kiépítése így nem volt koncepcionálisan megalapozott, nem történt 

meg annak szisztematikus átgondolása, hogy a rendelkezésre álló mintákból, melyik és 

mennyi idő alatt valósítható meg reálisan. A cselekvéseket, döntéseket elsősorban a 

kényszerek határozták meg. Az világos volt, hogy egy elnyomott inflációs hiánygazdasági 

pozícióból (Malinvaud, 1978), ahol az eladók piaca volt a meghatározó, el kellett indulni a 

vevők piaca felé. Mindezekhez a gazdasági koordináció jellegében alapvető változást kellett 

végrehajtani. A bürokratikus koordinációról át kellett térni a piaci koordinációra, ami azt 

jelentette, hogy mind a gazdasági kapcsolatban, mind a koordinációban új 

kapcsolatrendszereknek kellett kifejlődnie. Ez a sajátos vákuum a rendszerváltás első 

időszakának gazdasági teljesítményét is befolyásolta. A gazdasági modellváltás jelenetős 

intézményi reformot (új, eddig nem létező jogszabályokat) igényelt. Nagymértékű tulajdoni 

reform végrehajtása következett be, amelynek keretében az állami tulajdon helyett 

meghatározóvá vált a magántulajdon, a gazdaságban fokozatosan nagyobb szerepet kapott a 

külföldi tőkebefektetés. Az ország gazdasági kapcsolataiban teljes irányváltás következett be, 

a megszűnt KGST helyett meghatározó lett az EU országokkal továbbfejlődő 

kapcsolatrendszer. Mindezen változások természetszerűleg jelentős szerkezetváltást 

igényeltek. A szerkezetváltás – már a piac igényei szerint – több dimenzióban ment végbe. 

Egyrészt elkezdődött a nem megfelelő hatékonysággal működő, vagy piacait vesztett nagy 

állami cégek leépülése, másrészt az önálló vállalkozási kezdeményezések eredményeként 

létrejöttek az új gazdasági formában működő vállalkozások. Társadalmilag e váltás mögött 

kettős hatás jelent meg. Egyrészt a leépült nagy állami vállalatok helyén (kohászat, 

bányászat) depressziós körzetek alakultak ki, hivatalosan megjelent a munkanélküliség, 

másészt az országban a vállalkozás elfogadott értékké vált. Meg kell említeni ugyanakkor, 

hogy a munkájukat vesztett emberek egy része, mint – zömében sikertelen – kényszer 

vállalkozó tűnt fel a vállalkozói szférában. A rendszerváltás békés jellege és a széles 

társadalmi rétegek elfogadó magatartása ellenére a változás nagy társadalmi feszültségekkel 

járt és széles rétegeket érintett kedvezőtlenül.  

 

A XX. század utolsó éveiben mindezen tényezők együtthatásában alakult a magyar 

növekedési pálya. Kornai (1993) bemutatta, hogy a rendszerváltó országok transzformációs 

visszaesése az 1989-1990-es időszakban nagy hasonlóságot mutatott függetlenül attól, hogy 

milyen volt a megelőző pályájuk, hogy a fokozatos reformokat vagy a sokk-terápiát vállalták-

e fel, magas adósságállománnyal vagy a nélkül kezdték az átalakulást. A magyar 

transzformációs visszaesés belesimult a nemzetközi mintába. 

 

A gazdasági program, az ún. Kupa program egyrészt világos feladatokat fogalmazott meg a 

gazdaság átalakítására, másrészt felvázolta a megvalósítható makrogazdasági, növekedési 

pályát. Várható volt, hogy a jelentős piacvesztés, a szerkezet-átalakítás, a piaci árak 

kialakulásához vezető magas inflációs ráta, a tulajdoni váltás, s az ezzel együtt járó 

beruházás csökkenés jelentős mértékű növekedési veszteséggel fog járni. A visszaesés a 

várakozásoknál is erőteljesebb volt. Az 1989. évi szinthez képest a GDP 1993-ig mintegy 18 

százalékkal csökkent. Hasonló mértékű volt – egy rendkívül alacsony szintről – az állóeszköz 

felhalmozás csökkenése (-17,1%) is. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy az egyéni 
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fogyasztás, összhangban az 1980-as évekkel, csupán 7,3 százalékkal csökkent. A közösségi 

fogyasztás mérséklése egy jelentős lépéssel még 1989-ben megtörtént, ekkor egy év alatt 42,2 

százalékos visszaesés következett be. Ágazati szinten a változások hasonlóak vagy még 

erőteljesebbek voltak. Kornai (1993, 571. o.) vizsgálata szerint a transzformációs visszaesés 

mélyebb volt, mint a harmincas évek nagy depressziója idején. „Akkor 7, most 19 

százalékkal esett vissza az összes termelés, az iparé akkor 12, most 36 százalékkal csökkent”. 

 

A központi költségvetés és az államháztartás 1990-ben egyensúlyi pozíciót mutatott, magas 

centralizációs hányaddal (57,9%). Európában ezt meghaladó érték csak Svédországban 

(59,7%) és Dániában (60,2%) volt megfigyelhető, az ezt követő csoport (Belgium, Ausztria, 

Németország, Franciaország) már csupán 47 százalék körüli centralizációt valósított meg. A 

gazdasági visszaesés időszakában a ráta csak rendkívül nagy feszültségekkel volt 

csökkenthető. 

 

A fenti nehézségeket is figyelembe véve megállapítható, hogy az 1990-1992 közötti 

időszakban a kormányprogramot fegyelmezetten végrehajtották. Merőben mást hozott 

azonban az 1993. év. Az addig követett utat feladva, súlyos gazdasági következményekkel 

járó változás történt. Lényegében a GDP 1992. évi szintjét tartva a belföldi felhasználás 

csaknem 10 százalékkal nőtt, az állóeszköz felhalmozás és az egyéni fogyasztás mindössze 2 

százalékkal emelkedett, a közösségi fogyasztás viszont 27,5 százalékkal lett magasabb. Ez a 

változás természetesen lecsapódott a külkereskedelmi forgalomban. Az import egy év alatt 20 

százalékkal nőtt és ezzel egy időben az export (döntő részben a nyugati recesszió és az 

agrárszférát érintő szervezeti változások, valamint a nyári aszály következtében) 10 

százalékkal csökkent, azaz az export-import olló 1993-ban 30 százalékponttal kinyílt. A folyó 

fizetési mérlegben ez azt eredményezte, hogy az 1990. évi kisebb pozitív egyenleget 

követően 1993-ban 3,4 Mrd dollár hiány keletkezett. 1994-ben a megelőző év extrém 

aránytalanságai már nem jelentkeztek, a változások azonban csak korrekciós jellegűek voltak. 

Mintegy 3 százalékos GDP növekedés mellett az export 13,7 százalékkal, az import 8,8 

százalékkal nőtt. Új elem, hogy hosszú időszakra visszatekintve ez évben emelkedett ismét az 

állóeszköz felhalmozás (12,5%). A finanszírozási feltételek nem javultak, a folyó fizetési 

mérleg egyenlege romlott, csaknem elérte a 4 Mrd dollár hiányt. Ez a kedvezőtlen hatás 

természetes módon a belső egyensúlyi helyzetben is megmutatkozott. Az államháztartás 

(GFS) egyenlege 1993-ban 5,2 százalék, 1994-ben 7,4% GDP arányos hiányt mutatott. Ennek 

következtében az államadóság állománya is ugrásszerűen emelkedett. (A bruttó államadóság 

a GDP arányában az 1992. évi 66 százalékról az 1993-1995 évek folyamán 90 százalék 

közelében növekedett). Ezek az egyensúlyi számok azt jelzik, hogy az 1994. évi 

kormányváltás a pótköltségvetés ellenére sem tudta a makrogazdasági folyamatokat 

érdemben befolyásolni. A fenti folyamatok hatása természetesen átterjedt az árviszonyok 

alakulására és a munkaerőpiacra is. Az infláció már a rendszerváltás első évében is magas 

volt (1990-ben 28,9%), ami kezdetben tovább emelkedett (1991-ben 35%), majd tartósan 20 

százalék felett maradt. A munkanélküliség már 1991-ben 8,5 százalék volt és 1992-1994 

között jóval 10 százalék felett stabilizálódott (rendre 12,3%; 12,1%; 10,4%-ot ért el). 

 

Ezekben a nehéz években a magyar gazdaság számára progresszív változást jelentett, hogy 

számottevő mértékben előrehaladt a termelési szerkezetváltás, ami érzékelhető volt az ágazati 

megoszlásban, az egészséges vállalkozási piramis épülésében és a tulajdonreform 

előrehaladásában (1994-ben a magánszektor hozzájárulása a GDP termeléséhez 55százalékra 

emelkedett). 
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Összességében az időszak végére ismételten előállt kritikus egyensúlyi helyzetet a gazdasági 

vezetés némi naivitással azzal próbálta magyarázni, hogy az egyfajta természetes 

„modernizációs vesztesség”, ami elkerülhetetlen volt a gazdasági átalakulás ezen 

szakaszában. Bíztak abban, hogy ezt a pénzügyi szervezetek és a hitelezők is megértik. 

Valójában azonban ezek a változások készítették elő, és kényszerítették ki az 1995. évi 

korrekciós lépéseket, amelyekről azóta is nagyon sokat hallunk, az előzményekről, az ide 

vezető útról viszont szinte semmit nem beszélt sem a szakma, sem a politika. 

 

 

1.2. Stabilizáció és fellendülés 1995-2001 

 

1995. március 12-én a magyar kormány és a központi bank szigorú kiigazítási és stabilizációs 

csomagot hirdetett meg. A kiigazítás és a stabilizáció kifejezéseket többféle gazdaságpolitikai 

program megnevezésére is használják, amelyek tartalmaznak más komponensek mellett 

radikális inflációcsökkentő intézkedéseket is. A magyarországi 1995-ös program esetében 

nem erről volt szó, mivel a kiigazítási-stabilizációs programoknak abba az osztályába 

tartozott, amely főképpen a folyó fizetési mérleg és a költségvetés súlyos egyensúlyzavarának 

kiküszöbölésére, és ezzel együtt a külső és belső adósságválság elhárítására irányult. 

 

A program meghirdetését a megelőző két év egyensúlyi problémái és a romló nemzetközi 

megítélés tette szükségessé. Akkoriban Magyarország a jelenleginél is erőteljesebben rá volt 

utalva a külső forrásokra. Ezek a pénzek nem a ma megszokott piaci tranzakciók keretében 

érkeztek hozzánk (portfolió- és tőkebefektetések, külföldiek állampapír-vásárlásai), hanem az 

állam által felvett hitelek formájában, ami előrevetítette annak lehetőségét, hogy az ország 

nem lesz képes törleszteni külső adósságait. A stabilizációs intézkedések döntően az 

egyensúly és a versenyképesség együttes javítására koncentráltak. 

 

 Azonnali forintleértékelés. Ez javította a külső versenyképességet, mivel akkoriban 

még az árfolyam volt meghatározó (viszonylag kevés hazai vállalkozás vezette 

külföldi devizában a könyvelését). Drágább lett az import, ezáltal közvetlenül javult 

folyó fizetési mérleg egyenlege. 

 Csúszó leértékelés bevezetése. Mindaz érvényes rá, amit az egyszeri leértékelésről 

elmondtunk, továbbá nagyban hozzájárult az árfolyam-politika kiszámíthatóbbá 

tételéhez. 

 Importilleték (vámpótlék) bevezetése. Egyszerre javította mindkét egyensúlyi 

mutatót, hiszen nemcsak az importot csökkentette annak további drágításával, hanem 

közvetlen költségvetési bevételt is jelentett.  

 A nyugdíjak és a közalkalmazotti béremelés mérséklése. Az inflációtól mintegy 10 

százalékponttal elmaradó illetménynövelések alapozták meg az egész gazdaságra 

kiterjedő mintegy 10 százalékos reálbér-csökkenést. Lényegében ezzel sikerült 

kompenzálni az előző pontban említett „adósságot”, vagyis azt, hogy a 90-es évek 

elején a jövedelmek reálértéke jóval kisebb mértékben esett vissza, mint a GDP.  

 

A program radikális intézkedései nyomán elkerülhetővé vált a mexikói válsághoz hasonló 

pénzügyi katasztrófa. A kiigazítást követően több makrogazdasági mutató jól érzékelhetően 

javult: lényegesen csökkent a kereskedelmi mérleg, a folyó fizetési mérleg hiánya, és a 

költségvetés elsődleges egyenlege pozitívvá vált. 
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Az ilyen stabilizációs programokat rendszerint súlyos visszaesés és a munkanélküliség 

nagyarányú növekedése kíséri. Magyarország elkerülte ezeket a mellékhatásokat: A GDP 

drasztikus visszaesés helyett a kiigazítás első két évében is növekedett, a munkanélküliség 

viszont változatlan maradt. 1997-től kezdődően a GDP növekedési üteme 4 százalék fölé 

emelkedett, ez több éven keresztül fenn is maradt. A javulásnak azonban nagy ára volt: az 

életszínvonal erőteljesen csökkent, az infláció gyorsult, bár a magyarországi infláció még 

mindig a kézben tartott, mérsékelt sávban maradt.  

 

Fontos megemlíteni, hogy a stabilizációs csomag következtében jelentős mértékű 

jövedelemátcsoportosítás is történt. Ez elsősorban a vállalati szféra helyzetének javulását 

jelentette a háztartások és kisebb részben az állam kárára. Ez a változás kulcsfontosságú volt 

a későbbi növekedési lehetőségek szempontjából, a vállalkozások jövedelmezőségének 

érezhető javulása ugyanis forrást teremtett a termelést növelő beruházásokhoz. 

 

A fiskális kiigazítás eredményeképpen többlet alakult ki az elsődleges egyenlegben, amit a 

magas adósságráta csökkentésének elkerülhetetlensége és a finanszírozhatóság szempontja 

egyaránt szükségessé tett. A fiskális kiigazítás hozzájárult ahhoz, hogy mind a bruttó, mind 

pedig a nettó adósságra számított adósságráta jelentősen csökkent. Az adósságráta 

mérséklődésének az összetevőit vizsgálva azonban megállapítható, hogy a több mint 20 

százalékpontos adósságráta-csökkenésben kiemelkedő szerepet játszottak a zömében az 

energetikai vállalatok privatizációjából származó bevételek, amelyek egyszeri tényezőt 

jelentettek. 

 

Az 1998-as választási évhez közeledve azonban romlani kezdett a pénzügyi fegyelem, 1997-

ben az államháztartás ESA hiánya a GDP 6,8 százalékára ugrott, egy évvel később elérte a 8 

százalékot. A képet némileg árnyalja, hogy a költségvetés kamatkiadásai épp 1997-ben 

tetőztek, megközelítve a GDP 10 százalékát, ami viszont az 1995 előtti állami költekezés 

elhúzódó következményeivel volt magyarázható. Az 1998-as egyenleg tartalmazta a 

Postabank konszolidációja költségeinek jelentős részét is. Ezt követően az új kormány 

prioritásként kezelte az államháztartási hiány alacsonyan tartását, amiben ért el sikereket, 

2000-ben 3 százalékra csökkent az ESA típusú mutató értéke. Ennek eszköze elsősorban a 

nagy állami beruházások (autópálya-építések, budapesti metró építése) leállítása illetve 

elhalasztása volt.  

 

További problémaként jelentkezett az infláció alakulása. Az 1995-ben 28 százalékra ugró 

pénzromlási ütem 1999-re 10 százalékra csökkent, ám ezt követően beragadt ezen a szinten, 

és félő volt, hogy a magas árvárakozások állandósulnak. A kialakult helyzetre a kormány 

mesterségesen alacsonyan tartott hatósági árakkal (gáz, áram, közösségi közlekedés) 

válaszolt. Ez azonban nem bizonyult elegendőnek, ráadásul hosszú távra kódolta az amúgy is 

meglévő árfeszültségeket, ami gátolta az inflációs várakozások csökkenését, hiszen a 

gazdasági szereplők tisztában voltak azzal, hogy az árak kiigazítása előbb-utóbb megtörténik. 

Az infláció elleni küzdelemben csak 2001 végére sikerült áttörést elérni, miután az MNB új 

vezetése – a kormánnyal egyetértésben – eltörölte az addigi szűk árfolyamsávot, és hagyta 

erősödni a forint árfolyamát. Sokan aggódtak, hogy ez a lépés rontja a magyar gazdaság 

versenyképességét, később azonban kiderült, hogy a fő veszélyt nem ez jelentette, hanem a 

teljesítményektől elszakadó reálbér-emelkedés, valamint a külső és belső egyensúly ezzel 

összefüggő ismételt megbomlása. 
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II/1. táblázat 
 

A fontosabb makrogazdasági változók alakulása 1995-2001 
 

(százalék) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Bruttó hazai termék (GDP) 1,5 1,1 4,5 5,1 4,1 3,5 4,1 

Végső fogyasztás -6,5 -3,2 2,2 3,9 4,3 4,6 5,5 

        Lakossági fogyasztás -7,1 -3,0 1,7 4,6 4,8 5,2 6,2 

        Közösségi fogyasztás -4,1 -4,2 5,7 -0,3 1,8 1,2 0,9 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás -4,3 6,7 9,2 13,2 5,9 8,5 4,7 

Bruttó felhalmozás 8,0 12,0 12,5 20,3 6,4 -0,4 -5,9 

Belföldi felhasználás -3,1 0,2 4,8 8,3 5,0 3,2 2,2 

GDP export 13,4 12,0 22,4 17,6 12,3 22,0 8,1 

GDP import -0,7 9,4 23,1 23,8 13,3 20,3 5,3 

Infláció 28,2 23,6 18,3 14,3 10,0 9,8 9,2 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában -3,7 -3,9 -4,5 -7,2 -7,8 -8,5 -6,0 

Az államháztartási ESA egyenleg a GDP százalékában -8,7 -4,3 -5,5 -7,4 -5,1 -3,0 -4,1 

Államadósság a GDP százalékában 84,3 71,5 62,9 61,1 61,2 54,2 52,1 

Forrás: KSH/stADAT, MNB, Pénzügyminisztérium 

 

A növekedési pálya 2001 elejéig fenntarthatónak volt minősíthető, bár a Bokros-csomagot 

követően felerősödött társadalmi feszültségek alig csökkentek. 2001-ben azonban jelentősen 

emelkedett a minimálbér, és ugyanebben az évben kezdett újra emelkedni az államháztartás 

hiánya – elsősorban a kiadások növekedése miatt. Az államadósság ekkor érte el a 

minimumát (52%), de az még az előző év fegyelmezett fiskális politikájának volt köszönhető. 

A folyó fizetési mérleg deficitje viszonylag magas szinten, a GDP 6-8 százaléka körül 

stabilizálódott, ám a hiányt ebben az időszakban nagyrészt fedezte a külföldi tőke 

beáramlása. 2002 év elején a magyar gazdaság letérőben volt az egyensúlyi makrogazdasági 

pályáról, ezt azonban még mérsékelt áldozatokkal korrigálni lehetett volna.  

 

 

1.3. A makrogazdasági egyensúly megbomlása 2002-2006 

 

A 2002-es választásokat követően megalakult új kormány meghirdette a „Száznapos 

programot”, amely elsősorban olyan jóléti intézkedéseket tartalmazott, melyek hosszú távú 

elkötelezettséget jelentettek az állami költségvetés számára. Ezek közül a legnagyobb tételek: 
 

 50 százalékos közalkalmazotti béremelés, 

 nyugdíjemelések, ezen belül 

o az egyszeri általános kompenzáció, 

o a legalacsonyabb nyugdíjak emelése, 

o a 13. havi nyugdíj fokozatos bevezetése, 

 családi támogatások emelése (elsősorban családi pótlék). 

 

A közgazdaságilag indokoltnak tartott fiskális szigorítás helyett tehát az államháztartási 

kiadások erőteljes növelése történt, ami lényegében meg is határozta a vizsgált időszak főbb 

gazdasági folyamatait. A ciklus során a pénzügyi kormányzat szinte minden évben az 
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államháztartási deficit jelentős csökkentését tervezte a következő évre, de eredményt egyszer 

sem ért el, a hiánymutató 6,4 és 9,4 százalék között ingadozott. Ennek hatására az 

államadósság kiugróan megnőtt, a 2002-es 55,8 százalékról 65,6 százalékra. Mindez úgy 

következett be, hogy az államháztartás bevételeinek GDP-hez viszonyított aránya nem 

változott számottevően, a kiadások viszont 2006-ban 52 százalékon tetőztek. A bevételi oldal 

szerkezete kedvezőtlen irányba mozdult, növekedtek a béreket terhelő járulékok.  

 

Utólag már arra a kérdésre is válaszolhatunk, hogy hogyan haladhatott ilyen hosszú ideig egy 

nyilvánvalóan fenntarthatatlan pályán a magyar gazdaság. Reálgazdasági oldalról tekintve a 

kérdést azt kell mondanunk, hogy 2006-ig nem látszottak a veszélypontok illetve a későbbi 

áldozatok. A növekedés üteme végig 4 százalék körül alakult, és csak utólag derült ki, hogy 

ezt részben a kivételes külső konjunktúra, részben a költségvetési eladósodás táplálta. Egyik 

sem tarthatott örökké, a hazai gazdaság potenciális növekedése szinte észrevétlenül csökkent 

jóval a korábbi szint alá. Valamelyest elfedte a bajt az, hogy a 2004-ben végrehajtott 

kismértékű kiigazításnak köszönhetően egészségesebbé vált a növekedés szerkezete. A 

lakossági fogyasztás növekedési üteme jelentősen csökkent, a 2004-2006 közötti időszakban 

elmaradt a GDP dinamikájától, pozitívvá vált a nettó export (azaz az export gyorsabban nőtt, 

mint az import).  

 

II/2. táblázat 

 

A GDP tételei és a fontosabb egyensúlyi mutatók alakulása 2002-2006 
 

(százalék) 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Bruttó hazai termék (GDP) 4,4 4,3 4,9 3,5 4,0 

Végső fogyasztás 9,3 7,4 2,7 2,9 2,3 

        Lakossági fogyasztás 9,9 8,0 3,1 3,4 1,9 

        Közösségi fogyasztás 5,5 4,1 -0,1 -0,1 4,9 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás 10,5 2,1 7,9 5,7 -3,6 

Bruttó felhalmozás -1,3 2,8 9,9 -4,6 -0,2 

Belföldi felhasználás 6,5 6,3 4,4 1,0 1,7 

GDP export 3,9 6,2 15,0 11,3 18,6 

GDP import 6,8 9,3 13,7 7,0 14,8 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában -7,0 -8,0 -8,8 -7,2 -7,5 

Az államháztartási ESA egyenleg a GDP százalékában -8,9 -7,2 -6,4 -7,9 -9,4 

Államadósság a GDP százalékában 55,8 58,1 59,4 61,8 65,6 

Forrás: KSH/stADAT, MNB, Pénzügyminisztérium 

 

A legfontosabb tényező azonban az volt, hogy a globalizálódó pénzügyi piacok szinte 

korlátlan finanszírozást biztosítottak a magyar költségvetés számára, a külföldi befektetők 

szívesen vásárolták a magas hozamú magyar állampapírokat. Mindez azt jelentette, hogy nem 

volt közvetlen kényszerítő erő a fiskális kiigazításra, így a kormány nem is tette meg ezeket a 

lépéseket.  

 

Fontos megemlíteni, hogy erre az időszakra esett Magyarország EU-csatlakozása, ami a 

külkereskedelmi akadályok végleges leomlásának köszönhetően további impulzust jelentett a 

magyar gazdaság számára. A növekedési többlet azonban nem jelent meg a hazai adatokban, 
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miközben a régiós államok többségében érezhetően gyorsult a gazdaság. Ez elsősorban azzal 

magyarázható, hogy érezhetően lassult a versenyképesség javulása, régiós összehasonlításban 

pedig kifejezetten romlott a helyzetünk. Míg a 90-es évek második felében éves átlagban 

közel 10 százalékkal javult a termelékenység az iparban, a 2000-es évek közepére az ütem 

alaposan visszaesett. Ennek hatásait fokozta, hogy a reálfelértékelődés következtében a 

korábbinál gyorsabb ütemben kezdtek emelkedni az euróban vagy dollárban mért bérek, 

miáltal Magyarország ár-versenyképessége kifejezetten romlott ebben az időszakban. 

 

További sajnálatos tény, hogy bár hazánk már az EU előcsatlakozási alapjából is jelentős 

összegeket kapott gazdaságfejlesztésre, majd a belépést követően jelentősen bővültek ezek a 

források, érdemben nem javult a helyzet az ehhez kapcsolódó területeken. Az EU-s 

támogatások nagy hányadát a kis- és középvállalatok fejlesztésére fordították, azok azonban 

a komoly támogatás ellenére sem tudtak a korábbinál jobban helytállni a számukra is egyre 

globálisabb versenyben. Így az egyik legfontosabbnak tartott célt sem sikerült elérni, azt, 

hogy a kis- és középvállalatok fokozott támogatásának köszönhetően emelkedjen a 

foglalkoztatás szintje. Az aktivitási és foglalkoztatottsági ráta a 2000-es évek eleje óta 

stagnál, de ami ennél fájóbb, növekedett az EU átlagához viszonyított lemaradásunk. 

 

A fentiekkel szorosan összefüggő jelenség a magyar gazdaság duális jellegének 

(versenyképes, exportra termelő multik egyrészről, valamint döntően hazai piacra termelő, 

gyengébb versenyképességű kis és közepes vállalatok) továbbélése. A 90-es évek közepétől 

nagy számban Magyarországra települő multinacionális cégek jelentős tőkét, új technológiát, 

fejlett szervezeti kultúrát, és egyéb tudást hoztak magukkal. Abban lehetett reménykedni, 

hogy mindez gyorsan szétterül a gazdaság egyéb részeiben is, és így a hazai tulajdonú 

vállalatok versenyképessége is javulhat. Sajnos azonban nagyon kevés magyar vállalkozás 

bizonyult alkalmasnak arra, hogy élni tudjon ezekkel a lehetőségekkel. Azt, hogy mennyire 

nem enyhült a magyar gazdaság dualitása, jól illusztrálja a GDP és GNI hosszabb távon is 

eltérő alakulása. 

 

II/1. ábra 

A bruttó hazai termék és a bruttó nemzeti jövedelem alakulása 1991-2008

(bázis index, 1991=100)
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Forrás: KSH, saját számítások 
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A bruttó nemzeti jövedelem lényegében a rendszerváltástól kezdődően lassabban növekedett, 

mint a bruttó hazai termék. Ez kezdetben természetesnek volt tekinthető, hiszen az állami 

tulajdon lebontásával párhuzamosan növekedett a külföldiek szerepe a GDP termelésében, 

mivel a privatizációban való részvételhez szükséges tőke sok esetben csak számukra állt 

rendelkezésre. A logikus folytatás az lett volna, hogy a tulajdonviszonyok konszolidációját 

követően helyreáll az egyensúly, azaz bár a GNI szintje tartósan a GDP alatt marad, a 

növekedési ütemek viszont kiegyenlítődnek. Egy viszonylag rövid időszakban (1999-2003) 

ez teljesült is, 2004 óta azonban ismét nyílik az olló. Ezt már nem lehet mással magyarázni, 

mint azzal, hogy a magyar gazdaság súlyosbodó versenyképességi problémái elsősorban a 

hazai tulajdonú vállalatoknál jelentkeztek, azok többsége a kormány erőfeszítései és a 

jelentős összegű uniós támogatások ellenére sem volt képes érdemben javítani a 

termelékenységén.  

 

 

1.4. Egyensúlyjavító intézkedések 2006-2008 

 

2006 szeptemberében a kormány fiskális konszolidációra szánta el magát. Erre az 1995-ös 

állapotoktól merőben eltérő helyzetben került sor. Az egyik legfontosabb különbség az volt, 

hogy a külső egyensúllyal nem volt probléma, a külkereskedelmi és a fizetési mérleg 

egyenlege az EU csatlakozás óta folyamatosan javult. Másik fontos eltérés, hogy 2006-ban 

fel sem merült az ország fizetésképtelenségének kérdése. A magyar államadósság ugyanis 

nagyrészt forintban áll fenn, ennek törleszthetősége még a pénzpiaci válság 2008. októberi 

mélypontján sem vált kérdésessé. A devizában fennálló nettó államadósság alig haladta meg 

a GDP 10 százalékát. A harmadik különbség, hogy nem volt közvetlen kényszer a 

kiigazításra, ezért is húzódhatott évekig annak megkezdése. Az államadósság növekedése, a 

Konvergencia Program folyamatos átírása, a szakértők állandó figyelmeztetése a pálya 

fenntarthatatlanságára, valamint a mindezekből következő leminősítések nem jelentettek 

akkora kényszerítő erőt, mint a küszöbön álló fizetésképtelenség 1995-ben.  

 

A másfajta helyzet természetesen másféle intézkedéseket kívánt. Így ezek elsősorban adó- és 

járulékemelést tartalmaztak, valamint bizonyos költségvetési kiadások csökkentését. Bár az 

intézkedések egy része már 2006 szeptemberétől életbe lépett, hatásuk csak 2007-től vált 

erőteljessé. Ennek megfelelően 2007-ben érezhető elmozdulások történtek az államháztartás 

bevételi és kiadási oldalának szerkezetében. Növekedett az adó- és járulékbevételek korábban 

is jelentős aránya, míg a többi tétel súlya csökkent. A jövedelemcentralizációs hányad a 

2006-os 42,6 százalékról két év alatt 45,4 százalékra emelkedett. A kiadási oldalon jelentősen 

mérséklődtek a bérjellegű kiadások, az egyéb folyó működési kiadások, valamint a kizárólag 

hazai finanszírozású kormányzati beruházások. 2007-ben nagyrészt megvalósult az 

ártámogatási rendszer átalakítása, ami az ilyen jellegű ráfordítások jelentős csökkenését 

eredményezte. Összességében az államháztartási kiadások GDP-hez viszonyított aránya 2006 

és 2008 között 52 százalékról 49,2 százalékra esett vissza. 

 

Mindezek eredményeképpen az államháztartás ESA elszámolású hiánya 2007-re a GDP 5 

százalékára csökkent a 2006-os 9,4 százalékról, az utóbbi legalább 1 százalékponttal 

magasabb lett volna a 2006. szeptemberi intézkedések nélkül. 2008-ban tovább javult a 

helyzet, a hiánymutató a GDP 3,8 százalékára mérséklődött. Az államadósság növekedése is 

lassulni kezdett, a 2007-ben mért 65,9 százalékos érték mindössze 0,3 százalékponttal haladta 

meg az egy évvel korábbit, miközben a 2001-2006 közötti időszakban 2,5 százalékpont volt 
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az éves átlagos növekedés. 2008 őszén azonban megszakadt ez a kedvező folyamat. A 

globális hitelválság és az ezt követő mentőakció következményeként az államadósság aránya 

a GDP 72,9 százalékára ugrott.  

 

Érdekesség, hogy míg az eredeti tervekben az szerepelt, hogy a kiigazítás nagyobbrészt 

kiadáscsökkentéssel és csak kisebb mértékben bevételnöveléssel valósul meg, valójában 

azonos lett a két tényező súlya (2,8-2,8 százalékpont). Ennek elsősorban az volt az oka, hogy 

a vártnál magasabb inflációból származó többletbevételek többségét el is költötték, azaz a 

vizsgált időszakban a tervszámoknál magasabb bevételi és kiadási szint valósult meg.  

 

A felsorolt intézkedések a háztartások jövedelmi pozícióját rontották a legerőteljesebben, ez 

mutatkozott meg a 2007-ben mért 5 százalék körüli reálkereset-csökkenésben. A vállalati 

szféra terhei kevésbé nőttek, sőt az időszak végén már bizonyos könnyítések is történtek. A 

2006-os kiigazításra is érvényes tehát, hogy jövedelmet csoportosított át a lakosságtól a 

vállalkozások felé. 

 

II/2. ábra 

GDP vásárlóerő paritáson

(EU15=100, 2000. évi áron)
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Forrás: OECD 

 

A 2006-os kiigazítás makrogazdasági és jövedelemi hatásai merőben eltértek az 1995-ös 

stabilizáció következményeitől. A lakosság jövedelmeit illetően a hatás a korábbival azonos 

irányú volt, de jóval kisebb mértékű. Két év alatt 3-4 százalékkal csökkentek a reálkeresetek. 

A GDP növekedési üteme – ahogy arra szinte valamennyi szakértő számított – jelentősen 

visszaesett, meglepetést keltett azonban a lassulás mértéke. Nem vált valóra ugyanis az a 

várakozás, miszerint az államtól felszabaduló erőforrások azonnal és a korábbinál 

hatékonyabban hasznosulnak a magángazdaságban. Így 2007 második negyedévére a GDP 

bővülésének üteme 1 százalék alá zuhant, jelezve, hogy milyen súlyos árat kellett fizetni a 

korábbi évek adóssághalmozó politikájáért. A fenti ábra alapján ezt azzal is kiegészíthetjük, 

hogy épp erre az időszakra esett a visegrádi országok gazdaságainak talán leggyorsabb ütemű 

felzárkózási szakasza, ami elsősorban az EU-csatlakozás kedvező hatásainak beérésével 
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magyarázható. A magyar gazdaság nem tudta kihasználni ezt a kivételes lehetőséget, így 

relatív pozíciónk látványosan romlott a többi régiós országhoz képest.  

 

A növekedés szerkezete egészségesebbé vált, a fogyasztás visszaesése mellett növekedni 

tudtak a beruházások, az export gyorsabban bővült az importnál. 2008 közepére a magyar 

gazdaság kezdte kiheverni a két évvel korábban megkezdett kiigazítások reálgazdasági 

sokkját, a gazdasági növekedés 2 százalék fölé emelkedett. Akkoriban az elemzők többsége 

úgy vélte, hogy Magyarország ismét visszatért a fenntartható növekedés útjára, és 2009-től 

folytatódhat a fejlett nyugat-európai országokhoz történő felzárkózás.  

 

 

1.5. Válságkezelés 2008-2010 

 

A 2008 őszén váratlan erővel kitört hitelválság átírta a két évvel korábban megkezdett 

költségvetési megszorítások forgatókönyvét. A Lehman Brothers csődje páratlan bizalmi 

válságot okozott a világ pénzpiacain, ennek következtében a pénzintézetek nagy része 

töredékére csökkentette hitelezési tevékenységét. Ez fokozottan érintette Magyarországot, 

ahol előbb a vállalatok, később a lakosság körében is egyre nagyobb teret nyert a 

devizahitelezés. Emiatt ugyanis 2008-ig meredeken nőtt a magánszektor külső 

adósságállománya, bár a kormányzati szektor külső adóssága nem volt rendkívüli mértékű, a 

bizalom teljes hiánya miatt kérdésessé vált az államadósság finanszírozhatósága. A kormány 

újabb megszorításokról döntött, hogy erősítse a külföldi hitelezők bizalmát. Ez azonban 

kevésnek bizonyult, így a pénzügyi vezetés kénytelen volt az IMF és az EU hitelcsomagját 

igénybe venni a pénzügyi stabilitás fenntartásához.  

 

A segítségnyújtás feltételei között – az általános kiadáscsökkentésen túl – számos olyan 

reformintézkedés végrehajtása is szerepelt, amelyek az államháztartási egyensúly hosszú távú 

fenntarthatóságát hivatottak elősegíteni. Ezek közül a legfontosabb a 13. havi nyugdíj 

megszüntetése volt. Bár ez a döntés emberek millióit érintette rendkívül érzékenyen, 

szakmailag mindenképpen indokolt volt. A nyugdíjkifizetések teljes összege a 13. havi 

járandóság 2002-ben kezdődött fokozatos bevezetése előtt is meghaladta a 

nyugdíjjárulékokból származó bevételt. Mivel a járulékszint nem emelkedett, a későbbiekben 

a lefedettség aránya tovább romlott, 2008-ban a nyugdíjkiadások negyedét kellett a 

költségvetés egyéb adóbevételeiből finanszírozni. Bár az említett intézkedés nem volt 

elégséges ahhoz, hogy a nyugdíjakat teljes mértékben a beszedett járulékokból lehessen 

fizetni, jelentős elmozdulást jelentett a kívánatos irányba. Az új nyugdíjemelési rendszer – 

amely garantálja ugyan a nyugdíjak reálértékének megőrzését, de csak meghatározott GDP-

növekedés esetén biztosít infláció feletti emelést – hosszabb távon szintén javíthatja a 

járuléklefedettség arányát. Természetesen járulékemeléssel is lehetett volna közelíteni ezt a 

célt, ez azonban egyrészt politikailag kivitelezhetetlen lett volna, másrészt növekedési 

áldozattal járt volna.  

 

A közalkalmazottak 13. havi juttatásának fokozatos megszüntetése már nem értékelhető ilyen 

egyértelműen. A legfőbb érv, ami az intézkedés mellett szól, hogy ezáltal is csökkentek a 

költségvetés kiadásai, ám rögtön ellenérvként felhozható, hogy az összeg több mint felével 

automatikusan csökkentek az adó- és járulékbevételek is. Megjegyzendő, hogy mivel 2007-

ben a közalkalmazotti béremelés helyett a 13. havi juttatások 12 részletben történő 

kifizetéséről döntöttek, a 13. havi fizetés gyakorlatilag már akkor megszűnt, és beépült a 
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rendszeres havi keresetekbe. 2009-ben tehát ennek elvonásával lényegében 8,3 százalékos 

bércsökkentés történt. A közalkalmazottak jövedelmének reálértéke így 2007 és 2009 között 

több mint 11 százalékkal visszaesett, miközben a versenyszférában közel 4 százalékos volt a 

növekedés. Ez a későbbiekben a legjobban képzett munkaerő elvándorlásához, erősödő 

kontraszelekcióhoz, és összességében a közszolgáltatások minőségének romlásához vezethet. 

Ennek következtében romolhat az ország versenyképessége, és így hosszabb távon az 

intézkedés költségei magasabbak lehetnek, mint az ebből adódó megtakarítások. 

 

Az adórendszer átalakítása elsősorban nem az államháztartás finanszírozhatósága érdekében 

történt, hanem a gazdaság versenyképességének fokozása céljából. A legfontosabb szempont 

a munkaerő költségeinek csökkentése volt. Ennek megfelelően 2010 elejétől 5 

százalékponttal csökkent a munkáltató által fizetendő társadalombiztosítási járulék, valamint 

érezhetően mérséklődött a munkavállalók szja terhelése. Mivel a kormány prioritásnak 

tekintette, hogy az összes adóbevétel ne csökkenjen, az ezekből az intézkedésekből származó 

bevételkiesést a fogyasztási és vagyoni típusú adók – elsősorban az áfa – emelésével 

ellensúlyozták. Mindez kedvező irányú elmozdulást jelentett az adóztatás szerkezetében, 

javíthatja a vállalkozások versenyképességét, és ösztönzőleg hathat a foglalkoztatásra.  

 

II/4. táblázat 

 

A fontosabb makrogazdasági változók alakulása 2004-2009 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Bruttó hazai termék (GDP) (%) 4,9 3,5 4,0 1,0 0,6 -6,3 

Végső fogyasztás (%) 2,7 2,9 2,3 -2,0 -0,6 -5,7 

        Lakossági fogyasztás (%) 3,1 3,4 1,9 -1,6 -0,6 -6,7 

        Közösségi fogyasztás (%) -0,1 -0,1 4,9 -4,3 -0,3 1,0 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (%) 7,9 5,7 -3,6 1,6 0,4 -6,5 

Bruttó felhalmozás (%) 9,9 -4,6 -0,2 1,3 4,8 -30,3 

Belföldi felhasználás (%) 4,4 1,0 1,7 -1,2 0,7 -11,5 

GDP export (%) 15,0 11,3 18,6 16,2 5,6 -9,1 

GDP import (%) 13,7 7,0 14,8 13,3 5,7 -15,4 

Infláció (%) 6,7 3,6 3,9 8,0 6,0 4,2 

A termelői ár változása 3,5 4,7 6,2 0,1 5,0 4,9 

A folyó fizetési mérleg egyenlege (millió euró) -7238,0 -6380,0 -6706,6 -6871,8 -7591,1 1179,8 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában -8,8 -7,2 -7,5 -6,8 -7,2 1,3 

Költségvetési egyenleg GFS elszámolásban (Mrd Ft) -904,5 -547,8 -1961,6 -1398,1 -870,0 -737,2 

Költségvetési GFS egyenleg a GDP százalékában -4,3 -2,5 -8,3 -5,5 -3,3 -2,8 

Az államháztartás GFS egyenlege (Mrd Ft) -1317,3 -1067,6 -2199,0 -1361,5 -893,8 -1043,8 

Az államháztartási GFS egyenleg a GDP százalékában -6,3 -4,9 -9,3 -5,4 -3,4 -4,0 

Forrás: KSH/stADAT, MNB, Pénzügyminisztérium 

 

A vizsgált időszak intézkedései több szempontból is sikeresnek tekinthetők. A legfontosabb, 

hogy az ország megőrizte fizetőképességét, és 2009 közepe óta a külső adósság egyre 

nagyobb mértékben finanszírozható a nemzetközi pénzpiacról. Egyes vélemények szerint a 

magyar gazdaság javuló fundamentumai 2008 őszén nem indokoltak volna ilyen mértékű 

külső segítséget, a kiszáradó hitelpiacok miatt azonban nem volt más választás. További 
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fontos eredmény, hogy a 2009-ben mért 6,3 százalékos gazdasági visszaesés ellenére nem 

nőtt számottevően az államháztartás deficitje. Magyarország szükségből kovácsolt erényt, a 

nemzetközi szervezetek felé tett vállalásaink miatt muszáj volt prudens fiskális politikát 

folytatni, miközben a fejlett országok többségében drámaian nőtt a költségvetési hiány. 

Eközben a hazai reálgazdaság is látványosan alkalmazkodott a megváltozott helyzethez, a 

jelentősen visszaeső exporthoz meredeken zuhanó import társult. Ennek hatására 2009-ben a 

külkereskedelmi mérlegben jelentős többlet alakult ki, sőt a folyó fizetési mérleg egyenlege is 

pozitívvá vált, amire a 90-es évek eleje óta nem volt példa. Eközben a lakosság nettó 

finanszírozási képessége elmozdult a mélypontról, bár ezen a téren még törékeny a javulás. 

 

A javuló adatokért azonban súlyos árat kellett fizetni. A lakossági fogyasztás és a bruttó 

állóeszköz-felhalmozás drámaian zuhant, miközben az államadósság megközelítette a GDP 

80 százalékát.  

 

A fentiek alapján összességében megállapítható, hogy a rendszerváltozástól eltelt húsz év 

alatt Magyarország növekedési pályáját nem a harmonikus, kiegyensúlyozott növekedés 

jellemezte. A külső és belső egyensúlyi követelmények időszakos megbomlása és a 

növekedési ütem ellentmondásossága érvényesült csaknem a pálya egésze mentén. 

 

 

2. A gazdasági növekedés kínálati tényezői 
 

2.1. A tőkefelhalmozás és a műszaki fejlődés alakulása 

 

Egy gazdaságban a megtermelt új érték nagyságát a rendelkezésre álló termelési tényezők 

volumene és minősége határozza meg. Az alábbiakban a makrokínálatot meghatározó 

klasszikus termelékenységi tényezők közül a tőkeállomány alakulását elemezzük. A tőkén itt 

az állóeszköz-állományt, tehát a gépekben, járművekben, épületekben megtestesülő 

termelőtőkét, immateriális javakat, a többnyire közösségi tulajdonban lévő infrastruktúrát és a 

lakásállományt értjük. Elméletileg az aggregált kínálatot ugyan egyéb, tőkeként is felfogható 

tényezők is befolyásolják (pl. ásványkincsek és egyéb kiaknázható erőforrások, vízbázis, 

természeti értékek stb.), de egy múltra vonatkozó elemzés esetében csak a statisztikailag 

megbízhatóan mért, a fentiekben említett tőkeelemeket tudjuk figyelembe venni.  

 

A tőkeállománynak a gazdasági növekedésben betöltött szerepe elemzésénél általában két 

alapvető mutatót szokás vizsgálni: a tőkeintenzitást (vagy tőkeellátottságot) és a 

tőkeigényességet.
10

 Az előbbi az egy főre, illetve egy foglalkoztatottra jutó tőkeállomány 

nagyságát, az utóbbi az egységnyi termelésre vetített tőkeállomány nagyságát jelenti. 

Hosszabb távon elvileg mindkét mutató együtt növekszik a gazdasági fejlődéssel (növekszik 

a gépesítettség, az emberi munkát kiváltják a korszerűbb gépek, felszerelések), de pl. 

Szalavetz (2007) felhívja a figyelmet arra az újabban megfigyelhető jelenségre, hogy az új 

technológiák bevezetése bizonyos tőkefajtáknál akár számottevő tőkemegtakarító hatással is 

járhat: az összefüggés tehát korántsem egyértelmű. Az említett két mutató nemzetközi 

(keresztmetszeti) összehasonlításra is csak korlátozottan alkalmazható. Az 

összehasonlíthatóságot nehezíti az, hogy az egyes országokban eltérőek a gazdaságföldrajzi 

                                                 
10 Gyakran hivatkoznak az említetteken kívül még az egységnyi termelés változására vetített tőkeállomány 

változására, az ún. ICOR mutatóra is. 
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adottságok és ezzel összefüggésben történelmileg eltérő gazdaságszerkezetek alakultak ki, 

továbbá az is, hogy a törekvések ellenére a tőkeállomány mérésének módszere még az Unión 

belül sem egységes.  

 

A következőkben először az állóeszköz-állomány alakulását követjük nyomon a 

rendszerváltozás óta eltelt két évtizedben. Ezt jelentősen nehezíti, hogy az állományra 

vonatkozóan csak 1995-ig visszamenőleg rendelkezünk hivatalos KSH-adatokkal, az 

ezredforduló után bevezetett módszertannal ugyanis csak eddig számolták vissza az adatokat. 

(A tervgazdaság időszakában ugyan készültek az állóeszközvagyonra becslések, de ezek a 

teljesen más módszertani alapok, és a nem piaci árak miatt a későbbi becslésekkel érdemben 

nem vethetők össze.) A piacgazdaságra való átmenet, a nagy vállalati átalakulás és a kezdeti 

privatizáció időszakát természetesen tanulságos volna a tőkeállomány szempontjából 

végigkövetni, de erről az időszakról csak részleges és főleg kvalitatív információk állnak 

rendelkezésre. A következőkben rövid áttekintést adunk az 1995-ig tartó időszakról, majd a 

nemzeti számlák adatai alapján elemezzük a tőkeállomány struktúrájának alakulását.  

 

Az utóbbi húsz évben az állóeszköz-állomány gyarapításában, a kapacitások növekedésében 

meghatározó jelentőségű volt a külső források szerepe. Talán azt sem túlzás állítani, hogy a 

rendszerváltozás utáni időszakban a gazdaságpolitika lényegében a minél nagyobb mértékű 

tőkebevonást preferálta, amely révén jelentősen növekedett a gazdaság nyitottsága, annak 

fejlődése egyértelműen exportvezérelt volt. A külföldi tőke szerepének megítélése az utóbbi 

időkben sajnos jelentős mértékben átpolitizálódott, ami nehezíti az objektív 

véleményalkotást. Az alábbiakban megpróbáljuk értékelni a külföldi források bevonásának 

hatásait, egyaránt figyelembe véve annak előnyeit és hátrányait. Értékelnünk kell az uniós 

tagságunknak köszönhető források bevonását és azok fejlődést ösztönző szerepét is. Végül az 

állóeszköz állomány elemzése kapcsán a hozzáférhető adatok alapján értékeljük a műszaki 

haladást, amely a makrogazdasági termelékenység, így a gazdasági növekedés alapvető 

tényezője. 

 

 

Tőkeállomány és felhalmozás a rendszerváltozás után 

 

Már a rendszerváltozás előtt elkezdődött a piaci viszonyok kiépülése, ami a vállalatokat 

alapvetően új helyzetbe hozta. A piaci viszonyok térhódítása és a KGST szétesése miatt 

korábban életképesnek mutatkozó vállalatok szűntek meg vagy alakultak át. Ebben a 

folyamatban az addig kiváltságos helyzetű nagyvállalatok voltak az igazi vesztesek (Voszka 

1996). Az ún. spontán privatizáció során az állótőke-állomány volumenének és szerkezetének 

alakulása követhetetlenné vált. A privatizáció eredményeképpen az új tulajdonosok célja sok 

esetben nem a gyarapítás, hanem a régi kapacitások leépítése volt.    

 

A kilencvenes években jelentős probléma volt a fejlesztések finanszírozása. A beruházási 

hitelek kamatai megugrottak, miközben az állami dotációk, támogatások csak a vállalatok 

egy szűk körét érintették (Molnár és Skultéty 1999). Ugyanakkor a piacgazdaság első két évét 

még az jellemezte, hogy a vállalatok számára a nyereségesség, fizetőképesség követelménye 

nem érvényesült egyértelműen, amelyhez hozzájárult az is, hogy a kereskedelmi bankok 

hitelezési gyakorlatában még nem alakultak ki a megfelelő adósminősítési szabályok (Tarafás 

1995). A helyzet jelentősen megváltozott az igen szigorú csődtörvény és a monetáris rendszer 

reformjával (Várhegyi 2004). A külföldi tőkebeáramlás, illetve a külföldi források fokozott 
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bevonása a tőkehiányban szenvedő és jelentősen megugrott munkanélküliséggel sújtott 

visszaesőben lévő gazdaságban elkerülhetetlenné vált. 

 

1993-tól kezdve a gazdaságpolitika állami (főleg infrastrukturális) beruházásokkal igyekezett 

élénkíteni a gazdaságot. Az élénkítés ára az egyensúlytalanságok kialakulása volt. Az 1995-

ben bevezetésre került stabilizációs intézkedéscsomag célja kettős volt: egyrészt javítani 

kellett az államháztartás pozícióján, másrészt a vállalkozói szektor jövedelmezőségét 

növelték a lakosság rovására. Az intézkedések hatására a következő években folyamatosan 

nőtt az állóeszköz felhalmozás, és ezzel együtt megkezdődött a viszonylag robusztus 

gazdasági növekedés időszaka. Az ezredforduló után a gazdaság fejlesztése céljából elindult 

az ún. Széchenyi Terv (2002-től pedig az ún. Széchenyi Kártya biztosított kedvezményes 

hiteleket a kisebb vállalkozások számára). A Széchenyi Terv túlnyomórészt a lakásállományt 

és az autópálya-rendszer fejlesztését célozta, de magában foglalta a gazdaság duális jellegét 

csökkenteni hivatott beszállítói programot, a közép és kisvállalkozások forráshoz juttatását, 

az innováció támogatását, valamint a turizmus-fejlesztési és a regionális gazdaságépítési 

programot.  A program tehát a tőkeállomány megújítását és növelését is célozta.   

 

2002-től az állam olyan terheket vett magára, amely az államháztartást négy év alatt kritikus 

helyzetbe hozta. Az egyensúly megbomlását az irreálisan költséges és nagy volumenű állami 

beruházási kiadások, az államigazgatás magas költségei és a teherbíró képességet meghaladó 

mértékű szociális szerepvállalás együttesen idézték elő. A 2002 utáni állami beruházások 

elsősorban a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, főleg autópálya-építésre irányultak. A 

magas államháztartási hiányok következtében megugrott az állam adósságállománya. Ennek 

következményeként a 2008 végén kitört világgazdasági válság idején a magyar állam piaci 

finanszírozása ellehetetlenült, a gazdaság, így a beruházási tevékenység is visszaesett, 

jelentősen csökkent a meglévő kapacitások kihasználtsága. 

 

A KSH a nemzeti számlákba integráltan közli az állóeszköz-állomány statisztikáit, a 2009 

áprilisi kiadvány az 1995-2007 időszakra közöl adatokat, tehát arról csak becsléseink 

lehetnek, hogy a 2008 végén kezdődött visszaesés milyen változásokat eredményezett. Az 

adatok intézményi, azaz tulajdonosi szektorok és ágazati bontásban vannak megadva az egyes 

évek végére vonatkozóan. Mind a bruttó, mind a nettó értékeket közlik folyó és előző évi 

áron. Az ESA95 számlarendszer követelményeivel összhangban a kimutatott eszközök külön 

csoportját alkotják a lakások, az immateriális javak közül pedig külön statisztika készül az 

egyre nagyobb jelentőségű számítógépes szoftverekre.  

 
A rendszerváltozás után a hazai állóeszköz-állomány számbavételének munkálatai az ezredforduló 

környékén kezdődtek. A KSH szakemberei már az EU-ba való belépésünkre való felkészülés jegyében 

az Eurostat által is favorizált ún. folyamatos leltározás módszere (Perpetual Inventory Method – PIM) 

mellett döntöttek. Ennek lényege az, hogy különféle állótőke-csoportokat képeznek, ezek élettartamát 

valamilyen eloszlással modellezik, és az értékcsökkenést is egy előre meghatározott módon számítják 

évenként. Minden időszakra újrabeszerzési áron értékelik az állományt, figyelembe véve a 

növekedéseket (azaz az állóeszköz-felhalmozást), valamint a csökkenéseket (azaz a selejtezéseket). A 

PIM módszer alkalmazói nem feltétlenül alkalmaznak ugyanolyan típusú eloszlást, illetve azonos 

eloszlás esetén is különbözhetnek az adott eloszlás paraméterei, ez jelentős akadálya a nemzetközi 

összehasonlíthatóságnak. Fontos megjegyezni, hogy a módszerrel készült statisztika nem tudja 

kimutatni az üzemben lévő, de már nullára leírt állományt, a KSH közlése szerint erre speciális felvétel 

jelenleg nem készül. 
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A tőkeállomány vizsgálatára vonatkozóan az elsődleges adatforrás a KSH 2009-ben publikált 

kiadványa (KSH 2009), amelyben egységes szemléletben és módszertan alapján az összes 

nemzeti számlás adat idősorosan is rendelkezésre áll. A kiadvány adatai alapján az 

állóeszközök implicit árindexeivel kalkulálva
11

 kiszámolható, hogy 2007-es árakon mind a 

bruttó mind a nettó állóeszköz-állomány (a lakásokat is beleértve) viszonylag csekély 

mértékben, kb. 14-15 százalékkal növekedett az 1995-2007 időszakban. A teljes bruttó 

állóeszköz-állomány 2007 végén folyó áron mintegy 175 000 Mrd Ft-ot tett ki, míg a nettó 

érték kb. 98 000 Mrd Ft volt. A lakások nélküli gyarapodás ennél valamelyest nagyobb: a 

bruttó érték 17,5 a nettó pedig közel 16 százalékkal bővült. A tőkeintenzitást az egy 

foglalkoztatottra jutó lakások nélkül vett nettó állóeszköz-állományra vetítetten számolva 

1998-2007 között  valamivel több mint 5 százalékos volt a növekedés. Ez úgy következett be, 

hogy az említett időszakban a foglalkoztatottak száma is gyarapodott több mint 200 000 

fővel. A következő táblázaton K a lakások nélkül vett állóeszköz-állományt, L a 

foglalkoztatottak számát jelenti. A mutató 2008-tól kezdődően feltehetően növekedett a 

csökkenő foglalkoztatotti létszám miatt.   

 

II/5. táblázat 

 

A tőkeintenzitás alakulása, 1995-2007 

(1995-öt 100-nak tekintve) 

 

 
L 

(ezer fő) 

K 

(folyó áron 

Mrd Ft) 

bruttó 

K 

(folyó áron 

Mrd Ft) 

nettó 

K/L 

bruttó 

K/L 

nettó 

Index 

(bruttóra) 

Index 

(nettóra) 

1998 3695,6 104443 62925 28,26147 17,02713 100,0 100,0 

2004 3900,4 111195 66629 28,50873 17,08260 100,9 100,3 

2007 3926,2 117658 70287 29,96740 17,90204 106,0 105,1 

Forrás: KSH STADAT, KSH (2009) és saját számítás 

 

A tőkeigényesség alakulását ágazatos bontásban a következő táblázat mutatja be (a 

TEÁOR’03 ágazati besorolásának megfelelően). Itt a teljes nettó állóeszköz-állományt 

vetítettük a bruttó termelésre. Megjegyezzük, hogy a bruttó állományértékeket használva 

nagyjából hasonló eredményeket, tendenciákat kapunk. A nemzetgazdaság szintjén a vizsgált 

időszakban a tőkeintenzitás viszonylag jelentős csökkenése tapasztalható. A csökkenést 

némileg meglepő módon főleg a szolgáltatási jellegű I-L ágak (szállítás, posta és távközlés, 

gazdasági és számítástechnikai szolgáltatás, ingatlanügyek, pénzügyi tevékenység és 

közigazgatás) eredményezték, amelyek együttesen a nemzetgazdaság kb. egyharmadát teszik 

ki. A mutató nem jelzi a korszerű informatikai eszközök széles körű elterjedését a 

szolgáltatási ágakban. Más megítélés alá esik a mutató csökkenése a feldolgozóiparban. Itt 

érvényesülhetett a korábban jelzett tőkemegtakarító hatás (Szalavetz 2007), amely jórészt 

annak köszönhető, hogy az informatikai eszközök alkalmazásával drágább tőkeelemeket 

tudtak kiváltani. Az agráriumban ugyanakkor a gépesítettség növekedése látszik valószínűnek 

a mutató érezhető növekedése miatt. A válság hatására a tőkeintenzitáshoz hasonlóan a 

tőkeigényességi mutató is nőhetett átmenetileg a termelés visszaesése miatt. 

 

                                                 
11 A kiadvány folyó és előző évi áras adatokat tartalmaz, ebből számoltunk éves árindexeket az állóeszköz-

állomány egészére, illetve egyes csoportjaira vonatkozóan. 
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II/6. táblázat 
 

A tőkeigényesség alakulása 1995-2007 

(bruttó termelésre vetített nettó állóeszköz-állomány)  

 

A+B C D E F G H I J K L M N O Együtt

1995 1,999 3,216 0,664 3,512 0,630 0,581 0,866 3,836 1,066 7,251 8,532 2,931 1,393 1,906 2,315

1996 1,939 3,226 0,676 3,386 0,655 0,588 0,882 3,713 0,990 6,754 9,341 3,229 1,435 2,043 2,331

1997 2,171 3,092 0,622 3,132 0,636 0,569 0,901 3,332 1,000 7,064 9,781 3,168 1,440 2,126 2,268

1998 2,278 3,714 0,584 2,991 0,649 0,556 0,865 3,245 0,854 6,755 9,518 2,993 1,382 1,986 2,145

1999 2,539 4,000 0,606 3,256 0,676 0,594 0,891 3,053 0,917 6,743 9,999 3,019 1,429 2,064 2,214

2000 2,557 4,132 0,566 3,399 0,611 0,616 0,901 2,902 0,851 6,180 9,694 2,929 1,365 2,099 2,087

2001 2,309 4,671 0,592 3,335 0,530 0,588 0,968 2,780 0,782 5,680 9,245 2,694 1,285 1,977 2,028

2002 2,440 3,713 0,618 3,179 0,503 0,580 0,836 2,620 0,664 5,363 8,481 2,318 1,173 1,797 1,986

2003 2,641 3,659 0,606 2,959 0,526 0,615 0,827 2,550 0,594 5,287 8,159 2,043 1,075 1,814 1,944

2004 2,446 3,389 0,602 2,620 0,538 0,647 0,827 2,376 0,551 5,221 7,980 2,006 1,082 1,746 1,890

2005 2,622 2,954 0,597 2,578 0,571 0,645 0,847 2,319 0,479 5,090 7,844 1,882 1,052 1,641 1,847

2006 2,602 2,411 0,565 2,487 0,598 0,658 0,870 2,222 0,491 4,984 7,487 1,914 1,081 1,691 1,798

2007 2,539 2,687 0,572 2,318 0,641 0,679 0,890 2,147 0,528 4,995 7,836 2,060 1,114 1,687 1,823

Nemzetgazdasági ágak
Évek

 
Forrás: KSH (2009) és saját számítás 

 

A lakásállomány alakulása ugyan nem közvetlenül kötődik a termeléshez, de az állóeszköz-

állomány részeként termelési tényező, a gyarapítását szolgáló ráfordítások a nemzeti 

számlarendszerben beruházásként kerülnek elszámolásra. A következő táblázat az implicit 

árindexek alapján 2007. évi áron számolt nettó és bruttó állományt tüntettük fel. Eszerint a 

növekedés a 13 év alatt viszonylag alacsony, kevesebb mint átlag évi egy százalék volt. 

 

II/7. táblázat 
 

A lakásállomány alakulása 1995-2007 

(folyó áron Mrd Ft) 

 
Mutatók 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Lakásállomány nettó érték 6780 8769 10855 12214 14403 16179 18067 

2007. évi áron Mrd Ft 24841 25178 25486 25626 25675 25832 25993 

Lakásállomány bruttó érték 14344 18454 22748 25615 30313 34080 37812 

2007. évi áron Mrd Ft 52553 52989 53408 53744 54035 54411 54400 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007/2001 

Lakásállomány nettó érték 19365 20856 22324 23654 25740 27788  

2007. évi áron Mrd Ft 26466 26663 27046 27312 27546 27788 1,1186252 

Lakásállomány bruttó érték 40482 43214 45767 48332 52642 56859  

2007. évi áron Mrd Ft 55328 55246 55448 55807 56336 56859 1,0819414 

Forrás: KSH (2009) és saját számítás 

 

Az állóeszköz-statisztikában szereplő lakásokon kívüli állóeszközfajták megoszlását az alábbi 

táblázat tartalmazza. Itt is csak a nettó értéket tüntettük fel, a bruttó értékek alapján számolt 

megoszlás lényegesen nem tér el ettől. Feltűnő a gépek és a szállítóeszközök visszaesése, 

miközben az egyéb építmények részaránya nőtt. Ebben az árstruktúra változásainak hatása is 

szerepet játszhat, de a látványos arányeltolódást kedvezőtlennek ítélhetjük. Az informatika 

felértékelődése mutatkozik meg a számítógépes szoftverek részarányának növekedésében. 
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II/8. táblázat 
 

A nem lakás állóeszköz-állomány megoszlása, 1995-2007 
(százalék) 

Évek 
Egyéb épületek, 

építmények 

Szállító-

eszközök 

Egyéb gépek, 

berendezések 

Művelés 

alatt álló 

eszközök 

Számítógépes 

szoftverek 

Szórakoztató, irodalmi 

vagy művészeti 

alkotások eredeti 

példányai 

1995 66,66 8,53 23,69 0,73 0,33 0,06 

1996 68,56 7,78 22,69 0,64 0,26 0,06 

1997 70,23 7,14 21,76 0,56 0,25 0,06 

1998 69,98 6,85 22,22 0,57 0,29 0,08 

1999 71,55 6,21 21,30 0,50 0,35 0,09 

2000 72,38 5,70 20,93 0,47 0,42 0,09 

2001 73,03 5,40 20,46 0,51 0,51 0,10 

2002 73,77 5,23 19,83 0,50 0,55 0,11 

2003 74,29 5,27 19,35 0,46 0,53 0,11 

2004 74,36 5,33 19,19 0,48 0,55 0,10 

2005 74,76 5,46 18,61 0,47 0,61 0,10 

2006 75,36 5,41 18,07 0,45 0,60 0,10 

2007 76,30 5,30 17,29 0,44 0,59 0,09 

Forrás: KSH (2009) és saját számítás 

 

Az állóeszköz-állomány alakulása szempontjából fontos mutató a termelőszférában 

megvalósuló állóeszköz-felhalmozásnak a hozzáadott értékre vetített aránya. Az Eurostat 

adatai alapján Magyarország 1997-2008 között nem tért el lényegesen a régió országaitól, bár 

a 24 és 33 százalék között ingadozó érték általában alacsonyabb volt, mint a visegrádi 

országokban és 2001-től a Romániában kimutatott érték.  

 

 

Tulajdoni szerkezet és a külföldi tőkebefektetések szerepe 

 

Az állóeszköz-állomány tulajdonosi szerkezetét vizsgálva a 1995-2007 közötti időszakban az 

egyes intézményi szektorok részaránya viszonylag stabilitást mutatott. A következő ábra a 

2007. évi megoszlást mutatja a nettó állományadatokra, amely gyakorlatilag megegyezik a 

bruttó állományra számított megoszlással. 

 

II/3. ábra 

A nettó állóeszköz-állomány tulajdonosi megoszlása 

(százalék)

Háztartásokat segítő 

nonprofit  

intézmények

3,19

Nem pénzügyi 

vállalatok

52,31

Háztartások

4,93

Pénzügyi vállalatok

1,44

Kormányzat

38,13

 
Forrás: KSH (2009) 
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A közvetlen külföldi tőkebefektetések (FDI) jelentős szerepet játszottak a rendszerváltó 

országok gazdasági növekedésében és a modernizációjában. Magyarország egyértelműen a 

külföldi tőkebevonásra alapozott exportorientált utat választotta, annak ellentmondásaival 

együtt. A külső forrásbevonás révén gyarapodott és korszerűsödött a tőkeállomány, új 

munkahelyek létesültek, a multinacionális vállalatok nagy volumenű exportja javította a 

külső egyensúlyt. A tőkeimportnak természetesen negatív hatásai is vannak (a hazai kisebb 

vállalatok hátrányba kerülnek a tőkeerős versenytársakkal szemben, a külföldi nagyvállalatok 

nem integrálódnak a fogadó ország gazdaságába, a multinacionális cégek esetében a belső 

elszámolások révén adóelkerülésre nyílik lehetőség, az eltérő kulturális hagyományokból 

feszültségek adódnak stb.) A tőkeimport szerepének megítélésénél különbséget kell tenni az 

alapvetően bérmunkáztató, elsősorban alacsony képzettségű és bérű munkaerőt igénylő 

befektetők és azok között, akik kvalifikált munkákat igényelnek, vagy kutató-fejlesztő 

munkahelyeket teremtenek. A tőkebefektetési döntésekben – mint általában a 

befektetésekben – két tényező játszik szerepet. A hozam és a kockázat. Kizárólag a hozamot 

szem előtt tartva természetesen az alacsony munkabér és az esetleges adókedvezmények, 

támogatások döntő súllyal esnek latba a befektetői döntések meghozatalánál. A kockázati 

elem miatt azonban felértékelődnek a befektetés környezetét (szabályozás, társadalmi 

feltételek) jellemző tényezők. Megítélésünk szerint az elmúlt húsz évben a fő problémát 

éppen az jelentette, hogy nem voltak kielégítőek azok a feltételek, amelyek a minőségi 

befektetőket vonzzák (kevéssé fejlett az infrastruktúra, nagymértékű a korrupció, túl nagy a 

bürokrácia, alacsony a jogbiztonság és a közbizalom szintje stb.) Matolcsy (2007) hívta fel a 

figyelmet arra, hogy a nagyobb tőkebefektetők túlnyomó részben éppen a magas 

képzettséggel rendelkező, következésképpen magasabb bérű munkaerő 

foglalkoztatottságában érdekeltek, mivel a magasabb szaktudást igénylő hatékony termelés 

biztosít számukra magasabb megtérülést. Hasonló következtetésre jut Magyarországgal 

kapcsolatban egy több mint tíz évvel ezelőtt készült regionális elemzés (Kaderják 1996) is. 

Az adatok szerint Magyarországon jelenleg a külföldi tulajdon aránya a régió más 

országaihoz viszonyítva nem kiugróan magas, bár a külső tőkebevonás korábban kezdődött.  

 

II/9. táblázat 

 

A közvetlen külföldi tőkebefektetések állománya  

a GDP százalékában 

 

Ország 1990 2000 2008 

Bulgária 0,5 21,5 92,2 

Cseh Köztársaság .. 38,2 52,7 

Lengyelország 0,2 20 30,7 

Magyarország 1,5 47,7 41,4 

Románia  .. 23,3 48,4 

Szlovákia .. 18,8 36,7 

Forrás: UNCTAD, World Investment Report 2009 

 

A vállalati adatokat tekintve jelentős különbségek mutatkoznak a külföldi és belföldi tulajdon 

szerint. A társasági adóbevallás jelenlegi legfrissebb, 2008-ra vonatkozó adatai alapján 

készült számításokat mutatjuk be a nem pénzintézeti vállaltokra. Az adatokból kitűnik, hogy 

a külföldi tulajdont is tartalmazó vállalatok az összes nettó árbevételből 56, a szektor GDP-
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jéből 51, az exportból 85, az összes bruttó jövedelemből pedig 44 százalékot képviselnek. A 

külföldi tulajdon tehát meghatározó jelentőségű a gazdaság teljesítménye szempontjából. 

Egyértelmű a termelékenységi fölényük is, ami arra utal, hogy a külföldi tőkebevonás 

hozzájárult a modernizációhoz. A külföldi tulajdoni részesedéssel rendelkező vállalatok 

esetében szignifikánsan magasabb az egy főre jutó bruttó munkajövedelem, amellett, hogy a 

külföldiek magasabb profithányaddal működnek. A külföldi tőkebevonás megítélésénél 

többnyire negatívumként említik a tőkebevonás „árát”, azaz a befektetés fejében adott 

adókedvezményeket, támogatásokat. Ilyen támogatásban és kedvezményben azonban belföldi 

vállalatok is részesülnek. A támogatások „hasznosulását” az állam részére történő 

befizetésekre vetítve az alábbi táblázat adatai szerint a többségi külföldi tulajdonú vállalatok 

javára csaknem ötszörös a különbség a belföldiekhez viszonyítva. Itt a támogatásokba 

beleértettük az adókedvezményeket is, de ezek a támogatásoknak csak egy kisebb részét 

adják, 2008-ban pl. tíz százalékot. Ezek zöme azonban elsősorban valóban a külföldi 

részesedéssel bíró vállalatokhoz kerül (ld. a II/10. táblázat). 

 

II/10. táblázat 
 

A nem pénzintézeti vállalati szektor néhány jellemzője 2008-ban 

(folyó áron) 

 

Nem pénzintézetek 

összesen 

Darab Létszám Befizetés  Támogatás  

A 

támogatásból: 

adókedvezmény 

GDP 

A B C D E F 

 fő Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft 

Külf.tul > 50 % 26 249 624 521 1 871 93 48 6 061 

Külf.tul < 50 % 1 913 51 600 139 22 15 540 

Belf. tulajdon 316 062 1 631 002 2 546 565 5 6 182 

Összesen 344 224 2 307 123 4 556 680 68 12 783 

Belf.-ből       

- állami tul > 50 % 692 133 315 285 136 0 531 

- önkorm.tul > 50 % 1 583 75 260 149 42 0 223 

       

Nem pénzintézetek 

összesen 

Nettó 

árbevétel 
Export 

Bruttó 

munkajöv. 

Termelé-

kenység 

Befizetések  

a támogatásokra 

vetítve 

Egy főre jutó bruttó  

munkajöv. 

G H I 1000*F/B C/D 1000*I/B 

Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft M Ft/fő  M Ft/fő 

Külf.tul > 50 % 38 237 16 787 2 827 9,705 20,188 4,526 

Külf.tul < 50 % 2 665 1 181 210 10,465 6,268 4,067 

Belf. tulajdon 31 808 3 124 3 899 3,790 4,505 2,391 

Összesen 72 711 21 092 6 936 5,541 6,702 3,006 

Belf.-ből       

- állami tul > 50 % 1 230 64 461 3,980 2,098 3,459 

- önkorm.tul > 50 % 606 3 244 2,959 3,502 3,242 

Forrás: A társasági adóbevallás adatbázisa, 2008 
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A 2008-as adatok szerint a külföldi vállalatok részesedése az adókedvezményeken belül a 70 

százalékot is meghaladta, míg a tisztán belföldi tulajdonúak aránya ennek a tizede volt. Ami a 

nem adókedvezményként jelentkező támogatásokat illeti, a belföldi vállaltok támogatásai 

részben EU-forrásúak (pl. a mezőgazdaságban), részben az EU-tól függetlenek (ezek zömét a 

tömegközlekedési vállalatok kapták). A munkahelyteremtés fejében adott támogatások 

kedvezményezettjei viszont szintén a külföldi befektetők. Összefoglalóan úgy ítéljük meg, 

hogy az ellentmondásokkal együtt is a tőkebevonás hozzájárult a felzárkózáshoz, a vállalati 

szféra fejlődéséhez. 

 

 

Uniós tőketranszferek 

 

Az uniós csatlakozással a magyar gazdaság jelentős erőforrásokhoz, így tőketranszferekhez 

jut hozzá, amely hozzájárul a tőke mint termelési tényező növekedéséhez és 

modernizációjához. Ilyen források részben már a csatlakozás előtt hozzáférhetővé váltak 

(PHARE, ISPA, SAPARD
12

), majd 2004-2006 között a Nemzeti Fejlesztési terv és 2007-től 

az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv részeként az unió teljes jogú tagjaként az EU-

ból érkező transzferek különféle célú, funkciójú operatív programok keretében váltak 

hozzáférhetővé. Az EU-ból érkező forrásokkal kapcsolatban komoly problémának értékeljük 

azt, hogy ezekről az időszakokról átfogó jelentések, évekre lebontott elszámolások nem 

hozzáférhetők, az egyes operatív programokról készített részjelentésekből nehéz elhatárolni 

azt a forrásmennyiséget, amely a fizikai tőkeállomány gyarapítását és megújítását szolgálta. 

Az uniós források értékelését nehezíti az, hogy nem alakultak ki a hasznosulás értékelésének 

megbízható módszerei.  

 
Az Unióhoz történt csatlakozásunk előtt hozzáférhető források alapvető célja elsősorban a korábbi 

szocialista országok európai integrációjának előkészítése volt. Ennek része a közlekedési infrastruktúra 

és a környezetvédelem, valamint az agrárgazdaság fejlesztése, beruházásainak támogatása is, amelyek 

hozzájárulhattak a tőkeállomány gyarapodásához. Összegszerűen ezek a támogatások jóval kisebb 

volumenűek voltak, mint a csatlakozás után beérkezett transzferek: a PHARE keretén belül az összes 

vissza nem térítendő támogatás 1990-1998 között kb. 800 millió eurót tett ki.  

 

Az uniós források céljai között mindenesetre korábban is kiemelt szerepet kapott a két 

alapvető termelési tényező, a fizikai tőke és a humán tőke fejlesztésének közvetlen 

támogatása. A fizikai tőkét tekintve kiemelt jelentőségűek a közlekedési és a 

környezetvédelemmel kapcsolatos infrastruktúrára fordított összegek, de a vállalatok műszaki 

fejlesztésének támogatása is jelentős súlyt képvisel. A tőketranszferek összvolumenéről 

2004-től kezdődően a fizetési mérlegben találunk eredményszemléletű, negyedévekre 

lebontott adatokat. A következő táblázat adatai alapján a 2009-ig beérkezett tőketranszferek 

volumene viszonylag alacsony volt. Az éves átlagos euró árfolyammal kalkulálva a GDP-re 

vetítetten a csatlakozás évében ez még csak 0,14 százalék volt, amely fokozatosan emelkedve 

2009-ben 1,83 százalékot tett ki. (Ennek egyik oka az, hogy a projektek nem 

előfinanszírozásúak, a jelenlegi programozási periódus második felében ez az arány 

jelentősen nőhet.)  

 

                                                 
12 PHARE: Poland-Hungary Assistance for the Restructuring of the Economy, ISPA: Instrument for Structural 

Policies for the Pre-Accession, SAPARD: Support for the Pre-Accession measures for Agriculture and Rural 

Development 
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II/11. táblázat 

 

Beérkezett uniós tőketranszferek 
(millió euró) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Államháztartás 36,8 227,2 456,7 597,3 396,0 891,1 

Egyéb szektorok 75,8 200,3 344,9 243,4 536,3 809,9 

Összesen 112,6 427,5 801,6 840,7 932,3 1701,0 

Forrás: MNB, fizetési mérleg statisztika, www.mnb.hu 

 

 

Az innováció szerepe 

 

Az aggregált makroszintű kínálatot a fizikai tőke megújulása, korszerűsödése, azaz az 

innováció, illetve az arra fordított magán és állami kiadások nagymértékben befolyásolják
13

. 

A neoklasszikus növekedéselmélettel szemben megfogalmazott endogén növekedéselmélet 

paradigmája szerint a magasabb fejlettségi szintet elért országok nem csak a magasabb 

tőkeakkumulációnak köszönhetik előnyüket a lemaradókkal szemben, hanem főként annak, 

hogy magasabb az ún. teljes termelékenységi tényezőjük (TFP), amelynek egyik fontos eleme 

az innováció, a fizikai tőkeállomány korszerűsödése
14

.  

 

Közismert tény, hogy Magyarországon az innovációra fordított kiadások nemzetközi 

viszonylatban alacsonyak, jóllehet az innováció fontosságát folyamatosan hangsúlyozzák. A 

KSH adatai szerint a GDP-re vetített K+F-ráfordítások az 1995-2008-as időszakban egyszer 

sem haladták meg az egy százalékot, az arány lényegében 0,75 és 1 százalék között 

ingadozott, jóllehet az utóbbi években valamelyest nőtt ez az érték. Az Eurostat nemzetközi 

összehasonlító adatai alapján Magyarország a költségvetési K+F ráfordítások arányát tekintve 

az Uniónak csak hat tagországát tudta megelőzni 2008-ban. 

 

A K+F ráfordítások aránya a fejlettséggel egyértelmű korrelációt mutat. A ráfordításokon 

belül is viszonylag alacsonynak tekinthető az innovációra fordított vállalati kiadások aránya; 

ebben ugyan jobb a pozíciónk, de itt is a mezőny második felében foglalunk helyet. Az 

Eurostat egy nemrégiben publikált tanulmánya (Eurostat 2009) ismerteti a 2006-ban készült 

innovációs kérdőíves felmérését (Community Innovation Statistics
15

), amely szerint a magyar 

vállalkozásoknak csak mintegy 20 százaléka tekinthető innovatívnak. Ennél rosszabb arányt 

csak egy uniós országban mértek. Az idézett tanulmány szerint ugyanakkor az exportban a 

magas technológiát képviselő hányad alapján a hetedik helyezést értük el, ebben feltehetőleg 

a multinacionális vállalatok meghatározó szerepet játszottak. 

 

                                                 
13 Az innováció fogalmáról és mérésének módszertanáról ld. OECD és Eurostat (2005). 
14 A TFP természetesen sok más, statisztikailag néha nehezen megragadható elemet is magában foglal (a 

munkaerő innovativitása, a menedzsment hatékonysága, az állami szabályozás és intézményrendszer 

hatékonysága stb.). 
15 Az Eurostat 2004-től kétévenként végzett kérdőíves felmérése. 
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II/12. táblázat 

 

A hazai K+F ráfordítások aránya a GDP-re vetítve 

 

Évek 

K+F ráfordítás GDP K+F arány 

folyó ár 

Mrd Ft 

folyó ár 

Mrd Ft 
% 

1995 42,3 5614 0,75 

1996 46,0 6894 0,67 

1997 63,6 8541 0,74 

1998 71,2 10087 0,71 

1999 78,2 11394 0,69 

2000 105,4 13345 0,79 

2001 140,6 15289 0,92 

2002 171,5 17219 1,00 

2003 175,8 18815 0,93 

2004 181,5 20804 0,87 

2005 207,8 21989 0,94 

2006 238,0 23755 1,00 

2007 245,7 25408 0,97 

2008 266,4 26543 1,00 

Forrás: KSH STADAT 

 

 

2.2. Munkaerő, humán tőke 

 

A korai növekedéselméleti modellekben a fizikai tőkével, majd a munka mennyiségének 

beépítésével magyarázták a gazdasági növekedést. Az 1960-80-as évek vizsgálatai (Solow 

1967, Schultz 1983) azonban arra az eredményre jutottak, hogy a két klasszikus tényezővel 

történő becslés során a növekedés jelentős része megmagyarázatlan maradt. Igény keletkezett 

a növekedési tényezők körének bővítésére, melynek során a növekedéselmélet elméleti és 

empirikus vizsgálatai először a tényezők heterogenitását elemezték, különös figyelmet 

fordítva a munkatényezőre. A munkaerő mennyisége mellett annak minősége 

(termelékenysége) is hozzájárul a gazdasági növekedéshez. A munka mennyiségét 

demográfiai adatokkal határozhatjuk meg, melynek értéke legfeljebb az aktív népesség 

maximuma. A munkatényező minőségi, évjárati, fizikai heterogenitását új tényezőként 

vezették be a növekedési modellekbe humántőke vagy emberi tőke néven. 

 

Habár a humántőke az elmúlt két évtized növekedéselméleti irodalmának egyik központi 

elemévé vált, szerepe a gazdasági növekedésben továbbra sincs elméletileg tisztázva. Az 

1990-2009-es időszakra vonatkozó áttekintésünkben a következő három kérdésre keressük a 

választ: 

 

 az egyének mennyire képzettek, 

 mennyire egészségesek és 

 mennyire mobilak. 
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Oktatás 

 

A GDP százalékában mért oktatási kiadások az Eurostat adatai alapján az 1992-1996 közötti 

időszakban 6,5 százalékról jelentősen, 2 százalékponttal csökkentek, majd csak a 2000-es 

évet követően növekedtek újra a ráfordítások. 2003 után azonban megtört ez a növekedés, és 

a kiadások 2008-ig nem érték el az 1992-es szintet. 2000 és 2008 között nem változott 

jelentősen az oktatásba invesztált GDP arányos tőke, amely 4,8-5,7 százalék között 

mozgott.
16

  

 

Az oktatási kiadások legnagyobb részét – több mint kétharmadát – az alap és középfokú 

képzésre fordították. Az 1990-es évek elején Magyarország számos európai országnál többet 

költött oktatásra, egyedül a skandináv államok GDP-arányos oktatási ráfordításai voltak 

magasabbak. Az 1990-es évek közepére bekövetkezett jelentős csökkenést követően hazánk 

nemzetközi összehasonlításban a középmezőnybe került. 

 

Az oktatás költségoldali vizsgálatán kívül fontos szempont a ráfordítások hatékony 

felhasználása. Ezt vizsgálhatjuk azzal, hogy a diákok hogyan teljesítenek más országok 

tanulóihoz képest. Hazánkban az analfabetizmus aránya elenyésző, ennek ellenére a PISA 

felmérések
17

 alapján a magyar diákok olvasási és matematikai képességei is elmaradnak az 

OECD átlagtól,
18

 csupán a természettudományos műveltségben értek el átlagos eredményt. A 

humántőke merítési bázisa tehát lassan javul. 

 

II/4. ábra 

A GDP-arányos oktatási kiadások alakulása 1990-2008 között

(százalék)
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Forrás: Oktatás-statisztikai évkönyv 2004/2005, 2008/2009,  

Oktatási és Kulturális Minisztérium 

 

 

                                                 
16 A legtöbbet 2003-ban fordítottak oktatásra, 5,66 százalékot. 
17 PISA felmérések: 2000, 2003, 2006. 
18 Ez a lemaradás azonban folyamatosan csökken. 
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Egészségügy 

 

A magyar lakosság egészségügyi helyzete nemzetközi összehasonlításban rossznak 

mondható, amelyet alátámaszt a várható életkor és az egészségügyi kiadások alakulása is 

(Ékes és Rácz-Kummer, 2008). Ugyanerre a megállapításra jut Józan
19

 is, aki a várható 

életkor mellett a magas halálozási rátát említi a rossz egészségi állapot jelzőjeként. Az elmúlt 

20 évben a várható élettartam 4,4 évvel nőtt, ami a férfiak 4,7-es és a nők 4,1-es várható 

életkor növekedéséből adódik. A halálozások száma még a 90-es évek elején kismértékű 

növekedésnek indult, ám 1993-ban fordulat következett be, mely következtében az elhunytak 

száma 15 év alatt 150 ezerről fokozatosan 130 ezer főre csökkent. Józan megállapította, hogy 

bár elkezdődött Magyarország felzárkózása az európai uniós szinthez, lemaradásunk azonban 

nem hozható be ilyen rövid idő alatt. 

 

Az egészségügyi helyzet tekintetében Magyarország relatíve romló pozíciója annak 

köszönhető, hogy az egészségügyi ráfordításokat nem megfelelő hatékonysággal használják 

fel, miközben elégtelenek a megelőzésre fordított kiadások is (Ékes és Rácz-Kummer, 2008). 

Az egészségügy hatékonysága Józan (2008) szerint az alapján mérhető, hogy mekkora 

arányát jelentik a halálozási okoknak az olyan betegségek
20

, amelyek az orvostudomány 

jelenlegi állása szerint gyógyíthatóak lettek volna. Amennyiben ez a hányad csökken, akkor 

azt az egészségügy hatékonyságának javulásaként interpretálja. Számításai alapján az elmúlt 

15-20 évben 43 százalékkal csökkent a gyógyítható betegségek miatt bekövetkezett 

halálozások száma. 

 

 

Mobilitás 

 

A rendszerváltás óta Magyarországon folyamatos emelkedő trendű migrációnak lehetünk 

tanúi. A növekvő elvándorlás hátterében főként a magasabb kereseti, valamint jobb szakmai 

fejlődési lehetőségek, és a hazai társadalmi-politikai helyzet állnak. Míg 1990-ben a 

felsőfokú végzettségűek 14,4 százaléka, 2000-ben csak 13,2 százaléka hagyta el az országot 

(Docquier és Marfouk, 2005). Ez az adat azonban megtévesztő lehet, hiszen az emigránsok 

abszolút száma nőtt az említett időszakban, így az arány csökkenése ellenére növekedett a 

hazánkat elhagyó felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma. Az elvándorlók aránya 

nemzetközi összehasonlításban közepesnek számít, viszont problémát jelent az, hogy 

leginkább azon szakmák magasan képzett szakemberei hagyják el tartósan vagy örökre az 

országot, melyekből hazánkban is hiány van
21

 (Gyene, 2008). A kivándoroltak egy harmada 

soha nem tervezi visszatértét Magyarországra, további egy harmaduk csak egy évtized 

elmúltával költözne haza (Gyene, 2008). 

 

A migráción kívül az országon belüli vándorlás is negatív befolyással lehet hazánk 

gazdaságára és versenyképességére. A folyamatra a keleti országrészből a középső, illetve 

nyugati régiókba történő elvándorlás a jellemző, a keleti megyékben kialakult magasabb 

munkanélküliségi ráta következtében. A belső vándorlásban leginkább a 15-35 éves 

korosztály vesz részt, így ezen régiókban fokozatosan csökken a képzettségi szint. 

                                                 
19 http://www.fn.hu/hetilap/velemeny/20080115/jozan_peter_javulo_eletkilatasok/ 
20 Ilyenek például a méhnyakrák, a magas vérnyomás, a gyomorfekély, a vakbélgyulladás stb., melyben 75 éves 

kor alatt nem lenne szabad meghalnia az embereknek. 
21 Ilyen szakmák például a mérnökök, orvosok, fizikusok, matematikusok, informatikusok stb. 

http://www.fn.hu/hetilap/velemeny/20080115/jozan_peter_javulo_eletkilatasok/
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A migráció hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez akkor, ha a megfelelően képzett 

munkaerő elvándorol arra a területre, ahol a legjobban hasznosul, így növeli a termelés 

mennyiségét és minőségét. Kivándorlás esetén a magasan képzett szakembergárda tudása, 

humántőkéje elveszik, azt másik országban hasznosítják. Amennyiben ennek pótlására nem 

érkeznek más országból képzettek, az jelentősen visszavetheti a gazdasági teljesítményt. A 

belső migráció során bár a munkaerő oda áramlik, ahol termelékenysége magasabb, ezzel 

hozzájárulva a gazdasági növekedéshez, azonban ez jelentős társadalmi problémákkal járhat. 

 

 

A humántőke értéke 

 

A humán tőke ráfordításokkal való becslése a leginkább elterjedt, mivel ez statisztikailag 

viszonylag jól megragadható (oktatásra, egészségügyre stb.-re való ráfordítások). Elméletileg 

más megközelítések is elképzelhetőek, például a jövőbeli keresetek becslésén
22

 alapuló 

módszer. Az ECOSTAT-ban alkalmazott fenntartható fejlődési modellben, a Socio-Line-ban 

(ld. Révész 2006) a humán tőke számítása rétegspecifikusan a produktív fogyasztás becslése 

alapján történik.  
 

Lakatos (2001) a termelési költségeket alapul véve határozta meg a magyarországi 

humántőke-állomány értékét az 1998-as évre vonatkozóan. Két dimenzió mentén 

differenciálta a múltban megjelent költségeket: a korcsoportok és a költségek finanszírozói 

alapján. Így lehetőség nyílt egyes iskolázottsági szintek, valamint az állam, a család és egyéb 

sajátos ráfordítások elkülönítésével pontosabban meghatározni a humántőke értékét. Ezt a 

módszert követve kiszámítottuk a foglalkoztatottak humántőke-állományának alakulását az 

1993-2008-es időszakra vonatkozóan. Számításunk során a költségvetés oktatási kiadásait 

vettük figyelembe. 

II/13. táblázat 
 

Az állami költségvetés egy főre jutó  

oktatási kiadásai 1998-ban 

(millió Ft) 
 

 Millió Ft 

Legfeljebb 8 általános 2,2 

Szakmunkás 2,8 

Középfokú 3,0 

Felsőfokú 4,9 

Összesen 12,9 

Forrás: Lakatos (2001) 

 

Az oktatási kiadások volumenváltozásának
23

 segítségével meghatároztuk az oktatási kiadások 

idősorát 1993 és 2008 között. Ezt követően a ráfordításokat megszoroztuk az adott 

képzettségi csoportba tartozó foglalkoztatottak számával. Az egyes képzettségi szintekre 

                                                 
22 A jövőbeli kereseteken alapuló megközelítés a jövőben várható keresetek jelenértékének kiszámítása egy 

megfelelően választott diszkontrátával. 
23 A volumenváltozás kiszámításához a GDP százalékában mért oktatási kiadások előző évhez viszonyított 

változását korrigáltuk a GDP volumenváltozásával. 
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kapott értékeket összegezve jutottunk el az állami költségvetés által létrehozott humántőke-

értékhez. A humántőke-érték időbeli lefutását a foglalkoztatottak száma és képzettségi 

struktúrája, valamint az oktatási kiadások volumenváltozása határozza meg. 
 

II/5. ábra 

A foglalkoztatottakban megtestesülő humántőke nagyságának és

a foglalkoztatásnak az alakulása 1993-2008 között

(milliárd Ft, 1998. évi összehasonlító áron, ezer fő)
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Forrás: KSH, Lakatos (2001), KSH (2005), saját számítás 

 

A humántőke állomány alakulása jól együtt mozog a foglalkoztatottsággal. Az eltérések 

egyrészt az oktatásra fordított kiadások volumenváltozásából adódnak, másrészt pedig abból, 

hogy az elmúlt két évtizedben a foglalkoztatottak képzettségi struktúrája jelentősen átalakult. 

Míg 1990-ben a munkában állók közel 30 százaléka általános iskolai vagy annál alacsonyabb 

végzettséggel rendelkezett, ez 2009-re 11 százalékra süllyedt, miközben a felsőfokú 

végzettségűek részaránya 14,5 százalékról 24 százalékra emelkedett. 
 

II/6. ábra 

A foglalkoztatottak képzettségi struktúrájának megoszlása 1992-2009 között 

(százalékban)
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A potenciálisan rendelkezésre álló humántőke az aktívakban testesül meg. A 

foglalkoztatottak humántőke értékén kívül figyelembe kell venni azt a potenciált is, ami a 

munkanélküliség miatt nem hasznosul. 

 

II/7. ábra 

Az aktívak és a foglalkoztatottak humántőke-értéke, valamint

a GDP alakulása 1993-2008 között (milliárd Ft, 1998. évi 

összehasonlító áron és a GDP volumenindex 2000-es bázison)
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Forrás: KSH, Lakatos (2001), KSH (2005), saját számítás 

 

A humántőke-beruházások növekedésre gyakorolt hatása a fizikaitőke-beruházás 

hatékonyságának javításán keresztül érvényesül (Erdős, 2004). A szerző az emberekben rejlő 

tőkét a képzettséggel azonosítja. A képzett munkaerő ugyanazzal a termelőeszközzel 

nagyobb és jobb minőségű output előállítására képes, könnyebben és gyorsabban elsajátítja 

az új technológiákat, ami pozitív hatással van a műszaki fejlődésre. Az emberi tőke 

fejlődésével párhuzamosan a GDP elért szintje is folyamatosan nagyobb lehet. Erdős (2004) 

megjegyzi azonban, hogy az emberi beruházásra fordított kiadásoknak korlátja van. A 

ráfordításoknak egyensúlyban kell lenniük az oktatási kapacitással. A túlzott mértékű 

kiadások a fizikai tőkéhez hasonlóan a hatékonyság romlásához vezetnek. 

 

 

3. Az állami szerepvállalás és egyes társadalmi tényezők hatása a 

gazdasági növekedésre 
 

Egy ország hosszú távú fejlődési pályáját a külső és belső adottságok igen tág keretben 

determinálják. Minden gazdaságfejlesztési stratégiának figyelembe kell venni az adott ország 

térbeli elhelyezkedését, az abból következő éghajlati, gazdaságföldrajzi adottságokat. A 

kulturális hagyományok, a vallás, és az ezekből következő morális attitűdök szintén 

kulcsfontosságúak lehetnek egy tudatos fejlődési irányvonal kidolgozásánál.  
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II/8. ábra 
A hosszú távú fejlődési pálya meghatározottsága 

 

Forrás: ECOSTAT 

 

 

Az erkölcs és a közmorál általános állapota befolyásolhatja a munkához való viszonyt. A 

jólét fogalma is eltérő lehet az egyes társadalmaknál. Míg egyes országokban (pl. USA, 

Japán) a munka és az abból fakadó anyagi jólét az elsődleges motiváló tényező, addig 

Európában (ezen belül is leginkább Dél-Európában) az elegendő szabadidő és annak kellemes 

eltöltése is kiemelt jóléti faktor. Adottságként értelmezendő és csak lassan változtatható az 

egy adott országra vonatkozó mobilitási hajlandóság is, ami függ a szokásoktól, az 

ingatlanpiac aktuális helyzetétől. A jövőt befolyásolják a jövőről alkotott elképzelések is: 

optimista, önbizalommal teli társadalom tisztességes összefogással többre juthat. A nemzet 

önképe determinálja a jövőképet. Az alapvető erkölcsi normák megléte és betartása 

elősegítheti a valós teljesítmény szerinti boldogulást. Ahol a csalás és az ügyeskedés a 

kifizetődő, ott nem lesz a tisztességes munkának becsülete, így társadalmi szinten a 

teljesítmény jóval alatta marad a lehetségesnek. A gazdaság hatékony működésének a kulcsa 

a tágabb értelemben vett intézményrendszer. Nemzetközi elméleti empirikus kutatások is 

igazolták, hogy azonos kiindulási feltételek mellett azok a gazdaságok tudtak sikeresen 

felzárkózni, amelyek a társadalmi fejlődést és a gazdaság hatékony működését elősegítő 

intézményrendszert tudtak kiépíteni és működtetni. Az alábbiakban a fenti növekedési 

faktorok közül az állami forrásallokáció hatékonyságát, a jövedelmi rétegződés növekedési 

hatásait tekintjük át a rendszerváltást követő időszakra. 
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3.1. Az állami szerepvállalás és a növekedési potenciál 

 

Elméleti megfontolások  
 

A közgazdászok régóta kutatják, mitől függ, hogy az egyik ország szegény, a másik gazdag, 

az egyiknek sikerül felzárkóznia, a másik végleg lemarad. A válasz nyilvánvalóan attól függ, 

milyen feltételezésekkel élünk a gazdaság működésére vonatkozóan, és az alapvető termelési 

tényezők mellett (tőke, munka, TFP) milyen alternatív tényezőket tárunk fel, amelyek 

hatással vannak a hosszú távú növekedésre. Az eredmények alapján következtethetünk arra, 

hogy a gazdaságpolitika és az állami szerepvállalás milyen területeken és milyen mértékben 

képes hatékony módon hatni az identifikált növekedési faktorokra. 
 

A neoklasszikus irányzat szerint (Solow (1956)) a hosszú távú növekedési pálya csak a 

technológiai haladás révén befolyásolható. Az állam szerepe ebben a modellben 

elhanyagolható, mivel a gazdaságpolitika csak az egyensúlyi pályára való átálláskor képes 

némi hatást gyakorolni a növekedésre. Ezzel ellentétben az endogén növekedéselmélet szerint 

(Romer 1986, Lucas 1988) a hosszú távú növekedési pálya számos alternatív növekedési 

faktor révén alakítható. A növekedést alakíthatja a technológiai fejlődés mellett a humántőke, 

illetve a közjavak állományának alakulása is. Ez azt jelenti, hogy ebben a modellben a 

fiskális politikának kiemelt szerepe lehet egy növekedés-orientált fejlődési pálya 

kialakításában akár a közvetlen beruházási-fogyasztási döntéseken, akár az adórendszer és 

kiadási struktúra optimalizálásán keresztül.  
 

Az endogén növekedési faktorok között kiemelten vizsgálták a jövedelmek elosztásának 

növekedésre gyakorolt hatásmechanizmusait. Az elsődleges jövedelem-eloszlás mellett 

elemezték az állami újraelosztás mértékének és szerkezetének növekedésre gyakorolt hatásait 

is. A (fiskális politika révén is kialakult) jövedelem-egyenlőtlenségi szint és a növekedés 

kapcsolata évtizedek óta vizsgált kutatási téma. Kaldor már 1956-ban oksági összefüggést 

mutatott ki a jövedelemelosztás és a növekedés között. Kuznets (1955) szerint a növekedés 

által csökkenthetők a jövedelem-egyenlőtlenségek. Clark (1995) szerint a jövedelem-

egyenlőtlenségek negatívan hatnak a hosszú távú növekedési pályára. Aghion és Howitt 

(1997) szerint viszont pozitív reláció is elképzelhető, ha pl. a munkavállalókat a túlzott 

kockázatkerülés jellemzi, vagy pl. átmeneti gazdaságokban, amikor egy koncentráltabb 

tulajdonviszony-rendszer elengedhetetlen a növekedés beindításához. Fields (1989) arra a 

következtetésre jut, hogy a szegények alacsonyabb megtakarítási hajlandósága miatt egy 

jövedelemkiegyenlítő típusú újraelosztás mindenképpen csökkenti a beruházásokat, így a 

hosszú távú növekedési rátát. A „szavazási” modellek szerint (Bertola 1993), a 

jövedelemelosztás alapján határoznak a szavazók az újraelosztás mértékéről, nagyobb 

egyenlőtlenség esetén nagyobb újraelosztó adózást követelnek, ami csökkenti a növekedési 

rátát. Alesina és Perotti (1996), illetve Chang (1998) számszerűsített modellek alapján 

igazolták a növekedés és a jövedelem-egyenlőtlenségi szint közötti inverz relációt. 
 

Az állami újraelosztás szintje is több csatornán hathat a növekedésre. Egyrészt a humán tőke 

akkumulációja révén javulhat a növekedési potenciál. A gazdaság adott fejlettségi szintje 

szintén meghatározó lehet az összefüggés előjelében. Nem elhanyagolhatók az állam 

működésének a szélesebb értelemben vett jóléti hatásai sem, miszerint a közbiztonság, 

jogbiztonság, demokrácia, közjavak, stb. emelhetik a tőkevonzó képességet, így a növekedést 

is. A nagyobb állam másik lehetősége, hogy létrejöhet egy erős középosztály, ami hatékony 
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erőforrást jelenthet a járadékleső, az erőforrások hatékony allokációját rontó korrupciós 

folyamatok megfékezésében. 
 

Összességében úgy tűnik, hogy az állami szerepvállalás mértéke és területei fontos 

növekedési tényezővé válhatnak, különösen az átalakuló gazdaságokban, ahol a piac 

működése korántsem tökéletes, a humántőke akkumuláció kulcskérdés a felzárkózási 

folyamatban, és ahol a piaci folyamatok önmagukban az éles jövedelempolarizáció irányába 

terelik a gazdaságot. 
 

 

Az állami szerepvállalás lehetséges modelljei  
 

A rendszerváltást követően a magyar gazdaságpolitika fontos döntési pontja lehetett volna, 

hogy határozottan állást foglaljon, milyen állammodell irányába kíván elmozdulni a 

piacgazdaságokra jellemző állammodellek közül. 
 

A szokásos tipizálás szerint az állami működés három alaptípusa különíthető el. 
 

Liberális állam (angolszász országok) 
 

Ez a típus a hagyományos éjjeliőr-állam koncepciójának továbbvitele, természetesen a mai társadalmi 

viszonyokhoz igazítva. Ez a modell a gazdaság polgárainak saját felelősségét hangsúlyozza, és ezáltal 

elutasítja a szociális állam által biztosított státuszokat. Bizonyos életszínvonalnak az alapkockázatokkal 

szembeni biztosítása az egyén magánkezdeményezésére van bízva. Az állam garanciális szerepe egy 

olyan minimális biztosításra korlátozódik, amely alárendeltségi viszonyban van egy állandó szükségleti 

felülvizsgálattal, és mindig fennáll a túlzott támogatás gyanúja, ami a munkára való készséget 

veszélyezteti. A kollektív szociális biztosítási védelemből az össznépesség egy jelentős hányada nem 

részesül. Ez a minimumon alapuló biztosítási modell az atomizált munkaerőpiaccal együtt (gyenge 

szakszervezetek, nagy bérkülönbségek) nagymértékű szociális polarizációt feltételez. Ugyanakkor a 

rugalmas munkaerőpiac és az alacsony jövedelemcentralizáció fokozza a versenyt és javítja a 

növekedési lehetőségeit.  
 

A konzervatív vagy kontinentális európai jóléti állam (Németország, Franciaország és Olaszország)  
 

A „szociális piacgazdaság” megfelelő állami szabályozása révén a piaci erők szabad játéka beszűkül. 

Az alkalmazottaknak a paritásosan szervezett szociális pénztáraknál önmaguknak kell bérarányos 

hozzájárulással biztosítást kötniük a szegénységi kockázatok, balesetek, betegségek, öregkori és 

munkanélküliségi kockázatok ellen, miközben a munkaadók ugyanolyan vagy hasonlóan magas 

összeget fizetnek. A fizetés arányában nyújtott szolgáltatásokhoz szükség van állami újraelosztásra is.  
 

Az állam bizonyos elemei sok esetben összefonódnak a munkavállalói érdekképviseletekkel, ilyenkor 

ennek korporativista változatáról beszélhetünk. Az ilyen modellt szokás „fejlesztő államnak” is 

nevezni, amennyiben az állam felvállal bizonyos modernizációs feladatokat is. Ilyen esetekben az 

állam kijelöl bizonyos prioritásokat a gazdaságfejlesztésben, és azokat kiemelten támogatja. Ez igen 

jellemző volt pl. Franciaországra a múlt század második felében.  
 

A szociáldemokrata vagy skandináv jóléti állam (Észak-Európa) 
 

Mindenkire vonatkozó polgárjogokra épül és egy aktív, a jövedelmi egyenlőtlenségeket kiegyenlítő, az 

összlakosságot integráló teljes foglalkoztatási politika jellemzi. Minden polgárra vonatkozóan a 

megfelelő szociális szolgáltatásokon keresztül lefedi az összes fontosabb kockázati területet (betegség, 

munkanélküliség és öregkori munkaképtelenség). A nagyarányú kormányzati finanszírozáson felül 

polgárait is bevonja ezeknek a szolgáltatásoknak a megfizetésébe. A társadalom rendkívül szolidáris, 

azonban az egyének ezzel a legritkább esetben élnek vissza. A magas adókhoz jó minőségű 

közszolgáltatások tartoznak, így a modell társadalmi elfogadottsága igen széleskörű. 
 

A három fenti alaptípuson túl megfigyelhető egy negyedik is, ami valójában azok rendszerelemeinek 

egyfajta – távolról sem optimális – keveréke. Ez a modell elsősorban a délkelet-ázsiai országokban 
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figyelhető meg. Ezeket az országokat a gazdasági és tekintélyuralmi politikai döntésszerkezetek 

összefonódása jellemzi. A szociális állami biztosítások minimálisak, gyakran hiányoznak a munkajogi 

szabályok és a minimálbér-előírások. A szociális hálót az ezekben a társadalmak még létező 

nagycsalád jelenti, és ez a kiindulópontja a társadalmi szolidaritásnak is. 

 

 

Az állami újraelosztás mérete és jellemzői (redisztribúció, funkcionális szerkezet), 

növekedési hatások 

 

A verbális gazdaságpolitika szintjén nem volt tudatos állammodell választás. 1988-ban az 

államháztartás konszolidált kiadása a GDP 60 százaléka körül alakult, amikor Közép-Kelet 

Európában elsőként bevezetésre került az adóreform, amelynek leglényegesebb eleme a 

személyi jövedelemadózás volt. 1990-ben a társadalombiztosítás levált a központi 

költségvetésről. Az államháztartási reform szlogenje, és a redisztribúció mértékének 

visszaszorítási szándékán kívül az államnak a modern piacgazdaságban szükséges feladatait 

nem tisztázták László (2001). A KGST összeomlása és a GDP közel 20 százalékos 

zsugorodása 1992-re 7 százalékra növelte az államháztartási hiányt. 1994-ig a kiadási oldalon 

a nagy ellátórendszerek reformjára nem került sor, egyre súlyosbodó külső és belső 

egyensúlytalansági tendenciák mellett. Az 1990-1994 között az elsődleges bevételek a GDP 

arányában nagyjából változatlanok maradtak, míg a kiadások kismértékben még nőttek is. A 

kamatkiadások 1994-re már elérték a GDP 6,7 százalékát. 1993-ra a GDP elérte a 

rendszerváltást követő mélypontját.  
 

Az 1995-ös Bokros csomag az államcsőd elkerülését a kiadások mintegy 10 százalékpontnyi 

csökkentésével biztosította. Egyúttal jelentős jövedelem-átcsoportosítás történt a 

háztartásoktól a vállalkozói szféra felé. A kiigazítás jelentős társadalmi deficitet maga után 

hagyva gazdasági értelemben sikeresnek ítélhető. Az államreform területén a 3 pilléres 

nyugdíjreform 1998-as bevezetése javította a hosszú távú fenntarthatóságot. A sikeres 

stabilizáció eredményeképpen 2000-re elértük a rendszerváltás gazdasági teljesítményét. 
 

II/9. ábra 

Az államháztartás elsődleges bevételei és kiadásai a GDP százalékában
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Forrás: PM/A gazdasági átalakulás számokban 1992-2002, 1994-2004 

KSH, PM/ Zárszámadás 
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Az államháztartás elsődleges egyenlege 1995 és 2001 között a választási évet leszámítva 

végig szufficites volt, amit 1997-től egy 4 százalék körüli gazdasági növekedés kísért. A 

2002 és 2006 közötti, a jóléti költekezés következtében az elsődleges egyenleg végig negatív 

volt a növekvő redisztribúciós hányad következtében. A kedvező nemzetközi konjunktúra 

2006-ig még nem csökkentette a növekedési rátát, de a GDP-hez mért adósságrátánk ismét 

emelkedni kezdett. A 2006 évi kiigazítás a jövedelemcentralizáció emelésén és a 

redisztribúció csökkentésén keresztül valósult meg. Az elsődleges egyenleg csak 2008-ra vált 

ismét szufficitessé. 2007, 2008-ban a növekedési rátánk meredeken zuhant (1,0,6%), míg 

2009-ben az elmúlt 18 év legrosszabb gazdasági teljesítményét regisztráltuk. 

 

II/10. ábra 

Az államháztartás teljes bruttó adóssága a GDP százalékában 
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Forrás: PM/A gazdasági átalakulás számokban 1992-2002, 1994-2004, KSH, PM/ Zárszámadás 

 

Összességében úgy tűnik, hogy a rendszerváltást követően a reformok elmaradása és a 

transzformációs reálveszteség miatt az állam automatikusan finanszírozhatatlanság közelébe 

jutott. Az 1995. évi, leginkább az állami újraelosztás csökkentésére alapozott kiigazítás 

javította a hosszabb távú növekedési kilátásokat. A 2002. évtől tapasztalható túlköltekezésnek 

nem voltak azonnali reálhatásai, az egyensúlyi mutatók a bő nemzetközi likviditás miatt csak 

mintegy 4 év alatt értek el olyan értéket, amely finanszírozási problémákhoz vezethetett 

volna. Az államháztartás GDP arányos bruttó adósságállománya viszont már 2002-től 

meredeken emelkedni kezdett. Ez azt jelenti, hogy a kedvező pénzpiaci helyzetet kihasználva 

az azonnali reálveszteséget egy - az adósságszolgálat miatt szükséges forráskivonás okozta - 

jövőbeni reálveszteségre konvertáltuk. 

 

Az állami szerepvállalás a rendszerváltáskor mért értékhez képest csak a Bokros-csomag 

hatására csökkent drasztikusan, de már 2000-től elkezdett felfelé kúszni, és 2006-ban ismét 

megközelítette az 1991. évi szintet. 2007-től a kiigazítás következtében a redisztribúciós 

hányad kismértékben csökkent. 

 

Az állami kiadások nagysága mellett fontos növekedésösztönző lehet annak struktúrája is. Az 

alábbi táblázat adataiból az a tendencia mindenképpen megerősíthető, hogy az állam általános 

működési és gazdasági funkciói folyamatosan visszaszorultak az elmúlt két évtizedben. 

Látható az is, hogy a 2002. évi jóléti intézkedéscsomag következtében az állam relatíve 
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többet költött oktatásra, egészségügyre és szociális ellátásokra. Érdekes megfigyelni azt is, 

hogy a 2006. évi kiigazítás az oktatási és egészségügyi kiadások korlátozása mellett a 

szociális ellátásokhoz nem nyúlt, így azok a 2006-2008 időszakban az elsődleges 

kiadásoknak már több mint egyharmadát tették ki. 

 

II/14. táblázat 

 

Az elsődleges kiadások funkcionális megoszlása 

(átlagos százalékos megoszlás) 

 

 1995-2001 2002-2005 2006-2008 

Általános működési és gazdasági funkciók 42,0 38,3 37,7 

Oktatás, kultúra 13,3 15,3 13,7 

Egészségügy 10,3 11,1 10,2 

Szociális ellátások 30,9 32,2 34,9 

Egyéb 3,4 3,1 3,5 

Forrás: EUROSTAT 

 

 

A kiadási szerkezet és a növekedés kapcsolata a magyar gazdaságban az ECO-TREND 

modell szimulációs eredményei alapján 

 

Az állami szerepvállalás és a növekedés kapcsolatát az Európai Unióban alkalmazott 

modellek többségében elemzik és előrejelzéseikben alkalmazzák. A kiadási szerkezet 

növekedésösztönző faktorait általában három fő kategóriára osztják, ezek az infrastruktúra, 

humán tőke és termelőszektornak adott transzferek (QUEST, HERMIN modellek). A 

transzmissziós mechanizmus egyik csatornája a TFP függvény, másrészt az infrastruktúrára, 

humán tőkére és termelő vállalatoknak nyújtott támogatás közvetlenül is hatással van a 

termelési tényezők mindegyikére, így a humántőke alakulására, illetve a tőkeállomány 

mennyiségére és minőségére. Az ECOSTAT-ban kifejlesztett ECO-TREND modellben az 

összefüggést az alábbi módon számszerűsítettük.   

 

A kínálatot egy Cobb-Douglas típusú termelési függvényként becsültük: 

 
  1LFIRMKFIRMTFPQSGDPFIRM , 

 

TFP=0.845 + par_tfp*(par_tfp_01d*FUN01dsum + par_tfp_01e*FUN01esum +  

par_tfp_04*FUN04sum + par_tfp_05*FUN05sum + par_tfp_qinvpu*FUNqinvpu +  

par_tfp_D9*D9EUsumF),  

 

ahol: 
 

 QSGDPFIRM jelöli a GDP kínálati oldalát összehasonlító áron a vállalati szektorban, 

 KFIRM a tőkeállomány mennyisége összehasonlító áron, 

 LFIRM a felhasznált munkaerő mennyisége a vállalati szektorban, 

 TFP (Total Factor Productivity) a teljes tényező termelékenység, 

 

az egyenletben szereplő paraméterek becslését a következő táblázat tartalmazza. 
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II/15. táblázat 
 

Modellparaméterek 
 

Magyarázó változó neve 
Változó  

jelölése 

Változó 

paramétere 

Paraméter 

becsült értéke 

Alapkutatás FUN01dsum par_tfp_01d 0,080 

Műszaki fejlesztés FUN01esum par_tfp_01e 0,080 

Oktatás FUN04sum par_tfp_04 0,093 

Egészségügy FUN05sum par_tfp_05 0,093 

Kormányzati beruházások FUNqinvpu par_tfp_ qinvpu 0,070 

EU tőketranszferek D9EUsumF par_tfp_D9 0,050 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a hosszú távú növekedési potenciál emelésében kiemelt 

szerepe van az állam kutatás-fejlesztésre fordított kiadásainak, az egészségügyi-oktatási 

kiadásoknak. Kisebb mértékben, de szignifikánsan emelhetik a termelékenységet az EU 

tőketranszferek hatékony felhasználása, illetve a célzott kormányzati beruházások is. Az 

államháztartási kiadások szerkezete ugyanakkor rövidtávon is meghatározó a növekedés 

szerkezetében, mivel a funkcionális kiadások egyértelműen determinálják az államháztartási 

kereslet szerkezetét (közösségi fogyasztást és beruházást), illetve a pénzbeli és természetbeni 

transzfereket, amelyek a magánkereslet nagyságát és szerkezetét is befolyásolják (lakossági 

fogyasztás, vállalati beruházás stb.). 
 

II/11. ábra 
 

A kormányzati kiadások és az EU-transzferek funkcionális szerkezetének 

hatása a jövedelmekre 
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Az állami szerepvállalás és a növekedés kapcsolatát azért nehéz pontosan számszerűsíteni, 

mert a hatásmechanizmusok időben nagyon elnyúlhatnak (pl. az oktatásra fordított kiadások 

esetében), közben pedig sok pozitív vagy negatív externália érhet egy kis nyitott gazdaságot a 

jelenlegi világgazdasági térben. Ennek ellenére mind a nemzetközi empirikus kutatások, mind 

a mi eredményeink abba az irányba mutatnak, hogy az állam nagysága nem annyira 

meghatározó tényező a felzárkózás folyamatában, mint az, hogy milyen feladatokat vállal fel, 

mire költ és azt milyen hatékonyan teszi.  

 

 

3.2. A jövedelemegyenlőtlenség hatása a társadalmi rétegződésre és a növekedésre 

 

A jövedelemegyenlőtlenségek alakulása 2006-ig  

 

A rendszerváltásig a lakossági jövedelmek felmérésére 5 évenként került sor a 

mikrocenzusokhoz kapcsolódó alminták alapján. A felvételben résztvevő személyek egyedi 

jövedelmi adatait a munkáltató információi alapján is ellenőrizték. A rendszerváltást 

követően ezt a jogszabályi keretek már nem tették lehetővé. Ennek hatására a következő, az 

1992. évre vonatkozó jövedelmi felmérés a nagyarányú nemválaszolás következtében 

kudarcba fulladt. Megbízható információ a lakosság jövedelmi rétegződéséről a 1995. és a 

2004. évre vonatkozóan áll rendelkezésre, amikor a mikrocenzus adatfelvételével együtt, 

annak 25 százalékos almintáján készült a jövedelmi felvétel. Az utóbbi két esetben már egyre 

intenzívebb mikroszimulációs technikák alkalmazásával javították az eredmények 

megbízhatóságát. Éltető és Havasi (2009) eredményei szerint a rendszerváltást megelőző 

utolsó jövedelem-felvétel adatai alapján az egy főre jutó reáljövedelem 1982-1987 közötti 

időszakban 9,3 százalékkal nőtt, de a rendszerváltást követő évekbeli drasztikus 

életszínvonal-esés következtében 1995-re az 1987. évi szintnek csak a 63,3 százalékát érte el. 

2004-ben 9 év alatt 40,5 százalékos volt a javulás, de ez a szint még mindig csak 89 

százalékát tette ki a rendszerváltás előtt mért értéknek. Érdekes megfigyelni, hogy míg 

gazdasági teljesítményünk már a 2000. év körül elérte a rendszerváltás előtti értéket, a 

jövedelmi konvergencia sokkal lassúbb volt. A jövedelmi egyenlőtlenségek mérésére többféle 

mutató vált általánosan használttá. Elemzésünkben most az OECD-ben használt Laakeni 

indikátorok OECD (2003) közül a GINI indexet, a felső és alsó jövedelemdecilis, illetve 

kvantilis hányadosa alapján elemezzük az egyenlőtlenségek időbeli alakulását. 

 

Mindkét egyenlőtlenségi mutató azt jelzi, hogy az átlagos életszínvonal egyharmadának 

eltűnése jelentős jövedelmpolarizáció mellett ment végbe. A rendszerváltás előtt a 

legszegényebb 10 százalék az átlagjövedelem mintegy felét kereste, 1995-ben már csak 

egyharmadát. A leggazdagabb tized tagjai az 1987-es kétszeres átlagjövedelem helyett 1995-

re már két és félszeres átlagjövedelemre tettek szert. 

 

Mind a GINI index, mind a felső és alsó jövedelemkvintilis nettó jövedelme alapján számított 

mutató szerint a gazdasági stabilizációt követően 2001-ig a jövedelemegyenlőtlenség 

csökkent Magyarországon, majd ezt követően újból növekedni kezdett, és a 2005. évre az 

első EU-SILC felmérés alapján a jövedelempolarizáció szintje meghaladta az EU 15 átlagáét, 

ahol a polarizáció szintje 1997 óta alig változott. 
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II/12. ábra 

A GINI jövedelemegyenlőtlenségi mutató alakulása, 1987-2009
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Forrás: KSH Jövedelemi felvételei, 1987, 1995; EUROSTAT/Gini coefficient,1996-2007 

ECOSTAT, ECOS-TAX modell 2008-2009 
 

II/13. ábra 

A felső és az alsó jövedelmi ötöd hányadosának alakulása, 1996-2009
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Forrás: EUROSTAT/Inequality of income distribution, 1996-2007 

ECOSTAT, ECOS-TAX modell 2008-2009 
 

Összességében úgy látszik, hogy a rendszerváltást követően a radikális reáljövedelem-

csökkenés jelentősen növelte az egyes társadalmi rétegek közötti jövedelem-

egyenlőtlenséget, igazolva azt az általános feltevést, hogy a gazdagok sokkal nagyobb 

érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek, így jobban ki tudják védeni a negatív általános 

hatásokat. A piacgazdaság első éveiben a privatizáció is gyorsította az eredeti 

tőkefelhalmozást a forráshiányos magyar gazdaságban, ami nyilvánvalóan az egyes rétegek 

vagyoni helyzetét is erősen differenciálta. Az 1995-ös gazdasági konszolidáció éveit 

követően kismértékben csökkent a jövedelempolarizáció szintje, de a jólét csak kisebb 

mértékben „szivárgott le” a szegény rétegekhez. Érdekes ellentmondás, hogy az állami 

kiadások 2002 óta megfigyelhatő eltolódása a szociális ellátások irányába nem járt együtt a 

jövedelemegyenlőtlenségi szint csökkenésével, ami nyilván az elosztási reformok elmaradása 

miatt bekövetkező hatékonyság-romlás következménye. 
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A jövedelempolarizáció alakulása 2008-2009-ben: az ECOS-TAX mikroszimulációs 

modellbecslések eredményei 

 

A jövedelempolarizációt 2008-tól az ECOSTAT-ban kifejlesztett ECOS-TAX modell alapján 

vizsgáljuk. Az ECOS-TAX egy statikus mikroszimulációs modell, amely a Háztartási 

Költségvetési Felvétel (HKF) jövedelmi adatait vezeti át egyik évről a másikra, figyelembe 

véve az adott évre vonatkozó adózási és juttatási rendszer szabályait, esetleges változásait. A 

reprezentativitást a súlyrendszer évenkénti igazítása biztosítja. Az átvezetett jövedelmi 

adatokat ezekkel a súlyokkal felszorozva adódnak a makroszintű értékek, amely lehetővé 

teszi, hogy a lakosság különféle metszeteire meg lehessen határozni az egyes évekhez tartozó 

jövedelem-eloszlásokat. A HKF-beli torzítások nagy részét (a jövedelmek aluljelentését) az 

APEH teljes körű szja adatainak imputálásával sikerült kiszűrni. 
 

Az ECOS-TAX modell elsősorban az adó és juttatási rendszerben történő változások 

hatásainak számszerűsítésére alkalmas, de a háztartási jövedelmi adatok előzetes becslésére is 

alkalmazható, mivel az éves HKF felvétel adatai csak 1,5 éves késéssel kerülnek 

publikálásra. A jövedelemegyenlőtlenségi folyamatok a modellel jövedelmi tizedenként, 

gyermekszám, korösszetétel, régiók, a háztartásfő aktivitása, különböző keresőszám, illetve 

településtípus szerint is vizsgálhatók. 
 

II/14. ábra 

Az egy főre jutó reáljövedelem alakulása jövedelemdecilisenként

(előző év=100)
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Forrás: ECOSTAT, ECOS-TAX modell 

 

Az ECOS-TAX modell eredményei alapján a szegényeket sújtotta azonnal és leginkább a 

válság. A legszegényebb 20 százalék előző évi jövedelme mintegy 10 százalékát elvesztette, 

míg a leggazdagabbak még nem szenvedtek reálveszteséget 2008-ban. 2009-ben a további 

hatás már nem polarizálta érdemben tovább a lakosságot. Így is rendkívüli mértékű 

életszínvonal csökkenés következett be a válság hatására. Az óvatossági motívumok is 

előtérbe kerültek, így rekordméretű fogyasztás-visszaesést regisztrálhattunk az elmúlt két 

évben. 
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Fejlettségünk jelenlegi szakaszában a további jövedelempolarizáció nem segíti a növekedést, 

inkább az erős középosztály nemzetgazdasági hatékonyságemelő hatása lehetne a 

felzárkózásunkat segítő egyik fő növekedési faktor. 
 

 

4. A makrogazdasági fejlődés főbb jellemzői, 1989-2009 
 

Az 1989-től induló transzformációs átalakulás a GDP csaknem 20 százalékos visszaesésével 

járt, és mint a következő ábrán is látható, egy évtizedet igényelt az a folyamat, amelynek 

során a GDP megújult szerkezetben érte el újra az 1989. évi szintet. 

II/15. ábra 

A bruttó hazai termék (GDP) termelése 1989-2009

(előző év =100)
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Forrás: KSH, Pénzügyminisztérium 

 

Az 1995. évi gazdasági kiigazítás megteremtette a tartós növekedés feltételeit, és az elmúlt 20 

év alatt ekkor következett be az a néhány „békeév”, amelyek során a viszonylag magas 

növekedési ütem fenntartható makroszerkezettel párosult. 

II/16. ábra 

A bruttó hazai termék (GDP) termelése 1989-2000

(1989. évi bázis = 100)
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Forrás: KSH, Pénzügyminisztérium 
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Az előző ábrák azt mutatják, hogy ez a növekedés mintegy tíz éven át tartott. Valójában ez 

csupán egy téves és felületes kép. Igaz ugyan, hogy a növekedési ütemben 2005-2006-ig alig 

történt változás, az időszak felénél (2002-től) azonban a belső szerkezet átalakulásával a 

növekedési pálya fokozatosan deformálódott, és túlsúlyba kerültek a fenntarthatatlanság 

jellemzői. 

 

A 2006. évi gazdasági konszolidációtól kezdve a gazdasági növekedés üteme megtört, majd a 

gazdaság gyorsuló lejtmenetbe került. Először a belső egyensúlyi problémák váltak 

elviselhetetlen szintűvé, majd még a problémák kiheverése előtt a gazdasági válság külső 

sokkja roppantotta meg a magyar növekedési pályát. 

 

A két évtized növekedési pályáját így a transzformációs válság kezdete (1989), az első 

gazdasági kiigazítás (1995, Bokros csomag), a „jóléti rendszerváltás” (2002) és a 2006-os 

konszolidációs lépések különböző minőségű szakaszokra osztották. 

 

A gazdaságpolitika talán legérzékenyebb kérdése a fogyasztás alakulása. A vizsgált két 

évtizednyi időtáv kellően hosszú ahhoz, hogy a valós gazdasági determinációk 

érvényesüljenek. A teljes időszakot tekintve a GDP és a fogyasztás – jóllehet erősen változó 

szerkezetben – lényegében azonos ütemben emelkedett (a GDP 24,6 százalékkal, a lakossági 

fogyasztás 22 százalékkal). A stop-go hatás természetszerűleg az egyes időszakokban 

rendkívül erőteljesen érvényesült, a növekedés sajátos ciklikuságát kialakítva. (Példaként 

tekintsük az 1995-ös évet, amikor a GDP 1,5 százalékkal nőt, míg a lakossági fogyasztás 7,1 

százalékkal csökkent; 2002-ben a GDP 4,4 százalékkal a lakossági fogyasztás pedig 9,9 

százalékkal nőt; majd az újabb visszakorrigálással 2006-tól kezdődően: a GDP 4 százalékkal 

a fogyasztás pedig 1,9 százalékkal nőt.) 

 

Az elmúlt húsz év adatait tekintve az aggregált kínálatot nagyban meghatározó fizikai 

tőkeállomány az átlagos gazdasági növekedés üteménél lassabban növekedett, 

gyarapodásában és korszerűsödésében szerepet játszott a külső források bevonása. Itt 

elsősorban a közvetlen tőkebefektetések hatása mutatható ki, a rendelkezésre álló adatok 

alapján (egyelőre) csak kis megbízhatósággal becsülhetjük meg a tagságunknak köszönhető 

uniós tőketranszferek hasznosulását. Az innovációra szánt belső ráfordítások, ezen belül a 

vállalati szféra saját ráfordításai, nemzetközi összehasonlításban azonban alacsonyak voltak 

és arányaikat tekintve lényegében mind a mai napig stagnálnak. 

 

A humántőke-értékben – az egyes alkotóelemeket figyelembe véve – érezhető javulás 

következett be az elmúlt 20 évben. Problémát jelent azonban, hogy a magyar humántőkének 

rossz a kapacitáskihasználtsága. Ez megmutatkozik egyrészt abban, hogy európai 

összehasonlításban hazánk rendelkezik az egyik legalacsonyabb aktivitási rátával. Massarelli 

(2010) adatai alapján 2009-ben az EU-ban Magyarországon volt a második legalacsonyabb 

az aktivitási ráta és ugyanez volt igaz a foglalkoztatási rátára is. 

 

Megállapítható, hogy a gazdaság irányításában a reform jellegű lépések zömében kényszer 

hatására történtek. Ezek az intézkedések általában meghaladták a kritikus tömeget, sikerük 

azonban mindvégig rendkívül mérsékelt maradt. A felemás eredmények két okra vezethetők 

vissza, vagy a politikai kooperáció hiánya akadályozta a reformok megvalósítását, vagy a 

gazdaságpolitika nem várta meg a hatások teljes kibontakozását, türelmetlenül, túl hamar tett 

lazító lépéseket, és ezzel megtörte a fenntartható pályát, és emellett újabb ciklust indított el. 
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A vizsgált periódusból kivehető egy olyan szakasz (1997-2006), amely viszonylag kedvező 

növekedést mutat. A 20 éves pálya elejét és végét tekintve azonban, 30 százalék alatti GDP 

javulást regisztrálhatunk, ami áltagosan 1,5 százalék alatti éves átlagos növekedést jelent. Így 

az ország sikeres integrálódása nagyon szerény felzárkózási teljesítmény mellett valósult 

meg. 
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III. 

A MAGYAR GAZDASÁG FEJLŐDÉSÉNEK  

SZERKEZETI SAJÁTOSSÁGAI 
 

 

A rendszerváltoztatást követő húsz év alatt a magyar gazdaság összteljesítményét jelző 

statisztikai mutató, a bruttó hozzáadott érték közel egyharmaddal bővült. Ez a teljesítmény 

nagyjából megfelel a fejlett piacgazdaságú országok összehasonlítható szerkezetben mért, 

azonos időtartamra számítható növekedési jellemzőinek.
23

 Végső kimenetelét tekintve a 

rendszerváltozás eredményes volt, ennek révén a magyar gazdaság visszakerült a fejlett 

piacgazdaságok által meghatározott történelmi-gazdasági fejlődés áramlatába. Ugyanakkor 

ez a húszévnyi változás távolról sem tekinthető töretlen, visszaesésektől mentes folyamatnak. 

A húsz év gazdasági növekedési ütemkülönbségeit áttekintve gazdasági fejlődésünk öt 

jellegzetes időszaka különböztethető meg. 

 

III/1. ábra 

A magyarországi gazdasági növekedés utóbbi húszéves változási szakaszai

(1990 = 100)
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Forrás. KSH – Stadat adatbázis 

 

Az öt pályaszakasz közül, a transzformációs válság négy éve alatt a magyar bruttó 

hozzáadott érték volumene mintegy 15 százalékponttal csökkent, majd az 1995-ben 

meghozott stabilizációs intézkedések hatására a visszaesés üteme mérséklődött és 1999-fől 

kezdve 2006-ig bezárólag az uniós átlagot meghaladó tartós növekedésnek indult. 2006 után 

viszont az államháztartási egyensúly jelentős megbomlása nyomán a növekedés üteme 

érezhetően visszaesett, majd a 2008. év végén kitört világgazdasági válság hatására jelentős 

csökkenésbe ment át. Más (például a potenciális GDP-re vonatkozó) elemzéseink alapján 

                                                 
23 Az Eurostat adatbázisában rendelkezésre álló hosszú távú összehasonlítható idősorok 2006. évi GDP indexei 

szerint az 1995. előtt taggá váló (Ausztria, Finnország és Svédország nélkül régi tagországok) EC12-nek 

nevezett aggregátumánál kimutatható volumenváltozás nagyságrendje 36,0 százalék volt, ugyanez 

Magyarországnál 37,6%-ot tett ki. 
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feltételezhető, hogy a fokozatosan mérséklődő gazdasági növekedésnek nem csupán 

egyensúlyi, hanem kellően át nem gondolt (hosszútávon előnytelen hatásokkal is járó) 

szerkezeti okai is lehettek. A továbbiakban ezeket részletesebben is vizsgáljuk. 

 

 

1. A gazdasági szerkezet változása nemzetközi összehasonlításban 
 

A részletesebb (főági, nemzetgazdasági ági) elemzéseink alapján tényként lehet figyelembe 

venni, hogy a piacgazdasági átalakulás nyomán, és még inkább az uniós tagság elnyerését 

követő években, a magyar gazdaságban a korábbi időszakokat meghaladó differenciálódás 

ment végbe. A legnagyobb mértékű, mintegy 100 százalékot kitevő növekedés az iparban 

következett be, míg a mezőgazdaságban – a nemzetközi trendeknek megfelelően – kisebb (8-

10 százalékpontos) visszaesés történt. Ezek a folyamatok hasonló módon zajlottak le számos 

fejlett ország gazdaságában. Különböző gazdaságtörténeti tanulmányokból tudjuk, hogy az 

országok fejlődésében a korábbi „agrár időszakkal” szemben ma inkább egy iparosodási, 

majd egy posztindusztriális (szolgáltatásokra épülő) periódust lehet megkülönböztetni. Az 

egyes uniós tagországok, valamint a két meghatározó piacgazdasági erőközpont utóbbi egy 

évtizedére jellemző szerkezeti változást a következő táblázatban foglaljuk össze. 

 

A fejlett uniós országokban, (amelyeket leginkább az euró-zóna országai reprezentálnak), a 

termelő (mezőgazdaság, ipar és építőipar) és szolgáltató (kereskedelem, üzleti és egyéb 

ellátó) ágazatok hozzájárulása a GDP-hez nagyjából 40:60. A régi fejlett piacgazdasági 

országokban (világgazdasági erőközpontokban) ez (20-30):(70-80) arányban még inkább 

eltolódott a szolgáltatási szféra javára. Ezért hívják ezt a fejlődési szakaszt a történészek 

posztindusztriális korszaknak. Az új tagországok többsége viszont még egy korábbi fejlődési 

korszakban (az iparosítás befejezésének időszakában) tart, ahol a (45-55):(55-45)-ös arány a 

jellemző. Magyarország e két csoport határán helyezkedik el. A mi struktúránkon belül a 

mezőgazdaság részesedése már a posztindusztriális időszaknak,
24

 az iparé és a kereskedelemé 

az iparosodási befejező szaknak, az üzleti-, pénzügyi- és egyéb szolgáltatásoké pedig a 

posztindusztriális időszaknak felel meg. Mindez a meglehetősen átgondolatlan privatizáció és 

az intenzív működő tőkebevonás nyomán kialakuló, példátlanul magas külföldi tulajdoni 

hányadnak, továbbá a gazdaság duális szerkezetének tulajdonítható. Több, velünk együtt 

rendszert váltó új tagország (példaként Csehországot, Lengyelországot és Szlovéniát 

említhetnénk) e folyamatoknál óvatosabban és körültekintőbben járt el, és ennek megfelelően 

nem volt oly nagymértékben kiszolgáltatva a külgazdasági piaci hatásoknak, mint 

Magyarország. Ennek megfelelően a fejlődésük is egyenletesebb volt a miénknél. 

 

                                                 
24 A kapitalizmus történelmi útját döntően meghatározó Amerikai Egyesült Államokban például a múlt század 

harmincas éveire jellemző nagy világgazdasági válság utáni években a mezőgazdaság súlya még 40% körüli 

volt, a század végére viszont 5% alá süllyedt. (Forrás: GDP and Other Major NIPA Series, 1929-2001, Survery 

of Current Business, August, 2001.) 
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III/1. táblázat 
 

A bruttó hazai termék főági összetételének egy évtizedes változása  

(Összes GDP bázis áron = 100) 
 

Ország, ország 

csoport 

Mező-

gazdaság, … 
Ipar Építőipar 

Kereske-

delem, … 

Üzleti és 

pénzügyi 

szolgáltatás 

Egyéb 

szolgáltatás 

1997 2007 1997 2007 1997 2007 1997 2007 1997 2007 1997 2007 

EU-27 2,8 1,9 23,3 20,2 5,6 6,3 21,3 21,2 24,9 28,2 22,2 22,3 

Euró-zóna 2,8 1,9 22,7 20,4 5,7 6,5 21,0 20,7 25,3 28,0 22,4 22,4 

Régi tagországok 

Ausztria 2,3 1,8 23,0 18,8 5,3 5,6 22,3 21,9 26,0 28,3 22,4 23,4 

Belgium 1,6 0,9 23,5 18,9 4,9 5,2 21,3 23,5 26,3 28,4 22,5 23,2 

Dánia 3,2 1,3 20,9 20,1 4,8 5,6 22,5 21,6 21,8 24,5 26,8 26,8 

Finnország 4,1 3,2 27,4 26,2 4,9 6,4 21,8 21,6 19,3 21,2 22,7 21,4 

Franciaország 3,2 2,2 18,4 14,1 5,1 6,5 19,1 18,7 29,4 33,3 24,8 25,3 

Görögország** 6,6 3,6 13,9 14,8 7,0 8,3 30,1 30,6 20,6 18,8 21,7 24,0 

Hollandia 3,5 2,0 20,6 18,8 5,3 5,6 22,3 21,9 26,0 28,3 22,4 23,4 

Írország* 5,2 1,7 33,1 25,0 5,6 9,9 18,6 16,8 18,7 26,4 18,9 20,2 

Luxemburg 0,8 0,4 14,7 9,3 6,2 5,1 23,1 20,8 37,8 49,0 17,3 15,4 

N.-Britannia 1,4 0,9 24,9 16,6 5,0 5,2 21,9 21,1 25,4 33,8 21,4 22,4 

Németország 1,3 0,9 25,1 26,4 6,0 4,0 17,6 17,6 27,3 29,2 22,6 21,9 

Olaszország 3,2 2,0 24,4 20,8 5,1 6,3 23,9 22,5 22,8 27,6 20,6 20,8 

Portugália 4,6 2,5 22,0 18,0 7,0 6,5 24,2 24,3 19,7 22,4 22,5 26,3 

Spanyolország 5,0 2,9 22,2 17,5 7,1 12,3 26,4 24,4 18,3 22,1 21,0 20,9 

Svédország 2,5 1,5 25,1 23,7 4,0 5,0 19,0 19,4 24,2 24,0 25,1 26,3 

EU-15 maximum 6,6 3,6 33,1 26,4 7,1 12,3 30,1 30,6 37,8 49,0 26,8 26,8 

EU-15 minimum 0,8 0,9 13,9 9,3 4,0 4,0 17,6 16,8 18,3 21,2 17,3 15,4 

Új tagországok 

Bulgária 26,2 6,2 26,4 24,1 2,7 8,2 17,5 24,4 18,8 22,0 8,4 15,1 

Ciprus 4,0 2,2 13,4 9,8 7,9 9,1 29,9 27,2 22,6 27,8 22,2 23,8 

Csehország* 4,2 2,6 33,0 32,0 7,5 6,2 24,7 25,3 14,8 16,6 15,8 17,3 

Észtország 5,2 2,8 24,9 21,3 6,1 9,1 26,7 26,9 20,2 23,3 16,9 16,6 

Lengyelország 6,6 4,3 26,1 23,2 7,2 7,9 26,4 27,9 15,3 18,4 18,2 18,3 

Lettország 5,1 3,3 25,3 13,6 4,2 8,4 31,5 33,0 14,0 23,5 19,9 18,2 

Litvánia 11,4 5,3 23,5 23,3 7,6 10,0 27,7 31,5 11,5 14,7 18,3 15,1 

Magyarország 5,9 4,2 28,1 25,2 4,6 4,2 23,2 21,3 19,1 23,0 19,1 22,2 

Málta 2,8 2,3 22,3 17,7 4,3 3,8 31,6 27,0 17,4 20,9 21,5 28,3 

Románia*** 16,0 8,8 29,1 27,5 5,6 8,4 25,5 25,4 12,4 17,6 11,3 12,2 

Szlovákia 5,3 2,9 28,0 30,3 7,3 6,7 26,3 26,6 17,0 17,8 16,2 15,8 

Szlovénia 4,2 2,0 29,1 27,5 6,7 7,0 21,7 22,5 18,8 21,6 19,5 19,4 

EU-12 maximum 26,2 8,8 33,0 32,0 7,9 10,0 31,6 33,0 22,6 27,8 22,2 28,3 

EU-12 minimum 2,8 2,0 13,4 13,6 2,7 4,2 17,5 21,3 11,5 14,7 8,4 12,2 

Régi gazdasági erőközpontok 

Japán 1,5 : 25,5 : 7,6 : 17,6 : 17,2 : 26,8 : 

USA 1,3 : 20,0 : 4,6 : 19,9 : 30,7 : 23,5 : 

Forrás: Eurostat – 2009. évi évkönyv 

Megjegyzések: Főágak alatt a nemzetközi statisztikai gyakorlatban a következő szektorokat értik: 

1. Mező- és erdőgazdálkodás, halászat, vadgazdálkodás; 

2. Ipar; 

3. Építőipar; 

4. Kereskedelem, szállítás, kommunikációs szolgáltatások; 

5. Üzleti és pénzügyi szolgáltatás; 

6. Egyéb szolgáltatás. 

*/ 2007 helyett csak 2006. évi adat érhető el; 

**/ 1997 helyett csak 2000. évi adat állt rendelkezésre; 

***/ 1997 helyett csak az 1998. évi adat volt elérhető. 
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A vázolt szerkezeti változási jellegzetességek kiemelt vizsgálatára azért is szükség van, mivel 

az egyes főágak gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásai között jelentős különbségek lehetnek. 

A mezőgazdaság és az ipar, valamint a különféle szolgáltató ágazatok potenciális és 

tényleges növekedési ütemei között sok esetben nagyságrendi különbség mutatható ki (a 

mezőgazdaság, vad és erdőgazdálkodás 2002 és 2008 közötti növekedési ütemei például 

valamennyi évben visszaesést mutatnak, a feldolgozóiparban viszont átlagot meghaladó 

növekedés tapasztalható, nem is szólva az előző század kilencvenes évtizedéről, amikor még 

„kétszámjegyű” ipari bővülési ütem volt a jellemző). Hasonló különbségek a többi 

nemzetgazdasági ágban is előfordultak. 2002 és 2005 között például a pénzügyi közvetítésnél 

tapasztaltunk tíz százalékot meghaladó GDP növekedést. Közismert jelenség, hogy az ún. 

nem anyagi ágak (közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás, oktatás, 

egészségügyi és szociális ellátás, egyéb közösségi, személyi szolgáltatás) teljesítményeinek 

elszámolása ma még általában költség alapon történik. Ennek megfelelően ezeknek a 

szektoroknak a növekedési ütemei jóval visszafogottabbak (már csak a szűkülő költségvetési 

kereslet miatt is), mint a többieké, s a vázolt növekedési különbségek miatt az sem szorul 

bővebb magyarázatra, hogy a pénzügyi, likviditási helyzetük, még jó konjunktúrájú években 

is problémákkal terhelt. 

 

 

2. A hazai gazdasági szerkezet alakulása 
 

A gazdaság szerkezeti jellemzőinek nemzeti keretek közötti vizsgálatára a korábban bemutatott 

hatszektoros (főági) bontásnál alkalmasabb a nemzeti számla statisztikában alkalmazott „betűkódos” 

nemzeti ágazati szektorok rendszere. A továbbiakban ilyen célra mi is ennek hazai viszonyokra adaptált 

változatát25 alkalmaztuk. 
 

Magyarország nemzetgazdasági ági szerkezeti változásait a GDP hozzájárulási arányok 

néhány kiemelt évre vonatkozó adatai alapján mutatjuk be. A következő táblázatban 

megadott részarány mutatók alapján megállapítható, hogy a transzformációs válság nyomán a 

mezőgazdasághoz sorolható agrár ágazatok súlya nem egészen felére esett vissza, az iparé 

mintegy tíz százalékpontos, az építőipar és a szállítás, raktározás, posta és távközlés pedig kb. 

2 százalékponttal csökkent. Az első stabilizációs intézkedéseket követően
26

 tehát a múlt 

század végére nagyjából kialakult az a nemzetgazdasági szerkezet, amely az új piacgazdasági 

viszonyoknak és nemzetközi munkamegosztásnak leginkább megfelel. A nemzetgazdasági 

szerkezet legújabb időszaki mozgásai nyomán ehhez képest három nagyobb magyar 

sajátosság fedezhető fel. Ezek közül: 
 

 az első, hogy az agrár ágazatok súlya tovább csökkent, így ma már megfelel a 

fejlett országokra jellemző 5 százalék alatti aránynak; 

 a második, hogy az ugrásszerűen bővülő működő tőkebevonás eredményeként az 

ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás lett a magyar gazdaság második 

legnagyobb szektora; 

 a harmadik, hogy a krónikus államháztartási hiány miatt 2006-ot követően 

meghozott pénzügyi megszorító intézkedések két legnagyobb áldozata, az oktatás 

és az egészségügy, szociális ellátás lett (ezek nemzetgazdasági súlya 1-1 

százalékponttal csökkent). 

                                                 
25 Ez konkrétan azt jelenti, hogy a nálunk relatíve alacsony részarányú halgazdaságot a mezőgazdasággal 

összevontan elemezzük. 
26 Ezek az ún. a Bokros csomagnak nevezett intézkedések. 
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III/2. táblázat 

 

A magyar nemzetgazdaság szerkezeti jellemzőinek változásai 

a GDP százalékában 
(%) 

Nemzetgazdasági ág 1989 1995* 2000* 2003* 2003** 2006** 2007** 2008** 

Mezőgazdaság, vad és 

erdőgazdálkodás+ halgazdaság 
20,8 8,1 5,4 4,3 4,3 4,0 4,0 4,3 

Ipar 35,2 25,3 26,8 24,9 24,9 25,5 25,2 24,5 

Építőipar 6,6 4,5 5,0 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 

Kereskedelem, javítás 8,7 10,4 10,0 11,0 11,0 11,0 11,6 11,7 

Szálláshely-szolgáltatás, 

vendéglátás 
: 2,1 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6 

Szállítás, raktározás, posta, 

távközlés 
9,5 7,7 8,4 7,8 7,8 7,7 8,2 8,3 

Pénzügyi közvetítés : 3,0 3,3 3,9 3,9 4,7 4,2 4,2 

Ingatlanügyek, gazdasági 

szolgáltatás 
: 14,7 17,2 17,2 17,2 17,9 18,2 18,2 

Közigazgatás, védelem, kötelező 

társadalombiztosítás 
: 8,7 8,5 9,0 9,0 8,6 8,4 8,8 

Oktatás : 5,4 4,8 5,9 5,8 5,5 5,1 4,9 

Egészségügy, szociális ellátás : 4,6 4,4 5,0 5,0 4,4 4,2 4,3 

Egyéb közösségi, személyi 

szolgáltatás. 
: 5,5 4,4 4,4 4,6 4,4 4,7 4,6 

Mindösszesen : 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: KSH 1989. évi évkönyv és Stadat adatbázis 

Megjegyzés: */ Teáor’98 szerinti aggregátum, **/ Teáor’03 szerinti aggregátum. 

 

Az előzőekben jelzett, jórészt spontán hatásokra bekövetkezett főági változások egyik legfőbb 

következménye, hogy az átmenet kezdetétől az új növekedési pályára való átállásig eltelt fél 

évtized alatt a magyar gazdaság foglalkoztatási potenciálja mintegy másfél millió fővel 

romlott.
27

 Ezen belül magában az agrár ágazatokban „feleslegessé váló” munkaerő száma 

megközelítette az egymillió főt, amelyből mintegy 250-300 ezer ember a nem 

alaptevékenységű részlegekben vált feleslegessé, és átkerült más nemzetgazdasági ágakba, 

például az építőiparba. Az iparon belül is csökkent a foglalkoztattak száma mintegy 100 ezer 

fővel, amit a termelékenység növekedés – más oldalról jótékonynak tekinthető – hatására 

további, mintegy 50 ezer fővel lehet még megtoldani. Az is tény, hogy az anyagi ágazatokban 

feleslegessé váló munkahelyeket az új viszonyok között fejlődésnek indult szolgáltató 

ágazatokban mintegy 300 ezer új munkahellyel lehetett mérsékelni. Természetesen azt is a 

rendszerváltozással együtt járó hatásként lehet számításba venni, hogy például a nagyobb 

főiskolai, egyetemi hallgatói létszámok, vagy az anyasági támogatások kiterjedése, de még a 

„feleslegessé váló idősebb korúak „nyugállományba menekítése” okán is érezhetően (mintegy 

300 ezer fővel) csökkent a munkaképes lakosság aktivitása. Emiatt a nem foglalkoztattak 

számát napjainkban kb. 1 millió körülire teszik. 

 

                                                 
27 Itt most nem kívánunk kitérni arra a vitára, hogy a rendszerváltozás előtt foglalkoztatottak közül hány 

százalék lehetett, az ún. kapun-belüli munkanélküliek aránya. Csupán a foglalkoztattak statisztikailag 

kimutatható különbségeire, hívjuk fel az olvasók figyelmét. 
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A transzformációs válsággal együtt járó további szerkezeti változásokra visszavezethető 

hatásként szokták említeni az ország külkereskedelmi mérlegének romlását, amelyet még 

relációs szerkezeti hatások is súlyosbítottak. 1992 és 1993 között például majd 3300 millió 

dollárral nőtt a külkereskedelmi mérlegünk hiánya. Ez az akkori kiviteli értéknek mintegy 

harmada lehetett. A váltás eredményeként az 1991-ben még 89,5 százalékos import 

lefedettségi mutatónk (export/import arány) 1993-ra 77,1 százalékra csökkent. A mintegy 1,4 

milliárd dollárt kitevő egyenlegromlás több mint 100 százalékát a fejlett országok 

viszonylatában szenvedtük el, míg a fejlődő országoknál kisebb javulás következett be. Ezt 

követően a Bokros csomag leginkább eredményesnek nevezett két legfontosabb 

intézkedésének köszönhetően (az egyik a forint csúszó leértékelése, a másik az import 

vámpótlék bevezetése volt) 1997-re visszaállt a nemzetgazdaság korábbi import lefedettségi 

aránya, amely ezt követően – a 2003. év kivételével – tartósan javuló tendenciát vett fel. A 

kivitel-behozatali arány javulásának nemzetközi háttérrel kiegészített változásait a következő 

ábrán mutatjuk be.  

 
Az áruforgalom két szélső „határát” képviselő Írország és Lengyelország, illetve Románia mutatójának 

alakulását is megmutatjuk, mivel az előbbit az EU maximum, az utóbbi kettőt pedig az EU minimum 

reprezentánsának lehet tekinteni. Arról is említést kell tenni, hogy van néhány jelentős 

idegenforgalommal rendelkező tagország (mint például Görögország, Ciprus és Málta), amelynél ez a 

mutató jóval az ábránkon megjelölt alsó sáv alatt helyezkedik el. Az említett országok azonban jórészt 

nem árutermeléssel, hanem idegenforgalmi szolgáltatásokkal teremtik elő importjuk pénzügyi 

fedezetét.  

 

III/2. ábra 

A kivitel a behozatal százalékában néhány uniós országban és
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Forrás: KSH – Stadat adatbázis 

Megjegyzés: A természetes országokat folytonos, az uniós aggregátumokat pedig  

szaggatott vonallal különböztetjük meg egymástól. 

 

Az ábrán jól kivehető, hogy Magyarország import lefedettségi mutatója a vizsgált két évtized 

első felében még az uniós átlag alatt volt, a második dekád végére viszont már a fölé került, 

sőt kicsivel még a régi fejlett tagországokat reprezentáló euró-zóna szintjét is meghaladta. Ez 

jórészt pozitív változásként értékelhető, és főként a kilencvenes évtized második felében 

megvalósuló rendkívül dinamikus működő tőke behozatalnak köszönhető. Ugyanakkor a 

napjaink értékesítési problémáival kapcsolatos tapasztalatok arra is felhívják a figyelmet, 

hogy a néhány húzó ágazat világpiaci expanziójára összpontosító szerkezeti változások 
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válságok idején mennyire sebezhetővé tehetnek egyes kis és közepes nemzetgazdaságokat. 

Erre a legjobb példa Magyarország és bizonyos értelemben talán túlzottan a 

gépjárműgyártásra specializálódó Szlovákia, valamint a kohéziós teljesítmények „minta 

országának” tekintett Írország lehet. Ezt támasztja alá az a tény is-, hogy Írország 2009. évi 

GDP volumenindexei majd kétszeres visszaesést mutatnak az uniós átlagokhoz viszonyítva, 

de Magyarország és Szlovákia teljesítménye is a legrosszabb eredmények közé számítanak. 

Az EU 2009. évi negyedéves GDP csökkenési indexei például -5,0; -5,0; 4,3; illetve -2,3 

százalékot tettek ki, Írországnál pedig -8,6;-7,3;-7,4 és -5,0 százalékot mutattak. 

Magyarországon ekkor -5,6;-6,8;-7,1 és -5,3 százalékos negyedéves visszaeséseket jeleztek. 

Ehhez képest Szlovákia csupán annyival van jobb helyzetben, hogy a válság kitörésekor 

nálunk kedvezőbb egyensúlyi helyzetben volt, s ezért ott recessziós időszak hossza talán 

rövidebb lehet.  

 
A termelési koncentráció és specializáció további szerkezeti változási jellemzőire, valamint ezek 

esetleges optimálisnak tekinthető arányaira majd a fejezet egy-egy nemzetgazdasági ágra összpontosító 

pontjainál térünk vissza részletesebben. A magyar nemzetgazdaság eddig elemzett főági sajátosságai 

közül itt még egy fontos összefüggést kell kiemelnünk, nevezetesen azt, hogy az elmúlt két évtized 

gazdaságpolitikai hibáira visszavezethetően nálunk az átlagnál nagyobb arányban vannak rossz 

hatékonysággal működő, versenyképtelen szektorok. Olyanok, amelyek hazai feltételei annyira 

kedvezőtlenek, hogy tartós működtetésük csak valamely nyílt, illetve burkolt állami támogatással, vagy 

speciális szervezeti, gazdálkodási formák alkalmazásával tartható fenn. Nemzetgazdaságunk ilyen 

„gyenge” szerkezeti pontjaira részben az ún. vállalati demográfiai adatok (változások) elemzési 

eredményei, részben az üzleti statisztika speciális versenyképességi indikátorai alapján lehet rámutatni. 

Ezekre majd a szakmai sajátosságokat is figyelembe vevő ágazati elemzéseinknél térünk ki 

részletesebben, itt a probléma természetének érzékeltetésére csak a főbb jellemzőket foglaljuk össze. 

 

A rendszerváltozást követő első években még többségben voltak a „múltból öröklött” 

vállalati, illetőleg gazdasági szervezeti formák. Ezek többségükben a régi állami, 

szövetkezeti tulajdonra visszavezethető nagyvállalatok jogutódai voltak és a gazdálkodási 

típus szempontjából is jellegzetes koncentráltságot mutattak. 1990-ről ugyan nincs teljes körű 

vállalati statisztikánk, de a főbb vállalati szerkezeti jellemzők a tanulmányunk háttér 

tábláiban dokumentált adatok alapján a következőkben foglalhatók össze: 

 

 

2.1. A vállalati szerkezet változásai 

 

A regisztrált és ténylegesen működő gazdasági szervezetek számának jellemzői 

 

A gazdasági szervezetek 1990. évi teljes számáról nincs információnk. Az időszak elején 

valószínűsíthető állományuk kb. fél millió lehetett. Ezen belül a jogi személyiségű gazdasági 

társaságok száma 19,4, a korlátolt felelősségű társaságoké 18,3, a részvénytársaságoké 0,6, a 

szövetkezeteké 7,6, az állami gazdálkodó szervezeteké 2,4, a jogi személyiség nélküli 

gazdasági társaságoké 6,2, a közkereseti társaságoké 0,4, a betéti társaságoké 5,8 ezer egység 

volt. A legnagyobb növekedést (393,5 ezer egységet) a részben korábbi egzisztenciájukat 

vesztett kényszer vállalkozásként induló egyéni vállalkozások tették ki. Az ezt követő 

mintegy fél évtized folyamán a regisztrált gazdasági szervezetek száma exponenciálisan 

növekedve több mint kétszeresére bővült. 1995-ben az első megszorító intézkedések 

bevezetését megelőző évben számuk majd 120 ezerrel meghaladta az 1 milliót. Az ezt követő 

évben – a jelzett megszorító intézkedések hatására – a korábbi dinamikus növekedés 

megtorpant, stagnálásba, majd kismértékű (évi mintegy 25-50 ezres) többletbe ment át. A 
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mérsékelt bővülési ütem egészen 2007-ig tartott, amikor 1325,6 ezer szervezetett 

regisztráltak. Ezt követően 2008-ban ismét egy jelentős bővülési időszak következett, ekkor a 

gazdasági szervezetek száma 1654,3 ezer gazdálkodó egységre növekedett. 2009-ben viszont, 

a válság hatására ismét stagnáláshoz közeli változásnak lehetünk tanúi (a regisztrált 

szervezetek száma 1686,4 ezer volt).  

 
Az itt felvázolt fejlődési szakaszok „időbeli kifutása” eléggé hasonlít az előzőekben bemutatott 

pályakép szakaszolásához, ami igazolja azt a feltevésünket, hogy a vállalati demográfiai adatok 

bizonyos megszorításokkal felhasználhatók a gazdaság fejlődési potenciáljának, és versenyképességnek 

a vizsgálatához. 

 

A ténylegesen működő gazdasági szervezetek számáról az 1999-től 2007. évig terjedő 

időszakra állnak rendelkezésünkre információk. 1999-ben a regisztrált jogi személyiségű 

társaságok száma 165,3 ezer volt. Ebből viszont csak 111,8 ezer (azaz kicsivel több, mint a 

kétharmaduk) működött ténylegesen. Ezt követően, a kedvező konjunkturális viszonyoknak 

köszönhetően ez az arány fokozatosan javult (a maximumát 2005-ben érte el 73,0%-kal), 

majd ezt követően a 2006. évi megszorító intézkedések nyomán csökkenni kezdett, és 2007-

ben már csak 71,5 százalékot ért el. Különösen a kis- és közepes vállalkozások érzékenyek 

ezekre a változásokra, az új és a megszűnő vállalkozások mintegy 99 százaléka az 1-4 és 5-9 

fős vállalkozások közé tartozott.  

 
Ismert összefüggés, hogy a gazdálkodási feltételek változását a megszűnő és az újonnan alakuló 

vállalkozások száma alapján lehet a legközvetlenebbül megítélni. Ezek számának változásairól sajnos 

csak viszonylag rövid (2000 és 2006. évek közötti) idősorok állnak rendelkezésre. A kimutatásokban 

szereplő valódi új vállalkozások azok, amelyek az adott évben a működő vállalatok, az ezt megelőző 

két évben viszont még nem funkcionáltak. A jogelőddel rendelkező vállalkozások viszont nem 

tartoznak ebbe a körbe. A valódi megszűnő vállalkozások azok, amelyek a következő két évben 

kimaradtak a működő szervezetek közül. A jogutóddal megszűnő szervezetek nem számítanak valódi 

megszűnőknek. 

 

III/3. táblázat 

 

A jogi személyiségű működő, valódi új és megszűnt vállalkozások számának  

időbeli változásai (gazdálkodó egység) 

 

Megnevezés 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Működő vállalkozások száma 625147 645881 693788 700855 708307 707756 698146 688058 

Valódi új vállalkozások száma 86226 84085 103994 71765 71220 63598 59797 60968 

Valódi megszűnt vállalkozások száma 58579 60159 66684 62372 60097 60079 73715 80829 

Működő vállalkozások számának 

változása (szaporodás +, fogyás -) 
+27647 +17401 +37310 +11668 +11123 -10117 -13918 -19861 

Forrás: KSH – Stadat adatbázis 

 

A konjunkturális és működési feltételek 2002-ben voltak a legkedvezőbbek, ezt követően a 

vállalatszám növekménye fokozatosan mérséklődött, majd 2005-től kezdve növekvő fogyásra 

váltott át. Az eddigiekben bemutatott változásokhoz még azt is hozzá lehet tenni, hogy ezek 

egy viszonylag békés, fejlődő időszak fejleményei voltak. 2008. utolsó negyedévében viszont 

minket is érzékenyen érintettek a világgazdasági válság hatásai. Ennek következtében ugyan 

még ténylegesen nem csökkent a regisztrált szervezetek száma (amely 2008 decemberében 
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1564,4 ezer, 2009 decemberében pedig 1592,6 ezer volt), de a többlet valószínűleg a 

foglalkozásukat elvesztő, kényszer-vállalkozásba menekülő vállalkozókból került ki. Ezt a 

sejtésünket támasztja alá, hogy az általános tendenciákkal szemben a regisztrált 

mezőgazdasági vállalkozások száma több mint 20 ezerrel nőtt (2008 októberében még csak 

382,0 ezer volt, 2009 decemberében pedig 406,9 ezret tartottak nyílván). A válság 

legnagyobb vesztesei az ipari, építőipari, szállítási, és pénzügyi-biztosítási szervezetek voltak. 

A nem anyagi szolgáltatók száma szintén jelentősen csökkent az adminisztratív és 

szolgáltatást támogató tevékenységet, valamint az egyéb ellátást nyújtó szervezetek számát 

alapul véve. 

 

 

A gazdálkodási forma szerinti gazdasági szervezeti összetétel változása 

 

A gazdálkodási formák szerint nyilvántartott adatok a vállalati szerkezet nagyobb, jogi 

szempontból stabilabbnak tekintett változatainak a dinamikus elterjedését mutatják. A 

regisztrált jogi személyiségű gazdasági társaságok száma húsz év alatt megsokszorozódott 

(1990-ben még csak 19,4 ezret elérő számuk 2009-re 324,9 ezerre nőtt). Ma már ezek a 

szervezetek teszik ki a regisztrált egységek mintegy 20 százalékát. 

 

A jogi személyiségű gazdasági társaságokon belül a legdinamikusabb felfutás a korlátolt 

felelősségű társaságoknál tapasztalható, amelyek egyben növelik a vállalati szerkezet 

sérülékenységét (a csőd és felszámolási eljárások adatai között köztudottan ezek a viszonylag 

kisebb tőkeerejű vállalkozások ugyanis a többinél nagyobb arányt tesznek ki). E gazdálkodási 

formában működő vállalkozások kiugróan magas flexibilitását (megszűnését és új 

vállalkozásként való újraalapítását) az is bizonyítja, hogy a megszűnő és új vállalkozások 

túlnyomó része a kft-k közé tartozik. 

 

Kisebb mértékű (mindössze alig tízszeres) felfutás figyelhető meg a részvénytársaságok 

számában (ez az időszak eleji 646-ról 2009-re, 5020 darabra változott). A többi formációtól 

eltérően jelentős csökkenés következett be a szövetkezetek számában. Ez 1990-ben még 7,6 

ezret tett ki, majd kisebb ütemű növekedést követően 2009-re szinte megfeleződött. 

Különösen „rossz idők” jártak a szövetkezetekre a 2006. évi megszorító intézkedéseket 

követően, amit az is jelez, hogy ezekben az években alig vettek számba újonnan alakult 

egységeket. Mindez azt sejteti, hogy a gazdaságnak ebben a szegmensében talán túlzásba 

vittük az üzleti szempontok erőltetését, ami sok szempontból (például a foglalkoztatás és a 

szociális ellátás oldaláról) megnehezítette ezeknek a problémáinknak az enyhítésére tett 

erőfeszítéseket. Húsz év alatt az egyéni vállalkozások száma két és félszeresére nőtt (1990-

ben nem egészen 400 ezer, 2009-ben pedig több mint 1 millió ilyen szervezetet tartottak 

nyilván). A teljes idősor áttekintése során az is megállapítható, hogy ez az adat a 

legérzékenyebb a gazdálkodási feltételek időnkénti szigorodására. Az 1995-öt követő két 

évben például az egyéni vállalkozások száma mintegy 150 ezerrel csökkent, és csak 2008-ban 

haladta meg az 1995-ben regisztrált 791,5 ezret. Ekkorra egységszámuk kissé meghaladta az 

1 milliós nagyságrendet, tehát a válság előtti év kiugróan kedvezőnek tűnik fejlődésük 

szempontjából (ebben bizonyára a hitelbőség játszotta a fő szerepet). De a két, itt kiemelt év 

között is voltak hullámzások e mutatónál. Az egyéni vállalakozási forma az egyéb 

gazdálkodási feltételekre (például az adózási és beszámolási rendszereik szigorítására vagy 

enyhítésére) is nagyon érzékeny. 
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A tulajdonosi szerkezet alapvető változásai 

 

A piacgazdaságra való áttérés egyik legfőbb feltétele a tulajdonviszonyok radikális 

átalakulása, a magántulajdon térnyerése. E mellett az átalakuló országok tőkeszegénysége 

miatt égető szükség van a külföldi tőke bevonására is.  

 
Erre vonatkozó, összehasonlítható adatok csak a nemzetgazdasági számlák statisztikai információi 

között érhetők el, s jelenleg csupán az 1995-2007. évekre vonatkozó többségi tulajdonosi adatokat 

ismertetik.  

 

1995-ben a pénzügyi közvetítés nélküli ágazatok egészében még 34 százalékot tett ki a 

közösségi, 12,1 százalékot a külföldi és 53,9 százalékot a hazai magántulajdon bruttó 

hozzáadott értékhez való hozzájárulási aránya. Később a privatizációs folyamatok 

előrehaladásával fokozatosan csökkent a közösségi szektor aránya, amely 2007 végére már 

csak alig egyötödét állította elő a magyar GDP-nek. Ugyanezen időszakban a külföldi 

többségi tulajdonú vállalatok teljesítményhányada 28,5 százalékra növekedett, míg a hazai 

magántulajdon részaránya kisebb visszaesést elszenvedve 50,8 százalékra mérséklődött. 

 

III/3. ábra 

A magyar vállalati szektor GDP hozzájárulási arányának

fő tulajdonosok szerinti változásai (Összes GDP = 100)
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Forrás: KSH – Nemzeti számlák 1995-2007 

Megjegyzés: 1995-1998. közötti években a Pénzügyi közvetítés nélküli  

vállalati kör adata. 

 
A nemzetközi (Eurostat) nyilvántartásokban a külföldi tulajdonnak némileg más tartalmú értelmezése 

terjedt el. Ez a külföld által kontrollált vállalatok csoportja. Magyarországon ezek GDP-ben mért 

aránya 2005-ben 39 százalék volt. Összehasonlításként megemlítjük, hogy ugyanez a mutató a kisebb 

fejlett országokban ennél jóval alacsonyabb (Svédországban például 27,6, Finnországban 17,8 és 

Ausztriában 16,4%) volt. A nagyoknál még természetesebbnek számít, hogy ez az arány majdnem fele 

a miénknek. Az új tagországok e mutatók alapján alapvetően két csoportra oszthatók: egy részüknél 

nem haladja meg a 25 százalékot (erre példaként leginkább Szlovénia említhető a maga 16,4%-ával), 

másik részüknél hozzánk hasonlóan magas, 40 százalék közeli arány figyelhető meg, de Szlovákiánál 

például 44,6 százalék tartozik ebbe a körbe. Mivel a tulajdoni szektorok részarány változásai – kisebb 

hullámzásokkal ugyan – de egy irányú trendet mutatnak, a főágak szerinti változásokat a rövidség 

kedvéért elegendő csak az idősor két szélső évére áttekinteni.  
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III/4. táblázat 

 

A vállalatok ágazati GDP-jének összetétele tulajdonosi szektorok szerint 

 

Nemzetgazdasági ág megnevezése 

1995 2007 

Közösségi Külföldi 
Hazai 

magán 
Közösségi Külföldi 

Hazai 

magán 

Mezőgazdaság, vad és 

erdőgazdálkodás, halgazdálkodás 
8,1 1,1 90,8 3,1 3,4 93,5 

Bányászat 28,3 13,3 58,4 25,4 3,7 70,9 

Feldolgozóipar 23,6 30,5 45,9 0,4 61,0 38,6 

Villamosenergia-, gáz, gőz-, 

vízellátás 
67,2 11,2 21,6 20,2 19,5 60,3 

Építőipar 4,1 11,1 84,8 1,0 11,2 87,8 

Kereskedelem, javítás 4,5 15,5 79,9 0,2 37,4 62,4 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 22,5 11,1 66,5 14,2 12,7 73,1 

Szállítás, raktározás, posta, távközlés 46,1 20,2 33,7 28,9 34,4 36,7 

Pénzügyi közvetítés : : : 2,2 70,8 27,0 

Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás 7,6 4,2 88,2 4,1 15,8 80,1 

Közigazgatás, védelem, kötelező 

társadalombiztosítás 
100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Oktatás 92,4 0,2 7,4 80,2 0,3 19,5 

Egészségügy, szociális ellátás 80,0 0,7 19,3 65,6 1,6 32,8 

Egyéb közösségi, személyi szolg. 31,4 1,6 67,0 25,5 8,1 66,4 

Mindösszesen 34,0 12,1 53,9 20,7 28,5 50,8 

Forrás: KSH – Nemzeti Számlák 1995-2007 

 

A vizsgált időszak első felében a közösségi tulajdon még eléggé domináns volt az 

energiaellátás, és a közösségi szolgáltatások szektoraiban. 2007-re viszont már csak a 

közösségi szolgáltatásoknál maradt meghatározó szerepük. A külföldi tulajdon térnyerése a 

leglátványosabban a feldolgozóiparnál és a pénzügyi közvetítésnél mutatható ki, itt ma már 

60 százalék fölötti részesedésről beszélhetünk. Több ágazatnál (pl. a kereskedelem, javítás, a 

szállítás, raktározás, posta, távközlés) csak egyharmad körüli részarányt regisztráltak. A többi 

anyagi ágazatban viszont ma már általánosnak tekinthető a hazai magán tulajdon 

dominanciája, sőt azt lehet mondani, hogy napjainkra már az oktatásban és az 

egészségügyben is érezhető szerephez jutott. 

 

 

A működő, az újonnan alakuló és a megszűnő gazdálkodó szervezetek változása 

 

A növekedést reprezentáló 2000. évben a teljes vállalati kör bővülési rátája 4,17 százalék 

volt, ami a megszorítások kezdetét jelentő 2006. évre 3,01 százalékos „fogyási rátává” 

alakult át. 

 

A további adatokból az is megállapítható, hogy a kedvező konjunktúrájú és gazdálkodási 

feltételt jelentő években már nálunk is a szolgáltató ágazatok bővülési rátája volt a 

legmagasabb (az oktatási ágazatban például ez az arány már kétszámjegyű, a többinél pedig 6 
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és 10% közötti volt). Ezzel szemben az ún. anyagi ágazatok rátája – az építőipart nem 

számítva – már ebben a kedvező periódusban is csak szerény (1-2% közötti) bővülést 

mutatott. Ezek a tények tehát erről az oldalról is alátámasztják azt a korábbi 

megállapításunkat, hogy az új évezred elején a magyar gazdaság már az ipari és a 

posztindusztriális társadalom közötti átmeneti korszakba lépett át.
28

 A 2006. évi 

nemzetgazdasági arányok viszont alig különböznek egymástól; az egészségügyi, szociális 

ellátás kivételével (amelynél még mindig kismértékű többlet mutatható ki) mind jelentős (3-

5% közötti) fogyást jeleznek. Ez azt valószínűsíti, hogy a kényszerű megszorító intézkedések 

a gazdálkodó szervezetek működési feltételeiben – ágazattól függetlenül – szinte azonos 

arányú csökkenéshez vezettek. Vagyis a „fűnyíró elvű ” tipikus stabilizációs intézkedési 

módszer „eredménye” 2006-tól egyértelműen kimutatható a vállalkozási adatokból. 

 

III/ 5. táblázat 

 

A működő, valódi új és megszűnő vállalkozások számának főági változási jellemzői  

 

Nemzet- 

gazdasági ág 

megnevezése 

2000 2006 

Műkö-

dők 
Újak 

Meg-

szűnők 

Válto-

zás 

Szapo-

rodás, 

ill. 

fogyás 

%-a 

Műkö-

dők 
Újak 

Meg-

szűnők 

Válto-

zás 

Szapo-

rodás, 

ill. 

fogyás 

%-a 
darab darab 

Mezőgazdaság 26775 2671 2363 308 1,15 23519 1663 2504 -841 -3,58 

Ipar 69934 6383 5543 840 1,20 62712 2800 5770 -2970 -4,74 

Építőipar 54451 7924 4980 2944 5,41 70251 6290 8813 -2523 -3,59 

Kereskedelem 172808 18270 17228 1042 0,60 151871 12401 16341 -3940 -2,59 

Szálláshely szolg. 

vendéglátás 
31498 3987 3560 427 1,36 31997 2880 3579 -699 -2,18 

Szállítás, 

hírközlés 
35050 3334 2845 489 1,40 35743 2191 3494 -1303 -3,65 

Pénzügyi 

közvetítés 
16641 5400 3742 1658 9,96 24863 6150 6701 -551 -2,22 

Ingatlanügyle-

tek, gazd. szolg. 
146222 26084 14313 11771 8,05 194383 16867 22934 -6067 -3,12 

Oktatás 13725 3377 984 2393 17,44 25060 2378 3131 -753 -3,00 

Egészségügyi, 

szociális ellátás 
20681 2479 805 1674 8,09 25196 1539 1514 25 0,10 

Egyéb közösségi, 

szem. sz. 
37362 6317 3796 2521 6,75 52551 4638 6048 -1410 -2,68 

Összesen 625147 86226 60159 26067 4,17 698146 59797 80829 -21032 -3,01 

Forrás: KSH – Stadat adatbázis 

 
Az előző táblázat nem anyagi ágazatban feltüntetett gazdálkodó szervezetek a közösségi szolgáltatási 

keresletnek csupán egy részét elégítik ki. Ahhoz, hogy a nem anyagi szolgáltatások egészének 

változásairól is képet kaphassunk, számításba kell venni a nonprofit szervezetek adatait is. Sajnos erről 

a körről csak a 2005. utáni évekre vonatkozóan vannak információink.  

 

                                                 
28 A fejlett uniós országok többségében is az a jellemző, hogy a szolgáltató vállalkozások szaporodási rátája 

majd kétszerese az iparban kimutatott értéknek. 
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2005-ben közösségi (nem anyagi) szolgáltatási tevékenységgel 56694 nonprofit szervezet 

foglalkozott. 2008-ban számuk már 62407 volt. A növekmény 14,5 százalék, ami a közbenső 

2006. év megszorításai ellenére nem utal érezhető megtorpanásra. Más a helyzet azonban, ha 

az egy szervezetre jutó bevétel összegét nézzük. Ezek átlaga ugyanis 2005-ben még 15,1 

millió forint volt, 2006-ban kissé növekedve 15,4 millióra változott, 2007-ben viszont annak 

ellenére, hogy folyó áras értékről van szó stagnált, 2008-ban pedig mindössze 16,8 millió 

forintra bővült. 

 
Az itt felsorolt folyó áras indikátorok reálisabb megítéléséhez figyelembe kell venni, hogy a fogyasztói 

árindexek a 2005-ös bázis évhez viszonyítva 4, 12, 19, valamint 24 százalékos növekedést mutattak. 

Ilyen szemléletben (összehasonlítható árszinten) a 2008. évi egy szervezetre jutó teljesítmény is csak 

13,5 millió forintot ért el. 

 

Csökkenő reálértékű bevételi színvonal mellett az ellátott közösségi szolgáltatások 

összetételében a 2006-tól bevezetett költségvetési megszorítások a következő 

hangsúlyeltolódásokat eredményezték. 

 

III/6. táblázat 

 

A közösségi szolgáltatásokat ellátó nonprofit szervezetek bevételének összetétele 

tevékenységük szerint (Összes nonprofit szervezet tevékenység értéke = 100) 
 

(%) 

Tevékenységek megnevezése 2005 2006 2007 2008 

2008-2005. 

évek 

különbsége 

Kultúra 13,4 14,0 13,3 12,6 -0,8 

Vallás 0,8 0,8 0,7 0,6 -0,2 

Sport 4,9 4,7 4,4 4,1 -0,8 

Szabadidő, hobbi 5,2 5,0 4,6 4,8 -0,4 

Oktatás 12,6 12,7 11,7 11,9 -0,7 

Kutatás 2,7 2,9 3,1 3,0 0,3 

Egészségügy 7,5 8,1 7,8 8,8 1,3 

Szociális ellátás 10,0 10,1 10,5 10,2 0,2 

Polgárvédelem, tűzoltás 0,4 0,4 0,4 0,5 0,1 

Környezetvédelem 3,9 3,8 4,2 5,4 1,5 

Településfejlesztés 10,9 10,4 9,5 9,2 -1,7 

Gazdaságfejlesztés 9,7 10,9 13,2 14,1 4,4 

Jogvédelem 1,6 1,1 1,0 0,8 -0,8 

Közbiztonság védelme 0,7 0,6 0,4 0,4 -0,3 

Többcélú adományozás, nonprofit szövetségek 3,1 2,8 2,6 2,6 -0,5 

Nemzetközi kapcsolatok 1,1 0,9 0,9 0,6 -0,5 

Szakmai, gazdasági érdekképviseletek 10,9 10,3 11,2 9,9 -1,0 

Politika 0,6 0,5 0,5 0,5 -0,1 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

Forrás: KSH – Stadat adatbázis 

 

A fentiekből kitűnik, hogy a 2006. évtől kezdődő megszorító intézkedések legfőbb 

„kárvallottai”: 
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 a szellemi és szabadidős tevékenységek, valamint a közigazgatási, közbiztonsági és 

érdekképviseleti tevékenységek voltak; 

 míg a viszonylag megóvni szándékozott tevékenységek az egészségügy, szociális 

ellátás (ennél azt is számításba kell venni, hogy az elszegényedés növekedésével az 

erre rászorulók száma is növekedett), polgári és környezetvédelem, és leginkább a 

gazdaságfejlesztés körébe tartoztak.  

 
Az, hogy az előzőekben bemutatott legfőbb szerkezeti változások külön-külön miként hatottak az egyes 

nemzetgazdasági ágak teljesítményi, foglalkoztatottsági, ráfordítási és jövedelemtermelő stb. 

képességére, fejezetünk szakmai részében térünk ki. Az alábbiakban csupán ezek összevont 

versenyképességi jellemzőit tekintjük át. A két részletesen vizsgálandó versenyképességi mutató, a 

nemzetközi üzleti statisztikában alkalmazott bérrel korrigált termelékenység, valamint a bruttó 

operatív vállalati jövedelem hányad. Ezek közül az előbbi indikátor a kibocsátási érték és a 

munkavállalói jövedelem hányadosa, míg a bruttó operatív vállalati jövedelem hányad azt mutatja meg, 

hogy az amortizációval növelt üzemi eredmény hány százalékát teszi ki a termelési értéknek. 

 

III/4. ábra 

Az 2006. évi operatív üzemi eredmény szerinti

uniós versenyképességi rangsora
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Forrás: Eurostat – European business, Facts and Figures, 2009 

Megjegyzés: */ 2005. évi adat, **/ 2004. évi adat 

 

Az Eurostat kimutatta, hogy a bruttó operatív vállalati és bruttó üzemi jövedelmi hányad 

mutatója az ingatlan ügyletek, üzleti szolgáltatások ágazatban volt a legnagyobb (ez 39%-on 

állt), a legkisebb arányt viszont a gépjárműgyártásban és nagykereskedelemben regisztrálták 

5, illetve 6 százalékos értékben. Ez utóbbi tény azért is fontos változási tényező lehet, mivel a 

magyar szerkezeti változások két legdinamikusabb szektoráról van szó. Ez lehet a 

magyarázata annak, hogy a magyar gazdaság az uniós országok termelékenységi és 

profitabilitási rangsorában a kilencvenes évtized, és az ezredforduló első évtizede elejének 

dinamikus növekedése ellenére 2006-ban miért áll ennyire hátul. Ennek tapasztalataink 

szerint jelentős részben gazdaságszerkezeti okai vannak. 
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3. A mezőgazdaság szerkezeti változásai 
 

Fejezetünk 1. pontjában felvázolt szerkezeti változások leírásakor – a teljesség kedvéért – a 

mezőgazdasággal főági értelmezésben, tehát az erdő- és vadgazdálkodással, valamint a halászattal 

együttes aggregátumként foglalkoztunk. E pontban viszont már csak a szűken vett mezőgazdasággal, és 

egyes összefüggésekben az élelmiszeriparral együttesen foglalkozunk. Ennek legfőbb oka, hogy ezekre 

a szektorokra – az itt elemzett összefüggésekre – viszonylag kevés közvetlenül összevethető számszerű 

információ áll rendelkezésre, s a technológiai sajátosságaik is sok vonatkozásban eltérnek egymástól, 

ami miatt csak elnagyoltabb elemzést lehet készíteni. Tanulmányunk ezen részében az egyéni 

vállalkozások és egyéni gazdaságok szinonimaként szereplő fogalmak. 

 

Európában a magyar mezőgazdaság ritka kedvező természeti adottságokkal, domborzati 

viszonyokkal, megfelelő termőképességű talajokkal rendelkezik, amelyek a klimatikus 

tényezőkkel együtt hozzájárulnak ahhoz, hogy mennyiségileg és minőségileg megfelelő hazai 

termények kerüljenek az Európai Unió és Magyarország piacaira. 2007-ben az ország 

területének több mint hattizede mezőgazdasági terület volt, az EU országaiban ez az arány 

négytized. A megművelt terület az ország összes földterületének 49,5 százaléka, ami jobb, 

mint az EU-s átlag. A mezőgazdaságilag megművelhető területnek az ország területéhez 

viszonyított aránya 64,8 százalék. Ennek 78 százaléka szántó, 17 százaléka gyep, a 

fennmaradó 5 százalék pedig konyhakert, gyümölcsös, és szőlőterület. 2007-ben a 100 

lakosra jutó mezőgazdasági terület Magyarországon 58 hektár volt, ami az EU országok 37 

hektáros átlagának másfélszeresét is meghaladja. A népességre vetített mezőgazdasági terület 

nagysága alapján Magyarország a hetedik az országok közötti rangsorban, megelőzve a 

legnagyobb mezőgazdasági területtel rendelkező Franciaországot  

 

 

3.1. A mezőgazdaság teljesítménye 

 

Mezőgazdaságunk teljesítménye az 1990. évihez képest folyamatosan mérséklődik, és így a 

nemzetgazdaságon belüli súlya is a fejlett gazdaságú országokhoz hasonlóan visszaesett. A 

főág teljesítménye 1990-ben a bruttó hazai termékhez 12,5 százalékkal járult hozzá, mára ez 

az arány 2,6 százalékra csökkent.
29

 

 

A magyar mezőgazdaság már a rendszerváltást megelőzően is a válság jeleit mutatta, az 

ágazat teljesítménye 1990-ben a 10 évvel korábbi szinten állt. A szektor mélypontját 1993-

ban érte el, ekkor kibocsátása az 1960. évi
30

 teljesítményének 18 százalékát érte el. Az ágazat 

teljesítményének transzformációs vesztesége, a tőkekivonás és a termelés visszaesésének 

hatására a hatvanas évek színvonalának több mint egyharmada körül alakult 

(118/186*100=63,4%)
31

. 1994 és 1999 között az ágazat a bruttó hazai termelésből 6-4,2 

százalék között részesült, a teljesítmény csökkenése a 2000-res évek első évtizedében sem 

állt meg. Az ágazati teljesítmény részaránya 2003-ban volt a legalacsonyabb (2,8%), amihez 

a rendkívül kedvezőtlen időjárás is hozzájárult. A 2003. évi teljesítményt, a 2009-es évi is 

alulmúlta (2,6%). Ez a kiemelkedően magas bázisévi eredménnyel, és a 2008-as 

világgazdasági válság hatására bekövetkezett alacsony felvásárlási árakkal magyarázható. Az 

                                                 
29 Megjegyzendő, hogy mindkét esetben az ágazati részarány kizárólag a mezőgazdaság részarányát tartalmazza, 

az agribusiness részaránya ennél jóval nagyobb, ám tendenciája csökkenő. 
30 A KSH agrár hosszú idősorának legrégebbi értéke 
31 Ecostat: Bővülő Európa - Szabó László: A magyar mezőgazdaság az Európai Unió kapuja előtt, 2002/ 3. 

szám, 25. oldal, Budapest, 2002 
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elmúlt 19 évben a legkiemelkedőbb hozam Magyarországon a 2004. évi, és az azt is 

felülmúló 2008-as évben volt. A 2004. évi kiemelkedő teljesítményhez a megelőző év magas 

beruházásai járultak hozzá, míg 2008-ban a növekvő támogatások segítették az eredményes 

gazdálkodást. 

 

III/5. ábra 

A mezőgazdaság részarányának különböző jellemzők szerinti

változása százalékban
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Forrás: KSH 

 

Az Európai Unió tagországaiban az ágazat részaránya a bruttó hazai termékből átlagosan 2-6 

százalék. A környező országokban, így Ausztriában 1,9, Csehországban 3, Szlovákiában 3,9, 

Szlovéniában 2,6 százalék volt ez az érték. Az EU átlagértéke 2005-ben 1,9 százalékot tett ki. 

Kiemelkedően magas Görögország (6,4%) aránya, míg a nagyobb tagországoknál az 

agrártermelés a bruttó hazai terméknek jóval kisebb részét adta csak (Franciaországban 2,5%, 

Németországban 1,1%, Nagy-Britanniában 0,9%-ot). A 2004-ben újonnan csatlakozott 

tagországokban a mezőgazdaság ”súlya” és foglalkoztatásban betöltött szerepe számottevőbb 

volt, mint a régi tagországokban.
32

  

 

 

3.2. Az ágazat állóeszköz-ellátottsága 

 

Az ország összes beruházásából a mezőgazdaság részesedése a bemutatott időszak kezdetén 

mért 8,7 százalékáról 1994-re 2,9 százalékra süllyedt: Azóta kisebb mértékű csökkenésektől 

eltekintve 2009-re az összes beruházás 5,6 százalékra emelkedett folyó áron számítva. A 

mintegy húsz év során megvalósult beruházások révén a mezőgazdaság gépellátottsága és 

műszaki színvonala javult, ezt segítette az 1996-tól bevezetett géptámogatási rendszer is. A 

mezőgazdasági termékek versenyképességének erősödését segítené, ha az ágazat szereplői 

lényegesen nagyobb értékben tudnának beruházni, s mindinkább a termelékenység 

növekedését helyeznék előtérbe a nemzetközi és hazai piacon eladható agrártermékek 

körében. Az ágazat beruházási tevékenységére jellemző, hogy abban az invesztíció nagysága 

erősen függ a támogatási lehetőségektől, így természetes, hogy követi azok 

                                                 
32 Halmai Péter: Az Európai Unió agrárrendszere, 2007, Mezőgazda Könyvkiadó, Budapest 
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kormányprogramoktól és EU támogatásoktól függő ciklikusságát. Hazánkban 2001-től a 

szubvenciók aránya növekvő, ekkortól ugyanis a SAPARD uniós előcsatlakozási alap is 

rendelkezésre állt a fejlesztésekhez. A program célja a jelölt tagországok vidékfejlesztési 

intézményrendszerének felkészítése volt az uniós tagságra. Emellett a támogatások a 

modernizációt, a felzárkózást és az infrastrukturális beruházások fejlesztését is szolgálták. 

Jelentősebb forrásnövekedési hullám 2007-ben indult az Új Magyarország vidékfejlesztési 

programmal, amely hozzásegítette az ágazatot ahhoz, hogy a nettó állóeszköz-beruházás 

szaldója pozitív legyen. A beruházások 12 százalékkal növekedtek, ezen belül a 

gépberuházások 34 százalékkal nőttek. A beruházások fellendülése nem érintette a 

kertészetet, az ültetvényes gazdálkodókat, valamint az abrak-takarmányt fogyasztó állattartó 

gazdaságokat. A nettó beruházás ezeknél a gazdaságtípusoknál továbbra is negatív, a 

fejlesztések volumene az amortizációt sem éri el.  

 

 

3.3. Foglalkoztatottság a mezőgazdaságban 

 

A rendszerváltás legnagyobb vesztese a foglalkoztatottság szempontjából a mezőgazdaság 

volt. Valamennyi gazdasági ág közül a létszámfogyás itt volt a legintenzívebb, közel 1 millió 

főt érintett, a termelés szerkezetének kényszerű átalakulása, külpiacaink nagy hányadának 

elvesztése maga után vonta a foglalkoztatási viszonyok változását. A létszámcsökkenés 

nemzetgazdasági átlagot jóval meghaladó mértékéhez a korábbi alacsony termelékenység is 

hozzájárult. Az ágazatban foglalkoztatottak aránya az 1990. évi 14,2 százalékról, 2008-ra 4,5 

százalékra zuhant.
33

 A felszabadult munkaerő egy része – szaktudásának megfelelően – a 

nemzetgazdaság egyéb fő- és mellékágaiban tudott elhelyezkedni (pl. építőipar, turizmus).  

 

Az ágazat egyik jellegzetessége volt 1990-ben a szövetkezeti dolgozók kiugróan magas, 40 

százalék feletti aránya, amely a szövetkezeti rendszer felbomlásával – 2005-re –7 százalékra 

csökkent. A mezőgazdaság átalakulása az egyéni gazdálkodás térnyerését hozta magával. 

2005-ben a mezőgazdasági foglalkoztatottak körében az önálló, egyéni vállalkozók 

állománya már csaknem 29 százalékot képviselt. A társadalmi és gazdasági átalakulás 

eredményeként az 1990 utáni időszakban a foglalkoztatatás a munkáltató tulajdonosi jellege 

szerint is gyökeresen megváltozott. Megszűnt az állami tulajdon túlsúlya (2005-ben az állami 

szféra az ágazatban foglalkoztatottaknak mindössze 30 százalékát alkalmazta).  

 

A mezőgazdaság strukturális átalakulásának utolsó lépése volt az állami gazdaságok 

privatizációja, ami 2005-re fejeződött be. A szövetkezetek jó része még a kilencvenes évek 

első felében felszámolásra, végelszámolásra került, az átalakult vagy újonnan alakult 

szövetkezetekben lényegesen kevesebben dolgoztak, mint korábban. A szövetkezeti szektor 

2005-ben országosan a mezőgazdasági foglalkoztatottak 12 százalékának adott munkát. Az 

ágazatban dolgozók túlnyomó többségének, több mint héttizedének munkáltatója ma már a 

magánszféra, ez lényegesen magasabb arány, mint a nemzetgazdasági átlag. 

 

A mezőgazdaság jövedelmezőségi mutatói, így a személyi jövedelmek is a nemzetgazdasági 

átlaghoz viszonyítva alacsonyak. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 

1990-2007 között jelentősen alatta maradt a nemzetgazdasági átlagkereseteknek, mindvégig a 

fizetési rangsor utolsó harmadában szerepelt.  

                                                 
33 A KSH munkaerő felmérései alapján 
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3.4. A növénytermesztés és állattenyésztés helyzete 

 

Az ágazat termelése 1990 óta összességében háromtizedével csökkent, ezen belül a 

növénytermesztés egyötödével lett kevesebb, az állattenyésztés viszont a hattizedét sem éri el 

az 1990. évinek. A termelés dinamikája a megelőző évekhez képest jelentős kilengéseket 

mutat, a nagy emelkedések és visszaesések azonban mindig csak az előző évi alacsony 

szinthez képest jelentkeznek. A két alágazat termelésből való részesedése húsz évvel ezelőtt 

még az ideálisnak tartott 50-50 százalékos34 arányt mutatta, mára viszont ez a 

növénytermesztés javára megváltozott, napjainkra 65-35 százalékos diszharmónia alakult ki. 

Az arányeltolódás részben annak is a következménye, hogy a nyújtott Közös Agrárpolitikai 

források jelentősebb hányada a növénytermesztő ágazatban folytatott tevékenységet 

támogatta. A Magyarországra jellemző aránypár a déli tagországok mutatóihoz áll közel. A 

növénytermesztés súlya hasonló arányú vagy magasabb Romániában (74%), Görögországban 

(70%), Olaszországban (64%), Bulgáriában (64%), és Spanyolországban (63%). Az EU-ban a 

két fő termelési ág teljesítményének megoszlása a miénknél kedvezőbb (57-43%), a 

tizenötöké 53-47 százalék, ami arra utal, hogy a termelési ágak versenyképessége a régi 

tagországokban kiegyensúlyozottabb. 

 

III/6. ábra 

A mezőgazdaság és fő alágazatainak termelési volumene

(százalék, 1990 = 100)
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Forrás: KSH 

 

 

A növénytermesztés vetésszerkezete 

 

Mezőgazdaságunkat alapvetően a gabonafélék termelésének kimagasló aránya jellemzi: a 

szántóterület közel 40 százalékán kalászos gabonát, míg 41,2 százalékán kukoricát termeltek 

2009-ben. Ezeknek a terményeknek a betakarított területe a kalászosok esetében nem 

változott, míg a kukoricánál közel 12,6 százalékkal haladja meg a 2000. évit. Az egyéni 

gazdaságoknál a növénycsoportonkénti betakarított terület hozama csak töredéke a 

gazdálkodó szervezetek átlagának. 

                                                 
34 Kapronczai István: Információs rendszerek a közös agrárpolitika szolgálatában, 2007, Szaktudás Kiadó Ház, 

Budapest 
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III/7. táblázat 

 

Az ágazat 2000. évi regionális szintű vetésszerkezete 
(%) 

Régió 

Kalászos 

gabona 
Kukorica Burgonya 

Ipari Takarmány Zöldség-

félék 

Egyéb 

növények 
Ugar 

növények 

területének aránya 

Közép-

Magyarország 
42,0 22,4 1,5 12,8 8,3 1,8 3,4 7,9 

Közép-Dunántúl 42,6 30,5 0,5 11,2 7,6 0,4 4,5 2,7 

Nyugat-

Dunántúl 
43,1 27,1 0,9 9,9 8,4 0,7 6,3 3,6 

Dél-Dunántúl 30,4 47,1 0,5 7,2 5,6 0,6 4,8 3,7 

Észak-

Magyarország 
47,4 15,0 1,5 14,2 6,4 1,2 4,5 10,0 

Észak-Alföld 33,3 29,7 1,3 11,6 6,7 3,2 4,1 10,1 

Dél-Alföld 39,5 28,3 0,8 9,3 6,4 2,9 4,6 8,1 

Országos átlag 39,8 28,6 1,0 10,9 7,1 1,5 4,6 6,6 

Forrás: A magyar régiók mezőgazdasága 2000, KSH 

 

 

Az állattenyésztés változása  

 

A gazdasági átmenet során a kisebb állattartó gazdaságok tulajdonosainak egy része nem 

rendelkezett sem megfelelő állatférőhellyel, sem takarmánnyal és az állattenyésztői 

szaktudásuk is hiányos volt. A kisgazdaságok nagy része főként a pénzhiány, illetve az állati 

termékek fogyasztásának és eladhatóságának visszaesése miatt
35

 felhagyott a jelentős többlet 

tőkét igénylő állattenyésztéssel. A kialakult sajátos helyzet miatt az állattenyésztésben a 

legalacsonyabb hazánk versenyképessége. 

 

 

Az állatállomány szerkezete 

 

Az elmúlt 20 évben az állatállomány száma jelentős mértékben csökkent. A legnagyobb 

mértékű visszaesést a nagy hagyománnyal rendelkező szarvasmarha és sertésállomány 

szenvedte el. Az állatállomány számosállatban mért visszaesése átlagosan 56-57 százalékos 

volt. Az ilyen arányú egyedszám csökkenés következménye, hogy kisebb lett az alágazat 

összes GDP-hez és a szektorális GDP-hez való hozzájárulásának mértéke. Az állattenyésztés 

2000-ig bekövetkezett háttérbe szorulása miatt már jóval az Európai Uniós csatlakozás előtt 

nyilvánvalóvá vált, hogy a növénytermesztő ágazat a közösségi támogatások nagyobb 

haszonélvezője lehet. 

 

                                                 
35 Versenyképtelenségünk egy része abból fakad, hogy a hazai termelők a termékeket minőségükhöz képest 

magas áron próbálják a világpiacon értékesíteni. 
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III/8. táblázat 

 

Az állatállomány változása 
(ezer db) 

Állatállomány 1989 2000 2008 2009 

Szarvasmarha 1 598 805 701 700 

Sertés 7 660 4 834 3 383 3 247 

Juh 2 069 1 129 1 236 1 223 

Baromfi 52 564 37 016 39 716 40 264 

Ló 75 75 58 61 

Forrás: KSH 

 
Az ezredfordulón az állattartó gazdaságok száma még elérte az 575 ezret. A következő öt évben viszont 

a számuk 196 ezerrel csökkent, 2007-re további negyven ezren hagytak fel ezzel a tevékenységgel. A 

2007. évi összeíráskor 341 ezret regisztráltak, ezen belül a gazdasági szervezetek száma 2,1, az egyéni 

gazdaságoké 339 ezer volt, ami mindössze hattizede, negyede, illetve egyharmada volt a 2000. évinek. 

Az állattartó gazdaságok száma 2005-re 315-tel fogyott, utána azonban 19-cel gyarapodott Az egyéni 

vállalkozásoknál 196 ezres volt a fogyás, ami 2007-re még további 38 ezerrel növekedett.  

 

 

3.5. A mezőgazdaság szerepe az élelmiszeripari termelésben 

 

A mezőgazdaság és az arra épülő élelmiszeripar fejlődése egymástól elválaszthatatlan 

folyamat, hiszen az agrártermékeknek, a hazai élelmiszerellátásban és az exportban betöltött 

szerepe kiemelkedő, stratégiai fontosságú. A mezőgazdasági termékek feldolgozására hivatott 

élelmiszeripari termelés tendenciájában követte a mezőgazdaságot. A visszaesés mértéke 

(ami a termelési, értékesítési, jövedelmezőségi, fejlesztési és technológiai gondokból adódott) 

és az egyes évek közötti ingadozása azonban jóval mérsékeltebb volt. A kilencvenes évek 

elejének társadalmi-gazdasági változásainak következményeként számos élelmiszeripari 

vállalat csőd közeli helyzetbe került, majd a növekvő nehézségek miatt később tevékenysége 

megszüntetésére kényszerült. Az élelmiszeripari termelés volumene 2007-ben mintegy 

ötödével maradt el az 1990. évitől.
36

 

 

 

3.6. A termelési és tulajdonosi szerkezet átalakítása 

 

Az agrárium termelési- és tulajdonosi
37

 szerkezete a kilencvenes évek elején került 

átalakításra. Ennek hatására egy duális szerkezetű
38

 szervezeti működés alakult ki. 1989-ben 

a mezőgazdasági terület 70 százalékán még szövetkezetek, 12 százalékán állami gazdaságok 

gazdálkodtak. A kárpótlás során nemcsak a föld került magánkézbe, hanem a szövetkezeti 

üzletrészkiadás is. A cégek privatizációjával az üzemszervezetben jelentős változások mentek 

végbe, ezek a folyamatok determinálták az agráriumot és a vele szoros kapcsolatban álló 

élelmiszeripar működését.  

                                                 
36 Az élelmiszeripar szerkezeti, jövedelmezőségi és egyéb változásait lásd az iparról írt részben 
37 A tulajdonosi szerkezetben bekövetkező változásokat a kárpótlási törvény, a földkiadásról szóló törvény, és a 

szövetkezeti átalakulási törvény szabályozta. 
38 A duális szerkezet a mezőgazdaságban azt jelenti, hogy a termelés és értékesítés döntő hányadát néhány 

nagygazdaság adja, míg a mezőgazdasági kistermelők legfeljebb a hazai piacokon tudják a termékeik nagy 

részét értékesíteni. 
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A magántulajdonon alapuló mezőgazdasági szerkezet létrejötte 1990 és 1992 között 

lassabban, majd 1993-tól gyorsabb ütemben zajlott. A tulajdonviszonyok az évtized második 

felére stabilizálódtak, de a lassabb ütemű változások folytatódtak. A nagyüzemek zöme 

megszűnt, kisebb részük viszont átalakulva megpróbált alkalmazkodni az új feltételekhez. A 

privatizáció révén a korábban jól működő agrárnagyüzemeket zömében kis földtulajdonosok 

váltották fel. A termelőszövetkezetek jó része felszámolásra, végelszámolásra került, vagy új 

típusú szövetkezetté alakult át. Működőképes gazdasági egységeik az esetek túlnyomó 

többségében önállósodtak, és kft-ként, bt-ként működtek tovább.
39

 Az állami gazdaságokat 

sorra részvénytársaságokká alakították át és zömében privatizálásra kerültek. Az új 

gazdálkodási formák gyakran többszöri átrendeződés eredményeként jöttek létre, amelyben a 

tulajdonosváltás mellett a helyi érdekek, valamint egyéb gazdasági tényezők is szerepet 

kaptak. 

 

Az újonnan kialakult tulajdonosi viszonyok hatására a földterületet használó gazdaságok 

három típusát különböztetjük meg: a gazdasági szervezeteket, az egyéni gazdaságokat, 

valamint a nem üzemszerű házkörüli mezőgazdasági termelő tevékenységet folytatókat.  

 

Az egyéni gazdaságok a korábbi termelőszövetkezetek földterületi bázisán jöttek létre. 

Ezekre a szervezetekre az elaprózódottság a jellemző, ugyanis a lezajlott átalakulás 

következményeként 5,6 millió hektár termőterület került 2,6 millió lakos tulajdonába. Ennek 

során a külterületi földek kétharmada természetes személyek tulajdona lett, s így a 

tulajdonosok 89 százaléka 5 hektárnál kisebb területen „gazdálkodik”. Az 50 hektárnál 

nagyobb területet művelő gazdaságok aránya 2007-ben alig haladta meg a 2 százalékot.  

 

A folyamatos szerkezetváltozások hatására a szektor szervezeteinek száma csökkent, s ez 

leginkább az egyéni gazdaságokat érintette. Míg 1991-ben a hazai agráriumban 1 395 ezer 

egyéni gazdaságot tartottak nyilván, addig 2007-re az ilyen típusú egységek száma 626 ezerre 

esett vissza. A nagymértékű csökkenést egyrészt a tevékenység felhagyása, másrészt a kisebb 

termelők TÉSZ
40

-ekbe való tömörülése idézte elő. A magyar háztartások csaknem egynegyede 

valamilyen formában érintett a mezőgazdasági termelésben.  

 
Magyarországon az uniós csatlakozást követő évig mindössze100 termelői és értékesítő szövetkezet 

alakult, majd több összeolvadás után számuk 60 alá csökkent. Ezzel egyidejűleg a termelői bázisuk 

szélesedett, így egyes szövetkezetek versenyképessége javult. 2007-ben a rajtuk keresztül forgalmazott 

tagi áru értéke közel 30 milliárd forint volt, ami a válság évében további 17,3 százalékkal növekedett. 

 

Az egyéni gazdaságok körülbelül 60 százaléka 2008-ban egyéni vállalkozás volt. Ezek az 

üzemszerű tevékenységet folytató vállalkozások az őstermelőket is magukba foglalják. Ez az 

elnevezés a gazdaságok kis területe és az eltérő adózási szabályozás és a jellemző 

önfoglalkoztatás miatt alakult ki. 

 

Az ágazat gazdasági szervezeteinek száma a gazdasági átmenetet követő időszak óta 2000-ig 

hektikusan változott. 1991-re az új típusú szervezetek kialakulása az 1981-es bázishoz 

viszonyítottan közel 85 százalékkal bővítette a szervezetek körét, az ezredfordulót követő 

                                                 
39 A társas vállalkozások közül a korlátolt felelősségű társaság lett a legjellemzőbb gazdálkodási forma, a 

szövetkezetek száma évről évre csökkent. 
40 TÉSZ – Termelői Értékesítő SZövetkezet 
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évtized második felében viszont az első öt évi stagnálásához viszonyítva 6,3 százalékkal 

mérséklődött a számuk. 

 

A szektor regisztrált vállalkozásainak száma 1992. elején hozzávetőlegesen 17 ezer volt, 

amelyből a jogi személyiségű gazdasági társaságoké elérte az 1350-et. Ebből mintegy 1300 

korlátolt felelősségű társaság létezett ekkor, míg a nem jogi személyiségűek meghaladták a 2 

ezret, az egyéni vállalkozások pedig elérték a 12 ezret.  

 

1995-ben a mező- és erdőgazdálkodásba tartozó szervezetek száma, már megközelítve a 40 

ezret, 2,3-szorosa lett a három évvel korábbinak. Ezen belül az egyéniek száma 2,5-szeresére, 

a korlátolt felelősségű társaságoké 2,4-szeresére emelkedett, de még a szövetkezetek száma is 

négytizeddel nőtt. Ezt követően a szervezetek számának emelkedése mérséklődött. 

 

Az ezredfordulóra a szektorba sorolt vállalkozások száma öt év alatt háromtizeddel 

gyarapodott. Ezen belül a korlátolt felelősségű társaságoké 54, az egyéni vállalkozásoké 26, 

míg a szövetkezeteké 3 százalékkal lett több. A vállalkozások számának további alakulását 

jelentősen befolyásolták a jogszabályi előírások változásai.
41

 A 2000-res évek első dekádját a 

társas vállalkozások számának emelkedése, ezen belül a szövetkezetek csökkenése 

jellemezte. Az egyéni vállalkozásoknál 2006-ban csökkenés kezdődött, amit 2007 végére 

ugrásszerű felfutás váltott fel. Ekkor a mezőgazdaságban regisztrált egyéni vállalkozások 

aránya meghaladta a négytizedet, ennek 42 százalékában a dolgozók főfoglalkozásban 

tevékenykedtek.  

 

 

3.7. A jövedelmek alakulása 

 

A kettős könyvvitelt vezető társas mezőgazdasági vállalatok a kiemelt években
42

 vizsgált 

mutatóiból megállapítható, hogy 1995-2008 között, szinte kivétel nélkül romlottak a 

mezőgazdasági üzemek eredménymutatói. A legszembetűnőbb romlást a 2000. évi adatok 

jelzik. Ebben az évben például sem az üzemi eredmény/árbevétel hányadosa, sem az adózás 

előtti eredmény saját tőkéhez, valamint összes tőkéhez viszonyított aránya nem éri el az 

1995. évi szintet. A fenti mutatók mellett a saját tőke/jegyzett tőkéhez viszonyított aránya, a 

saját tőke/összes eszköz hányadosa, valamint az összes eszközön belüli hosszú lejáratú 

kötelezettség aránya is a 2000. évben volt a legrosszabb.  

 
A jövedelem-alakulás szerkezeti változásainak teljes körű vizsgálatához leginkább a Mezőgazdasági 

Számlarendszer43 (továbbiakban MSZR) adatai használhatók fel. Ezek ugyanis a nem kettős 

könyvvitelű gazdaságok jövedelmezőségéről is nyújtanak normatív alapú információkat. A rendszer 

szerint kimutatott jövedelem eredményszemléletű, tehát az adott elszámolási időszakhoz köthető, 

függetlenül attól, hogy ennek egy része pénzügyileg csak későbbi időpontban realizálódhat. 

Tartalmazza azt a jövedelmet is, amelyhez saját termelésű mezőgazdasági termékek fogyasztása juttatja 

a háztartást.  

                                                 
41 Az alapító tőke meghatározása, majd az áfa-törvény módosításával kötelezővé vált az őstermelők számára az 

adószám kiváltása 
42 1995, 2000, 2005, 2006, 2007,2008 
43 A mezőgazdasági számlarendszer (MSZR) adatai az országban végzett összes mezőgazdasági tevékenységre 

vonatkoznak, beleértve a főtevékenységük alapján más nemzetgazdasági ágba tartozók mezőgazdasági 

tevékenységét is. (A nemzeti számlarendszer ettől eltérően csak a főtevékenységük alapján mezőgazdaságba 

soroltak adatait tartalmazza.) 
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A termelési tényezők jövedelme a nettó vállalkozói és a munkavállalói jövedelem együttese. 

Ez főként a növénytermesztés hozamaitól és áraitól függ, értéke 2000-2003-ban 352-398 

milliárd forint között mozgott, 2004-2007-ben 535-620 milliárdos szintet ért el. A 

fejlődésben a kedvező adottságokon túl a nettó vállalkozói jövedelmet növelő 

támogatásoknak meghatározó szerepe volt.  

 

A nettó vállalkozói jövedelem 2004-ben magas szintet, 280 milliárd forintot ért el, az előző 

évi összeg több mint kétszeresére emelkedett. Értéke a csatlakozás évét követően stagnált, 

2007-ben 347 milliárd forint volt.  

 
A termelési támogatások növelik a bruttó hozzáadott értéket, mivel egy részük termékhez köthető. 

Amelyik nem köthető termékhez, az a termelési tényezők jövedelmét növeli. A kétféle támogatás 

együttes összege 2003-ig kevésbé nőtt, majd 2004-ben 86 milliárd forintról 214 milliárdra emelkedett, 

2007-ben elérte a 276 milliárd forintot. A mezőgazdaság ugrásszerű jövedelmezőség javulásához tehát 

a fokozódó támogatások nagyban hozzájárultak. 2004-ben a nettó vállalkozói jövedelem 94 milliárd 

forinttal haladta meg a termelési támogatások nettó összegét. 2007-ben 71 milliárd forinttal volt 

magasabb a nettó vállalkozói jövedelem a termelési támogatásoknál. 

 

Az ún. „A” jövedelemmutatót mezőgazdasági jövedelem mérésére használják, ezzel találkozunk 

leggyakrabban a nemzetközi összehasonlításokban is. A mutató évről évre jelentősen ingadozik, mivel 

összegét a termelési tényezők hasznosulása határozza meg, melyek nagyrészt az időjárástól függenek.  

 

A jövedelem legfőbb forrását a bruttó hozzáadott érték, a növényi termékek támogatása, az 

élő állatok és állati termékek támogatása, illetve egyéb támogatások, adók egyenlege adja. 

Ezeket a nettó vállalkozói jövedelemre, kifizetett bérleti díjakra, kamatokra, munkavállalói 

jövedelemre, értékcsökkenési leírásra fordítják. 

 

III/7. ábra 

A jövedelmek forrásai és felhasználása 2008-ban (milliárd Ft)
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Értékcsökkenési leírás Munkavállalói jövedelem 

Kifizetett  bérleti díjak, kamatok egyenlege Nettó vállalkozói jövedelem

Bruttó hozzáadott érték termelői áron Növényi termékek támogatása

Élő állatok, állati termékek támogatása Egyéb termelési támogatások, adók egyenlege

Forrás Felhasználás

 
Forrás: KSH 

 

Az ábrán feltűntetett arányok a forrásokon és a felhasználásokon belül nem változnak 

számottevően az évek során. A forrásoldal jelentős részét a bruttó hozzáadott érték teszi ki. 
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Az agrártámogatási politikán belül a növényi termékek támogatása domináns az állati 

termékek támogatásával szemben.  

 

A jövedelmek felhasználási oldalát áttekintve megállapítható, hogy abban a munkavállalói 

jövedelem és az értékcsökkenési leírás aránya hasonló értéket mutat. A legnagyobb arányt a 

nettó vállalkozói jövedelem képviseli. A bérleti díjak és kamatok részesedése változatlan az 

évek között.  

 

2005-ről 2006-ra a növekedés 10,5 százalékot tett ki. 2007-ben a kettős könyvvitelt vezető 

mezőgazdasági vállalkozások 78 110 millió forint jövedelmet realizáltak, ami az előző évhez 

képest 1,5 százalékos többletet jelent. A pénzügyi műveletek eredménye javult a korábbi 

évhez képest, a veszteség mérséklődött, így a szokásos vállalkozói eredmény 53 025 millió 

forintra növekedett 45 377 millió forintról. A vizsgált évben a bázishoz viszonyítottan az 

ágazati szereplők jövedelme 95 százalékára mérséklődött, emellett a bevezetésre került 

különadó kötelezettség miatt
44

 10,5 százalékkal több adót fizettek be.  

 

 

Az ágazat 2000-2008 közötti pénzügyi és jövedelmi helyzete
45

 

 
A hazai mezőgazdasági vállalkozások eredményeinek értékeléséhez az időszak elején 1756 üzem 

szolgáltatott adatot, az időszak végére az adatforrások száma 11,3 százalékkal bővült. Ez a minta 87 

ezer darab 2 európai méretegység feletti mezőgazdasági vállalkozást reprezentált 2008-ban, s a 

gazdaság által használt földterület 93 százalékát, az összes SFH46 értéknek a 90 százalékát fedte le.  

 

A gazdaságok átlagos mezőgazdasági területe 2008-ban 45,8 hektár volt, ami 2001-hez 

viszonyítottan
47

 4,6 ha/üzem területnövekedést jelent. Ökonómiai méretük átlagosan 21,3 

EUME
48

. Az összes hozzáadott érték 37 százalékát az egyéni gazdaságok, 63 százalékát 

pedig a társas vállalkozások állították elő.  

 

A mezőgazdasági vállalkozások 2006-ban és 2007-ben is kimagasló jövedelemnövekedést 

értek el. Nőtt az egy hektárra jutó árbevétel, és a költségek értéke. A jövedelemnövekedést a 

támogatások bővülése segítette. A jelzett időszakban az egyéni gazdaságoknál az adózás 

előtti eredmény 2,44-szeresére emelkedett, a társas gazdaságoké a szokásos vállalkozási 

eredmény 4,3 szorosára bővült úgy, hogy mindkét gazdálkodás típusnál a 2003 kiemelten 

rossz év volt. 2007-ben legnagyobb mértékben (összesen 33 százalékkal) a kalászos 

gabonafélék és az olajnövények egy hektárra jutó árbevétele nőtt. Hasonló arányt mutatott a 

tej és tejtermékek egy hektárra jutó árbevétele is. A szőlő- és gyümölcstermelésé 26, illetve 

40 százalékkal csökkent. 

 

                                                 
44 Merkel Krisztina: Az élelmiszertermelés és élelmiszerkereskedelem gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi 

helyzete 2007, 2008, Agrárgazdasági Információk, Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest 
45 Agrárgazdasági Kutató Intézet: Tesztüzemi rendszer eredményei alapján 2001-2008 
46 SFH= standard fedezeti hozzájárulás Az értékmérés alapja az Európai Unióban alkalmazott A termékek, 

tevékenységek egységére jutó termelési érték és változó költség különbözete. A gazdaságokban előállított 

termékek, illetve tevékenységek együttes összes SHF értéke alapján történt a gazdaságok ökonómiai méretének 

meghatározása, amelynek mértékegysége EUME 
47 2001= bázisév a tanulmány ezen részében 
48 Európai méretegység =EUME = 1200 euró 
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Az anyagjellegű ráfordítások 40 százalékkal növekedtek 8 év alatt, ezen belül a műtrágya és a 

vásárolt takarmány költsége bővült a legnagyobb mértékben. A takarmány áremelkedése a 

növekvő gabonaárak következménye. 

 

A 2007. évi jövedelemnövekedés szinte teljes egészében a növénytermesztő gazdaságok 

eredményeiből adódott. A szántóföldi növénytermesztők bruttó termelési értéke 15,2 

százalékkal lett jobb, miközben az üzemi költségek csupán 10 százalékkal nőttek. Az egy 

hektárra jutó nettó hozzáadott érték az előző évi értéket egyharmadával haladta meg. A 

vegyes gazdaságok a növénytermesztés eredményével tudták kiegyenlíteni az 

állattenyésztésből származó veszteséget. Az állattenyésztésre specializált gazdaságok 

jövedelemhelyzete tovább romlott. Az évek óta veszteséges sertés- és baromfitartó 

gazdaságoknál 30 százalékkal, a tömeg takarmányt fogyasztó állatokat tartó gazdaságoknál 

14 százalékkal csökkent az európai méretegységre jutó nettó hozzáadott érték.  

 

2008-ban a termelők az előző éveket is meghaladó jövedelmet realizáltak. Ez volt az ötödik 

év, hogy a jövedelmezőség bővülésének folyamata nem szakadt meg. Ezen belül a költségek 

valamivel nagyobb arányban (19%) növekedtek, mint az árbevétel (18%). A támogatások 

jövedelemgyarapító hatása érvényesült, a nettó hozzáadott érték 25 százalékkal lett nagyobb 

az előző évhez képest. A társas vállalkozások adózás előtti eredménye 57 százalékkal haladta 

meg a 2007-es eredményt.  

 

2005-ben a vállalkozások forrásszerkezetében a kötelezettségek arányának növekedésével 

lassú átalakulás kezdődött, ami 2007-ben is folytatódott. A kötelezettségeken belüli 

átrendeződés a hosszú lejáratúak hátrányára történik, ennek legfőbb oka a kedvező 

kamatozású állami támogatás. 2005-től a rövid lejáratú kötelezettségek aránya folyamatosan 

nőtt, még a jobb jövedelmi pozíciókkal rendelkező szántóföldi növénytermesztő üzemeknél 

is. Az évről évre romló arány hatása a jövedelmezőség csökkenésében is kifejezésre jutott, és 

a magas kamatterhek miatt nehézségekbe ütközött a termelés finanszírozása is. A hosszú 

lejáratú kötelezettségek 2007-ben 19 százalékkal csökkentek, míg a rövid lejáratúak értéke 17 

százalékkal növekedett. Ennek következtében a likviditási mutatószám tovább romlott, 

értéke: 2,2. Ez a mutató önmagában elfogadható lenne, de csak azért, mert az egyéni 

gazdaságok gazdálkodásukat továbbra is a meglévő, korlátos saját forrásaikhoz igazítják. A 

társas vállalkozások közül minden harmadik esetében viszont már kritikus a likviditási 

mutatószám (az 1,2-es érték alatt van). Emiatt 2009-ben az ágazat kötelezettség állománya 

1000 milliárd forintot meghaladó mértékűre duzzadt. 

 

2007-ben a legkedvezőbb jövedelmi helyzettel a szántóföldi növénytermesztők rendelkeztek. 

Az egy főre jutó nettó hozzáadott érték szóródása viszont itt a legnagyobb. A mutató átlaga 

8,8 millió forint, azonban az üzemek 50 százaléka nem éri el még a 3,3 millió forintot sem, 

25 százalékuk 1,35 millió forint alatti jövedelmet ért el. Ennek legfőbb oka az aszály, amely 

erősen sújtotta az egymáshoz közeli területeket, illetve az, hogy a gazdálkodók közvetlenül 

aratás után értékesítették terményeiket, és emiatt a későbbi gabonaár-emelkedést kis 

mértékben használhatták ki. 
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Az egyéni gazdálkodók eredményei 

 

Az egyéni gazdálkodókhoz tartoznak az őstermelők, az egyéni vállalkozók, illetve az ún. 

összevont – az adózási, illetve a támogatási rendszerrel összefüggő okok miatt formailag 

részekre osztott („szétíratott”), de ténylegesen egységes vállalkozásként működő és a 

tesztüzemi rendszerben is egy egységként kezelt – gazdaságok. A tesztüzemi rendszer 2008-

ben 1543 egyéni gazdálkodót érintett, ez a bázisévhez képest 11 százalékos bővülést jelent. 

Ezek az adatok a 2 európai méretegységnél nagyobb gazdaságokat reprezentálják. Az időszak 

végén a vizsgált 81 ezer gazdaság az összes egyéni gazdaság által használt földterület 86 

százalékát művelte, és az összes standard fedezeti hozzájárulás (SFH) 79 százalékát állította 

elő. Az SFH esetében a minta 20 százalékkal szélesedett a millenium éve óta. 

 
A 2 EUME alatti gazdaságok eredményei nem szerepelnek a kimutatásokban. Ezek a gazdaságok 

kevésbé sikeresek, jövedelmezőségük alacsonyabb, mint a meghatározott méreten felüli gazdaságoké. 

 

Az egyéni gazdálkodók jövedelemnövekedése 2006-ban kimagasló értéket ért el, összesen 45 

százalékkal növekedett, az aszályos 2007. év viszont csak 18 százalékos bővülést 

eredményezett. Az 1 hektárra vetített üzemi eredmény 2008-ban 70 ezer forint volt, az adózás 

előtti eredmény hektárra vetítve elérte 67 ezer forintot. Ezzel mindkét kategória 

jövedelmezősége mintegy 60 százalékkal meghaladta a 2001. évi szintet. Az össztőke 

jövedelmezősége is nőtt, mintegy 2,5 százalékkal. 

 

III/8. ábra 

Az egyéni gazdaságok adózás előtti eredménye, 2001-2008
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Forrás: Tesztüzemek eredményei, AKI 

 

Az emelkedő termékárak és a bővülő közvetlen támogatások hatására majd minden 

gazdaságtípusban növekedtek a jövedelmek. Az egy hektárra jutó értékesítés nettó árbevétele 

15 százalékkal bővült, az igénybe vett támogatások pedig 4,4 szeresét tették ki a bázisnak. A 

növekedés két szakaszra bontható: az EU csatlakozás előtt 11 százalékos volt (2001-hez 

viszonyítva), a csatlakozás után pedig 38 százalékkal nőtt a felhasznált támogatási összeg. A 

csatlakozás hatására 2003-ról 2004-re 14590-ről 38000 Ft-ra bővült a hektár alapú 

mezőgazdasági terület támogatottsága. Ezzel egyidejűleg az üzemi költségek is nőttek, 

mintegy 20 százalékponttal haladták meg a vizsgálati időszak első évi értékét, ami 223,19 

ezer Ft/ha volt. 
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A kötelezettségek összetételében negatív tendencia érvényesült. A hosszú lejáratú 

kötelezettségek egy hektárra jutó értékének nagyobb mértékű emelkedése mellett a rövid 

lejáratúak értéke kisebb mértékben, több mint másfélszeresére nőtt. 2006-2007-ben viszont 

egy ezzel ellentétes folyamat figyelhető meg, ami egyrészt azt jelenti, hogy a korábban 

kedvező feltételekkel igénybe vett hosszú lejáratú kötelezettségeket rövid lejáratúakkal 

váltották fel, másrészt a végrehajtott beruházások jelentős részét is rövid lejáratú hitelekből 

fedezték. Az előbbi folyamat „törékeny” finanszírozási struktúrát eredményezett, aminek 

várhatóan abban az évben lesznek súlyos következményei, amikor majd a jövedelmezőség 

először csökkenni fog. 

 

Az egyéni gazdaságokban a 2007-es év kiemelkedő jövedelem szintje teljes egészében a 

szántóföldi növénytermesztésből ered. Ekkor a növénytermesztő gazdaságok 

jövedelmezősége 21 százalékkal növekedett. A vegyes gazdálkodóknál a növénytermesztés 

az egyéb ágazatok csökkenő jövedelmét „húzta fel”, emiatt a gazdálkodók összes 

jövedelmezősége stagnált. A tömegtakarmány-fogyasztó állatokat tartó gazdaságokban a 

jövedelmezőség 12 százalékos volt. A legnehezebb helyzetben az abraktakarmány-fogyasztó 

állatokat tartó gazdaságok voltak, jövedelmezőségük 2007-re egyharmadára csökkent (a 3%-

ot sem haladta meg). Ez egyben azt is jelenti, hogy a nem fizetett (családi) munkaerőre szinte 

egyáltalán nem jutott fedezet. A tesztüzemi mintából is arra lehet következtetni, hogy ekkor 

már számos sertés- és baromfitartó gazdaság felszámolta a több éve veszteséges 

tevékenységét. 

 

 

A társas vállalkozások eredményei 

 

2001-ben 369, 2008-ban 411 társas vállalkozás által szolgáltatott adatokkal dolgozott a 

Tesztüzemi rendszer. Az adatok 2008-ra 5695 gazdaságot reprezentáltak, ezzel a szektor 

SFH-jának, és a földterület használatát illetően majdnem 100 százalékos lefedettséget 

biztosítottak. A társas vállalkozások által használt átlagos mezőgazdasági földterület 

nagysága 383,3 hektár volt 2008-ben, ami a bázishoz képest üzemenként 127 hektár 

csökkenést mutat. Ökonómiai méretük 183, 3 EUME volt.  

 

Az adózás előtti eredmény hektárra vetítve 8 év alatt majdnem négyszeresére növekedett. A 

legutolsó vizsgálati évben a kiváló hozamok miatt kiugróan magas eredményt értek el. A 

társas vállalkozások jövedelemhelyzetének megítélését javítja az a tény, hogy 2006-ban az 

adózás előtti eredményüket – a Szövetkezeti Törvény változása miatt – technikai jellegű 

bevételek növelték. Az eredményjavulást sokkal inkább kifejezi a szokásos vállalkozói 

eredmény, ám egy hektárra vetítve ez a kategória is az előzővel közel azonos mértékű 

eredményt mutat. Az egy hektárra jutó árbevétel 47 ezer forinttal növekedett 7 év alatt, és 

csakis a kiemelkedő évnek köszönhetően nőtt 2007-ről 2008-ra alig több mint 100 ezer 

forinttal hektáronként. 

 

A közvetlen támogatások hektáronkénti értéke rendkívüli mértékben, négyszeresére nőtt az 

időszak alatt, ám ezt a többletet – az egyéni vállalkozásokhoz hasonlóan – itt is az EU-hoz 

való csatlakozás eredményezte. A 2006-2007. évben a támogatás összege nem változott, 67,5 

ezer forint maradt. Ennek oka, hogy a területhez kapcsolódó növekvő támogatások mindössze 

kiegyenlítették a kevesebb állatlétszámból származó támogatáscsökkenést. Csak a 

szarvasmarha állomány növekedett, a juh-, a sertés- és a baromfilétszám egyaránt csökkent. 
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Az árbevétel-emelkedés közvetlenül a szokásos vállalkozási eredményt növelte 12,5 ezer 

forintról 32,5 ezer forintra hektáronként.  

III/9. ábra 

Társas vállalkozások szokásos vállalkozási eredménye, 2001-2008
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Forrás: Tesztüzemek eredményei, AKI 
 

A jövedelem a társas gazdaságokban is csak a szántóföldi növénytermesztő és a kertészeti 

gazdaságokban emelkedett. A tömegtakarmány-fogyasztó állatokat tartók, az ültetvényes, 

valamint a vegyes gazdaságoknál a csökkenés ellenére minden eredménykategória pozitív 

egyenleget mutat. Az abraktakarmány-fogyasztó állatokat tartó gazdaságok szokásos 

vállalkozói eredménye egy EUME-re vetítve mérséklődött, és így a veszteség továbbra is 

jelentős.  
 

A kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) származó állománya 9 

százalékkal nőtt, ezen belül a lejárt kötelezettségek állománya 4 százalékkal lett magasabb. 

Ez azzal is összefüggésbe hozható, hogy a vállalkozások fajlagos likviditása 11 százalékkal 

romlott (1,66-ra), és minden harmadik társas vállalkozás rátája a kritikusnak mondható 1,2 

érték alatt volt. 
 

 

3.8. A művelt területek hasznosítása 
 

A termőföld tulajdoni viszonyainak és a gazdálkodási formák átalakulásának megfelelően az 

eltérő gazdaság típusok által művelt mezőgazdasági terület nagysága is folyamatosan 

változott. 
 

Míg az 1990-es évek elején a gazdasági szervezetek által használt terület 86 százalékos 

dominanciája volt a jellemző, addig hat évvel később ez az arány csupán 50 százalékot ért 

el.
49

 Ezzel a tendenciával párhuzamosan az egyéni gazdaságok által művelt terület dinamikus 

növekedésen ment keresztül (aránya 1996-ban a 45 százalékot közelítette). A következő 

évben a gazdasági szervezetek által használt földterület túlsúlya visszaesett az összes 

földterület 45 százalékára, az egyéni gazdaságok 50 százalékot birtokoltak. Az ezredfordulón 

a két vállalakozás típus által használt terület százalékos részaránya már megegyezett (bár 

                                                 
49 Mindeközben 1993-tól kezdődően a gazdálkodásra nem azonosítható terület aránya növekedett, mely az 

1994-es 15%-os kiugróan magas ráta után 2000-től ismét bővült, 2009-es aránya már 28% volt. 
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ebben a nem mezőgazdasági hasznosítású terület növekedése is közrejátszott, amelynek 

aránya elérte a 16 százalékot). Ezt követően 2002-ig az egyéni gazdaságok területhasználati 

dominanciája lett jellemző, ami az akkori kormánypártok gazdaságtámogatási rendszerének 

volt a következménye. 

III/10. ábra 

Földhasználat megoszlása gazdaságcsoportok szerint

(ezer hektár) 
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Forrás: KSH 

 

2002 után az egyéni gazdaságok aránya csökkent, 2007-ben az egyéni gazdaságok 72 

százaléka egy hektárnál kisebb termőföldön, az egyéniek által használt terület 4 százalékán, 

saját szükségletre, a kis méret ellenére sokszor egyedüli megélhetési forrást biztosítva 

gazdálkodott. Az 50 hektárnál nagyobb termőterületet használó egyéni gazdaságok aránya 

2000 és 2007 között alig kimutathatóan 1,7 százalékra, az általuk művelt termőterület aránya 

azonban igen jelentősen, 30,9-ről 49,5 százalékra nőtt. A művelt termőterület nagysága csak 

5 százaléknyi egyéni gazdaság esetében haladta meg a 300 hektárt. 
 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozáskor hazánk néhány terület szabályozásában átmeneti 

mentességben részesült. A földpiaci szabályozás szerint a hazai piacon külföldiek 2004 óta 

hivatalosan nem szerezhetnek tulajdont mezőgazdasági hasznosítású területből, kivéve, ha 

igazolni tudják, hogy a magyar szabályozásnak megfelelően legalább három éve 

mezőgazdasági tevékenységet folytatnak a művelésük alatt álló területen. A külföldiek 

földvásárlási tilalmára Magyarország hétéves
50

 mentessége 2011 elején jár le. 

 

 

3.9. Az agrárkereskedelem változása 

 

A kilencvenes évek elején az ágazat bel- és külpiaci értékesítési lehetőségei – a keleti piacok 

elvesztése miatt
51

 – szűkültek. A nyugati országok felé irányuló export azonban ekkor még 

kis volument képviselt, rövid távon nem tudta a keleti piacok kiesését kiváltani. A válságot 

                                                 
50 2-3-2 éves szakaszok alkotják a 2004 óta fennálló mentesség szakaszait. 
51 Ez a tény a szakemberek körében továbbra is vitatott; egyesek szerint mi hibáztunk, mások viszont azt 

hangsúlyozzák, hogy ebben az időben a szovjet utódállamokban fizetési válság volt, a piacok megőrzése csak 

nagy veszteséggel lett volna lehetséges. 
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erősítette, hogy a külkereskedelem liberalizálása miatt nőtt az importverseny, illetve 

mérséklődtek az állami támogatások. A külpiaci folyamatok mellett a belső fogyasztás – az 

infláció és a munkanélküliség növekedése, s a lakosság életszínvonalának a csökkenése miatt 

– jelentősen visszaesett. A mezőgazdaság a korábbi kiemelkedően jó külkereskedelmi 

pozícióját sem tudta megőrizni.  

 

Az élelmiszeriparral együtt az agrárium az összes kivitelből 1990-ben még 23,1 százalékkal 

részesedett. Ehhez képest negatív fordulatot 1996 jelentett, amikor az addigi növekedést egy 

2006-ig tartó csökkenés váltott fel. Az élelmiszeripar nélküli agrártermelés az EU 

országaiban a 2000 és 2006 közötti időszakban – hat ország, köztük Magyarország 

kivételével – mindenhol csökkent. Ennek mértéke azonban jelentős szóródást mutat. A 

magyar mezőgazdaság 1,2 százalékos termelés növekedését csak 5 ország – Lettország, 

Finnország, Spanyolország, Románia, Észtország – szárnyalta túl. 2007-ben az élelmiszeripar 

és a mezőgazdaság együttes exportjának átlagot meghaladó bővülése révén 0,8 

százalékponttal sikerült az arányt 6,3 százalékra javítani. Az élelmiszerek külkereskedelmi 

forgalmának kiviteli többlete továbbra is fennmaradt. 2009-ben az élelmiszerexport 4,3 

milliárd euró, az import 3,1 milliárd euró volt, a kettő egyenlege 1,2 milliárd eurós többletet 

mutat.  

 

A mezőgazdasági export árucsoportok szerinti összetétele az utóbbi években megváltozott; a 

növényi termékek kivitele – a kedvező szántóföldi hozamok következtében – számottevően 

növekedett, miközben az élő állatok és állati eredetű termékek kiszállításai alig emelkedtek. 

Az állati termékek exportjának bővülését a fogyatkozó állatállomány ellehetetlenítette. 

Emellett bizonyos hazai állati termékek gyengébb minősége is kedvezőtlenül hatott az állati 

eredetű termékkivitel növekedésében.  

 

Agrárexportunk hattizedét 2009-ben három árucsoport teszi ki: a gabonafélék és 

gabonakészítmények, a hús- és húskészítmények, zöldségfélék és gyümölcsök. Az 

agrárkivitel jelentős része Európa országaiba irányul, főként az EU tagállamaiba (3418 millió 

euró). Az Európai Unió 2009-ben a teljes magyar agrárexportból 79 százalékkal részesedett. 

Három legnagyobb exportpiacunk Románia, Németország és Olaszország volt, ezekbe a 

tagországokba kerültek a legnagyobb értékben Magyarországon előállított agrártermékek. Az 

ezekre a piacokra irányuló magyar termékexport a teljes magyar agrárkivitel értékének 45,6 

százalékát képezte. 

 
Romániába főként húst- és húskészítményeket, gabonafélét, míg Németországba jellemzően kukoricát 

és baromfihúst, míg az Appennin-félszigeten fekvő Olaszországba kukoricát és búzát exportál a 

magyar agrárium.  

 

Az agrárimport kiegyensúlyozottabb az exportnál, ami az ágazat tevékenysége szempontjából 

nem kedvező. Jelentős az állati takarmány; a tojás, tejtermék, méz; a húsfélék; a zöldség- 

gyümölcsfélék; a kávé, tea, kakaó behozatala. E termékek egy részét a hazai gazdaság 

termelésszerkezeti sajátosságok miatt nem tudja előállítani, másik hányada pedig az 

importból származó termékekhez képest árhátránnyal rendelkezik.
52

 

 

 

                                                 
52 Nyilvánvaló, hogy a hátrány a magas áron beszerzésre kerülő vetőmagok, vagy az EU szintjénél drágábban 

vásárolt takarmányok miatt sújtja a hazai agráriumot. 
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3.10. Az ágazat támogatottsága 

 

A magyar mezőgazdaság finanszírozása szempontjából kiemelt jelentősége van az EU-

csatlakozást megelőző és azt követő EU-transzfereknek. Az EU költségvetéséből a Közös 

Agrárpolitika rendszerén keresztül folyósított agrártámogatások és vidékfejlesztési kiadások 

közvetlenül járulnak hozzá az egyes tagállamok – köztük hazánk – mezőgazdaságának 

finanszírozásához. A termelői árak emelkedésén keresztül növelik a termelők jövedelmét. 

Ezek az agártámogatások különböző jogcímen kerülnek folyósításra, így a forrásfelhasználás 

céljának megfelelően hozzájárulnak az agrárszektor modernizációjához, finanszírozási 

gondjainak enyhítéséhez, a termelés jövedelmezőségének növeléséhez. A jövedelmezőség 

azokban a szektorokban emelkedik, ahol a termelői árak, az árbevételek növekednek, illetve 

azokban a tevékenységekben, amelyekben a támogatások, legfőképpen a közvetlen 

kifizetések a termelői jövedelmek jelentős részét képezik. 
 

A mezőgazdasági háztartások jövedelmének emelésére irányuló agrárpolitika 

eredményessége a jövedelemtranszfer hatékonyságával mérhető. Az elemzések többsége azt 

támasztja alá, hogy a támogatások legfeljebb fele kerül a mezőgazdasági háztartásokhoz. A 

területalapú támogatások 50 százaléka, a piaci ártámogatás 25 százaléka jut el a termelőhöz. 

A belföldi támogatások jövedelemtranszfer hatékonysága és kereskedelemtorzító tendenciája 

közötti kapcsolat elemzése azt mutatja, hogy minél nagyobb a termelő döntéseit nem 

befolyásoló támogatások aránya, annál nagyobb jövedelem marad a mezőgazdasági 

háztartásoknál és annál kisebb a támogatások termelésre és kereskedelemre gyakorolt hatása. 

A mezőgazdasági háztartások jövedelemhelyzetének pontos megismeréséhez azonban 

hiányoznak a teljes körű háztartás szintű adatok. Kockázatcsökkentési stratégiával 

(szerződéses termelés, biztosítás, határidős szerződések és opciós üzletek, vertikális 

integráció) is mérsékelhető a jövedelemingadozás.
53

 
 

2007. május 1-jétől már csak a közösségi szabályoknak teljes mértékben megfelelő, 

bejelentett, nemzeti támogatások tarthatók fenn. A 2007/2008-ban 38 támogatási konstrukció 

működött, ezekből kilenc a Bizottság notifikációja, 10 mezőgazdasági, 10 általános, illetve 

egy halászati rendelet, 8 pedig csoportmentességi EK-rendelet alapján került meghirdetésre. 
 

Az agrárgazdaság 2008. évi teljesítményét támogatta, valamint az agrár- és vidékfejlesztési 

támogatási célok megvalósítását elősegítette, hogy mind a hazai, mind az uniós források 

folyamatosan rendelkezésre álltak. A támogatási jogcímek az év során bővültek, így 

lehetőség nyílt speciális (fagykár, gabona, állatjóllét) kezelésére is. A támogatások 36 

százalékát (154 milliárd forintot) a központi költségvetés, 64 százalékát (272 milliárd 

forintot) az EU pénzügyi alapjai biztosították. A központi költségvetésből származó összeg 

2008-ban 19 százalékkal (35 milliárd forinttal) elmaradt a 2007. évi szinttől, az EU-forrásból 

származó összeg viszont 10 százalékkal (25,6 milliárd forinttal) magasabb volt, mint egy 

évvel korábban. Ezt a közvetlen támogatások szintjének 2013-ig tartó évi 10 százalékos 

bővülése tette lehetővé. A kizárólag nemzeti forrásból működő támogatások szerepe évről 

évre csökken, mivel egyes támogatási célok a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, az Agrár- és 

Vidékfejlesztési Operatív Program, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

intézkedéseiben jelennek meg. A közös agrárpolitikával nem egyeztethető célok támogatása 

megszűnt, csupán a 2011-ig történő rendezését szolgáló előirányzatok működnek. 

                                                 
53 Popp József: Az agrárpolitikák mozgástere a nemzetközi kereskedelem liberalizálásának tükrében, 2003, 

Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest 
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4. A magyar ipar két évtizedes fejlődése 
 

Gazdaságtörténeti tapasztalat, hogy a felzárkózó országok számára a legnagyobb húzóerőt majd 

minden esetben az iparfejlesztés jelenti. Az sem ritka, hogy néhány év átlagában meghaladja a 10%-os 

mértéket, azaz a fejlődés „kétszámjegyűnek” nevezhető. Az ilyen ugrásszerű ipari növekedésre több 

fejlett, és még több sikeresen felzárkózó országot lehetne példáként említeni Ezek kiadványunk háttér 

táblázataiban tekinthetők meg. A gyors növekedés legfőbb magyarázata, hogy viszonylag rövid időn 

belül több új, nagyteljesítményű „zöldmezős” ipari beruházás lép termelésbe. Ezek nagy részét a 

külföldről bejövő tőkebefektetők hozták létre, mégpedig nem csupán a meglévő belföldi igények 

kielégítésére, hanem világpiacra szakosodott korszerű vállalkozások formájában.  

 

Magyarország legutóbbi két évtizedes történetében „kétszámjegyű” ipari növekedésre az 

1997-2000 közötti években volt példa. Az is tény, hogy az időszak nagy részében nálunk átlag 

feletti ipari termelésbővülés ment végbe. Az ágazat imponáló teljesítmény többletére a 178,9 

százalékos bázis index hozható fel bizonyítékul. Ez még a velünk együtt csatlakozó 

tagországok teljesítményeit is jelentősen felülmúlja, nem is említve az általános mérceként 

használt uniós átlagokat. Az ipari termelés dinamikája az időszak egészében túlszárnyalta a 

nemzetgazdaság bruttó hazai termék növekedésének ütemét. Az utóbbi két évtized a magyar 

iparosodás egyik legsikeresebb periódusának értékelhető. 

 

III/11. ábra 

A magyar ipari termelés uniós átlagokhoz viszonyított növekedése
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Forrás: KSH- Stadat adatbázis 

 

A történelmi léptékben mérve is dinamikus ipari fejlődésnek a 2008. októberben kitört 

világgazdasági válság vetett végett. Az utóbbi két évben ezért nem hogy ipari növekedés nem 

volt, hanem olyan mértékű visszaesésnek lehettünk tanúi, amelynek nyomán az ágazat 

termelése az utóbbi évtized közepének, néhány esetben elejének szintjére esett vissza. Ez 

2008-ban 1,0, 2009-ben pedig, 17,3 százalékpontos ipari termelési szint csökkenést jelentett. 

Nemzetközi összevetésben megállapítható, hogy hasonló mértékű visszaesés nem számít 

ritkaságnak sem a fejlődő (felzárkózó), sem a régi fejlett tagországok körében. A 

teljesítménycsökkenés a korábbi rendkívül dinamikus exportnövekedés megtorpanásának, 

majd érezhető csökkenésének a következménye. 
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III/12. ábra 

A magyar ipari értékesítés volumenének és piaci szerkezetének

1993-2008 évek közötti változása (előző év = 100)

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Magyarország GDP  indexe Belföldi ipari értékesítés

Ipari exportértékesítés Összes ipari értékesítés

"Kétszámjegyű" ipari növekedésű évek

 
Forrás: KSH – Stadat adatbázis 

 

A válság a hitelezési szférát követően viszonylag gyorsan átterjedt az iparra is. A krízis 

főként azokat az országokat érintette, amelyekben jelentős „súlyú” külső piacokra 

szakosodott termelési struktúrák alakultak ki. Magyarország is ezekhez a nyitott és talán a 

nemzetközi munkamegosztásra túlzottan építő ipari országok közé sorolható.  
 

 A magyar ipar export piaci sebezhetősége az előző ábrán is érzékelhető volt. A 

nemzetközi adatokból az is kikövetkeztethető, hogy a 2009. évi ipari visszaesés jórészt 

azokban az országokban volt „elviselhető”, amelyek viszonylag nagy belső fogyasztói és 

felhasználói piaccal rendelkeztek. Lengyelországban például mindössze 3,6 százalékos 

volt a múlt évi ipari visszaesés mértéke. ÁKM alapú Eurostat adatok szerint – az 

ezredforduló körüli években – Lengyelország ipari szektoraiból származó kiviteli arány 

mindössze 15,2 százalékot tett ki. Ugyanez Magyarországon 30,3 százalék volt.
54

 A 

túlzottan exportra szakosodott iparágak „sebezhetőségét” mutatja az a tény is, hogy 

nálunk három viszonylag jelentős termelési részesedést elérő iparág van, ahol ez a mutató 

meghaladja az 50 százalékot.
55

 Magyarországon például az elektromos berendezések 

(61%), a ruházati termékek (53%), a motorgyártás termékei (50%) kerületek kivitelre, 

míg Lengyelországban csupán a ruházati termékek gyártása (61%) múlta felül ezt a 

szintet. 

 Az utóbbi húsz év ipari fejlődésének egy másik, sokak által hangoztatott vonása, a 

vállalati szerkezet duális természete. A következő ábrán ennek igazolására bemutatjuk, 

hogy a magyar ipar termelési szerkezetében mennyire domináns a nagyvállalati szektor 

(a legnagyobb vállalatok nettó árbevételben betöltött aránya meghaladja a kétharmados 

részesedést). 

                                                 
54 Ettől eltérő export részarányt mutathatnak az ágazati statisztikai kimutatások, amelyek az ipari termelés azon 

részét is kivitelként veszik számításba, amelyet valamely közvetítő szektoron keresztül értékesítenek külföldre. 

Magyarországnál ez az ipari termelés valamivel több, mint a felét teszi ki (2005. évi KSH adat szerint ez a 

mutató 51,9% volt). A 30,3% tehát egy ÁKM alapon számított mutató, amely az iparvállalatok közvetlen 

exportjának arányát jelzi. 
55 A túlzottan külpiaci szakosodás egyik legfőbb nemzetközi példájaként említhető meg a sokáig kiemelkedő 

teljesítményt elérő Írország, amely az ipari válság egyik legfőbb érintettje az Unióban. 
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III/13. ábra 

Az ipar nettó árbevételének 2004. évi megoszlása

főbb létszám kategóriák szerinti bontásban

(ipar összes nettó árbevétele = 100)
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Forrás: KSH – Vállalkozások gazdasági szerkezete, 2004 

 
Közismert, hogy a legnagyobb ipari vállalatok általában többségi külföldi tulajdonban vannak. Ezek 

jelentős része valamely multinacionális nagyvállalat magyarországi leányvállalata. Ahhoz, hogy ennek 

az iparszerkezetnek a különféle nemzetgazdasági hatásait elemezni tudjuk, a saját vállalati 

adatbázisunkban rendelkezésünkre álló legfontosabb ipari indikátorokat több metszetben (például 

tulajdoni és vállalatnagyság szerint megbontva) dolgoztuk fel. A két halmaz (az iparstatisztika és az 

ECOSTAT adatbázis) közötti esetleges különbségek tisztázását megkönnyítendő az iparstatisztikai 

adatok mellett bemutatjuk a mérlegbeszámolóra kötelezett nem pénzügyi vállalkozások legfontosabb 

termelési jellemzőit is. 

III/9. táblázat 
 

A hazai és külföldi tulajdonú vállalkozások nem pénzügyi és ipari szektoron belüli 

változási jellemzői (folyó áras adatok) 
 

 Év 
Nem pénzügyi vállalkozások összesen Iparvállalatok 

Hazai Külföldi Összes Hazai Külföldi Összes 

Nettó árbevétel 

(Mrd Ft) 

2000 15881,5 17177,4 33058,9 3428 9265,8 12693,8 

2008 31780,4 40033,7 71814,4 8223,4 21171,8 29395,2 

Megoszlás 

(%) 

2000 48,0 52,0 100,0 27,0 73,0 100,0 

2008 44,3 55,7 100,0 28,0 72,0 100,0 

Forrás: ECOSTAT – Vállalati adatbázis 

III/10. táblázat 
 

Az iparvállalatok nettó termelési értékének tulajdoni és vállalatnagyság szerinti 

jellemzői (folyó áras adatok) 
 

Metszetek megnevezése 

Nettó termelési érték  

(Mrd Ft) Index 
Megoszlás százaléka 

2000 2008 2000 2008 

Hazai 

Nagyvállalatok 1283,6 2077,5 161,8 10,1 7,1 

KKV-k 2144,4 6155,9 287,1 16,9 20,9 

Összesen 3428 8233,4 240,2 27,0 28,0 

Külföldi 

Nagyvállalatok 7764 17430,5 224,5 61,2 59,3 

KKV-k 1501,8 3741,3 249,1 11,8 12,7 

Összesen 9265,8 21171,8 228,5 73,0 72,0 

Mindösszesen 12693,8 29405,2 231,7 100,0 100,0 

Forrás: ECOSTAT – Vállalati adatbázis 

Megjegyzés: KKV a kis és középvállalatok gyakran használt rövidítése. 
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A szerkezeti változások jellemzésére a fentieken kívül más indikátorokat is felhasználnak. Ezekre csak 

a fejezet későbbi részeiben térünk ki. 

 

Az előbbiekből következik, hogy a magyar ipar teljesítményeinek legnagyobb hányadát ma 

már a többségi külföldi tulajdonú nagyvállalkozások állítják elő. Az is tény, hogy a KKV-

knál is jelentős a szerepe a külföldi tulajdonosoknak. Ez azért is vált ebben a kategóriában 

ennyire jelentőssé, mivel a nagy multinacionális cégek gyakran „magukkal hozták” az 

anyaországbeli beszállítóikat. Nálunk a hazai tulajdonú KKV-k nagyvállalatokhoz való 

integrációja sokkal gyengébb volt, mint jópár fejlett ipari országban. Az ilyen tulajdoni és 

vállalatnagyság szerinti szerkezetet nevezik a szakirodalomban duális gazdaságnak. Azt, 

hogy ennek milyen hatása lehet a nemzetgazdaság foglalkoztatási és jövedelemtermelő 

képességére, könyvünk más részeiben már bemutattuk. A továbbiakban ezek változását és 

legfőbb nemzetgazdasági hatását tekintjük át. 

 

 

4.1. Az ipar szerkezetváltozása 

 
Az utóbbi néhány évtizedben a nemzetgazdaság és ezen belül az ipar ágazati szervezeti besorolása – a 

nemzetközi statisztikai standardokhoz való alkalmazkodás nyomán – több alkalommal is érezhető 

változásokon ment át. Emiatt nem tudjuk ezek tényeit mindkét évtized teljességében összevetni. A 

vizsgált időszak elején ezért ezeket csak elnagyoltabban (néhány iparágra szűkítetten) vizsgáljuk, s 

csak a későbbi évekre térünk át a napjainkban használatos részletesebb iparági (ágazati) bontásra.  

 

III/11. táblázat 

 

A magyar ipar ágazati szerkezetének hosszabb időtávú változása 

(Az ipar folyó áras bruttó termelési értéke = 100) 

 

Megnevezés  1980* 1989* 2001 2005 2008 

Bányászat 8,1 5,7 0,5 0,4 0,5 

Feldolgozóipar 86,2 88,1 90,8 92,7 91,2 

Kohászat 9,1 10,5 : : : 

Gépipar 23,5 24,8 : : : 

Kohászat és gépipar együtt 32,6 35,3 49,6 55,1 54,8 

Építőanyagipar  3,5 3,1 2,5 2,5 2,9 

Vegyipar 18,6 18,5 14,2 16,4 17,5 

Könnyűipar 13,7 12,4 : : : 

Egyéb ipar 1,1 0,8 : : : 

Könnyű és egyéb ipar együtt 14,8 13,2 9,8 7,4 6,2 

Élelmiszeripar 16,7 17,8 14,7 11,4 9,8 

Villamosenergia ipar, gáz, gőzellátás,.. 5,7 6,2 8,7 6,9 8,3 

Ipar összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: KSH 1989. évi évkönyv és Stadat adatbázis alapulvételével számított adatok 

Megjegyzés:   */ A rendszerváltozást megelőző évek szerkezeti jellemzői 

      **/ A rendszerváltozás utáni évek szerkezeti jellemzői 
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Mindezek alapján megállapítható, hogy a közel négy évtized társadalmi-gazdasági 

változásainak hatásaként: 

 

 a rendszerváltozás előtt még jelentős hányadot kitevő bányászat mára már szinte 

eltűnt (mindez feltételezhetően az egyre kedvezőtlenebbé váló kitermelés feltételek, 

és a rossz hatékonyságú technológiák következménye); 

 az energetikai ipar (villamos energia, gáz-, gőzellátás) „súlya” viszont megnőtt (ez 

részben az utóbbi évek relatíve növekvő energiaárai miatti felértékelődés hatásának 

tulajdonítható); 

 a feldolgozóipar részaránya a rendszerváltozást követő időszakban 3-5 

százalékponttal megnőtt (ezen belül főleg a gépipar térnyerése volt látványos); 

 a rendszerváltozás egyik legfőbb „vesztese” a könnyűipar volt. Ennek részesedése 

mintegy fele a korábbinak. A visszaesés legfőbb oka a távol-keleti termelőkhöz 

viszonyított magas feldolgozási költség; 

 a gépipar rendszerváltozás utáni részaránya nemzetközi (uniós) munkamegosztásba 

való bekapcsolódásunk nyomán mintegy megduplázódott; 

 az építőanyag ipar (újabb szóhasználat szerint nemfém ásványi termékek gyártása) 

részarányának a kisebb változásait főleg a kormányzati ciklusokhoz kapcsolódó „stop 

go” politika határozta meg; 

 a vegyipar „súlyának” a növekedése a rendszerváltozást megelőző években volt 

jelentős, főleg a korábbi KGST együttműködésre alapozott árviszonyoknak 

köszönhetően. Ez a kedvezményezettség 1990-et követően megszűnt, de az iparág 

kisebb hullámzásokkal ugyan a nagyüzemi bázisainak köszönhetően még így is a 

korábban elért arány közelében tudott maradni; 

 az élelmiszeripar a rendszerváltozás „vesztesei” közé tartozik. Az utóbbi évtizedben 

kialakult aránya, a korábbinak mintegy kétharmadát teszi csak ki. Ez a mezőgazdaság 

teljesítőképességének a csökkenésével, és a magyar élelmiszeripari üzemek sok 

szempontból átgondolatlan privatizációjával hozható kapcsolatba. 

 
Ismert tény, hogy sok hazai vállalatnál az új külföldi tulajdonos néhány év után megszüntette a 

termelést azzal a szándékkal, hogy a korábbi anyavállalatai termékeinek biztosítsanak új piacokat. Sok 

élelmiszeripari üzemet ilyen üzletpolitika mellett egyszerű elosztó (raktározási és logisztikai) 

telephellyé minősítettek vissza. A privatizáció hatásai természetesen csak az itteni megjegyzésünknél 

komplexebben ítélhetők meg. Számos érv szól amellett is, hogy ezeket a vállalatokat az akkori 

állapotukban (piacgazdasági viszonyok között) csak jelentős „tőkeinjekcióval” lehetett volna tovább 

működtetni, erre viszont az akkori években rendelkezésre álló közösségi források nem voltak 

elégségesek. Más oldalról az is tény, hogy a privatizációs döntésekben lényeges szerepet játszottak a 

költségvetési hiányok enyhítésére irányuló törekvések. Erre bizonyítékként a privatizációs törvényben 

meghatározott korlátozások többszöri felülvizsgálata (a nem értékesíthető állami „stratégiai” vagyon 

körének folyamatos szűkítése) és az Állami Számvevőszék több utólagos vizsgálata szolgáltathat 

érveket. Az is biztos, hogy a kérdés, mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban a gazdaságtörténet 

egyik legnehezebben kutatható, megítélhető témája lesz még sokáig. Miként korábban már utaltunk rá, 

az egyes nemzetgazdasági ágak, ezen belül különösen az ipar legújabb időszaki változásainak 

értékelését némiképp nehezíti, hogy az utóbbi egy évtizedben kétféle ágazati besorolás szerint 

készültek a statisztikai kimutatások. Ez a tapasztalatok szerint kisebb különbségeket okozhattak az 

arányokban (vizsgálataink szerint 2001 és 2008 között ezek különbsége mindössze -0,4 és +1,2% 

közötti szórást mutatott). 
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III/12. táblázat 

 

Az ipari termelés ágazati (alágazati) arányainak közel két évtizedes változásai  

(összes ipari termelés = 100) 

 

Ágazat (alágazat) megnevezése 1995 2000 2002 2005 2006 2007 2008 

Bányászat 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 

FELDOLGOZÓIPAR  84,6 88,0 87,7 86,4 85,6 82,1 80,3 

Élelmiszer, ital, dohány gyártása 21,9 13,8 14,5 11,3 10,4 9,4 9,6 

Textília, bőrtermék gyártása 3,7 3,4 2,7 1,8 1,7 1,4 1,1 

Fa-, papírtermék gyártása 5,8 4,3 4,0 3,4 3,2 3,0 2,8 

Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 8,5 7,6 8,5 7,3 8,4 7,1 8,0 

Vegyi anyag, termék gyártása 5,6 4,4 3,8 3,8 4,2 3,9 3,6 

Gyógyszergyártás 2,5 2,0 1,6 2,3 2,4 2,0 2,1 

Gumi, műanyaggyártás 3,2 3,2 3,1 3,6 3,4 3,5 3,4 

Nemfém ásványi termék gyártása. 3,3 2,8 2,8 2,8 2,9 2,6 2,7 

Fémalapanyag gyártása 9,9 7,5 7,0 7,0 7,9 7,2 7,6 

Számítógép, elektronika termékgyártása 3,4 14,1 16,3 18,1 14,5 16,4 16,4 

Villamos berendezés gyártása 4,2 4,8 5,3 6,0 6,4 5,4 2,3 

Gép, gépi berendezések gyártása 3,5 3,1 3,0 3,2 3,0 3,7 6,0 

Járműgyártás 6,8 14,5 12,7 13,6 15,0 14,6 12,9 

Egyéb feldolgozóipar 2,4 2,4 2,3 2,1 2,1 1,9 1,8 

Energiaipar (áram, gáz, gőz) 11,9 9,3 9,5 10,7 11,9 15,4 17,0 

Vízellátás 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 

Hulladékgazdálkodás 1,5 1,3 1,3 1,5 1,3 1,2 1,3 

Ipar összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: ECOSTAT – Vállalati adatbázis 

Megjegyzés: a szerkezeti változásokat befolyásoló nagyobb módszertani különbségek főként a könnyűipari és 

fémgyártási alágazatok részarányait, valamint a gép és berendezésgyártás és az energetikai szektor „súlyát” 

téríthették el a korábbi nagyságrendektől. 
 

A magyar ipar legújabb időszaki szerkezeti változásai a fenti táblázatban kiemelt 

tendenciákat mutatják. Ezek közül két ipari aggregátum egymásnak ellentmondó változása 

érdemel említést. Az energiaipar súlyának jelentős növekedése immár tartósnak látszik, a 

feldolgozóipar mintegy 4 százalékpontos térvesztése viszont jórészt az élelmiszer és 

könnyűipar zsugorodásának tulajdonítható. Az utóbbi évtized iparon belüli legnagyobb 

szerkezeti változását a két húzóágazatnak nevezett alágazat, a járműgyártás és a számítógép 

és elektronikai termékek gyártása jelentette.  
 

A fenti táblázatban megadott szerkezeti arányokkal összevetve mindkét szektornál 10 százalékpontot 

némileg meghaladó termelési értékbeli különbség is előfordul. (Ez a besorolási rendszer változásának 

következménye, de erre a hatásra még az is ráerősített, hogy ez az előbbinél mínuszként, az utóbbinál 

pluszként veendő számításba). Az ilyen nagy eltérésben valószínűleg az is közrejátszhatott, hogy 

néhány nagy multinacionális vállalat fő profilja a fejlődés eredményeként oly mértékben módosult, 

hogy az idővel más alágazati besorolást eredményezett. Ez a magyarázata annak is, hogy a villamos 

berendezésgyártás részesedése miért csökkent a felére. Amennyiben a két alágazat szerkezeti 

jellemzőit együtt vesszük számításba, akkor már jobban elfogadható arányváltozásokhoz jutunk. Ehhez 

még azt is hozzá lehet tenni, hogy a gép, gépi berendezések gyártása 2008. évi arány megugrása is egy 

ilyen átsorolódási effektusra vezethető vissza. A többi itt nem említett iparág súlyarány változásai 

között érdemi különbségek nem keletkeztek, azok súlya alapvetően változatlannak nevezhető.  
 

A tapasztalt változások első megközelítésben egy modernebb, korszerűbb és egyben 

versenyképesebb iparszerkezet irányába való elmozdulásként értékelhetők. A gépipar és ezen 
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belül a korábban húzó ágazatként számon tartott néhány alágazat export részesedése 

jelentősen emelkedett, és így már jóval meghaladja a szektor termelési arány szerinti súlyát. 

Hasonló a helyzet a számítógép, elektronikus berendezések gyártásánál is. Ennek 

feldolgozóipari exporton belüli súlya 2001-ben 24,0 százalék volt, 2004-re pedig 

megközelítette az egyharmadot (32,1%-ot ért el), bár 2008-ra 26,8 százalékra visszaesett. A 

jelzett részarányok mintegy 7-10 százalékponttal magasabbak, mint amit az iparág korábbi 

termelési súlya képviselt (ezek a felsorolt évek szerinti sorrendben 15,7, 22,0, illetve 19,0%-

ot tettek ki). A járműgyártásban is hasonló arányváltozások voltak. (2001-ben az alágazat 

export részesedése 26,6%-ot tett ki, a termelésnél viszont csak 17,6%-os arányt képviselt. 

2004-ben 25,3, illetve 17,6%-ot mutattak, 2008-ban 28,1, illetve 20,9%-on álltak).  
 

A szerkezeti változások okaira adott első magyarázat valószínűleg egyértelműen pozitív 

lehetne, ha az ezekben a szektorokban megtermelt jövedelem nagy hányada magyar 

jövedelemtulajdonosokhoz kerülne. Ugyanakkor, miként már utaltunk rá, a magyar gazdaság 

e szektorainak fejlesztése jórészt külföldi befektetők működő tőke behozatala révén valósult 

meg. Ezekben, a nyugati multinacionális vállalatok leányvállalataiban megtermelt 

termékekben köztudottan kevés a magyar hozzáadott értéktartalom. Sőt az is feltételezhető, 

hogy ezeknek a magas termelékenységű iparágaknak a térnyerése lehet az egyik oka az 

európai viszonylatban is alacsony foglalkoztatási rátánknak.  
 

Az előzőekben vázolt szerkezeti változások alapján az egyes iparágakat különböző csoportokba lehet 

sorolni. Elemzéseink szerint vannak rövidtávon is versenyképtelen, kiszoruló iparágak, egy további 

részük viszont romló, más részük jó versenyképességű, de korlátozott expanziós képességű 

szektoroknak tekinthető. Ezek a csökkenő „súlyú”, de mérsékelten növekvő teljesítményű alágazatok. 

Végül vannak kevésbé növekvő, szerény részarány bővülést mutató és dinamikusan növekvő, jórészt a 

világpiacra szakosodott „húzó ágazatok” is. Az ipar legutóbbi egy-két évtizedes szerkezeti 

változásainak főbb nemzetgazdasági hatásait ezért e csoportosítás szerint részletezve mutatjuk be, 

nagyjából azonos mutatószámrendszer és logika alapján. 

 

 

4.2. Kiszoruló iparágak 
 

Bányászat 
 

A globalizációs folyamatok egyik legfontosabb hatása volt, hogy felértékelte a világpiaci értékesítésre 

alkalmas, versenyképesen kitermelhető természeti kincseket. Az ilyen forrásokkal rendelkező 

országokban a bányászat az egyik legjövedelmezőbb ipari ágazat.56 EU-27 átlagban nézve az is 

elmondható, hogy ez az ágazat a második legmagasabb bruttó operatív eredmény hányaddal rendelkező 

nem pénzügyi szektor.57 Sajnos Magyarországon ma már alig van olyan gazdaságosan kitermelhető 

természeti forrás, amely exportképes lenne, és a hazai szükségletekre termelő bányák nagy része is 

egyre kevésbé tud versenyben maradni az importtal szemben. Ez nagyobb részben a rossz természeti 

viszonyoknak, kisebb részben a piac-meghatározó országoktól eléggé elmaradó termelékenységi és 

hatékonysági eredményeinknek tulajdonítható. Így a korábbi bányászati kultúráinknak ma már csak 

egy-egy szegmense maradt meg. A kő és ásványbányáink például annak köszönhetően maradtak fenn, 

az importra rárakódó magas szállítási költségek aránya eléggé megdrágítaná a távoli országokból való 

beszerzéseket. Napjainkra megszűntek olyan korábban jelentős termelési volument képviselő 

bányászati ágazatok, mint a bauxit- és uránbányászat, de a múltban még a hazai szükséglet nagy részét 

kielégítő szénhidrogén mezőinkből kitermelhető kőolaj és földgázkincs is egyre korlátosabban áll 

rendelkezésünkre. A szénbányászat ma már erőművel közösen működtetve sem kifizetődő tevékenység 

(lásd például az MVM Rt. Vértesi Erőmű fokozatos felszámolásáról született közgyűlési döntését).  

                                                 
56

 Ez tükröződik a relatíve magas bányajáradékokban is. 
57 A forrás itt is és a következőkben alkalmazott uniós viszonyításoknál az Eurostat – European business – Facts 

and figures, 2009 évkönyve. 



III. A magyar gazdaság fejlődésének szerkezeti sajátosságai 
 

 

E C O S T A T 151 

A bányászat az egyik leginkább kiszoruló iparág. 1980-ban például még ez a szektor adta az 

ipari termelés 8,1 százalékát, napjainkra viszont aránya már csak 0,5 százalékot tesz ki. Ez – 

sok más iparággal ellentétben – a vállalati demográfiai adatokkal kevésbé igazolható 

folyamat eredménye, sokkal inkább termelési és jövedelmezőségi adatokkal támasztható alá. 

A rendszerváltozás az ágazatban a korábbi nagyvállalatok egyfajta feldarabolását 

eredményezte,
58

 a kisebb üzemek kedvező feltételekkel tovább működtek, az alacsony 

hatékonyságú termelést két ütemben fokozatosan leállították. 
 

1989-ben a bányászatban foglalkoztattak száma 84 ezer fő volt, 2008-ra viszont már alig 

haladta meg az 5 ezret. Ez a változás hosszú távon önmagában több tízezer munkahely 

megszűnésével járt együtt. Az is sokat mondó információ, hogy a rendszerváltozás utáni 

második évtizedben
59

 az ágazat 2008/2000. évi volumenindexe mindössze 1,3 százalékos 

növekedést mutat. Újdonság ugyanakkor, hogy a kedvező konjunktúrájú években a bányászat 

hozzájárulása a GDP-hez mintegy megkétszereződött, de még így is az ipari bruttó hazai 

termék mindössze 2 százalékát közelítette meg. Hosszú távon nézve az eseményeket az is 

megállapítható, hogy csak a szénhidrogén és a kő kavicsbányászat természeti feltételei teszik 

lehetővé az iparág egyre csökkenő részesedésű fenntartását. Ugyanakkor azzal is számolni 

kell, hogy a bányászati vállalatok gazdálkodási kondíciói sem érik el az ágazat piac-

meghatározó országainak színvonalát. A két legfontosabb versenyképességi mutató (az egy 

főre jutó termelékenység, illetve az operatív üzemi eredményhányad) 2006. évi szintje 

alapján nézve sem látszik érdemi változás a magyar bányászat kiszorulásának ütemében. A 

két mutató szerinti uniós rangsorban Magyarország eléggé hátul áll. A bérrel korrigált 

termelékenységi mutató (amely az egy főre jutó GDP és a bérszínvonal különbség egyfajta 

keveréke) uniós sorrendjében – a 26 ország mezőnyében
60

 – hátulról a nyolcadik helyen 

állunk, a bruttó operatív eredményhányad tekintetében mindössze négy tagországot előzünk 

meg. Az ágazat piac-meghatározó országainak a bérrel korrigált termelékenységi színvonala 

mintegy három-tízszerese a miénknek, a vállalati jövedelmezőségben 2,5-4,0-szeres a 

különbség. Ugyanakkor az is tény, hogy az ágazat technológiájának modernizálását jelző 

beruházási ráta mutatója szerint is csak a tagországok középmezőnyébe tartozunk, tehát 

ugrásszerű javulásra középtávon sincs sok esélyünk. A bányászaton belül a hazai-külföldi, 

illetőleg a kis és nagyvállalatok versenyképességi jellemzői között nincs nagy különbség (a 

termelékenységnél például a külföldi tulajdonú csoport szintje mintegy kétszerese, a 

jövedelmezőségnél másfélszerese a hazai vállalkozásokénak, a kis- és nagyüzemek között 

pedig érdemi eltérés alig mutatható ki).  

 

 

Élelmiszeripar, ital- és dohányárugyártás 

 

Az ebbe az iparágba sorolt vállalatok száma a rendszerváltozás előtt megközelítette a 10 

ezret, s az egyik legjelentősebb foglalkoztató és export árualap termelő szektorunk volt. Az 

ezredfordulóra viszont az ide tartozó vállalatok száma 4 ezer alá csökkent. Ezek a jellemzők 

az ágazat jelentős visszaszorulására utalnak. A kiszorulás egy kiemelt indikátor szerinti 

nagyságrendjét már korábban bemutattuk. 1980-ban a szektor aránya még az ipar nettó 

                                                 
58 1989-ben például 209 bányászati ipartelep volt, 2000-re viszont a számuk 401, 2008-ban pedig 469 lett. Az 

ágazat nagyvállalatainak a száma 2000-ben mindössze 2, 2008-ban pedig 5 volt. 
59 Itt figyelembe kell venni, hogy a bányabezárások fő időszaka emlékeink szerint a múlt század nyolcvanas 

évtizede volt. 
60 Az Eurostat adatbázisában Máltára nincs adat. 
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termelési értékének a 16,7 százaléka volt, 2008-ra viszont lecsökkent 9,8 százalékra. A 

foglalkoztattak számának változása is hasonló mértékű „súlyvesztést” jelez. Ezek száma 

1989-ben még közel 200 ezer fő volt, az ezredfordulón viszont már csak 115 ezret tett ki, 

2008-ra 98 ezer főre csökkent. A változás legfőbb oka az iparág nagyvállalatainak korai 

privatizációja lehetett, a másik talán a dohányzás káros egészségügyi hatásainak 

visszaszorításáért folytatott kampányok napjainkra beérő eredményének tulajdonítható hatás. 

Ismeretes, hogy a kilencvenes évtized elején – a nemzetgazdaság szorító pénzügyi 

helyzetében – elsőként az akkor még viszonylag korszerűnek számító és jelentős külső 

piaccal is rendelkező élelmiszeripari vállalataink eladására került sor. Ezek viszonylag 

gyorsan el is keltek, főleg azért, mivel a fejlett nyugati országokban jelentős túltermelés volt 

és az ottani vállalatoknak Magyarország és a környező országok új piacot jelentettek. A 

piaccal együtt birtokukba vett vállalatok révén azután az új tulajdonosok egy belső termelői 

átcsoportosítás nyomán több magyar nagyvállalat termelését radikálisan csökkentették, sőt 

sok esetben idővel még az itteni termelést is felszámolták.
61

 Ennek legismertebb példája a 

magyar cukorgyártás megszüntetése volt. A kiszorulás tendenciája jut kifejezésre abban is, 

hogy az összességében gyarapodó vállaltszámon belül a nagyvállalatoké kb. egyharmaddal 

csökkent (92 egységről 62-re módosult). A külföldi tulajdonú vállalkozásoknál a változások 

egy másik érezhető hatása a foglalkoztatás jelentős, majd egyharmados csökkenése volt a 

termelékenység növekedése következtében. A hazai tulajdonú vállalkozásoknál ugyanakkor 

csak minimális (mintegy ezerfős) mérséklődés következett be, ami egyfelől jó, másfelől 

igazolja azokat a véleményeket, amelyek e szektor romló versenyképességére utalnak. 
 

Az iparág sok szempontból átgondolatlan privatizációja nyomán tapasztalható piacvesztés 

folytatódása az export hányad változásainál is tetten érhető. 2000-ben például még az ágazat 

értékesítésének majd negyede került kivitelre, 2008-ra viszont ez az arány 20 százalék alá 

csökkent. A részletes adatokból az is kikövetkeztethető, hogy a nagyobb külpiaci térvesztés 

jórészt a külföldi tulajdonú vállalkozásoknál alakult ki. Ezek export hányada 29,6 százalékról 

23,8 százalékra csökkent, ugyanakkor a hazai tulajdonú vállalkozásoknál 15,0 százalékról 

mindössze 13,8 százalékra mérséklődött. Az utóbbi egy évtized során az iparág GDP 

hozzájárulása is csak minimális növekedést mutat (2000-ben az iparon belül 10,8-ot, 2008-

ban 11,1%-ot ért el). Mivel itt is folyó áron számított eredményről van szó, és bizonyos 

jelekből ítélve még az is feltételezhető, hogy az élelmiszereknél az ipari árszínvonalban 

nagyobb ütemű áremelkedések voltak, ezért azt is ki lehet jelenteni, hogy az ágazat 

jövedelemtermelő képessége valószínűleg csökkent. A hazai elkölthető jövedelem 

mérséklődött, ami nem kis részben a külföldi tulajdonosoknak nyújtott jelentős 

adókedvezményeknek és a részükre kifizetett magas osztaléknak tulajdonítható. Csak 

példaként említjük meg, hogy az ágazat külföldi tulajdonosainak nyújtott adókedvezmények 

összege 2000-ben kb. tízszeresét, 2008-ban pedig 15-szörösét tette ki a hazai tulajdonosoknak 

nyújtott kedvezményeknek.  
 

A hazai élelmiszeripari vállalkozások térvesztésének természetesen itt is vannak 

versenyképességi hátrányokra visszavezethető okai. Az iparág bérrel korrigált 

termelékenységi mutatója – az uniós tagországok mezőnyében – még jó közepesnek 

mondható, és meghaladja néhány fejlett uniós tagország (például Ausztria, Németország) 

                                                 
61 A hazai termelők belföldi piacainkról való kiszorulásának újabban van egy élelmiszerbiztonsági kockázat 

növelő hatása is, ami az uniós élelmiszerellenőrzési szabályok érvényesülésének a következménye; nevezetesen 

hogy csak a gyártó, illetve az unióba való első belépést megvalósító importőr felelős a termék minőségéért, ami 

az utóbbi évek sok élelmiszer botrányának fényében nem teljesen megnyugtató megoldás.  
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szintjét, de már alatta van több „olcsó bérű” régiós versenytársénak (például Romániának, 

Bulgáriának vagy Lengyelországnak). Az iparág bruttó operatív eredmény rátája viszont a 

tagországok utolsó harmadának első felébe sorolódik. A beruházási rátánk is közepesnek 

mondható, ezért a hosszabb távú kiemelkedésre sem sok az esélyünk. A belső 

(tulajdonviszonyok szerinti) növekvő versenyképességi differenciálódást jelzi továbbá az is, 

hogy 2000-ben, a külföldi tulajdonú vállalatok bérrel korrigált mutatója mintegy 100 

százalékkal, a jövedelmezőségi szint pedig egyharmaddal múlta felül a hazai tulajdonú 

vállalatokét. Ugyanez 2008-ra a termelékenységi mutatónál négyszeres, a jövedelmezőségi 

adatoknál pedig kétszeres különbséget jelent. A nagy- és kis- és középvállalatok között 

jórészt a termelékenységben és a műszaki színvonalban van lényeges különbség, a 

jövedelmezőségnél már kisebb a differenciálódás mértéke. Ebből következik, hogy az iparág 

eddig kevésbé preferált kis- és közepes vállalkozásainak támogatásával az élelmiszeripar 

visszaszorulása mérsékelhető, talán még meg is állítható. E mellett a foglakoztatási képesség 

is javítható, olyan (elmaradott) körzetekben, ahol a strukturális munkanélküliség jóval az 

átlag feletti.  

 

 

Textília, bőrtermék gyártás 

 

A textília, bőrtermék gyártás szinte az egész Unióban erősen visszaszoruló szektornak számít. 

Az a néhány, korábban fejlett textil-és bőrruházati iparral rendelkező uniós tagország (például 

Németország, Olaszország vagy Nagy-Britannia) is csak úgy tudja a távol keleti országokkal 

szembeni permanens pozíció vesztését lefékezni, hogy viszonylag magas hozzáadott érték 

tartalmú divatáruk gyártására állt át. Magyarország még rosszabb helyzetben van, és csupán a 

fejlett uniós országoknak felvállalt bérmunka konstrukcióval tudja ideig-óráig fenntartani a 

meglévő, nagyobb keresletre kifejlesztett termelési kapacitásai egy részét. Ezt jelzi az is, 

hogy amíg a „divatot diktáló” országok textilruházati vállalatai bruttó operatív eredmény rátái 

majdnem kétszeresét teszi ki az ottani alapanyag termelő vállalatokénak, addig nálunk ilyen 

különbség szinte nincs. A verseny tehát nem az Unión belül, hanem főleg világpiaci szinten 

zajlik, amely hosszútávon egyre kilátástalanabbnak tűnik számunkra. Ezt a véleményt az is 

alátámasztja, hogy a magyar ruházati ipari vállalatok beruházási rátája az egyik 

legalacsonyabb a tagországok között. Az is az iparág erőteljes visszafejlődésének tényét jelzi, 

hogy 2000 és 2008. között majd egynegyeddel csökkent az iparágban működő vállalkozások 

száma (ez az időszak elején 3996 darabot tett ki, az időszak végére lecsökkent 2968-ra). 

Hasonló ütemű visszafejlődést mutatnak a különféle érték mutatók szerinti arányok változásai 

is. 1995-ben a textília, bőrtermék gyártás ipar nettó termelési értékre vetített aránya még 3,7 

százalék volt, ez 2008-ra lecsökkent 1,1 százalékra. Az iparág a legnagyobb „súlyát” a múlt 

század hatvanas évtizedében érte el, amikor is az egyik legjelentősebb „deviza kitermelő” 

alágazatnak számított. Újabban azonban még folyó áron számítva is erősen csökkent a kivitel 

értéke (2000-ben még 259,8 milliárd forint volt, 2008-ban pedig csak 208,0 milliárdot ért el). 

Az is tény, hogy a textil- és bőrruházati termékek termelésének hozzáadott érték hányada 

alacsony, a hazai iparági rangsor végéhez közel helyezkedik el. Ugyanakkor az is köztudott, 

hogy az iparág az egyik legnagyobb munkaerő felvevő szektor volt. 1958-ban például csupán 

a textilruházati iparban az ipari foglalkoztatottak 10,3 százaléka dolgozott.
62

 2008-ban 

viszont a bőrtermék gyártással együtt kimutatott létszámarány mindössze 7 százalékot tett ki. 

                                                 
62 Forrás: Dr. Fülöp Sándor - Simán Miklós: A textil- és ruházati ipar gazdaságtana, Közgazdasági és jogi 

könyvkiadó 1965.  
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Ugyanez 2000-ben még 13,7 százalékot ért el. Az itt bemutatott arányokból az is 

kikövetkeztethető, hogy a textília, bőrtermék gyártás az egyik legmunkaigényesebb 

iparágunk volt. 2000-ben például az iparág vállalatai még több mint százezer (117 ezer) 

munkavállalónak adtak munkát, 2008-ra viszont a dolgozók száma 53 ezerre csökkent.  

 

 

Fa, papírtermék gyártása
63

 

 

A szektor piac-meghatározó országai közismerten a skandináv országok. Régiónkban a 

nagyobb erdőállománnyal rendelkező Románia, vagy Ausztria érdemel kiemelt figyelmet. 

Magyarország faalapanyag adottságai kedvezőtlenek, csupán a hazai szükséglet egy részének 

kielégítését teszik lehetővé. Versenypozícióink is rosszabbak a piac-meghatározó 

országokénál, ezért az iparág fokozatos kiszorulása folyamatban van. Ezt jelzi az alágazat 

vállalatai számának a csökkenése is. 2000-ben például még 5455 vállalat működött, 2008-ra 

ez 5096 darabra módosult. A visszaszorulást jelzi az is, hogy az iparág termelési részesedése 

az 1995. évi 5,8 százalékról, 2008 végére 2,8 százalékra esett vissza. Az iparág 

foglalkoztatási hatása is viszonylag kicsi, mindössze 50 ezer fő körüli dolgozót 

foglalkoztatnak. A szektor vállalatainak hosszú távú fenntartása inkább importmérséklő és a 

magyar erdőségek faállományának jobb hasznosítása szerepében jön számításba 

(meglehetősen anyagigényes iparágról van szó). A versenyben való helytállást nehezíti az is, 

hogy az alágazat termelékenységi mutatói az uniós rangsor végére helyezik országunkat, és 

nem jobb a helyzetünk a jövedelmezőségi mutatók sorrendjében sem. Az iparág hazai 

jellemzőihez az is hozzá fűzhető, hogy viszonylag kicsi a nagyobb és a többségi külföldi 

tulajdonú vállalatok aránya. 

 

 

Villamos berendezések gyártása 

 

Az iparág fejlődésének csúcsa a kilencvenes évtizedre tehető. Akkoriban húzó ágazatként is 

említettük. Időközben azonban – a TEÁOR változások és az ide tartozó vállalatok belső 

profilváltozásai és különféle kiszervezések nyomán – visszafejlődő (kiszoruló) iparág lett 

belőle. Ezt a következtetésünket megerősíti az ipari termelésen belüli arányának jelentős 

csökkenése is, amely az 1995. évi 4,2 százalékról, 2008-ra 2,3 százalékra csökkent. Ezt a 

minősítést mind a vállalati demográfiai, mind a foglakoztatási, mind a kibocsátási (például 

export értékesítési és GDP termelési) mutatók kisebb-nagyobb visszaesése is alátámasztja (a 

vizsgált időszakban például a vállalatok száma 848-ról 706-ra csökkent, a foglalkoztattak 

létszáma 57 ezerről 30 ezerre mérséklődött, a nettó árbevétel mindössze 11,6 százalékos 

többletet mutat, az export szinten maradt). Ezek a tendenciák kevésbé tulajdon- és 

vállalatnagyság függők, mint ahogy azt más iparágaknál tapasztaltuk. Mindez azzal járt 

együtt, hogy a vállalatok üzemi eredményének értéke – kisebb termelékenység javulás 

ellenére – a felére csökkent. Ennek oka, hogy az uniós tagországok mezőnyében a bérrel 

korrigált termelékenységi színvonalunk közepesnek mondható, a bruttó operatív eredmény 

pedig a tagországok utolsó harmadába került, ami azt is valószínűsíti, hogy az iparág hosszú 

távon ma már a kevésbé perspektivikus szektoraink közé tartozik. 

 

 

                                                 
63 Teljesebb iparági felsorolásban a szektorhoz még a nyomdaipart is hozzá számítják. 
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Fémalapanyag gyártás (kohászat) 

 

A magyar fémalapanyag gyártás kohászati egységeinek a száma a rendszerváltozást követő 

években jóformán harmadára csökkent. Napjainkban csupán a Dunai Vasmű üzemelése 

tekinthető többé-kevésbé folytonosnak, bár ez is eléggé veszteséges cég hírében áll. Ennek is 

többségi külföldi tulajdonosa van. Az iparág magyar nemzetgazdaságon belüli szerepe egyre 

kisebb, és inkább a hazai kereslet egy részének kielégítését szolgálja. Az ágazat többi 

vállalata az ún. fémfeldolgozási (fémtömegcikk) iparba tartozik. 

 

 

4.3. Mérsékelten növekvő iparágak 

 

Fémalapanyag gyártás (fémtömegcikk ipar) 

 

Az iparág kisebb (jórészt fémtömegcikk gyártással foglalkozó) vállalatainak a száma az 

utóbbi évtizedben mintegy 5 százalékkal nőtt. A foglalkoztattak körének bővülése is jórészt 

ennek tudható be, de más mutatók (például az export, a GDP termelőképesség, üzemi 

eredmény) alapján is szerény növekedés tapasztalható. Ugyanakkor a kohászattal együtt 

számított termelési részesedése több mint 2 százalékponttal csökkent. Emiatt soroljuk ennek 

az aggregátumnak a korábban fémtömegcikk iparnak nevezett halmazát ebbe a csoportba. E 

szektor viszonylagos súlycsökkenését az is előidézte, hogy a tőkehiánnyal küzdő belföldi 

nagyvállalati szektorban erős hatékonyság romlás következett be. A szektor relatív súlyának 

csökkenése kimutatható a működő vállalkozások számának a visszaesésében is (ezek száma 

25-ről 17 egységre módosult). A külföldi nagyvállalatok termelékenységi és jövedelmezőségi 

jellemzői ugyanakkor alig különböznek a KKV szektorba tartozó vállalakozásokétól. Ebből 

következik, hogy a KKV-k fokozott állami támogatása akár megállíthatja az iparág 

térvesztését és a magas munkaigény miatt új munkahelyek keletkezéséhez is hozzájárulhat.  

 

 

Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 

 

A kohászat és a szénbányászat előzőekben vázolt visszaszorulása nyomán a hazai 

kokszgyártás erős kiszorulást mutat. Az ágazat másik szakágazata, a kőolajfeldolgozás 

viszont a belső fogyasztás változásaira érzékeny szektor, és az is tény, hogy a világpiaci 

ártendenciák miatt egy felértékelődő szakágazatnak számít, ami csökkenti a relatív 

súlyvesztés nagyságát. Emellett a szektor fejlődésére az is befolyással van, hogy itt 

tevékenykedik hazánk egyik regionális multinacionális cége a MOL Rt, amelynek 

üzemgazdasági eredményei számos környező ország gazdasági viszonyainak hatását is 

tükrözi. Ebből következik, hogy az alágazat múltbeli és jövőbeli fejlődésében ezek (például a 

Slovnaft és az INA veszteséges működése) meghatározó szerepet töltenek be. Az alágazat 

KKV szektora ugyanakkor viszonylag dinamikus teljesítményváltozásokat mutat, bár azok is 

nagyrészt a két monopolhelyzetben lévő nagyvállalat (Dunai Vasmű és MOL Rt) 

teljesítményéhez igazodnak. 

 

Az ágazat utóbbi évtizedre jellemző kibocsátási mutatói (folyó áron) két-négyszeres 

növekedést jeleznek. Ilyen dinamika mellett a termelés volumenmutatói is kisebb növekedést 

valószínűsítenek, s ezt néhány főtermékük naturális adatai is megerősíteni látszanak. Még 

erőteljesebb növekedés figyelhető meg a szektor kiviteli és GDP változási adatainál. Ebben 
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minden bizonnyal az is közrejátszott, hogy a kőolaj és földgázfeldolgozás és szolgáltatás 

vertikumai napjainkra szinte teljes körűvé váltak és így adott nyersanyagból mind több, és 

értékesebb termék előállítására alkalmasak. Ugyanakkor a hazai és regionális piac fejlődése 

korlátokat szab a növekedés elé, ami abban is kifejezésre jut, hogy az ágazat iparon belüli 

termelési részaránya az átlagtól némileg elmaradva, néhány tizedes tartós csökkenést jelez 

(ez 1995-ben még 8,5 százalékot tett ki, 2007-ban 7,1, 2008-ban pedig 8,0 százalékot 

mutatott). Az iparág régiós versenytársainkkal szembeni
64

 versenyképessége jónak mondható, 

ezt jelzi többek között az üzemi eredmény dinamikus növekedése is. Egyedül a lengyelek 

termelékenységi és jövedelmezőségi mutatói haladják meg a magyar vállalatokét, és a 

változás tendenciája is mindvégig jelentős javulást mutat.  

 

 

Vegyi anyag-, termék gyártása 

 

Az alágazat fejlődésére növekvő termelési koncentráció a jellemző. Ez részben a 

vállalatszám, nagyobbrészt a foglalkoztattak létszámának visszaesésében jut kifejezésre. 

Ugyanakkor itt is megfigyelhető, hogy a rendszerváltozást követően sok korábban állami 

nagyvállalat feldarabolódott, majd ezeknél már fokozottan érvényesültek a verseny szelekciós 

hatásai is. Ennek eredményeként 2000-ben még 629 vállalat tartozott e szektorba, 2008-ban 

viszont már csak 542 vállalkozást tartottak nyílván. A teljes vegyiparban (amelybe a vegyi 

anyag, termékgyártáson kívül még a gyógyszer, továbbá a gumi és műanyagtermelés is 

beletartozik) 1989-ben még több mint 100 ezer munkavállalót foglalkoztattak, 2000-re 

viszont a számuk 70 ezer alá csökkent. A szektor egészén belül a vegyi alapanyag-, 

termékgyártásban foglalkoztatottak száma mindössze 20,8 ezer főt tett ki. Ebből 14 ezer 

munkavállaló a nagyvállalatokban, 8,8 ezer fő pedig a KKV szektorban dolgozott. 2008-ra az 

iparág alkalmazottainak száma 14 ezerre csökkent. Ezen belül pedig olyan arányok alakultak 

ki, hogy a két vállalatcsoportban dolgozók száma közel azonos lett (a nagyvállalatokban 7,1, 

a kis és középvállalatokban 6,9 ezer fő alkalmazására került sor). Időközben (folyó áron 

nézve) majdnem kétszeresére nőtt a vállalatok nettó árbevétele, a kivitelé több mint 

megkétszereződött. A nagyvállalatok térnyerése e mellett kedvezően befolyásolta az iparág 

kibocsátási jellemzőit is, bár rontotta a foglalkoztató képességet. A múlt század hetvenes 

éveiben (az olefin program keretében létrehozott) nagy állami vegyipari kombinátok 

többségét nem adták el, hanem hazai többségi tulajdonú részvénytársaságokká alakították. A 

relatíve kisebb beruházási (vállalatalapítási) folyamat következménye az is, hogy az ágazat 

produktivitása csak korlátosan növekedett. Külföldi kézbe nem az alapanyaggyártás, hanem a 

késztermék előállítás (például a kozmetikai ipar) került. A frissen bejövő működő tőke révén 

neves multinacionális cégek kisebb leányvállalatai jöttek Magyarországra. 

 

A vizsgált időszak egészében megfigyelt termelési többlet nagy része kivitelre került. Folyó 

áron nézve az iparág exportja megkétszereződött. A GDP hozzájárulás többlete viszont 

elmarad a termelési növekmény mértékétől, ami jórészt a jövedelmezőség mérséklődésének a 

következménye. Ezt jelzi az is, hogy a vizsgált időszak egészében a vállalatok üzemi 

eredménye csak kismértékű növekedést mutat. Az itt vázolt eléggé ellentmondásos 

folyamatok eredménye az is, hogy az alágazat ipari termelésen belüli súlya már a kilencvenes 

                                                 
64 Ez nyilvánvalóan csak ilyen viszonylatban vehető figyelembe, hiszen a nagy nemzetközi olajipari cégek több 

szempontból (például a piac nagysága, vagy az elérhető nyersanyagkincs volumene, a kitermelési költségek és 

tőkeerő tekintetében is) előnyben vannak.  
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évtized végére érezhetően csökkent. Az is tény, hogy ez a tendencia, ha kisebb ütemben is, de 

napjainkig fennmaradt. Az iparág viszonylag magas termelékenysége is a korábban létrejött, 

még ma is korszerűnek tekinthető, vagy azzá tehető termelő berendezéseknek tulajdonítható. 

Ezt tanúsítja az is, hogy a 2006. évi Eurostat adatok szerint az iparág bérel korrigált 

termelékenységi mutatója Írország után a második legjobb, a bruttó operatív eredmény ráta a 

jó középmezőnybe helyezi hazánkat. E mutatók utóbbi évtizedes változásai a termelékenységi 

tendenciák folytatódását, a jövedelmezőségi mutatóknál viszont már romló tendenciát 

jeleznek. Ez azért is figyelmeztető számunkra, mivel a beruházási ráta viszonylag közepes 

értéke is a berendezések egyfajta amortizálódását, illetőleg a termékválaszték 

korszerűsödésének lassúságát valószínűsíti.  

 

 

Gyógyszeripar 

 

Az iparág fejlődését alapvetően néhány nagy, többségi külföldi tulajdonú gyógyszeripari cég 

teljesítményei határozzák meg. Ezek száma – centralizációs folyamatok eredményeként – 

hétről ötre csökkent, a foglalkoztattak száma kismértékben bővült (a 2000. évi közel 14 ezer 

főről 2008-ra 16,5 ezerre nőtt). Az alágazat foglalkoztatási szerepe – már csak a KKV szektor 

viszonylag kis súlya miatt is – szerénynek mondható. Az iparág nettó árbevétele – folyó áron 

– közel két és félszeresére nőtt, a kivitel majd háromszoros bővülést mutat, ami erős 

exportorientáltságot jelez. (Összehasonlító áron nézve viszont a teljesítménybővülés már 

szerényebb, átlag alatti lehet. Ezt az is alátámasztja, hogy az iparág ipari termelésen belüli 

súlya kisebb ingadozásokkal csökkenő tendenciát mutat.) 

 

Az alágazat közvetlen versenyképességi jellemzőiről – a nagyfokú koncentráció és 

specializáció miatt – nincsenek nemzetközileg összehasonlítható információink. Az iparág 

termelékenysége és jövedelmezősége viszont a magyar iparon belül átlagon felülinek 

mondható. Amíg hosszú távon az előbbi mutató jelentős javulást tükröz, addig az utóbbi 

kisebb mértékű romlásra hajlik. Ez pedig a magyarországi vállalkozások valószínűsíthető 

versenyképesség gyengülésére utal. Az iparág szellemi terméktartalma ma még jelentősnek 

mondható, az üzemi eredményhányad viszonylag magas, és közepesen dinamikusan 

növekszik, továbbá a GDP hozzájárulás aránya is átlag feletti. Ez azonban a magas külföldi 

tulajdoni hányad miatt viszonylag kevéssé növeli a belföldön elkölthető (diszponibilis) 

jövedelmek arányát. Hosszabb távon – jelentős K+F fejlesztések nélkül – az ágazat átkerülhet 

a visszaszoruló ágazatok csoportjába.  

 

 

Nemfém ásványi termékek gyártása 

 

Az iparág termékei iránti kereslet jórészt a hazai építőipari teljesítmény változások 

függvénye, ami viszont közismerten erős kormányzati beavatkozásokkal érintett. Ráadásul, 

ha nem is a tömegárukban, de az új, korszerű termékekben az import verseny is egyre 

erőteljesebb korlátot állít az iparág fejlődése elé. A kormányzati ciklusokhoz köthető „stop 

go” hatás mutatkozik meg az ágazat fokról fokra csökkenő súlyában is. Ez 1995-ben még 3,3 

százalék volt, az utóbbi években 2 százalék körül ingadozik.  

 

Az ágazat egészén belül viszonylag nagy a kis- és középvállalkozások részaránya, a működő 

vállalkozások száma kismértékű növekedést mutat. Ezen belül a nagyvállalatoké kissé 
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csökken, míg a többlet kizárólag a KKV szektorban jelenik meg. A foglalkoztattak száma (a 

termelékenység közel kétszeres növekedése következtében) 34 ezerről 30 ezerre csökkent. Ez 

a változás mind a nagy, mind a kisebb vállalatoknál egyaránt kimutatható, ennek 

következtében a belső foglalkoztatási arányok alig módosultak (a dolgozók mintegy 45%-át 

továbbra is a nagyvállalatoknál, 55%-át a kis és közepes szervezetekben foglalkoztatják). Az 

építőanyagok kibocsátásának értéke az utolsó évtizedben több mint megkétszereződött, ez 

volumenben szerény bővülést jelenthet. Dinamikusabb növekedés a kivitel területén 

tapasztalható leginkább, ami a hazai kereslet csökkenés miatt kihasználatlan kapacitások 

bővülését próbálta meg semlegesíteni. A kivitel növekedést az is elősegítette, hogy az uniós 

országok rangsorában a bérrel korrigált termelékenységi mutatót alapul véve a magyar 

építőanyagipar a hatodik, a bruttó operatív eredménynél jó közepes eredményt ért el. Az is 

kiemelést érdemel, hogy az üzemi eredmény változása arányos volt a kibocsátás ütemével, 

ami versenypozíciónk stabilitására utal. (Ez annak tudható be, hogy az alágazat beruházási 

rátája a korábbi „boomok” hatására az uniós átlagot meghaladó volt.) 

 

 

Egyéb ipar 

 

Az egyéb ipar a maga heterogén gyártási profiljával és a nagy nemzetközi versenynek kitett 

bútoripari szektorával nehezen értékelhető ágazat. A vállalati demográfiai adatok ugyan 

szerény növekedést, a foglalkoztatási mutatók stagnálás közeli állapotot, a kibocsátási 

indikátorok szintén szerény növekedést jeleznek. Mindez megmutatkozik abban is, hogy az 

ágazat ipari termelésben kimutatott részesedése a korábbi 2,4 százalékról fokozatosan 

csökkenve 1,8 százalékra módosult. Ezzel az ellentmondásos képpel magyarázható az is, hogy 

az üzemi eredmény – a termelékenység javulása ellenére – alig növekszik, a jövedelmezőségi 

mutatók kismértékben romlanak. Jól megfigyelhető továbbá, hogy a hanyatlás tünetei a 

legerőteljesebben a nagyvállalati szektorra jellemzőek, míg a kis- és közepes 

vállalkozásoknál kisebb-nagyobb javulás mutatható ki. Ezek fokozottabb jövőbeni 

támogatásával talán lehetőség nyílik a szektor kedvezőtlen tendenciáinak a megállítására.  

 

 

4.4. Kissé növekvő iparágak 

 

Gumi, műanyaggyártás 

 

Az iparág ipari kibocsátáson belüli részesedése hosszú távon szerény (néhány tizedes) 

növekedést mutat (ez 1995-ben még 3,2%-on állt, 2008-ra pedig kisebb hullámzásokat 

követően 3,4% lett).  

 

Az iparág vállalatainak száma az elemzett időszakon belül alig változott (1650-ről csupán 

1658-ra bővült). A viszonylag kicsinek tűnő növekedés viszont a nagyvállalatok csoportján 

belül ment végbe, valószínűleg néhány nagy külföldi multinacionális cég autóipari fejlesztése 

eredményeként. A gumiabroncs gyártás hazai kapacitásainak bővítése viszonylag nagy 

munkaigényű gyártási kultúrát jelentő beruházás, amely még a korszerűbb technológia 

mellett is közel 10 ezres foglalkoztatás növekedéshez vezetett. Ezek a kapacitásbővítések 

zömmel a távol-keleti multinacionális cégeknek az uniós piacokon való terjeszkedését 

célozták. Ezeknek köszönhetően az átlagnál jobban nőtt az iparág export teljesítménye is. 

Ugyanakkor az is természetesnek tűnik, hogy az új kapacitások az első években még jórészt 
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veszteségesen üzemeltethetők. Emiatt tapasztalható az is, hogy a vállalatok vesztesége (ezen 

belül is főként a nagy külföldi tulajdonú vállalkozásoké) több mint 20 milliárd forinttal 

növekedett. Ez a hatás a vállalatcsoportos adatok többségének romlásában is kimutatható. A 

termelékenységi mutatónál viszont majd kétszeres javulás következett be, ami az átmeneti 

nehézségek, beilleszkedési költségek csökkenésével várhatóan javuló üzemi eredményeket 

hozhat majd.  
 

Az alágazat másik nagy termékcsoportját előállító műanyag feldolgozó vállalatok „fejlesztési 

boomja” jórészt a rendszerváltozás utáni első évtizedre esett. Napjainkban a nyitott piacaink 

miatt már itt is egyre erősebb konkurenciára lehet számítani. Ezt figyelembe véve ezek a 

fejlesztések csúcsán túljutó vállalatok ma már csak a korábbinál kisebb növekedésre képesek, 

így itt is inkább a kis és középvállalatok dinamikusabb növekedésére lehet példát találni. A 

gumi és műanyagipar nemzetközi versenyképességi mutatóit áttekintve is ellentmondásos 

helyzetet találtunk; a szektor nagy piac-meghatározó országaihoz (lásd Németország, Francia- 

és Olaszország jellemzőihez) képest a bérrel korrigált termelékenységi jellemzőink 

kedvezőbbek. A regionális versenytársainkhoz (például Csehország, Lengyelország, Románia 

és Szlovákiához) viszonyítva viszont már kevésbé jó eredményt értünk el, a bruttó üzemi 

eredménymutatókat alapul véve csak a Szlovákoknál állunk jobban.  

 

 

Gép- és berendezésgyártás 

 

Az iparág összes ipari termelésen belüli részaránya az utóbbi évtizedben látszólag 

megkétszereződött (3,5%-ról 6,0%-ra növekedett).  

 
Ez azonban főként annak köszönhető, hogy az időszak végén végrehajtott besorolási változások 

nyomán néhány korábban máshová tartozó nagyvállalat átkerült ebbe az aggregátrumba. Ha az ilyen 

egyszeri módszertani hatásoktól eltekintünk, akkor már csak szerény részarány bővülésről lehet számot 

adni.  

 

Ennek az egyszeri besorolásbeli változásnak a hatása vállalati demográfiai adatokkal is 

kimutatható. Az iparág vállalatainak a száma például mintegy egyötöddel csökkent, bár ezt a 

rendkívül dinamikus (négy-hétszeresen növekvő folyó áras) kibocsátási adatok némileg 

cáfolni látszanak. Ez a belső kooperációs forgalom megsokszorozódására (a termelési 

értékben lévő halmozódások növekedésére) visszavezethető hatás lehet. A GDP folyó áras 

növekedésének indexe már kisebb növekedési dinamikát mutat. A belső kooperáció 

különösen az iparág nagyvállalatai körében növekedett. Ez a hatás fejeződik ki abban is, hogy 

míg a nagyvállalatoknál közel harminc százalékkal nőtt a foglalkoztatottak száma, addig a 

KKV szektorban egyötödös csökkenés mutatható ki. A két szektor dinamizmusának 

különbségét többek között az is befolyásolhatta, hogy a nagy külföldi vállalkozások jelentős 

adókedvezményben részesültek, míg a KKV-knál ilyen alig fordul elő. Ahhoz, hogy ez a 

viszonylag magas munkaigényű iparág az eddigieknél nagyobb mértékben járuljon hozzá az 

ország foglakoztatási gondjainak enyhítéséhez a támogatási politikánkon változtatni 

szükséges. Az iparág teljesítmény mutatóinak dinamikus bővülését itt is az uniós 

viszonylatban kedvező bértermelékenység alapozta meg (ennek uniós rangsorában 

Magyarország – Írországot és Lengyelországot követően – a harmadik helyre került). Az 

operatív üzemi nyereség ráta sorrendjében viszont – miként sok más esetben – rosszabb az 

ágazat helyzete. E téren is a tagországok középmezőnyében foglalunk helyet.  
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4.5. Dinamikusan bővülő iparágak 

 

Számítógép, elektronikai termékek gyártása 

 

Annak ellenére, hogy az iparág legdinamikusabb fejlődési időszaka az elemzett két évtized 

első felére esett, a második dekádban is jó teljesítménynövekedési eredmények születtek 

(folyó áron nézve két- és félszeres-háromszoros bővülés mutatható ki). A szektor iparon 

belüli részesedése az egyik legnagyobb, 1995-ben még csupán 3,4 százalék volt, a válságot 

közvetlenül megelőző két évben viszont már 16,4 százalékot tett ki. Az utóbbi évtized 

vállalati demográfiai adatai ugyanakkor erős vállalati felszámolódásra utalnak. A 

kedvezőtlen tendencia különösen a kis és közepes vállalkozásoknál mutatkozik meg 

legerőteljesebben, ahol a vállalatok majd harmada szűnt meg. (Ezek valószínűleg 

kényszervállalkozások lehettek, melyek alapítására közismerten egy ehhez hasonlóan 

rugalmasan szervezhető összeszerelő iparágban van leginkább lehetőség. Az említett 

vállalkozások átlagosan 10-20 fős kisüzemek. A tulajdonosok tömeges csődjével viszont az 

alkalmazottaik nagy számban kerülhetnek az „utcára.”) Ennek ellenére az alágazatban, ha 

szerényen is, de javuló foglalkoztatási viszonyok alakultak ki, ami néhány nagy 

multinacionális cég terjeszkedésének a következménye. Ezek száma ugyan – a növekvő 

külpiaci konkurenciára visszavezethetően – kicsivel csökkent, de a többségükre nem a cég 

felszámolódása vagy az országból való kivonulása volt a jellemző, hanem inkább egyfajta 

centralizációs folyamathoz köthető a változás. Így a piacról kiszorulók termelési és 

foglalkoztatási lehetőségeit átvállalva kevesebb cég biztosította az átmenetileg 

munkanélkülivé váló dolgozók újbóli elhelyezkedését. Az időszak vége felé viszont már 

érezhető volt, hogy a nagyobb cégek működési feltételei is egyre nehezebbé válnak. A 

külföldi többségi tulajdonú vállalkozások üzemi vesztesége közel tízszeresére nőve, 2008-ban 

meghaladta az 50 milliárd forintot, miközben a nyereséges vállalkozások eredménye ezzel 

egyidejűleg csak kétszeres javulást mutatott, és a szinten maradó üzemi eredményekhez, 

illetve termelési dinamikák megőrzéséhez is évi 10 milliárd forintos társasági 

adókedvezményre volt szükség.  

 
A húzó ágazatoktól – néhány sikeresen felzárkózó uniós tagország példája alapján – azt vártuk, hogy 

nem csupán az ország kibocsátói kapacitását növelik meg érezhetően, hanem javítják a társadalom 

jövedelemtermelő képességét, és a lakosság rendelkezésre álló diszponibilis jövedelmét is. Már az első 

húzó ágazatként jellemzett számítógép és elektronikus berendezés gyártás itt felvázolt jellemzői alapján 

is érzékelni lehet, hogy ezek az elvárásaink az esetek nagy részében nem teljesültek. Főleg azért, mivel 

a korábbi évek gazdaságpolitikái túlságosan rövid távú célokat szolgáltak, de még az is felvethető, 

hogy ezekben a lépéseinkben túlságosan erős volt a külső befektetők által keltett spontán hatás. Azt is 

ki lehet jelenteni, hogy az egyes kormányzati ciklusok nem voltak komplex hatásvizsgálatokkal 

alátámasztott iparpolitikai fejlesztési céljaink.  

 

A számítógép, elektronikai termékek gyártása tipikus példája az erős külső befektetői 

készségre épített, sok esetleges döntési elemet tartalmazó iparfejlesztésnek. Bár korszerű 

termékek előállítására szolgáló iparágról van szó, amelynek befektetési kezdeményezéseit a 

mindenkori kormányzat is erős prioritással kezelte (adókedvezményekkel és beruházási 

támogatásokkal segítette), ennek ellenére a foglalkoztatás javulásában és a bruttó nemzeti 

jövedelemnövekedésében nem értünk el ezzel arányos javulást. Az esetek többségében 

ugyanis olyan fejlesztéseknek adtunk „zöld jelzést”, amelyek nem, vagy alig eredményeztek új 

munkahelyeket, és nem vagy csak alacsony hatásfokkal növelték az ország rendelkezésre álló 

(elkölthető) jövedelmét. 
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Az előbbiekben leírt megjegyzések jogosságát – esetünkben – az alábbi tényekkel és döntési 

szempontokkal lehet alátámasztani:  

 

 a globalizáció időszakában a korszerű, világpiaci értékesítésre létrehozott gépipari 

iparágak befektetőit többnyire három szempont motiválja: a képzett és viszonylag 

olcsón foglalkoztatható munkaerő, a jó infrastruktúra és a könnyen elérhető, 

egységesen kezelhető piac. Ez az átalakuló magyar gazdasággal és ország unós 

csatlakozásával többé-kevésbé rendelkezésre állt. Ennek eredménye, hogy az alágazat 

bérrel korrigált termelékenységi mutatója az uniós rangsorok élcsoportjában van (a 

2006. évi adatok szerint az első helyen Litvánia áll 475,8, második Írország 364,3, 

harmadik Magyarország 248,5%-kal);  

 a másik versenyképességi mutató, a bruttó operatív eredmény árbevételhez 

viszonyított százaléka alapján már kedvezőtlenebb a besorolásunk. Itt a 6,3 százalékos 

rátánkkal mindössze kilenc tagországot előzünk meg (a régiós versenytársaink közül 

például Bulgária, a balti államok és Szlovákia is jobb eredményt ért el); 

 ilyen ellentmondásos körülmények között a befektetők adott esetben azért döntenek 

mellettünk, mert a szállítási és logisztikai költségeiket így tudják a leginkább 

csökkenteni, vagy a szakképzett munkaerő itt áll rendelkezésükre, esetleg azért mert a 

beruházásaikhoz, vagy a kapacitásaikhoz kiemelt állami (önkormányzati) támogatást, 

esetleg a többi országénál jobb adózási feltételeket kapnak. Ez utóbbi feltételt 

bizonyos esetetekben rejtett elszámolási módszerekkel (például a viszonylag összetett 

termékek esetében megfelelően kialakított, az adott országban viszonylag kis 

nyereséget eredményező belső elszámoló árakkal) akár önállóan is el tudják érni. 

 
Ez OECD-s szakértői vélemények szerint65 a működő tőke exportáló és befogadó országok 

viszonylatában eléggé gyakori és nehezen kivédhető hatás. Legfeljebb azzal lehet mérsékelni, ha a 

tőkét importáló ország erős, a külföldi befektetők által is jól használható K+F kapacitásokkal 

rendelkezik (ezt többnyire Finnország példájával szokták alátámasztani). E nélkül ez ellen csak az illető 

ország versenyhivatalai tudnak fellépni, ami viszont sok esetben azzal járhat, hogy a beruházók más 

befektetési cél-országot keresnek maguknak. 

 

Az elmúlt években Magyarország is ilyen „kiszolgáltatott” helyzetben volt a külföldi 

beruházókkal szemben. Ez az egyik fő oka annak, hogy sok nemzetközi példával szemben 

nálunk ennek a korszerű iparágnak az eredményei ellentmondásosabbak, mint több távol-

keleti vagy európai felzárkózó országé.  

 

 

Járműgyártás 

 
Magyarország korábbi nagy hagyományokkal rendelkező járműgyártási kapacitásai nem feleltek meg 

napjaink világgazdasági követelményeinek, ezért a rendszerváltozást követően fokozatosan 

felszámolódtak. Helyükre ismert multinacionális cégek (Opel, Audi, Suzuki) magyarországi 

leányvállalatai kerültek, amelyek korszerű motorgyártó és személygépkocsi összeszerelő üzemeket 

hoztak létre. Ebből a szektorból ugyanakkor ma már hiányzik néhány járműtípus (autóbusz, teherautó 

és folyami, folyami-tengerhajó gyártása), ami sok fejlett országban hozzá tartozik az iparág törzséhez. 

 

Az új járműgyártó kapacitásaink termelékenysége jóval magasabb a korábbiaknál, ezért még 

a beszállítói hálózatukkal együtt nézve is kevesebb számú dolgozót foglalkoztatnak, mint 

                                                 
65 Ennek szabályozására ezért a szervezet irányelveket (etikai kódexet) dolgozott ki.  
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régen. Az is tény, hogy a vállalkozások száma sem éri el a korábbit, és a foglalkoztatottak 

számában sincs érezhető emelkedés. Mégis a nagy szériagyártásnak köszönhetően a szektor 

kibocsátási és export adatai többszörös növekedést mutatnak. Ez tükröződik abban is, hogy az 

ipar összes kibocsátási értékén belül az iparág részaránya az időszak eleji 6,8 százalékról 

2008-ra 12,9 százalékra nőtt (a számítógép és elektronikai termékek gyártása után ez a 

második legnagyobb részarány). A számok némileg ellentmondanak azoknak a 

hiedelmeknek, hogy a dinamikus bővülésnek előbb vagy utóbb együtt kell járnia a 

foglalkoztatás és jövedelmezőség javulásával. Ez azért nincs így, mivel a magas külföldi 

beszállítói hányad miatt az alágazat GDP hozzájárulása (összehasonlító áron számolva) csak 

tíz százalékot meghaladó volumennövekedést képvisel.
66

 Emellett az iparág kiugróan magas 

külföldi tulajdoni hányada miatt a bruttó hazai jövedelemhez (GNI) való hozzájárulása is 

viszonylag alacsony. Ez egyben arra is példa, hogy a pusztán kibocsátási jellemzőkre 

alapozott értékelés szerint húzó ágazati minősítés nálunk miért nem takar a spanyol, dél-

koreai teljesítményekhez hasonló eredményt. Ebben az is közrejátszik, hogy talán az Audi 

kivételével viszonylag alacsony az iparág magyar szellemi termék részesedése (még a „mi 

autónknak” nevezett Szuzuki előkészítésénél is a fejlesztő munka nagy részét Japánban 

végzik el).  

 

Az iparág nemzetközi versenyképessége itt is a viszonylag alacsony bérterheknek és a jelentős 

állami támogatásnak, adókedvezményeknek köszönhető (a bérrel korrigált uniós 

termelékenység és a bruttó üzemi eredmény szerinti rangsorokban – Írországot követően – a 

második helyen állunk). Ugyanakkor az is tény, hogy a szektor hazai tulajdonú kis- és 

közepes vállalkozásainak versenyképessége jelentősen elmarad a külföldi tulajdonú 

beszállítóktól. Annak érdekében, hogy ezen mielőbb változtatni lehessen növekvő állami 

segítségre van szükség. Sokak véleménye szerint súlyos gazdaságfejlesztési hiba volt emellett 

a tömegközlekedési járműgyártás (busz, vasúti járműgyártás) korábbi hazai bázisainak 

magára hagyása. Ez különösen akkor jelenthet komoly import terhet az országnak, amikor a 

közlekedési vállalatok széles körű felújítására kerül sor.  

 

 

4.6. A szerkezetváltozások hatásainak értékelése 

 
Az elmúlt két évtized ipari szerkezeti változásait áttekintve láthattuk, hogy hogyan működik a 

globalizálódó piacgazdaság szelekciós hatása. A nemzetközi munkamegosztásba való fokozott 

bekapcsolódásunk nyomán, a magyar ipar elégtelen hatékonysággal működő szektorai egyre inkább 

kiszorultak, más korszerű és hatékonyan működtethető iparágak pedig erőteljesen megnövelték a 

részarányukat. A két ellentétes irányú változástípus mellett azt is ki lehet mutatni, hogy létezik egy 

közbenső, hullámzóan fejlődő, „helyét kereső” vállalatcsoport is, amely hosszú távon attól függően 

maradhat le, vagy nyerhet teret, hogy tulajdonosai mennyire tudnak fejleszteni, korszerűsíteni, illetőleg 

a piaci igényekhez alkalmazkodni. Az előzőekben arra is rámutattunk, hogy ezek nem csupán egy 

evolúciós fejlődéssel együtt járó módosulások vonásait mutatják, hanem a világgazdasági válság, és a 

hosszú évekig megoldatlan hazai egyensúlyi problémák hatásaként esetenként robbanásszerű 

változásokat is eredményezhetnek. Ennek egyik negatív minősítésű jele a „válságágazat” szóhasználat 

elterjedése. Sajnos a pozitív példájaként említett ellentétjére, a „siker (vagy húzó) ágazat” minősítésre 

nálunk csak egyfajta leszűkített összefüggésben (a teljesítmények oldaláról) lehet példát találni, és 

kevésbé a hazai jövedelem gyarapodás részéről. Így a felsoroltak csak kvázi húzó ágazatok, amelyeket 

a szó igazi értelmezésében, (például ahogy Finnország esetében a híradástechnikai iparra utalva 

említeni szokták), nem lehet minden oldalról alátámasztott húzó ágazatoknak tekinteni. 

 

                                                 
66 A pontos volumen többletet – szakágazati árindex adatok hiányáéban – csak becsülni lehet. 
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Röviden azt lehet elmondani, hogy távlatos iparpolitika hiányában az elmúlt húsz év 

egészében bekövetkezett, többségében spontán fejlődés nyomán nem is lehetett jobb 

eredményeket elérni. 

 
A továbbiakban a két legmarkánsabb, és legtöbb kiszámíthatatlan hatást eredményező ipari szerkezeti 

változás nemzetgazdasági hatásait a 2000. évi ágazati kapcsolati mérleg matematikai feldolgozásából 

nyert hozzáadott érték, valamint import hányad adatokkal alátámasztva tekintjük át. 67 Ehhez sajnos 

hozzá kell tenni azt a módszertani megjegyzést is, hogy ez az adatbázis a vizsgált 

összefüggésrendszernek csak egy közbenső időszakára vonatkozó (2000. évi) pillanatfelvételre ad 

lehetőséget, ezért talán több kritikával illethető eredményt adó módszer, mint azok, amelyek hosszabb 

idősor tényeire támaszkodtak. A hátrányát komplex elemzésekkel talán csökkenteni lehet, és így az itt 

megfogalmazott következtetéseink is elfogadhatók lesznek. 

 

A kiszoruló (válság) iparágak egyik legfőbb jellemzője, hogy a bruttó működési eredményeik 

jóval az átlag alatti arányt mutatnak. A részletes elemzéseink során ezt főként nemzetközi 

példákkal (Eurostat adatokkal) igyekeztünk alátámasztani, amelyek egyes iparágakra 

vonatkozó részletes tényei a háttér táblázatokból ismerhetők meg. Arra is felhívtuk a 

figyelmet, hogy az átlagnál és a legfőbb versenytársainknál tartósan rosszabb üzemi 

jövedelmezőségnek milyen egyéb (elosztási, vállalati és tulajdonosi) szerkezeti okai lehetnek. 

Itt tényszerűen azt a mondanivalónkat fogjuk alátámasztani, hogy ezeknek a kiszoruló 

ágazatoknak a bruttó operatív eredmény fajlagosai 2000-ben és (az azóta bekövetkezett 

változásokra vonatkozó információk ismeretében) feltehetőleg napjainkban is jóval az ipari 

átlag (18,6%) alatti arányt mutatnak. Erre tényszerű bizonyítékként az alábbi nagyságrendi 

jellemzőit emeljük ki: 

 

 a bányászat: a bruttó működési eredmény ráta 4,6 és 20,2 százalék között változott 

(ez utóbbi a bányászat továbbra is életképes szakágazatának, a kő-és 

ásványbányászatnak a jellemzője). Az ágazat második legjövedelmezőbb szektorában 

ugyanez viszont már csak 8,6 százalékot tett ki, ami 10 százalékponttal elmarad az 

ipari átlagtól; 

 az élelmiszer, ital dohánygyártás: 7,3 és 19,8 százalék közötti bruttó üzemi 

eredményértékek találhatók (ez utóbbi a dohánygyártás multinacionális cégek által 

birtokolt vállalatainak jellemzője); 

 a könnyűipari ágazatok: itt az elemzett jövedelmezőségi mutató 3,5 és 10,9 százalék 

között változott (még a maximumot jelentő kiadói, nyomdai tevékenység jellemzője is 

csak majd fele az ipari átlagnak);  

 a kohászati, fémfeldolgozási ágazatoknál 3,9 és 11,2 százalék közötti 

jövedelmezőségi szintkülönbség tapasztalható; 

 a vegyipari szakágazatoknál a mutatók értékei két szélsőség (8,8 és 18,0%) között 

helyezkednek el, de még a jövedelmezőbb szakágazataik is csak éppen, hogy 

megközelítik az ipari átlagot; 

 a gépipari ágazatoknál is differenciált képet kaptunk. A mutató, 4,1 és 14,7 százalék 

között változott, ami még a legmagasabb ráta esetén is rosszabb az iparági átlagnál. 

Ez kételyeket vet fel azon véleményekkel szemben, hogy a húzó ágazatok 

jövedelmezőségének átlagot meghaladónak kellene lennie. A szektor legjobb (14,7%-

os) mutatójával rendelkező járműgyártás is csak akkor válik majd igazi húzó ágazattá, 

                                                 
67 Forrás: KSH – Az ágazati kapcsolatok mérlegének Matematikai feldolgozása, Budapest, 2000. 
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ha a jelenleginél jobban integrálódik a magyar gazdaságba, vagy ha kellő hazai K+F 

háttérrel is megtámogatott fejlődést ér el;  

 az egyéb iparnál is átlag alatti, 9,9 százalékos ráta értéket kaptunk, ami talán nem 

szorul bővebb magyarázatra. 
 

A kiszoruló iparágak egy másik nemzetgazdasági hatása, hogy egy részük átlag feletti GDP 

hozzájárulású szektorként veszít a „súlyából”. Ezek fokozódó térvesztése így rontja az ország 

gazdasági növekedési esélyeit és jövedelem termelő képességét. Tapasztalataink szerint ezt 

csak véletlenszerűen ellensúlyozhatja az, hogy más részük átlag alatti mutatóval rendelkezik, 

tehát csökkenő részesedés esetén, a mutató átlagát növelő hatást válthatnak ki. Az itt 

bemutatott nagyobb méretű, spontán szerkezeti változások egy másik fontos következménye, 

hogy jelentősen megnehezíthették a kormányzati döntési munkákat (például a költségvetés 

tervezését). A sok szempontból pozitív „előítélettel” illetett gépiparnál is csak egy 

szakágazat, a műszergyártás mutatója (39,0%-os) volt átlag feletti, a vegyiparnál és az egyéb 

iparnál viszont csak átlag alatti értékek fordultak elő.  
 

A nagy súlyarány növekedésen keresztülment kvázi húzó ágazatok tehát ebben az időben 

mind átlag alatti GDP hozzájárulású szektorok voltak. Az iroda- számítógépgyártás GDP 

tartalma például 2000-ben még 6,5 százalék volt. A két évtized egészében itt kiemelt 

szerkezeti változások többsége ezért elég nagy valószínűséggel rontotta az ország GDP 

termelő képességét. A GDP termelőképesség valószínűsített csökkenése azzal is járhatott, 

hogy a gazdasági élet „főszereplőinek” (a foglalkoztatottaknak, a vállalkozóknak és az 

államnak, illetve önkormányzatoknak) a bruttó termelési érték egyre kisebb hányadú szeletén 

kell osztozniuk (ez ugyan kellő gazdasági növekedés esetén – volumenben – még akár 

„nagyobb tortát” jelenthet, ami tapasztalatok szerint csökkentheti a következőkben 

megfogalmazott elosztási feszültségeket). A szűkülő méretű jövedelmen való osztozkodás, 

amiben az utóbbi húsz évben volt részünk bőven – a költségvetési gyakorlat tapasztalatai 

alapján – nehezen kiszámítható ellentéteket, problémákat válthat ki a gazdaság aktorainál. Az 

elosztási feszültségek egyik legismertebb „párosa” a munka- és tőke jövedelmek között jöhet 

létre. Az ágazati kapcsolati mérlegek ennek az összefüggésnek a vizsgálatára is lehetőséget 

biztosítanak, mivel a GDP mindkét komponenséről (a munkavállalói jövedelemről és a bruttó 

működési eredményről) sőt az ezeket módosító állami támogatásokról és elvonásokról is 

tartalmaznak adatokat. Ezek a 2000. évre vonatkozóan rendelkezésre álló adatok alapján azt 

mutatják, hogy:  
 

 a kiszoruló ágazatok egy részénél a múltból öröklött magas munkavállalói jövedelem 

hányad még fokozott állami támogatással sem tartható fenn. Ezt támasztja alá az is, 

hogy itt a két fő partner (a dolgozók és a vállalkozók) közötti osztozkodási arány 

25:75, az ipari átlag viszont közel 50:50 %; 

 egy másik tapasztalat, hogy a magas befektetési hajlandóság, még a magas 

termelékenységű húzó ágazatokban is csak alacsony munkavállalói jövedelemszint 

mellett tartható fenn. Az ennek feltételét képező növekvő termelékenységi kényszer 

viszont relatíve csökkenő foglalkoztatási képességet jelent. 
 

A legmarkánsabb ipari szerkezeti változások másik, kevésbé tudatosított hatása, hogy 

jelentősen megváltozhat az ipar importigényessége. A változás irányáról és mértékéről az 

ágazati kapcsolati mérlegek közvetlen import fajlagosai alapján lehet képet kapni. Ezek azt 

mutatják, hogy a kiszoruló ágazatok magas GDP tartalmú szakágazatainál a hazai termelés 

fokozatos megszűnése tovább növelheti az import igényt. Az élelmiszer, ital gyártása 
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alágazatnál például a szektor saját termékre vonatkozó import fajlagosa 2000-ben 4,9 

százalék volt. Ezt számításba véve minden 1 százalékot kitevő termelés csökkenés kb. fél 

százalékponttal növeli az ágazat import fajlagosát. A kvázi húzó ágazatok nagy részénél – 

ezzel ellentétes hatásként – hosszú távon viszont csökken az importigény.
68

 Az iroda-

számítógépgyártásnál például minden 1 százalékos termelésnövelés majd 40 százalékkal, a 

közúti járműgyártásnál mintegy harmadával javíthatja az ország külkereskedelmi mérlegét. 
 

Természetesen ez a hatás sem ennyire egyértelmű, mivel a termelésnövelés és az import helyettesítés, 

továbbá a fogyasztás között, ha kismértékben is, de feltételezhető egyfajta pozitív korreláció is. 
 

A többségében előre átgondolt iparpolitika nélküli szerkezeti változások hatása már egy-két 

évtized távlatában is eléggé kiszámíthatatlan nemzetgazdasági hatásokhoz vezetett, és nem 

kis részben hozzájárult azoknak a társadalmi, gazdasági problémáknak a növekedéséhez, 

amelyekről könyvünk más részeiben is írtunk. A jövőben ezért ezt a spontaneitást 

csökkenteni kellene, amellyel végül is a várható szerkezeti változások egyenlegét pozitív 

irányba lehetne elmozdítani. Ugyanakkor arról sem szabad elfelejtkezni, hogy ezeknek a 

piacnyitással és nemzetközi szakosodással összefüggő hatásoknak volt néhány kedvező 

következménye is: Gondoljunk csak a lakosság egy részének életszínvonalában, életvitelében 

létrejövő változásokra (például a rendszerváltozásig szinte kielégíthetetlennek tekintett 

informatikai (telefóniai) igényekre, az automobilizmus elterjedésével összefüggő 

mobilizációs fejlődésre, vagy az élelmiszer, tartós fogyasztási cikk választék ugrásszerű 

növekedésére. Ezekről részletesen az életszínvonal, életmódváltozással foglalkozó 

fejezetünkben írunk majd.  

 

 

5. Az építőipar fejlődési jellemzői az utóbbi két évtizedben 
 

Az építőipar teljesítményeinek dinamikája erősen függ a nemzetgazdaság mindenkori 

állapotától és az egyes kormányok fejlesztési döntéseitől. Az utóbbi két évtized kezdetét és 

végét válságok határolták be, amelyek eléggé megnehezítették az ágazat kiegyensúlyozott 

ütemű fejlődését. Az első évtized kezdő évének közel 15 százalékos visszaesését nagyrészt a 

piacgazdaságra való átállással járó transzformációs veszteség (válság) okozta, a második 

dekád utolsó éveiben tapasztalt csökkenést pedig a gazdasági válság „kezelését” célzó 

pénzügyi megszorítások és az uniós forrásokra épített anticiklikus gazdaságpolitika 

egymással ellentétes hatásai befolyásolták. A közbenső években viszont a választási 

periódusokhoz igazított „osztogató” politika és az időnként elkerülhetetlen megszorítások 

által gerjesztett „stop go” hatás határozta meg az ágazat teljesítményeinek a változásait. 

Mindez a következő ábrán bemutatott meglehetősen hektikus (nagy szélsőségekkel terhelt) 

növekedési pályaképben realizálódott. 
 

Amíg a két évtizedes ágazati teljesítménynövekedés átlaga mindössze 2,2 százalékot tett ki, 

közben négy olyan év is volt, amikor a növekedés meghaladta a 10 százalékot. Volt viszont 

két olyan erős restrikciós időszak is, amikor egyik évről a másikra 16-18 százalékos 

visszaesést is elszenvedtek az építési vállalkozások. Az építőipar hullámzó teljesítményszintje 

miatt az ágazat minimuma és maximuma között 35-40 százalékpontos szintkülönbség is 

előfordult. Amennyiben csak a válságok hatásai és jelentős megszorítások nélküli 

                                                 
68 Többek között ez lehet az egyik magyarázata az ország utóbbi években javuló külkereskedelmi mérleg 

egyenlegének, amelyről könyvünk más részeiben adunk tájékoztatást.  
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változásokat vennénk alapul, akkor a két szélsőérték közötti differencia mérsékeltebb, 

mindössze 15-20 százalék közötti lehetett volna. A teljesítmények szélsőséges ingadozása 

kedvezőtlenül hatott az ágazat vállalkozásainak a biztonságára és jövedelmezőségére, nem 

szólva a szektor növekedési potenciáljáról és foglalkoztató képességéről. 
 

III/14. ábra 

Az építőipari termelés két évtizedes volumenváltozásai

(előző év = 100)
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Forrás: KSH – Stadat adatbázis 

 

Az ágazat alacsony növekedési potenciálját az is jelzi, hogy 1997 és 2007. évi 

összehasonlításban a magyar növekedési ütem 1-2 százalékponttal elmarad mind az EU 

átlagától, mind az euró-zóna teljesítményétől. Mivel az építőiparra eléggé bonyolult 

termelési, technológiai, sőt kooperációs (alvállalkozói) kapcsolatok a jellemzők, a hullámzó 

kapacitáskihasználás sok esetben összezilálta mind a termelési folyamatokat, mind a 

szerződéses viszonyokat és pénzügyi kapcsolatokat. Nem is beszélve a sok vállalati csődről 

és felszámolásról. Ez utóbbiak növekedési tendenciáját jelzi, hogy az időszak első felében – 

éves viszonylatban – még csak 4-5 ezer építési vállalkozás szűnt meg, 2005 után viszont a 

számuk 6-8 ezerre nőtt. Mindez sok állásidővel, túlórával, a kötbér kötelezettségek 

növekedésével, gyakori munkásfelvétellel és elbocsátásokkal járt együtt, ami jelentős 

többletköltségeket okozott a vállalkozásoknak.  
 

Hasonló visszaesésekkel és kiugró teljesítmény növekménnyel tarkított növekedési pályakép 

(stop go hatás) néhány új csatlakozó ország esetében egyszer-egyszer ugyan előfordult, de a 

nálunk tapasztalt többszöri ismétlődésre kevés példa akad. Az uniós tagországok 1998-2008. 

évek közötti átlagos növekedési adatait áttekintve is csupán három kisebb visszaesési időszak 

volt. Ezek a 2000. év második fele, a 2001. év közepe és 2004 vége-2005. eleje közötti 

hónapok. A többi időszakban viszont majd mindenütt egy szolid, egyenletes növekedés 

figyelhető meg. 
 

A hektikus változások a szektor vállalati demográfiai folyamataiban mélyreható nyomokat 

hagytak, és a működő, valamint a valódi új- és megszűnő vállalatok számában is eléggé 

hullámzó demográfiai mozgásokat eredményeztek. Az e körben rendelkezésre álló legkorábbi 

információ szerint az építőiparban a rendszerváltozást megelőző évben a működő építőipari 

szervezetek száma kicsivel meghaladta a 26 ezret, a rendszerváltozást követő, első 
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rendelkezésre álló tényadat alapján ez 1999-re közel kétszeresre nőtt (a KSH kimutatása 

szerint 50293 egység volt). A későbbiekben hol kisebb, hol nagyobb ütemkülönbséggel a 

működő szervezetek száma folyamatosan bővült, 2005-ben érte el a maximumát 72394 

vállalkozással. Ezt követően enyhe fogyás tapasztalható (a legutolsó tényadat szerint 2007-

ben 68487 működő vállalkozást tartottak nyilván). A valódi új, és megszűnő vállalkozások 

száma 2000 és 2007 között 6 és 14 ezer, illetőleg 5 és 9 ezer közötti szórást mutatott. Ezen 

belül az új vállalkozások csúcsát 2002-ben, a megszűnőkét 2005. és 2006. években mutatta ki 

a statisztika. Ez egybe cseng a második évtized előző ábrán látható teljesítmény minimum és 

maximum adataival (az első évtizedben hasonló részletezésű adatokat még nem figyelt meg a 

statisztika, ezért a Bokros csomag hatásairól hasonló visszajelzés nem adható).  
 

A rendszerváltozás – miként sok más szektorban – itt is a foglalkoztatottak számának 

erőteljes csökkenéséhez vezetett. 1990-ben például még 277,1 ezer fő volt az itt dolgozók 

száma, ami 1995-re (a rejtett munkanélküliek felszámolódásával) 145,6 ezerre csökkent (ez a 

korábbiaknak alig több mint a fele). Ezt követően a hullámzóan változó építőipari kereslet 

hatására kisebb növekedés következett be, ami 2008-ra mintegy 15 ezer új álláshelyet 

jelentett. A foglalkoztatás első években bekövetkezett erőteljes romlását követő viszonylagos 

stabilitás főként a KKV csoportba tartozó vállalkozásoknak köszönhető, mivel a 

nagyvállalatokban foglalkoztatottak száma szinte mindvégig 20 ezer fő alatt volt.  
 

Az itt bemutatott két évtizedes építési teljesítményváltozásokra az is érezhető hatást 

gyakorolt, hogy a rendszerváltozást követően megszűnt, vagy csak eléggé szűk tevékenységi 

körre korlátozódott számos nem ágazati kivitelezővel (tsz. mellék üzemágakban, vagy nagy 

szolgáltató vállalatoknál) végeztetett építőipari tevékenység. Az összes építési 

teljesítményváltozás megfigyeléséhez ezért nem csupán az építőiparra szakosodott 

vállalkozások, hanem a nem építőipari vállalkozások (például a nagy szállítóipari cégek) 

építési üzemágai, továbbá a lakosság (kalákában végzett) építési teljesítmény változásait is 

számításba kell venni. 

III/15. ábra 

Az ágazati és az összes építési tevékenység közötti növekedési

különbségek változása (előző év = 100)
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Forrás: KSH – Stadat adatbázis 
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A nem építőipari szervezetek és a lakosság építési teljesítménygörbéit alapul véve látható 

(lásd az ábra szaggatott vonallal jelzett trendvonalait), hogy az első évtizedben mindkét 

tevékenység teljesítményei növekedtek, a második végére viszont már csökkenésbe mentek 

át. Így az első periódusban az összes és az ágazati építés növekedési ütemében jelentős 

különbség keletkezett (mégpedig az előbbi javára). Ez azután az ezredforduló utáni években 

javarészt megszűnt, ami azzal is összefüggésbe hozható, hogy ebben az időszakban már 

jelentős hangsúlyeltolódás figyelhető meg az épületek és egyéb építmények arányában (az 

előbbi 2005-öt követően növekedett, az utóbbi csökkent, majd végül 2008-ra a különféle 

beruházási boomok elmúltával nagyjából visszaállt a korábbi 60:40 körüli arány). 

 

III/13. táblázat 

 

Az építőipari termelés építmény alcsoportok szerinti arányainak utóbbi évtizedben 

megfigyelhető változásai (összes építés = 100) 

 
Év Épületek Egyéb építmények Építmények összesen 

2000 58,5 41,5 100,0 

2001 57,9 42,1 100,0 

2002 55,7 44,3 100,0 

2003 56,2 43,7 100,0 

2004 54,6 45,4 100,0 

2005 48,1 51,9 100,0 

2006 49,0 51,0 100,0 

2007 54,9 45,1 100,0 

2008 56,8 43,2 100,0 

Forrás: KSH – Stadat adatbázis 

 

A 2000 és 2008 között számított folyó áras teljesítménytöbbletet 55 százalékban az 

építményekre, 45 százalékban az egyéb építményekre számolták el. A fenti idősorból az is 

kitűnik, hogy az utóbbi évtized közepén ez a különbség mintha megszűnt volna (nagyjából 

azonos, 50:50 arány felé közeledett mindkét főcsoport), majd a gyorsforgalmi útépítési boom 

végeztével ez a folyamat megállt és nagyjából visszaállt a korábbi arányokra. 

Alcsoportonként értékelve az is megállapítható, hogy az épületeken belül az ipari épületek 

növekménye volt a legnagyobb, a lakóépületeké a legkisebb, míg az egyéb építmények 

dinamizmusát az utak és közlekedési infrastruktúrák biztosították.  

 
Az építőipari ágazat előbbiekben vázolt teljesítményváltozásai miatt a szektor jövedelmezőségében és 

versenyképességében is érezhető differenciálódások figyelhetők meg, amelyek itt is más-más mértékben 

érintették a KKV-kat és nagyvállalatokat, valamint a többségi hazai és külföldi tulajdonú 

vállalkozásokat. Ezek azonban kevésbé markánsak, mint sok más nemzetgazdasági ágnál (például az 

iparnál). Mindez valószínűleg azzal is összefüggésbe hozható, hogy itt az output majd mindenki 

számára nagyjából hasonló (lakó és irodaépület és egyéb építmény, út, vezeték stb.), és az input oldalon 

sincsen olyan nagy technológiai és vállalati nagyságrendi különbség, mint más szektorokban. Talán 

csak egyetlen eredményességet jelentősen befolyásoló különbséget lehet találni a külföldi és a hazai 

tulajdonú vállalkozások között, ami a hazai és külföldi nagyvállalatok tőkeereje közötti különbségre 

vezethető vissza. Az ágazat jegyzett tőkéjét 100-nak véve már 1995-ben is jelentős (70:30 arányú) 

túlsúlyban voltak a külföldi tulajdonú nagyvállalatok, és ezt az előnyüket az időszak végére is meg 

tudták őrizni 67:33 arányban, annak ellenére, hogy sem a vállalatok, sem a foglalkoztatottak számában 

nem volt lényeges különbség köztük. Ez a tőkeerő túlsúly – tapasztalatok szerint – különösen a nagy 

állami- és uniós tendereken jelentett előnyt a külföldi tulajdonú vállalatok számára, amelyek ezeken 

nagy tömegben nyertek el a saját kapacitásaikat meghaladó volumenű megrendeléseket. Az elégtelen 
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kapacitásaik miatti esetleges problémákat többnyire hazai tulajdonú alvállalkozó tömeges bevonásával 

oldották meg. Emiatt az ágazatban tapasztalható jövedelmezőségi, versenyképességi különbségek 

jórészt a fő és alvállalkozói státuszból és az ezekre visszavezethető eltérő gazdálkodási feltételekből 

fakadnak, és nem egy általános üzemgazdasági differenciálódásból (gondoljunk csak a 

körbetartozásokra és a szerződéses lánc végén gyakori fizetési problémákra). Korábban azt is 

bemutattuk, hogy az ágazat foglalkoztató képessége itt is főként a KKV szektoron múlik. Ezek 

gazdálkodási feltételeinek, szerződéses biztonságának a növelése ezért munkahely teremtő faktorként 

vehető számításba. 

 

Az építőipar kapacitása és termelőképessége – a gyakori visszafogások ellenére – a két 

évtized alatt jelentősen bővült. Az ágazat vállalatainak a folyó áras nettó árbevétele például: 

 

 1990-ben még csak 283,4 milliárd forint volt, ami 

 1995-ben (a tranzíciós válság elmúltával) 611,5 milliárdra nőtt,  

 2000-ben 1719,5-es értékével jóval meghaladta az ezer milliárdos nagyságrendet és 

 2008-ban már 3602,3 milliárdra nőtt.  

 

A két évtizedes növekedés tehát több mint tizenkétszeres folyó áras érték indexet 

eredményezett. Az hogy ez volumenben mekkora többletnek felelhet meg, az árindexek 

idősorának rövidsége miatt nem lehet megállapítani. A statisztikai adatbázisainkban az 

építőiparnak ugyanis csak az utóbbi évtizedre vonatkozó költség alapú árindexe áll 

rendelkezésre, ami a legutóbbi évtizedre 137,5 százalékos árszintváltozást mutatott. Az 

utóbbi évtizedben mért 1882,8 milliárdos folyó áras termelési többletet a jelzett 

árszintváltozási mutatóval deflálva több mint 50 százalékos (52,3%-os) volumennövekedés 

mutatható ki. E mögött azonban, a jelentős összegű folyó termelő felhasználás tartalom miatt 

jóval kisebb jövedelemtöbblet húzódik meg, amit a GDP mutató indexei is jeleznek. Ennek 

volumen hatása viszont már nem kalkulálható, a halmozatlan volumenváltozás nagysága még 

csak meg sem becsülhető. 

 

Az ágazat teljesítőképességét az is nagyban befolyásolja, hogy milyen az állam (és az 

önkormányzatok) beruházás- és lakásépítési politikája. Ennek időnkénti ingadozásai, a 

korábbiakkal gyakran szembemenő módosításai (amire a kormányváltások éveiben jócskán 

volt példa) nem tett jót az építőipar fejlődésének. Így az évente épített lakások száma – a 

rendszerváltozás előtti években – kicsivel meghaladta az 50 ezer darabot, majd az időszak 

végére ennek mintegy felére esett vissza (2001-ben 28,5 ezer új lakást adtak át, némileg 

nagyobbakat és komfortosabbakat, mint a régi rendszer egyik jellemzőjének tekinthető 

lakótelepi panellakások voltak). A következő években az új lakások száma hullámzóan 

változva 2003-ra (a mind könnyebbé váló lakásszerzési feltételeknek köszönhetően) például 

közel 44 ezerre nőtt. Később a támogatások növekvő költségvetési terheit enyhítendő az 

évente épített lakások száma fokozatosan csökkent, és a mélypontot 2009-ben érte el 31994 

darabbal. E folyamatban a több éves kivitelezési időszükségletek miatt némi késleltetési hatás 

is megfigyelhető, a kiadott lakásépítési engedélyek száma az utóbbi években jobban 

csökkent, mint az épített lakásoké. Újabban az is megfigyelhető, hogy az épített lakások 

átlagos területe is mérséklődik (2001-ben például még 96,6 m
2
 volt az épített lakások átlagos 

alapterülete, 2009-ben viszont már csak 88,8 m
2
).

69
 

 

                                                 
69 Forrás: KSH – Stadat adatbázis. 
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A beruházás politika változásait főként az utóbbi évtized gyorsforgalmi úthálózat bővítési 

döntései és az ingatlan ügyletek (iroda, raktár, bevásárló központ építkezések) konjunktúra 

változásai befolyásolták. Ezeknél is voltak hangsúlyváltozások és idővel egyfajta telítődés is 

kimutatható (gondoljunk a sok kiadatlan irodahelyiségre, vagy a vállalkozásban épített 

eladatlan lakások viszonylag nagy számára). A beruházások és az építőipar teljesítmény 

változásai között elég szoros korreláció mutatható ki (számításaink szerint ennek nagysága 

20 év távlatában 84,41% volt). A szektor teljesítményeinek időnkénti ciklikussága is jórészt 

erre a szoros kapcsolatra vezethető vissza. 

 

III/16. ábra 

A nemzetgazdasági beruházások és az építőipar 

teljesítményváltozásainak kapcsolata (előző év = 100)
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Forrás: KSH – Stadat adatbázis. 

 

Az is természetes jelenség, hogy válság kezdetén a beruházások visszaesése erőteljes kereslet 

csökkenést vált ki. A másutt tárgyalt pénzügyi egyensúlytalansági problémák növekedése 

miatt azonban a beruházások visszaesése már jóval a válságot megelőzően, 2005-ben 

megkezdődött. Később az ágazat teljesítménye zuhanásszerű visszaesést mutatott, majd 2007-

től kezdve – egy kormányzati anticiklikus politikának köszönhetően – egy-két éves késéssel – 

ismét érezhetően növekedni kezdett. 

 

Az építőipari termelés korábban vélelmezett változásai, kibocsátási többletei – egy 

viszonylag dinamikus kereslet „puha korlátai” mellett – jelentős üzemi eredmény 

többletekhez vezettek. Ezt jelzi, hogy 1995-ben csupán 10,0 milliárd forint volt a nyereséges 

és veszteséges építési vállalkozások eredménye közötti különbség, 2000-ben ez már 70,0, 

2008-ban 150, milliárdot tett ki. 

 
Az építőipari vállalkozások versenyképességéről a bérrel korrigált és az operatív eredményhányad 

változásai, és uniós átlaghoz viszonyított értékei alapján lehet véleményt alkotni. Ehhez ugyanakkor azt 

is hozzá lehet fűzni, hogy a korlátozott építőipari import lehetőségek miatt ezek kevésbé „perdöntő” 

adatok, mint ahogy azokat az iparnál használni lehetett.  

 

1995-ben, az ágazatban foglalkoztattak egy főre jutó GDP termelési értéke 860 ezer forint 

volt. 2000-re ugyanez több mint kétszeresére nőtt (1192 ezer forint volt), 2008-ban viszont 

majd ötszörösre nőve 4374 ezer lett. A termelékenységi mutató külföldi és hazai többségi 
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tulajdonú szervezetek közötti különbsége a kezdeti években még alig 50 százalék körüli volt, 

2008-ra viszont már megháromszorozódott. 

 

A vállalati jövedelmezőség, amelyet az üzleti statisztikákban a bruttó operatív eredmény 

hányaddal szoktak mérni, 1995-ben ágazati szinten 4,63 százalék volt, 2000-re 7,00, majd 

2008-ra 8,37 százalékra változott. A kilencvenes évtized kezdeti erőteljes javulását tehát az új 

évezred első évtizedében egy lanyhább ütemű bővülés követte, ami erről az oldalról is 

alátámasztja a kereslet növekedés megtorpanására visszavezethető feltételek előzőekben 

vázolt nehézségeit. Ennek az lett a következménye, hogy a hazai tulajdonú építési 

vállalkozások indikátorai kicsivel az ágazati átlag alatt mozogtak, míg a külföldieké majd 50 

százalékponttal meghaladják az előbbiekét (2008-ban például a hazai vállalkozások 

jövedelmezősége 7,21%, a külföldieké 12,52% volt).  

 

A magyar építőipar termelékenysége az uniós országok középmezőnyébe sorolható (12. 

helyen áll a 27 uniós ország között). Ugyanakkor megdöbbentő, hogy a vállalati 

jövedelmezőségi rangsor utolsó helyére kerültünk. Az élenjáró országok jövedelmezőségének 

(ezek között leginkább Írország és Nagy-Britannia említhető) a hazai építőipari vállalataink 

csak negyedét-harmadát realizálják. Mindennek a stop go politikára visszavezethető 

kihasználatlan kapacitások és a rendkívül alacsony szerződéses, valamint fizetési fegyelem 

lehet a legfőbb magyarázata. 

 

 

6. Szállítás és raktározás 
 

Az 1990-es rendszerváltás, valamint a globalizáció gyors terjedése szinte egy időben hatott 

Magyarország gazdaságára, ezen belül is felértékelte a szállítás és a raktározás jelentőségét, a 

gazdaság motorjává lépett elő, hatással van annak egészére, elősegítheti vagy éppen 

visszafoghatja fejlődését. Magyarországon viszonylag alacsony a GDP-hez való 

hozzájárulása: 1995-ben még 7,9, 2000-ben 6,7, 2005-ben 7,0, 2007-ben 6,7 és 2008-ban a 

világválság kitörését követően tovább csökkent már „csak” 5,7 százalék volt. 

 

Az Eurostat adatbázisa alapján a hazai személyszállítás GDP-hez való hozzájárulása 2001-től 

folyamatosan esik, 2006-ban már 23 százalékkal volt kevesebb, mint 2000-ben. (Ennél 

rosszabb teljesítményt Szlovákia nyújtott, ahol több mint 25 százalékkal maradt el a távolsági 

és a helyi személyszállítás a GDP növekedésében tavalyhoz képest.) Az áruszállításnál a 

GDP-hez való hozzájárulás 2001-2004. évek között csökkent Magyarországon, 2005-2006-

ban viszont növekedett az ágazat részesedése. (Ezzel egyidőben jelentősen csökkent a 

szállítási teljesítmény Észtországban, a fejlett Dániában és Finnországban is.) 

 
A globalizációs fejlődés „kikényszerítette” az Európai Unió egységes szállítási és közlekedési 

fejlesztését, amely a 2001-ben lefektetett alapelvrendszeren, a Fehér Könyvben megfogalmazott 

elképzeléseken nyugszik. A Fehér könyv, „Európai szállítási politika 2010-ig”: „itt az idő dönteni” 

című alfejezetben sürgeti „a közlekedési módozatok közötti munkamegosztás átrendeződését”. Ezen 

belül célul tűzi ki: „a vasúti közlekedés térnyerését, a vízi szállítás megerősítését, belvízi és tengeri 

utak kialakítását, a torlódások felszámolását a közutakon, a biztonságosabb közlekedést, az 

intermodalitás mind szélesebb körű kialakítását, azaz a jelentős kapacitással működő szállítási módok 

összekapcsolását és harmonizálását”. Ehhez a fejlesztési útmutatóhoz kell igazítania saját szállítási és 

közlekedési politikáját Magyarországnak is. 
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A fent megfogalmazott követelményeknek Magyarország még nem felel meg, ezért érdemes 

figyelmet szentelni az ágazat belső átrendeződésének. Az összehasonlítható idősorral 

rendelkező 1993-2009. évek közül 1993-ban még a szállított áruk tömegének valamivel több 

mint 40 százalékát vasúton szállították. Ekkor közelebb voltunk a mai EU-s irányelvekhez, 

vagyis a szállítási ágazaton belül a vasúti alágazatban nagyobb volt a teher- és a 

személyszállítás aránya, mint napjainkban. Nálunk az arány évről évre csökkent, egyre több 

árut szállítanak közúton. 2009-ben az árutömegnek csak 14 százalékát továbbították vasúton, 

76 százalékát közúton szállították. A csővezetéken szállított áru mennyisége 20 év alatt 

jóformán nem változott, a vízi szállításban – egyes vállalatok statisztikai átsorolása miatt – 

növekedett ugyan az alágazat teljesítménye, de lényegi változás nem történt a Duna jobb 

kihasználásában. A légi-szállításban a szállított áruk tömege több mint duplájára nőtt, 

részaránya azonban még mindig elhanyagolható. 

III/14. táblázat 
 

Szállítási teljesítmények alágazatok szerint, 1993-2008 

 

 Vasúti Közúti Vízi Légi Csővezetékes Összesen 

Szállított áruk tömege (ezer tonna) 

1993 43573 39752 1828 7 22294 107454 

1995 51032 104618 2279 13 21684 179626 

2000 50115 142390 2420 22 20999 215946 

2005 49617 228935 8413 16 25946 306776 

2006 54705 250801 7327 16 25793 338642 

2007 53983 243299 8410 15 25809 331516 

2008 51542 258380 8829 14 25189 343954 

2009 42411 229720 7744 16 23232 303123 

Teljesítményváltozás %-ban (1993 = 100) 

1995 117,1 263,2 124,7 185,7 97,3 167,2 

2000 115,0 358,2 132,4 314,3 94,2 201,0 

2005 113,9 575,9 460,2 228,6 116,4 285,5 

2006 125,5 630,9 400,8 228,6 115,7 315,2 

2007 123,9 612,0 460,1 214,3 115,8 308,5 

2008 118,5 649,7 485,5 200,0 113,0 320,1 

2009 97,3 577,9 423,6 228,6 104,2 282,1 

Forrás: KSH 

 

A rendszerváltás évétől 1998-ig a szállítási ágazat teljesítménye hektikusan alakult. 1990-ben 

még tartott a szocialista nagyipar és mezőgazdaság termelésének lendülete, a további hét 

évben szűkült a termelés, és emiatt csökkent a szállítandó áruk mennyisége. 
 

Az 1990 és 1994-es évek között a nemzetgazdaság teljesítményének visszaesése 

megmutatkozott a szállítási teljesítményekben is, kevesebb árut szállítottak rövidebb 

útszakaszon. A 95-ös évben megnőtt a szállítandó áruk tömege, kisebb-nagyobb 

visszaesésekkel, összességében nőtt a szállítandó áruk mennyisége. Ezt követően 2000-től 

2002-ig a szállítási teljesítmények kismértékben visszaestek. 2003-2006. évekig töretlenül 

növekedett, majd 2007-től ismét kismértékben visszaesett a szállítási igény. Ha a 2009-es év 

szállítási teljesítményét az 1990-es év teljesítményéhez viszonyítjuk, akkor azt 

tapasztalhatjuk, hogy 2009-ben már 31 százalékkal több árut szállítottak Magyarországon és 

húsz év alatt átlagosan 19 százalékkal nőtt az árutonna kilométer hossza. 
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III/17. ábra 

A szállítási alágazatok megoszlása, 1993-2009
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Forrás: KSH 

 

 

6.1. A közúthálózat helyzete és teljesítménye 
 

A magyarországi közúthálózat a településeket összekötő állami tulajdonú országos 

közutakból és az önkormányzati tulajdonban lévő helyi közutakból áll. A 2008. év végi 

állapot szerint az országos közutak hossza 31 363 km, a helyi közutaké 166 170 km. Az 

Európai Unióban átlagosan mintegy 15 kilométer autópálya jut ezer négyzetkilométerre. 

Magyarországon ezer négyzetkilométerre mintegy 8 km jutott 2007 elején. Az EU-hoz 

Magyarországgal együtt csatlakozott országok közül – 2007 eleji adatok szerint – hasonló 

volt Szlovákia és Csehország mutatója, jóval magasabb viszont Szlovéniáé (28 kilométer). A 

magyarországinál sokkal kiterjedtebb autópálya-hálózattal rendelkezik a szomszédos 

Ausztria és Horvátország is. Uniós szinten Hollandia áll az élen. (63 km) 
 

1990-ben a közúti szállítás részesedése 37 százalékos volt, mely az évek során egyre jobban 

nőtt, 2003-ra átlépte a 70 százalékot. 2009-ben az összes szállítandó termék 76 százalékát 

közúton továbbítják. Nemcsak a közúti szállítás részesedése nőtt meg jelentősen, hanem 

emelkedett a szállított áruk mennyisége is, majdnem hatszor annyi árut szállítottak 2009-ben 

közutakon, mint 20 évvel ezelőtt. 2006-ig nőtt, majd 2007-ben csökkent a közúton szállított 

áruk mennyisége. 2008-ban – a világgazdasági válság hatására – az ipari termelés tovább 

csökkent, e hiányt némileg ellensúlyozta a mezőgazdaság javuló terméseredménye, miszerint 

a gabonafélékből 2008-ban az egy évvel korábbi alacsony termésnél 75 százalékkal több 

termett. 2009-ben már a mezőgazdaság sem tudta kompenzálni az ipari termelés elmaradását, 

a közúti áruszállítás volumene ezért is csökkent az előző évhez viszonyítva. 
 

Az összes szállításból a közúti áruszállítás növekedése elsősorban a szállítási alágazatba 

sorolt vállalkozások teljesítették. Mivel a vállalatok egy része nem vásárol szolgáltatást, azt 

saját flottájával oldja meg, nem elhanyagolható az egyéb ágazatok részesedése. 2008-2009-

ban a közúton szállított áruk tömegének (átlagosan) 43, az árutonna-kilométerben mért 

teljesítménynek 25 százalékát a termelő cégek saját árufuvarozási részlegei végzik. Az egyéb 

ágazatokban tevékenykedő cégek árutonna-kilométerben mért részesedése azért kevesebb, 

mert főként saját vonzáskörzetükben szállítanak, kisebb távolságra.  
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A nemzetközi szállításnál Magyarország fő partnerei a kiviteli és a behozatali forgalomban is 

Németország, Olaszország, Ausztria, Szlovákia és Románia. 

 

 

6.2. A vasút infrastruktúrája és teljesítménye 

 

A vasúti infrastruktúra fejlesztése a közelmúltban a közúti beruházásoktól elmaradó ütemben 

történt. A működtetett vasútvonalak hossza 2008-ban 7 491 kilométer volt, az utóbbi öt évben 

213 kilométerrel csökkent. A vasútvonalak abszolút számát, illetve a relatív vasúti sűrűségét 

tekintve Magyarország az élbolyban van Európában, viszont a pályák színvonalát tekintve 

(mint például gyorsvasúti pályák hossza, vagy a villamosított vonalak aránya) hazánk az 

Európai Gazdasági Térség utolsó harmadában foglal helyet. A két- vagy többvágányú vasúti 

pályák aránya nem éri el az összhálózat 18 százalékát. Magyarországon az egyvágányú vasúti 

vonalak aránya még mindig nagyon magas, 82 százalék. 

 

A vasúti szolgáltatás 2004 óta tartó liberalizálásaként a magyar szállítási piacon a MÁV és a 

GySEV (Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Részvénytársaság) mellett új vasúti pályaengedéllyel 

rendelkező, áruszállítást végző – létszámuk alapján – kisebb cégek jelentek meg, 

megpróbálva kihasítani maguknak egy-egy kisebb szeletet a magyar vasúti áruszállításból. 

2008 végére a piaci koncentráció csökkenéseként több mint 20 cég rendelkezett a hazai vasúti 

pályákra érvényes pályahasználati engedéllyel. 

 

A vasúti áruszállítás meredek esését feltehetően gyorsította a vasúti fuvarozásra alkalmas 

pályarendszer állandó karbantartásának és fejlesztésének hiánya, továbbá a mára már 

állandósult viták a gazdaságtalan szárnyvonalak működtetéséről, illetve üzemen kívül 

helyezéséről. A vasúti szállítást korrodáló tényező még a gyakori és nem megalapozott 

munkabeszüntetések, sztrájkok, amelyek jelentős mértékben elbizonytalanították a 

fuvaroztatókat. Ez is egyik oka annak, hogy aránytalanul nagymértékben terelődött az 

áruszállítás a Magyarországot egyre jobban behálózó autópályákra és autóutakra. A benzinár 

jelentős emelkedése előtti időszakban és a viszonylag alacsony úthasználati díjak miatt 

jelentős áruszállítói folyosóvá vált Magyarország. A fent említett okok miatt a közeljövőben 

nincs esély a közútról a vasútra (vissza)terelni sem az áru-, sem a személyszállítást. Az utóbbi 

években az EU-s pályázatokon nyert pénzekből megindult a hazai vasútvonalak fejlesztése, 

ami viszont kezdete lehet a vasúti személy- és áruszállítás újraéledésének.  

 

A vasúti szállítási teljesítmények csökkenése 1995-től kezdődött, ami főként a közútra 

terelődő áruszállításnak tulajdonítható. 1995-ben még az áruszállítás 43 százaléka vasúton 

bonyolódott, az ezredfordulón már csak a szállított áruk negyedét, míg 2009-ben már csak 

hetedét szállították vasúton. Az utóbbi években jelentős mértékben csökkentek a nemzetközi 

szállítások is. 

 

Mára hazánk vasúti külkereskedelmi forgalmának több mint kétharmada az Európai Unióba, 

az összforgalom mintegy 45 százaléka a szomszédos országokba irányul. Hazánk fő partnerei 

a vasúti szállításban: Ausztria, Oroszország, Ukrajna, Románia, Németország és Szlovákia. A 

Magyarországon átmenő vasúti tranzitszállítások fő célpontjai Románia, Görögország, 

Oroszország és Szerbia. 
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6.3. Belvízi áruszállítás 

 

A belvízi közlekedési infrastruktúra 1 410 km. A környezetbarát belvízi áruszállítás a 

magyarországi áruszállításban sokkal kisebb részarányt képvisel, mint amekkorát jelenthetne 

egy olyan fontos vízi út birtokában, mint a Duna.  

 

A belvízi szállításon belül a belföldi forgalom részesedése elenyésző, 1993-ban 1,7 százalék 

volt, ehhez képest 2003-ban lényegesen vesztett súlyából, akkor a szállítási teljesítmény 

mindössze 0,7 százaléka bonyolódott a Dunán. 2004-ben statisztikai módszerváltozás miatt 

megnőtt a vízi-szállításhoz sorolt vállalatok száma, innen kezdve 2,5 százalékra emelkedett 

vízi szállítás súlya, ami 2008. és 2009. évekre sem nőtt 2,6 százalék fölé. 

 

A Dunán szállított áruk több mint egynegyede mezőgazdasági termék, így a belvízi szállítás 

teljesítménye nagymértékben az adott év mezőgazdasági hozamaitól, exportforgalmától függ. 

A belföldi és tranzitforgalomban a bányászati termékek szállítása áll az első helyen, a 

második legjelentősebb árucsoportot a fémalapanyagok, fémfeldolgozású termékek alkotják. 

 

 

6.4. Csővezetékes szállítás 

 

A csővezeték-hálózat hossza 2008. év végén 7,5 ezer km volt. A csővezetéken szállított áruk 

össztömege 1990-ben 22, 2008-ban 25 millió tonna körül alakult, 5,6 milliárd árutonna-

kilométer körül stagnált. A csővezetéken a kőolaj és földgázszállítás bonyolódik, hol az 

egyik, hol a másik energiaforrás mennyisége növekszik, összességében a vizsgált húsz év 

alatt alig nőtt ezen áruk szállítási volumene.  

 

 

6.5. Légi szállítás 

 

Magyarországon a légi szállítási forgalom főként a Ferihegyi repülőtérre koncentrálódik 

központi elhelyezkedése és kiváló infrastruktúrája miatt. Már működik Debrecen repülőtere 

és kisebb-nagyobb nehézségekkel, a Fly Balaton Airport Sármelléken. 

 

A rendszerváltás óta a jelentősen könnyebb utazási feltételek miatt a légi utasforgalom 1990-

2001. évek között megháromszorozódott, majd jelentős visszaesés után újra növekedésnek 

indult. 2008-ban mind az utasszám, mind az utas-kilométer újra csökkent, kevesebb utas 

kisebb távolságra utazott repülőn, mint az előző években. A visszaesés egyrészt a kerozinárak 

nagymértékű emelkedésének, másrészt a 2008-ban kezdődő gazdasági lanyhulásnak tudható 

be. 

 

 

6.6. Személyszállítás 

 

A távolsági személyszállításban 1990-ben 766 millió utast mértek, 23 784 millió utas-

kilométerrel (átlagosan 31 km), majd egészen 1996-ig évről évre csökkent a távolsági 

személyszállítást igénybe vevők száma. Ettől az évtől 2002-ig újra többen vették igénybe e 

szolgáltatást, amikor is az utasok száma majdnem elérte az 1990-ben szállított utasok számát. 

Az egy főre jutó utaskilométer pedig 34,5 km-re nőtt. 2003-tól csökkenni kezdett az utas-
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szám és 2009-ben már csak 656 millió utazó 24 770 millió utaskilométert, átlagosan 38 

kilométer utat tett meg a távolsági járatokon.  

 

E változásnak az lehet az oka, hogy 1990-ben még tartott az előző évek gazdasági lendülete, 

a lakosság még jóval nagyobb számban utazott távolabbi munkahelyekre, valamint nyaralni. 

A családok személygépkocsi ellátottsága ekkor még jóval szerényebb volt. A későbbi 

években a munkahelyek tömeges megszűnése, valamint a háztartások költségvetésének 

csökkenése visszavetette az ingázást és a nyaralási, üdülési lehetőségeket. A javulás 1999-től 

indult újra, amikor a gazdaság növekedése lehetővé tette a családok számára a hosszabb és 

több utazást. Mindez 2003-ig tartott, az utána következő utasforgalom csökkenések 

magyarázata az lehet, hogy nőtt a személygépkocsik száma és az utazóközönség egy része 

végleg átpártolt a közúti közlekedésre.  

 

Egyre kevesebben használják a helyi személyszállítást, húsz év alatt 36 százalékkal csökkent 

az utasok száma, az átlagos utaskilométer 3,8-4,2 kilométer, állandónak látszik. Az utasszám 

jelentős csökkenésének egyik oka a foglalkoztatottság visszaesése, továbbá, hogy megnőtt a 

saját személygépkocsi igénybevétele a munkahely elérésében. 

 

Magyarországon a helyi személyszállítási forgalom döntő hányadát az autóbusz-közlekedés 

adja, az utasok 60 százaléka ezt a közlekedési eszközt használja. 2008-ban a helyi közösségi 

közlekedés több mint 60 százaléka a fővárosra koncentrálódott. A helyi közlekedést igénybe 

vevők között tovább nőtt Budapest súlya, 2,1 milliárd utasból 1,3 milliárd (61,6%) a 

fővárosban utazott.  

 

 

6.7. A szállítás és raktározás teljesítménye 

 

A szállítás és raktározás kulcsfontosságú szerepet játszik a gazdaságban és a társadalomban, 

elképzelhetetlen virágzó gazdasági élet hatékony közlekedési rendszer híján. Jelentősége 

messze túlmutat azon az 5,6-8,0 százalékos részarányon, amit ez az ágazat számszerűsítve 

produkál a magyar gazdaság összteljesítményéből.  

 

A szállítási ágazatban az 1990 előtti években a nagyvállalatok működése volt jellemző. Az 

ipari, a mezőgazdasági, az egyéb termelő és kereskedelmi vállalatoknak, szervezeteknek 

önálló szállítási kapacitásai voltak. A szállítási ágazatban is működtek nagyvállalatok, de 

azok főleg a központilag kezelhető áru- és személyszállítást végezték. A rendszerváltás után 

új profilok alakultak ki, így váltak el és váltak önállóan működő szállítási vállalkozásokká a 

teherautókkal és egyéb szállítási járművel rendelkező kisvállalkozások, alakultak új nagyobb 

vállalatok és egyre nagyobb számban jelentek meg mind a kis- és középvállalkozások, mind a 

nagyvállalatok körében a külföldi tulajdonú cégek is.  

 

2000-ben a szállítási ágazatban működő vállalatok 99,3 százaléka kis- és közepes vállalat, 

míg alig 0,7 százaléka nagyvállalat volt. 2008-ban, ha kismértékben is, de tovább nőtt, 99,4 

százalék lett a kis- és középvállalatok súlya. Az ágazatnak viszonylag nagy az 

eszközigényessége, komoly befektetést igényel a meglévő szolgáltatások fenntartása és 

bővítése, jelentős anyagi ráfordítást kíván egy-egy vállalkozás elindítása. Csak jelentős saját 

tőkével, nemegyszer állami támogatással, vagy igen magas hitellel rendelkező nagyvállalatok 

képesek új vállalkozásokba fogni vagy a meglévő piacon hatékonyan fellépni. 
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A külföldi tulajdonú nagyvállalatok 2000-ben 920, 2008-ban 788 főt foglalkoztattak 

átlagosan, addig a hazai tulajdonú nagyvállalatok jóval több munkaerőt 2 867, illetve 2 409 

főt alkalmaztak. Mindkét nagyvállalat típusnál a nyolc év alatt volt létszámcsökkentés, 

arányuk azonos nagyságú, 14-15 százalékos. Ennek oka nem is az elmúlt évek rossz 

gazdasági eredményeiben keresendő, hisz a szállítási alágazatban foglalkoztatottak száma 

évről évre lassú ütemben csökkent: 2000-ben 206 ezer volt; 2008-ra 201 ezerre esett. E 

tendencia oka, hogy az egyre jobban modernizálódó technika lehetővé teszi a szállítási 

ágazatban az áru- és személyszállítás forgalmát bonyolító személyzet csökkentését esetleg 

kiváltását oly módon, hogy az nem hat negatívan a teljesítményre. 
 

Itt érdemes kitérni az alágazat belső átrendeződésére. A KSH adatai szerint legszembetűnőbb a vasúti 

dolgozók számának jelentős csökkenése, amíg 2005-ben 47 ezren dolgoztak ebben az alágazatban, 

2008-ban alig több mint 19 ezer foglalkoztatottat tartottak nyilván. Ebben az időben csökkent a 

menetrend szerinti egyéb szárazföldi személyszállításban és légi közlekedésben dolgozók száma is, de 

nem olyan erőteljesen, mint a vasútnál: a menetrend szerinti egyéb szárazföldi szállításban 40 ezerről 

36 ezerre, a légi közlekedésben 3,6 ezerről 2,2 ezer főre esett vissza az alkalmazottak száma. 
 

Ha nem csak a foglalkoztatottak létszámát vizsgáljuk, hanem az egy főre eső összes személyi 

jellegű ráfordítást,
70

 akkor a külföldi kis- és közép vállalatoknál 2000-ben 2,2 millió, míg a 

hazai KKV-nál 1,2 millió forintot fordítottak egy-egy alkalmazottra. 2008-ban a külföldi 

KKV-k már több mint dupláját költötték dolgozóikra, míg a hazai KKV-k nem sokkal 

lemaradva több mint 90 százalékkal juttattak többet munkavállalóiknak, mint 2000-ben. 
 

III/18. ábra 

A szállítás, raktározás ágazatban az egy főre eső összes 

személyi jellegű ráfordítás (millió Ft)
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Forrás: ECOSTAT vállalati adatbázis 

 

A külföldi tulajdonú nagyvállalatoknál összességében 40,5 százalékos személyi jellegű 

ráfordítás növekedés mutatható ki. Azért csak ekkora, mert már a bázisnak vett 2000-es 

évben is magas volt a személyi jellegű ráfordítás ezeknél a vállalatoknál. A hazai 

nagyvállalatoknál a viszonylag alacsony bázisérték nőtt több mint 200 százalékkal, bár még 

így sem érte el a külföldi nagyvállalatok szintjét. Ágazati szinten az egy főre fordított 

személyi jellegű ráfordítás 2000-ben átlagosan 1,6 millió forintról, 2008-ra 3,49 millió 

forintra, több mint a duplájára emelkedett. 

                                                 
70 Ez számított mutató: a szállítási és raktározás az összes személyi jellegű ráfordítás összegét elosztottuk a 

létszámmal, külön bontva a KKV és nagyvállalatokat, valamint a hazai és külföldi vállalatok adatait. 
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2000-ben a szállítás területén egy külföldi tulajdonú, KKV szektorban foglalkoztatott 

dolgozó 4 millió forint érékű GDP-t állított elő, 2008-ban ez az összeg 11 millió forintra 

emelkedett. A hazai tulajdonú KKV szektorok jóval szerényebb GDP termelők, 2000-ben 

2,5, nyolc évvel később 4,2 millió forint bruttó hazai terméket hoztak létre. A külföldi 

tulajdonú nagyvállalatok 2000-ben 3,1, 2008-ban 4,9 millió forint GDP termeltek, ugyanez az 

érték a hazai tulajdonú nagyvállalatoknál 1,8, illetve 2,9 millió forint volt. A szállítási 

ágazatban átlagosan 2000-ben 2,08, 2008-ban 3,8 millió forint GDP-t termeltek 

alkalmazottanként. Legeredményesebbek a KKV szektorban a külföldi vállalkozások, a 

legrosszabb GDP termelők a hazai tulajdonú nagyvállalatok. 

III/19. ábra 

A szállítás, raktározás ágazatban az egy főre eső

GDP hozzájárulás (millió Ft)
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Forrás: ECOSTAT vállalati adatbázis 

 

A szállítási ágazat 2000-ben 7 százalékkal járult hozzá a bruttó hozzáadott értékhez 

nemzetgazdasági szinten, ennek 13,8 százalékát külföldi vállalatok hozták létre. 2008-ban a 

szállítás GDP hozzájárulása 5,7 százalék, s ennek 24,3 százaléka származik a külföldi 

vállalatoktól. 
 

2000-ben nemzetgazdasági szinten a nem pénzügyi hazai vállalkozások a nettó termelési 

érték 48, a külföldi vállalatok 52 százalékát állították elő. 2008-ban tovább javult a külföldi 

vállalatok eredménye nemzetgazdasági szinten, mert míg a hazai vállalatok 44, addig a 

külföldi cégek már a termelési érték 56 százalékát állították elő. A szállítási ágazatban a 

hazai vállalatok felé billen a mérleg, 2000-ben 75-25, míg 2008-ban 69-31 százalék volt a 

hazai és a külföldi vállalatok közötti nettó termelési érték aránya. 

III/15. táblázat 
 

A nem pénzügyi hazai és a külföldi tulajdonú vállalatok és 

a szállítás és raktározás nettó árbevétele (folyó áras adatok alapján) 
 

Év 

Nem pénzügyi vállalatok összesen Szállítás és raktározás vállalatai 

Hazai, 

Mrd Ft 

Megoszlás, 

% 

Külföldi, 

Mrd Ft 

Megoszlás, 

% 
Összesen 

Hazai, 

Mrd Ft 

Megoszlás, 

% 

Külföldi, 

Mrd Ft 

Megoszlás, 

% 
Összesen 

2000 15882 48 17177 52 33059 1018 74,7 344 25,3 1362 

2008 31780 44 40034 56 71814 2295 68,9 1035 31,1 3330 

Forrás: ECOSTAT vállalati adatbázis 
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III/16. táblázat 

 

A szállítás és raktározás nettó árbevétele tulajdoni és vállalatnagyság szerinti jellemzői 

(folyó áras adatok alapján) 

 

Vállalat típusok 
Nettó árbevétel értéke (Mrd Ft) Megoszlás, % 

2000 2008 Index (%) 2000 2008 

Hazai 

Nagyvállalat 504,1 1278,7 253,7 37,0 38,4 

KKV-k 514,2 1016,4 197,7 37,7 30,5 

Összesen 1018,3 2295,1 225,4 74,7 68,9 

Külföldi 

Nagyvállalat 180,1 345,2 191,7 13,2 10,4 

KKV-k 163,9 689,9 420,9 12,0 20,7 

Összesen 344 1035,1 300,9 25,3 31,1 

Mindösszesen 1362,3 3330,2 244,5 100,0 100,0 

Forrás: ECOSTAT vállalati adatbázis 

 

2000-ben a hazai tulajdonú nagyvállalatok és a hazai tulajdonú KKV-k a nettó termelési érték 

37-37 százalékát, az ebbe az ágba tartozó külföldi tulajdonú nagy cégek 13, a KKV 12 

százalékát produkálták. 2008-ra csökkent a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a 

külföldi tulajdonú nagyvállalatok termelése, jelentős javulást értek el viszont a külföldi 

tulajdonban lévő KKV-k, és megerősödtek a hazai nagyvállalatok. 
 

Nemcsak a nettó árbevételük nőtt a külföldi tulajdonban lévő KKV-knak, hanem a saját tőke 

megtérülési rátája is javult: 2000-ben 7, 2008-ban már alig 5 évet kellett a saját tőke 

megtérülésére várniuk. A hazai tulajdonú KKV-k megtérülési rátája 2000-ben valamivel 5 év 

felett volt, ez 2008-ra 14 évre emelkedett, jelentősen romlott. Mind a hazai, mind a külföldi 

tulajdonú nagyvállalatok a szállítás és raktározás ágban jóval rosszabb tőke megtérülést 

mutatnak. Ez azzal magyarázható, hogy a logisztikai-közlekedési ágazatot arányaiban a kis- 

és középvállalatok uralják, melyek beruházási rátája csekély. Igen nagyfokú állami 

támogatásban részesül az ágazat, főleg a vasutat, a helyi közlekedést, az autópályák építését 

támogatják. Míg 2000-ben a nem pénzügyi szektorba tartozó vállalkozások közül a szállítási-

logisztikai ágazat az összes támogatás 4 százalékát, addig 2007. évben már 30, 2008-ban a 38 

százalékát kapta, főleg a hazai vállalatok jutottak ezen összegekhez. 
 

2007-ben vélhetően azért nőtt meg a támogatások aránya, mert 2005-től nőttek a szállítási 

ágazat vállalatainak hosszú lejáratú kötelezettségei, és ezen belül nőttek a beruházási hitelek 

is. A megnövekedett támogatásokkal kompenzálták az ágazat egyre nagyobb beruházási 

igényeit. A nem pénzügyi üzleti vállalatok összes hosszú lejáratú kötelezettségéből 1995-ben 

5,3, 2000-ben 4,5 százalékot tudhatott magáénak az ágazat, és ebből 13,4, illetve 10,4 

százalék a beruházási hitelek aránya. 2008-ra a hosszúlejáratú kölcsönök 10,6 százalékra és 

ebből a beruházási hitelek 6,1 százalékra csökkentek, az eladósodás enyhült.  

 

 

6.8. A logisztika fejlődése 

 

A logisztika az elmúlt évtizedben a globális gazdaság egyik meghatározó tényezőjévé vált. 

Hazánk elhelyezkedése igen kedvező, lehetővé teszi, hogy idővel Közép-Európa fő 

logisztikai központjává váljunk. Ennek érdekében markáns fejlesztési igények 



KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE – 1990-2010) 
 

 180 

fogalmazódnak meg, amelyek szorgalmazzák a közúti, a vasúti, a vízi és a légiközlekedés 

további modernizációját. 

 

Jelzésszinten az alábbi adatok állnak rendelkezésre: a logisztikai szektorban foglalkoztatottak 

száma 2006-ban 100-150 ezer főt tett ki, amelynek közel fele a MÁV-hoz és a Magyar 

Postához, továbbá mintegy ötöde a közúti fuvarozáshoz köthető. 2006-ban a tárgyi eszközök 

harmada a vasúthoz, közel hetede a tárolás-raktározáshoz és a szárazföldi szállítást segítő 

tevékenységekhez, tizede a közúti teherszállításhoz és a csővezetékes szállításhoz tartozik. A 

globális logisztikai igények kielégítésében is jelentős az elmaradásunk, ezen igényeket ma 

hazánkban az ipari parkok elégítik ki, kisebb-nagyobb sikerrel. 

 

 

Ipari parkok Magyarországon 

 

Hazánkban az ipari parkok a huszadik század végén, a 90-es évek elejétől jöttek létre a fejlett 

gazdasággal rendelkező országok mintájára. Kezdetben a munkahelyteremtés, a fejlett 

technológia bevonása volt az alapvető cél.  
 

Az ipari parkok kiemelt gazdaságszervező funkciót látnak el és létrehozásuk óta szerves 

részévé váltak az ország és a régiók életének, mivel korszerű kapcsolatépítő, finanszírozási, 

ösztönzési megoldásokat kínálnak. A gazdasági élet aktív szereplői hamar felismerték az ipari 

parkok kialakításában rejlő lehetőségeket. Ma már minden hetedik-nyolcadik ipari 

foglalkoztatott a több mint 210 ipari park valamelyikében dolgozik. 
 

Az ipari parkok programjában a főbb tevékenységek a tőkeszervezés, az innováció, a kis- és 

középvállalkozók betelepítésének előmozdítása, tudományos parkok létesítése, a határon túli 

kapcsolatok kiépítése, vállalkozási övezetek létesítésének előmozdítása.  
 

Az ipari parkok fejlesztési forrásigényei évről-évre dinamikusan növekednek, fokozottan 

bevonva az EU forrásokat is ebbe a körbe. Célkitűzés, hogy az ipari parkok aktív szerepet 

vállaljanak a több megyét átfogó regionális programok kialakításában, s a betelepült cégek 

EU konform módon kapjanak segítséget versenyképességük javításához. 
 

III/17. táblázat 
 

Ipari park adatok, 1997-2009 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Parkok száma 28 75 112 133 146 160 165 165 179 179 198 206 209 

Parkok területe (hektár) 2350 4950 6800 7640 8100 8800 9050 8738 9847 9888 11530 12323 13410 

Betelepítettség (százalék) 22 30 35 33 38 40 43 48 49 53 53 56 57 

Vállalkozások száma 320 685 980 1495 1760 2152 2450 2467 2989 3184 3573 4051 4553 

Létszám (ezer fő) 27 59 82 110 115 128 139 139 171 186 199 207 192 

Vállalkozások beruházásai (Mrd forint) 166 316 427 662 1003 1264 1256 1463 1650 1987 2221 2474 2820 

Vállalkozások árbevétele (Mrd forint) 619 930 1651 2665 3294 3483 3430 4623 5433 7553 8449 8947 7242 

Vállalkozások exportja (Mrd forint) 514 698 1281 2211 2560 2596 2270 3369 3480 4888 5440 4921 4313 

Export aránya (százalék) 83 75 78 83 78 75 66 73 64 65 64 55 60 

Forrás: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 
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7. Turizmus 
 

A hazai turizmusra71 jelentősen hatottak a rendszerváltás környékén bekövetkezett politikai 

indíttatású változások, így a világútlevél bevezetése, a valutakerettel kapcsolatos könnyítések, 

majd a korlátozások megszüntetése. A szabad utazás lehetősége, a magyar gazdaság 

strukturális átrendeződése felértékelte a hazai turizmus jelentőségét, annak ellenére, hogy a 

szálláshely szolgáltatás és a vendéglátás GDP-hez való hozzájárulása igen alacsony, 1995-

ben 2,1 és 2008-ban 1,6 százalék volt. Magyarországon a turizmusra jellemző ágazatok 

összes hozzáadott értékének aránya a nemzetgazdaság összes értékéből 2007-ben 5,9 

százalék volt. (Adathiány miatt az EU tagországainak turizmusra jellemző ágazatok összes 

hozzáadott értékét nem ismerjük. Turizmus alatt továbbra is a szálláshely-szolgáltatás és a 

vendéglátás alágazatok eredményei értendők!) 

 

Az Eurostat adatai alapján 2008-ban a szálláshely szolgáltatás és a vendéglátás területén a 

környező országok Magyarországhoz hasonló teljesítményt nyújtottak, Szlovákia 1,5, 

Románia 1,9, Csehország 1,8, Lengyelország 1,2 százalékkal járult hozzá országa GDP-

jéhez. 

 

 

7.1. A nemzetgazdasági ág teljesítménye 

 

A hazánkba látogató turisták száma 1990-ben 38, 1991-ben valamivel több mint 33 millió fő 

volt, 1993-ban meghaladta a 40 millió főt. A következő 4 évben 37-39,8 millió fő között 

ingadozott a külföldi vendégek száma. Az 1990-es évek elejéig a külföldiek, főleg a környező 

országok turistái azért jöttek, mert olcsón és jól lehetett nyaralni Magyarországon. Hosszú 

ideig tartotta magát az a gyakorlat, hogy a kettészakított német családok Magyarországon 

találkozhattak egymással. Ezek az előnyeink az évtized végére megkoptak, 1998-ban 28,8 

millió látogatóra apadt a nem honi turisták száma. 2000-től kezdve számuk újra növekszik, a 

gazdasági válság ellenére 2009-ben 40,6 millió külföldi vendég látogatott hazánkba.  
 

A Magyarországra látogató külföldi turisták alig 10 százalékáról tudjuk, hogy regisztrált 

szálláshelyet vesznek igénybe. 1990-ben a külföldi látogatók 9,8 százaléka 13,6 millió 

vendégéjszakát töltött hazánkban. (Egy külföldi turista átlagosan 3,7 éjszakát töltött a 

szálláshelyen.) Az 1990-es külföldi vendégforgalmat azóta sem értük el, egészen 2000-ig 

kevesebb mint 3 millió külföldi vendég vett igénybe nálunk nyilvántartott szálláshelyeket. 

                                                 
71 A statisztikai mérés szempontjából a turizmus megfigyelése sajátos feladat, mert a nemzetközi és az ezekkel 

harmonizált hazai, a gazdasági tevékenységeket, termékeket osztályozó nómenklatúrákban önálló, külön 

turizmust hivatalosan nem különítettek el az ágazati osztályozásban, éppen a turizmus igen sokrétű, szerteágazó 

és összetett kapcsolatrendszere miatt. A turizmus számos nemzetgazdasági ág teljesítményéhez járul hozzá 

különböző mértékben, a legjellemzőbb, legszorosabb kapcsolata a szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás 

nemzetgazdasági ágazatokkal van. A turista az adott „piacon” mint „nem hazai” lakos van jelen, egyébként a 

szokásos környezetében fogyaszt. A turisták fogyasztása kedvező folyamat, elősegíti a hazai, illetve a regionális 

gazdasági növekedést, hiszen olyan jövedelmek elköltéséről van szó, amelyek máshol – a turisták lakóhelyének 

országában – keletkeztek. 

A turizmus megnevezést a szakma gyűjtőfogalomként használja, tartalmilag magába foglalja a szálláshely-

szolgáltatást és a vendéglátást (TEÁOR’08 szerint I ág). Az utazók szállásigényeit a szálláshely-szolgáltató 

vállalkozások elégítik ki, míg a turisták étkeztetését a vendéglátóipari vállalatok végzik, fogyasztásuk ebben 

az ágban mutatható ki. Az elemzésben szerepel még az idegenforgalom, amelybe az utas- és látogatóforgalom 

tartozik, amely címszó alá összegyűjtik egy adott országba érkezett külföldi turistákat, az adott ország 

lakosainak más országokba, valamint a hazai lakosság saját országában történő utazásait.  
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2001. évtől továbbra is hol többen, hol kevesebben vették igénybe ezeket a szálláshelyeket. 

Legjobban 2008-ban nőtt a szálláshelyek forgalma, 3,5 millió fő, a külföldi vendégek 8,9 

százaléka több mint 10 millió vendégéjszakát töltött Magyarországon szállodákban. Ez azt 

mutatja, hogy az utóbbi években ugyan több külföldi vendég érkezik a hazai szállodáinkba, 

de kevesebb vendégéjszakát töltenek el. A vendégszám növekedése a gazdasági világválság 

pozitív hozadéka volt, mert viszonylag olcsók lettek a turisztikai szolgáltatások, az 

euró/forint árfolyam is kedvezően alakult, s ez pozitívan hatott a turizmus keresletére. 2009-

ben majdnem 20 százalékkal több külföldi érkezett hazánkba, mint 2004-ben. Míg hat évvel 

ezelőtt a 34 millió külföldi turista 64 százaléka látogatott ide 1 napra, addig 2007. évtől a 

környező országokból érkező jelentős bevásárló turizmus miatt ez az arány már 78 százalékra 

emelkedett. 

 

 

A hazai lakosság külföldi utazásai 

 

A külföldre utazó magyarok száma 1987-hez képest megduplázódott, majd 1991-re elérte a 

14 millió főt. Uniós csatlakozásunk évétől magasabb szintre, 17-18 millió főre emelkedett a 

külföldre látogatók száma. 2006-ban viszont jelentős változás állt be a kiutazó forgalomban, 

30 millió felettire emelkedett az országon kívül nyaralók száma. 2008-ban 39 millióan 

utaztak külföldre, ez 2,7-szer több, mint 1991-ben volt, s a 2004. évhez viszonyítva 2,3-

szeres növekedést jelent. 2009-ben viszont 12 százalékkal kevesebben nyaraltak külföldön. 

Ennek oka az volt, hogy a gazdasági világválság hatására hozott kormányzati megszorító 

intézkedések következményeként csökkent a lakosság turizmusra költhető jövedelme, a 

külföldre utazások jelentős hányada a hazai turizmus felé terelődött. Egy napra a kiutazók 

több, mint 60 százaléka látogat a környező országokba, a többiek több napot töltenek 

külföldön. 

 

III/20. ábra 

A Magyarországra látogató külföldiek és

a külföldre utazó magyarok száma (ezer fő)
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Forrás: KSH 

Megjegyzés: 2003-ig kilépő számok, 2004-től belépő számok.  

2005-től ferihegyi tranzit-forgalommal csökkentett adatok. 
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7.2. Kereskedelmi és vendéglátóhelyek 

 

A szállodák száma több mint két és félszeresére bővült az elmúlt húsz év alatt, az egyéb 

kereskedelmi szálláshelyek száma is dinamikusan gyarapodott, és mindez együtt járt a 

magasabb kategóriájú szállás-férőhelyek arányának növekedésével. A vendégforgalom 

tekintetében a szállástípusok között a szállodák nagymértékben növelték részesedésüket, 

kihasználtságuk azonban a kapacitásbővüléssel párhuzamosan csökkent. A gazdasági 

válsággal összefüggő – külső és belső – keresletcsökkenés közvetlenül jelentkezett a 

vendégéjszakák számának visszaesésében: a kereskedelmi szálláshelyeken 8,4, a 

magánszálláshelyeken 3,5 százalékos csökkenés következett be.  

 

A kereskedelmi szálláshelyek férőhely-kapacitása a 2007. évi stagnálás után 2008-ban 3,8 

százalékkal, majd 2009-ben további 4,5 százalékkal csökkent, így 2009 közepén összesen 

289 ezer szálláshely volt, férőhely-kihasználtsága az előző évi 26,6 százalékról 24,8 

százalékra esett. A szállodák szobakihasználtsága 43 százalék 2009-ben, az előző évinél 5,5 

százalékponttal kevesebb (utoljára 2003-ban volt hasonlóan alacsony a kihasználtság). 

 

2009-ben több mint kétszer annyi vendéglátóhely volt az országban, mint húsz évvel 

korábban. A kereskedelmi vendéglátáson belül a melegkonyhás egységek aránya 22-ről 24 

százalékra emelkedett.  

 

 

Üdülési csekk 

 

A gazdasági válság ellenére 2009-ig az üdülési csekk elterjedése és népszerűsége miatt nem 

következett be a hazai turisztikai forgalom jelentős visszaesése. Az üdülési csekket 2000-ben 

vezették be Magyarországon, lényege, hogy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványtól 

rászorultsági alapon lehet a támogatás e formáját igénybe venni. A vállalatok is vásárolhatnak 

üdülési csekket, amellyel dolgozóikat „jutalmazzák” a nyaralási költségek egy részének 

átvállalásával. Az üdülési csekk 2009. december 31-ig adómentes volt a mindenkori 

minimálbér összegéig, ezért igen közkedvelt jövedelemkiegészítő juttatássá vált a 

munkáltatók körében is. 

 

III/21. ábra 

A Magyar Nemzeti Üdültetési Alapítvány szociális 

támogatása üdülési csekk formájában (millió Ft)
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Forrás: MNÜA, Ecostat gyűjtés 
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Az üdülési csekkel fizethető szolgáltatások köre az évek során egyre bővült. Előnye, hogy 

itthon tartotta, tartja a lakosság üdülésre, nyaralásra szánt pénzforrásainak jelentős részét. 

2010-től a szolgáltatás megadóztatása feltehetően visszaveti az üdülési csekk irányt 

jelentkező igényt. A háztartások jövedelemszerző képessége csökken, így ebben az évben a 

fizetőképes kereslet több oldalú zsugorodása miatt a hazai turizmus visszaesése várható. 

 

III/22. ábra 

Szállodai szolgáltatásra felhasznált és

az összes forgalomban lévő üdülési csekk, 2005-2009
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Forrás: MNÜA, KSH, Ecostat gyűjtés 

 

 

7.3. Turizmus szerepe a fizetési mérlegben 

 

A Magyar Nemzeti Bank a folyó fizetési mérlegben, 2009-ben „idegenforgalom” jogcímen 

4083 millió euró bevételt mutatott ki, így az utasforgalmi export értéke euróban mérve 

lényegében nem változott 2008-hoz képest, 1996-hoz mérve viszont 44 százalékkal nőtt.  

 

A magyarországi idegenforgalom bevétele, kiadása és egyenlege jelentősen hullámzik. 

Idegenforgalmi bevételünk 2002-től számottevően csökkent, oka, hogy az öt legjelentősebb 

turista küldő ország közül háromban: Németországban, Ausztriában, Olaszországban 2001-

2003. között jelentős mértékben visszaesett a gazdaság növekedése. Ezekből az országokból 

vagy kevesebben utaztak hazánkba, vagy ha jöttek, akkor kevesebbet költöttek, mint az előző 

években. 2004-től egészen 2008-ig kismértékben emelkedett mind a turisták száma, mind az 

idegenforgalomból származó bevételünk, 2009-től a növekedés üteme stagnál. 

 

Idegenforgalmi kiadásunk másképpen alakult: 1996-2000 között enyhén emelkedett, 2001-

ben jelentősen megugrott a magyar turisták költése külföldön. 2002-2005-ben csökkent, majd 

a 2006-tól a magyar turisták hol többet, hol kevesebbet költöttek külföldön, mint azt 

megelőzően. 2008-ban az idegenforgalom egyenlege 910 millió euróra mérséklődött, majd 

2009-ben megközelítette az 1500 millió eurót. A folyó fizetési mérleg bevételi többlete 2009-

ben 385 milliárd forinttal nőtt, 1 374 millió eurót tett ki, amely részben az utasforgalomból 

származó bevételi többletnek volt köszönhető. 
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III/23. ábra 

Az idegenforgalmi bevételek, kiadások és egyenlegek,

1996-2009 (millió euró)
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Forrás: KSH, Ecostat gyűjtés 

 

 

7.4. A turizmusban működő vállalkozások jellemzői 

 

Mind a kereskedelmi szálláshelyek, mind a vendéglátóipari egységek számában jelentős 

mértékű lemaradásban vagyunk, annak ellenére, hogy 2000 és 2007 között nőtt a turizmus 

ágazathoz tartozó vállalkozások száma. A hazai turizmusban foglalkoztatottak száma 

meghaladja az EU tagállamok átlagát, tehát az ágazat nálunk is nagy élőmunka-ráfordítással 

működik. A foglalkoztatottak száma a fejlett Németországban is igen magas ebben az 

ágazatban, mivel a tercier szektorban nehezen helyettesíthető az élőmunka, még a műszakilag 

magasan fejlett országokban is. 

 

Az EU tagországok szálláshelyeinek forgalmából csupán 0,5-0,6 százalékot tudhatunk a 

magunkénak. (A mienknél is szerényebb például Szlovákia részesedése a maga 0,1-0,2 

százalékával.) Németország 2000-ben az EU tagállamok szálláshely-forgalmának 14,7, 2007-

ben 13,2 százalékát bonyolította. A vendéglátás területén valamivel nagyobb, 2007-ben 0,7 

százalékos forgalom-részesedést értünk el, míg Németország 10,3 százalékot teljesített. 

 

A munkaerő termelékenysége a kereskedelmi szálláshelyeken 2007-ben az EU országokban 

átlagosan 30 ezer euró volt, Németországé közel járt ehhez (24,3 ezer euró), míg 

Magyarország és a többi volt szocialista ország munkaerő-termelékenysége az EU átlag felét 

sem érte el.  

 

A vendéglátóiparban az EU átlag 17,4 ezer euró. Németországban 15,4 ezer eurót termel meg 

egy fő, míg Magyarországon mindösszesen 4,9 ezer eurót állít elő. 

 

A vállalati jövedelmezőség, amelyet az üzleti statisztikákban a bruttó operatív eredmény 

hányaddal szoktak mérni, 1995-ben ágazati szinten 1 százalék volt, 2000-re ez 0,8 százalékra 

csökkent, majd 2008-ra 0,4 százalékra esett. A kilencvenes évtized közepén sem volt magas a 

turisztikai vállalatok jövedelmezősége, de az új évezred első évtizedében bekövetkezett lassú 

csökkenés azt mutatja, hogy visszaesik a hazai turisztikai ágazat szolgáltatásai iránti kereslet. 

Ha az EU turisztikai vállalatainak jövedelmezőségével vetjük össze a hazai turisztikai 

vállalatok jövedelmezőségét, akkor is hasonlóan alacsony eredményt kapunk. 2001-ben a mi 

mutatónk 0,4 százalék, 2007-ben kismértékben javult és 0,7 százalék lett. A nagy turisztikai 
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múlttal rendelkező Németországé 29,8 százalékot tett ki 2001-ben és 31 százalékot 2007-ben. 

Nemzetközi összehasonlításban (amelyet a bérrel korrigált termelékenység Eurostat 2007. évi 

adatai alapján tekintettünk át) a magyar turizmus az uniós országok utolsó harmadába 

sorolható a teljesítménye alapján. 

 

Nyilvánvaló, hogy a turizmus egyre jelentősebb ágazata a világgazdaságnak, fejlesztése azért 

is fontos, mert igen sok alágazat kapcsolódik közvetve vagy közvetlenül a működéséhez. 

Segíti a foglalkoztatottság növelését, fejlődésre ösztönzi az ágazatban tevékenykedő 

vállalkozásokat. 

 

 

7.5. Az ágazat szerepe a foglalkoztatásban 

 

A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (turizmus) nemzetgazdasági ágban a vállalkozások 

(kölcsönzött munkaerő nélkül) 2000-ben 69 ezer, 2008-ban 91,5 ezer főt foglalkoztattak, ami 

2000-ben a nemzetgazdaság egészében a foglalkoztatottak 2,7 százalékát, 2008-ban viszont 

már 4,1 százalékát jelentette. 

 

E nemzetgazdasági ágban foglalkoztatottak száma összességében 2008-ra 33 százalékkal 

nőtt, ugyanakkor 20 százalékkal csökkent az idegen tulajdonú KKV vállalatok 

alkalmazottainak száma. A nem pénzügyi üzleti vállalatoknál 2000-től 2008-ra 

nemzetgazdasági szinten 2 százalékkal nőtt a foglalkoztatottak száma, ezzel szemben a 

turizmusba tartozó vállalatoknál ez a növekmény elérte a 33 százalékot. A kirajzolódó trend 

megfelel a mai kor követelményeinek, amikor a szolgáltató (tercier) szektorban 

foglalkoztatottak száma jelentősen emelkedik az egyéb, klasszikusnak számító ágazatok 

rovására.  

 

2009 fordulatot hozott a szálláshely-szolgáltatásban és vendéglátásban. Az ágak közül erősen 

érintett volt a turizmus a válság negatív munkaerő-piaci hatásait tekintve: a foglalkoztatottak 

száma a korábbi évek növekedése után csökkent, az ágazatban dolgozók közül 

munkanélkülivé válók aránya jelentősen nőtt.  

 

III/18. táblázat 

 

Főbb gazdasági mutatók változása a szálláshely és vendéglátó szektorban 

1995 és 2008 között 

 

Megnevezés  
GDP 

(millió Ft) 

GDP/fő 

(millió Ft) 

Személyi jellegű 

ráfordítás 

(millió Ft) 

Bruttó 

operatív 

eredmény/fő 

Szálláshely és vendéglátó 

egységek összesen 

1995 36 727 0,66 0,49 0,18 

2008 181 829 1,99 1,66 0,33 

Index, % 495 301,5 339 183 

Nem pénzügyi üzleti 

vállalkozások összesen 

1995 2 382 505 1,16 0,7 0,46 

2008 13 513 360 5,92 3,0 2,92 

Index, % 567 510 429 635 

Forrás: Eurostat, ECOSTAT gyűjtés 
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7.6. A turizmus versenyképessége 

 

A turizmus GDP termelése 15 év alatt majdnem ötszörösére növekedett, a nem pénzügyi 

üzleti vállalatoknál közelítette a hatszoros értéket. 1995-ben az ágazatban foglalkoztattak egy 

főre jutó GDP termelési értéke igen szerény, 660 ezer forint volt. Ez 2000-re majdnem 

kétszeresére, 2008-ban csaknem háromszorosára nőtt, 1990 ezer forint lett, ám így is 

jelentősen elmaradt a nem pénzügyi üzleti vállalatok egy főre jutó GDP termelési értékétől, 

amely 5920 ezer forint volt.  

 

Az igen jelentős növekedés ellenére az ágazat GDP-hez való hozzájárulása 1995-ben még 2,1 

volt, míg 2008-ban 1,6 százalékra csökkent. A turizmusban foglalkoztatott 1 fő GDP 

termelése is jelentősen elmarad az ágazati szinttől és a személyi jellegű költségek is 

alacsonyabbak, mint az elvárható volna. Az ágazat bruttó operatív eredménye igen alacsony, 

jelentősen elmarad minden teljesítmény mutatójával a nem pénzügyi vállalatok 

teljesítményéhez viszonyítva.  

 

E lemaradást komoly mértékben erősíti, hogy a hazai KKV-nál erőteljesen nőtt mind a 

hosszú-, mind a rövidlejáratú hitelek összege. A hosszú lejáratú hitelek 2000. évről 2008-ra 

megnégyszereződtek, a rövid távú kölcsönök összege megtízszereződött. A turizmus hazai 

nagyvállalatai 2008-ig 5,6-szer több hosszú, illetve 5,3-szer több rövid távú hitelt vettek fel, 

mint amennyi hitelük volt 2000-ben. Ez azt mutatja, hogy a hazai kis-, közepes és 

nagyvállalatoknak jelentős likviditási nehézségeik, valamint jelentős mértékű tőkehiányuk 

van, melyeket csak a rövid és hosszú távú hitelek felvételével tudnak kezelni. A kölcsöntőke 

kamata jelentősen növeli költségüket, csökkenti nyereségüket.  
 

A turizmushoz tartozó vállalatok 99,8 százaléka a KKV szektorhoz tartozik, nagyon sok 

közöttük a „rövid” életű vállalkozás. Magyarországon az idegenforgalmi szezon optimális 

esetben 4-5 hónapra korlátozódik, ezen időszak alatt szeretnék a vállalkozások megtermelni a 

befektetési és működési költségük mellett nyereségüket is. A kevés tartaléktőke miatt üzleti 

forgalmuk jelentős mértékben függ az időjárástól, a hazai és a világgazdaság állapotától, az 

euró/forint árfolyamától. Bármely tényező negatív változása, vállalkozásuk eredményességét 

veszélyezteti. 

 

 

7.7. Nemzetközi kitekintés 

 

A gazdasági folyamatok során változik az európai háztartások gazdálkodása, amely hatással 

van az utazási szokásokra. De változások történtek a népesség demográfiai összetételében 

(öregedő társadalmak, kisebb háztartások, több egyedülálló és gyermektelen pár), az 

értékrendben (különlegességek keresése, egyediség iránti igény, új tapasztalatok szerzése) és 

az életvezetésben (rugalmas munkaidő, nagyobb jövedelem, több szabadidő, több rövid 

szünet, egészséges életmód.) A változó világban új igényeket támasztó turistákkal kell 

számolnunk. Ehhez tudnunk kell, hogy áll a hazai turizmus ágazat az EU-s országokhoz 

képest, a megváltozott, illetve új igényeket tudjuk-e követni és képesek leszünk-e kielégíteni 

azokat a jövőben is. 
 

Az alábbi táblázat a turizmusban termelt GDP arányát mutatja az EU különböző ország-

csoportjaiban. Az EU tagországok viszonylag állandó részesedést tudtak elérni, míg 

Magyarország 1991-től a hazai hozzáadott értéknek folyamatosan kevesebb részét termeli 
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meg a turizmus. Hazánk GDP termelésének aránya évről-évre csökkent, de csökkent 

Görögországé, Ciprusé, Máltáé, Luxemburgé és Csehországé is. Nőtt viszont Ausztria, az 

Egyesült Királyság, Németország, Olaszország és Portugália részesedése. 
 

III/19. táblázat 
 

A turizmus hozzájárulása a bruttó hozzáadott értékhez az EU-ban és Magyarországon 

(TEÁOR’03 szerint) 
(százalék) 

 1991 1995 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2008 

EU (27) : 2,6 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

EU (25) : 2,6 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

EU (15) : 2,6 2,7 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Magyarország 2,1 2,1 2,0 1,8 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6 

Forrás: Eurostat, Ecostat 

 

Érdemes megvizsgálni, hogy az egyes országok az EU turizmusban megtermelt GDP-nek 

hány százalékát állítják elő. Ebből az az érdekesség adódik, hogy három nagy csoportba 

sorolhatjuk azt a hét országot, amely 2007-ben az EU által a turizmus területén a hozzáadott 

érték 89 százalékát termelte meg. Az első csoportba soroltuk a két mediterrán országot Olasz- 

és Spanyolországot, melyek 16,5, illetve 21,2, összesen 37,7 százalékát állítják elő az EU-27 

GDP-jének. Ezek az országok szerencsés fekvésük, éghajlati adottságaik, történelmi múltjuk 

miatt igen alkalmasak a turizmusra, történelmi emlékeik miatt városlátogatásra, a nyári 

tengerparti nyaralásokra és a téli sportok űzésére is. 
 

A második nagy csoportba került az Egyesült Királyság (16,5), Franciaország (12,6) és 

Németország (11,6), összességében 40,9 százalékos GDP aránnyal. Ezekben az országokban 

is jelentős a városlátogatás, a kulturális és üzleti turizmus. Franciaország a téli és nyári 

sportok művelésére egyaránt alkalmas. Németország erőssége a városlátogatások, a 

konferenciaturizmus, a modern autó és egyéb gyáraik üzleti látogatása, szakmai 

konferenciáik, vonzóak természeti adottságai. A harmadik csoportba soroltuk Ausztriát 

(3,4%), Görögországot (4,1%) és Hollandiát (2,9%), amely országok turizmusa összesen 10,4 

százalékkal járul hozzá a közösség GDP értékéhez. A többi 20 ország turizmusa a maradék 

11 százalék GDP termelésén osztozik. 

 

 

8. Kiskereskedelem 
 

A rendszerváltozás óta eltelt időszak első felében a kereskedelem fejlődését a gyenge 

vásárlóerő és az erős konkurenciaharc jellemezte. Az előprivatizáció lehetőségével élve 

sorozatban születtek a kis létszámú, gyenge tőkeerővel rendelkező vállalkozások, miközben 

Magyarország ideális célpontnak bizonyult a kereskedelmi multinacionális vállalkozások 

számára is. 

 

A külföldi működőtőke-bevonás folyamatában a kereskedelem az elsők között szerepelt a 

hazai gazdaságban, s az két szempontból is komoly hatást gyakorolt az ágazat működésére. 

Egyrészt felvásárolta és korszerűsítette az elmaradott üzlethálózatokat, másrészt rohamosan 

elterjesztette a bevásárló és szolgáltató-szórakoztató központokat. A „globalizációs hullám” 

a kilencvenes évek elejére hazánkat is elérte. 
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Országosan az élelmiszer kiskereskedelem területén bekövetkezett koncentráció volt a 

legszembetűnőbb, aminek vesztesei a kisebb alapterületű boltok és diszkontok lettek, az 

addig ismeretlen és kíméletlen verseny itt idézte elő a legjelentősebb változást. 

 

Az új évszázad első évtizedében Magyarországon a fizetőképes kereslet bővülésével gyorsult 

a kereskedelem strukturális átalakulása. Az ország szinte valamennyi régiójában a 

szétaprózott bolthálózat koncentrációja és újabb üzletláncok megjelenése volt a jellemző. 

Hatására néhány év alatt a külföldi érdekeltségű vállalkozások piaci részesedése 

megközelítette a kereskedelmi forgalom 50 százalékát. 

 

III/20. táblázat 

 

A vállalatok hozzájárulása az ágazati GDP-hez tulajdonosi szerkezet szerint 

1995-2007 között 
(%) 

Nemzetgazdasági ág 

1995 2007 

Közösségi Külföldi 
Hazai  

magán 
Közösségi Külföldi 

Hazai  

magán 

Kereskedelem, javítás 4,5 15,5 80,0 0,2 37,4 62,4 

Mindösszesen 34,0 12,1 53,9 20,7 28,5 50,8 

Forrás: KSH Nemzeti számlák, 1995-2007 

 

Magyarország uniós csatlakozása után a belkereskedelmi hálózat összetétele egyre inkább a 

nyugat-európai struktúra irányába haladt. A családi vállalkozásban működtetett kis 

alapterületű üzletek kiszorultak a piacról, s a tőkehiányból eredő kedvezőtlen 

versenyképességük miatt a későbbiekben sem várható előrelépés szerepvállalásuk 

mértékében. (Egyes becslések szerint az ezredfordulón regisztrált 22 ezer élelmiszert 

értékesítő kisbolt száma tíz év alatt mintegy a harmadával csökken, forgalmi részesedésük 

36-ról 20 százalékra mérséklődhet.) 

 

III/24. ábra 

A napi fogyasztási cikkek forgalmának megoszlása 

bolttípusok szerint, 2004-2007 (százalék)
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Forrás: Gfk Hungária 
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A bolthálózat átrendeződésének következményeként erősödik a vegyes termékkört 

forgalmazó üzletek, hipermarketek és szupermarketek térhódítása. Az új évezred első éveiben 

a vidéki régiókban a piaci telítődés még nem szabott határt a hazai és külföldi kereskedelmi 

láncok terjeszkedésének. A 2004. évi csatlakozás óta az ország keleti régióiba a bevásárló 

turizmus élénkülése vonzotta a külföldi befektetőket. A térség iránt mutatott érdeklődésüket 

fokozta, hogy ezzel hazánk kiváló kiindulási pont lett a multinacionális vállalatok keleti 

irányú terjeszkedéséhez, Románia és Bulgária 2007. évi közösségi tagsága az újabb 

beruházások számára jelentett kedvező feltételt. 

 

A belkereskedelemben működő mintegy 160 ezer üzlet területi elhelyezkedése egyenetlen. Az 

egységek száma legdinamikusabban a közép-magyarországi és a nyugat-magyarországi 

régióban emelkedett. Napjainkra az országos üzlethálózaton belül tovább nőtt a Budapestet is 

magába foglaló közép-magyarországi régió súlya, míg a többi területi egység részesedése az 

országos üzletszámból 11 és 15 százalék között ingadozik. 

 

 

A kiskereskedelmi forgalom alakulása 

 

1990 és 2000 között a kiskereskedelmi forgalom változása hűen tükrözte a gazdasági 

döntések közvetlen hatásait. 1998 volt az első év, amikor a kiskereskedelmi forgalom 

jelentősen bővült, a növekedés – csökkenő dinamikával – majdnem tíz évig folytatódott. 

Ebben az időszakban átrendeződött a háztartások fogyasztásának szerkezete, a családok egyre 

kevesebbet költöttek élelmiszerekre és ruházati termékekre, viszont többet tartós fogyasztási 

cikkekre. 

 

A háztartások fogyasztásának, vásárlásainak szerkezetváltozása a hazai gazdaság dinamikus 

fejlődése időszakában 2006-ig folytatódott, azt követően viszont a szükségszerű 

gazdaságpolitikai korrekció erőteljesebben mérsékelte az ágazat forgalmát és a vásárlóerő 

csökkenésével átrendeződött annak összetétele is. 

 

III/25. ábra 

A kiskereskedelmi forgalom változása, 1991-2009

(előző év = 100)
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Forrás: KSH 
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Visszatekintve a kiskereskedelmi forgalom elmúlt tíz évi változásaira a 2002 és 2006 közötti 

visszaesés hátterében azt feltételezzük, hogy az időszakot jellemző jelentős 

jövedelemkiáramlás a lakosság beruházásainak, lakás-, illetve ingatlanvásárlásainak, a 

szolgáltatások igénybevételének növekedésében, s kevésbé a „napi cikkek” beszerzésének 

bővülésében jelentkezett. 

 

A bolti értékesítés volumene 2007-2009 között számottevően, 2-5 százalékos ütemben 

csökkent. Az adatokban az államháztartás konszolidálását célzó megszorító intézkedések, a 

gazdasági válság negatív hatása tükröződik. A kiskereskedelem eladásainak visszaesésében a 

munkanélküliség terjedése, a mérsékelt béremelkedés és a fizetőképes kereslet zsugorodása 

játszik meghatározó szerepet. Ezzel párhuzamosan érezhetően nőtt a lakosság körében a 

megtakarítási hajlandóság és a 2009 közepe óta emelkedő infláció is a vásárlások szűkülése 

irányába hat. 

 

A kiskereskedelem főbb szakágazatainak 2000 és 2008 közötti értékesítését változatlan áron 

számolva látható, hogy a többségében konjunkturális évek alatt átlag felett nőtt az erősen 

életszínvonal-érzékeny gépjármű, valamint a bútor, háztartási cikk, építőanyag, s jelentősen 

az iparcikkek, elektronikai cikkek eladása. Ezeknél az áruféleségeknél szerényebb, átlag alatti 

forgalmat bonyolítottak a ruházati boltok és az üzemanyagtöltő állomások. 

 

III/21. táblázat 

 

A kiskereskedelem főbb szakágazatainak értékesítése 2000-2008 között 

(volumenindex, előző év azonos időszaka = 100) 

 
Év Élelmiszer Textil Bútor Iparcikk Gépjármű* Üzemanyag 

2000 96,4 90,4 121,1 105,7 110,2 99,7 

2001 103,9 106,0 101,4 107,5 115,2 100,6 

2002 110,8 108,2 103,7 112,2 122,1 108,0 

2003 108,1 113,5 108,9 107,5 111,1 100,3 

2004 102,8 100,9 110,7 102,6 106,8 103,2 

2005 104,4 106,5 106,7 105,4 101,6 102,6 

2006 105,1 107,8 102,8 104,0 100,1 108,6 

2007 98,7 99,1 94,1 91,1 94,3 103,7 

2008 98,8 100,9 94,3 97,6 92,2 99,9 

2000-2008 átlaga (%) 

(előző év azonos  

időszaka = 100) 

103,1 103,5 104,6 103,6 105,6 102,9 

2001-2008 

(2000=100) 
136,9 150,8 123,4 129,7 147,6 129,8 

Forrás: KSH 

Megjegyzés: */ 2004 óta az uniós előírásoknak megfelelően a hivatalos kiskereskedelmi forgalomban nem 

szerepel. 

 

 

A hazai kereskedelem a rendszerváltozást követő években 

 

A rendszerváltást követő évek a hazai kereskedelemben forradalmi változásokhoz vezettek. 

Mint korábban említettük a legmarkánsabb változást a tulajdonviszonyok átrendeződése 
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idézte elő. A külföldi tőke ágazati térhódítását jól jellemzi, hogy miközben 1990-ben a 

kereskedelem és vendéglátás ágazat 88 százaléka állami tulajdonban működött, s a külföldi, 

illetve a hazai magántulajdon aránya mindössze 12 százalék volt, addig tíz évvel később, 

2000-ben ez az arány 2, illetve 98 százalékra módosult, a külföldi és a hazai tőke javára. (Az 

ezredforduló óta az állam teljes egészében kivonult a kereskedelem területéről, s mindvégig 

fennmaradt a hazai magántulajdon dominanciája.) Nemzetgazdasági összehasonlításban 

1990-ben a nem pénzügyi üzleti vállalkozások 94 százaléka volt állami, 6 százaléka külföldi, 

illetve hazai tulajdonban, ez az arány 2000-re 17, illetve 83 százalékra módosult. 

 

Az ágazat legfontosabb, összehasonlítható
72

 gazdasági mutatóit értékelve látható, hogy az 

utolsó majdnem húsz év első fele jelentette a robbanásszerű kvantitatív változást a 

kereskedelemben, a 2005-ig terjedő időszakot stabil, jórészt a termelékenység javulásából 

eredő erőteljes növekedés jellemezte. A napjainkig tartó időszakot viszont a szakma régi 

teljesítményének rég nem tapasztalt visszaesése jellemzi. 

 

A rendszerváltoztatás első tíz évében a kereskedelem és vendéglátás területén működő 

vállalkozások száma több mint tizenegyszeresére, a bruttó hozzáadott érték négy és 

félszeresére, az egy főre jutó GDP több mint négyszeresére növekedett. A nem pénzügyi 

üzleti vállalkozások körében a vállalatszám hétszeres, a GDP ötszörös, az egy főre jutó GDP 

hétszeres növekedést ért el. Az ágazati létszám alapján tíz év alatt a foglalkoztatás 6,6 

százalékkal bővült, a nem pénzügyi üzleti vállalatoknál eközben mintegy 30 százalékkal 

csökkent. 

 

A kereskedelem versenyképessége a rendszerváltozás utáni első tíz évben javult. Az egy főre 

jutó hozzáadott érték mutatója ötévente gyakorlatilag megduplázódott. Amennyiben a 2000. 

évi adatnál figyelembe vesszük a vendéglátásban működő vállalkozásokat is, az egy főre jutó 

GDP 2 190 millió forint volt, a növekedés pedig 4,3-szeres 1990-hez képest. 

 

 

Az ágazat fejlődése 1995 és 2008 között 

 

2000 és 2008 között a hazai GDP folyó áron számítva 2,1-szeresére, a kereskedelmi ágazat 

teljesítménye ezt meghaladóan 2,4-szeresére bővült, ami tendenciájában összhangot mutat a 

fejlettebb államok és a visegrádi országok strukturális változásaival. 

 

A kereskedelem nemzetgazdasági ág GDP hozzájárulási aránya 1995-ben 14,1 százalék, 

2000-ben 14,4, 2005-ben 16,8, a gazdasági válság kirobbanása évében, 2008-ban pedig 16,6 

százalék volt. 

 

                                                 
72 A magyarországi piacgazdálkodás első öt évéről a statisztikai nyilvántartási rendszer módszertanában 

végrehajtott változtatások miatt összehasonlítható adatok korlátozottan állnak rendelkezésre. Az általunk 

használt 08’TEÁOR rendszer szerint korrigált hivatalos adat 1995-ig vezethető vissza. 
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III/22. táblázat 

 

A főbb gazdasági mutatók változása 1995-2008 között a kereskedelemben és  

a nem pénzügyi összes vállalat körében a 08’TEÁOR szerint 
(százalék) 

 

2008/1995 2008/2000 2008/2005 

Keres- 

kedelem 

Nem pénz- 

ügyi váll. 

Keres- 

kedelem 

Nem pénz- 

ügyi váll. 

Keres- 

kedelem 

Nem pénz- 

ügyi váll. 

Vállalatszám 141 177 106 117 92 104 

Létszám 138 108 96 101 90 99 

Bruttó hozzáadott érték* 631 537 242 210 119 121 

GDP/fő 457 500 230 208 125 123 

Forrás: ECOSTAT adatbázis 

Megjegyzés: */ folyó áron számolva 

 

A jelen évtized első éveiben a hazai gazdaság stabil növekedési pályán fejlődött. A külső és 

belső konjunktúra valamennyi ágazatban fellendüléshez vezetett. A magyarországi 

kereskedelemben ebben az időszakban a multinacionális vállalatok „hatalomátvétele” 

gyakorlatilag megtörtént, a kezdetben dinamikus koncentrációs folyamat folytatódott, bár 

mérsékeltebb ütemben. Míg ágazati szinten 2000-ben a 99,9 százalékos számarányú kis- és 

középvállalatok adták a GDP 81,8 százalékát, 2008-ban ugyanez a vállalati arányszám a GDP 

69,6 százalékát állította elő. A nagyvállalatok számának részaránya nyolc év alatt változatlan, 

0,12 százalék maradt, a bruttó hazai termék hozzájárulási aránya 18,2 százalékról 30,4 

százalékra nőtt. 

 

A privatizáció lezárulásával, s a gazdaság stabilizálódásával jellemezhető ezredfordulón a 

kereskedelemben előállított hozzáadott érték fele-fele arányban oszlott meg a külföldi, illetve 

a hazai tulajdonú vállalkozások között. A vállalatszám szerinti elkülönítéskor viszont a GDP 

felét előállító külföldi cégek aránya az ágazat összes vállalatának mindössze 14,7 százalékát 

tette ki. 

 

Nyolc évvel később az ágazat összes hozzáadott értékéből a külföldi vállalatok részesedése 

53,5 százalékra növekedett úgy, hogy időközben a vállalatszámon belüli részesedésük tíz 

százalék alá, 9,7 százalékra mérséklődött. 

 

Az idegen tőke kereskedelemben elért térhódítását jól mutatja, hogy míg 1995-ben a szakma 

folyó áron számított bruttó hozzáadott értékének 44 százalékát állították elő a külföldi 

vállalkozások, 2008-ra – mintegy háromezer vállalkozás megszűnése-beolvadása mellett – 50 

százalékra változott. 

 

Az egy főre jutó bruttó operatív eredmény alapján jelentős a hazai vállalatok lemaradása a 

gyengébb versenyképesség következtében. 1995-ben a külföldi cégek jövedelmezősége 3,5-

szerese, 2005-ben 4,6-szerese, 2008-ban pedig 3,7-szerese volt a hazai cégekének. 
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9. Az információ és kommunikáció fejlődése 
 

Az informatika és kommunikáció területén olyan folyamatok mentek végbe az elmúlt 20 

évben, amelyek hatására ma egészen mások a szolgáltatások fajtái, jellemzői, mint korábban. 

Sokkal szélesebb az igénybe vevők köre, kereslete, a szolgáltatás-típusok összekapcsolódnak, 

egyes információs és kommunikációs eszközök sokfunkcióssá váltak. 

 

Az első nagy változás Magyarországon a telefonellátottságban következett be. A bekapcsolt 

vezetékes fővonalak száma az 1989. évi 916 ezerről tíz év alatt 3,9-szeresére bővült. A 

fővonalak száma egészen 2000-ig emelkedett, majd a vezetékes telefon az ezredfordulóra 

elvesztette vezető szerepét. 2002-ben már mind a mobiltelefon-előfizetések, mind a mobilról 

indított hívások száma meghaladta a vezetékes vonalak, illetve a vezetékes hálózatról indított 

hívások számát. Mobiltelefonon ma már évente közel 1,9 milliárd szöveges és 21 millió 

multimédiás üzenetet küldenek egymásnak a felhasználók.  

 

A kábeltelevíziózás a rendszerváltással kezdett elterjedni a bekapcsolt lakások száma az 1994. 

évi 1,4 milliót elérő szintről 2009-ig megközelítette a 2,2 milliót. A kezdetekben főleg 

beszélgetésekre használt vezetékes vonalakat ma már internet- és információszolgáltatásra is 

igénybe veszik. 

 

A központi államigazgatás intézményeiben 2008-ban 3 és félszer annyi számítógép volt, mint 

1995-ben. 2009-ben a háztartások több mint felében volt számítógép, a vállalkozások 89 

százaléka használt személyi számítógépet. Az internet-hozzáférések száma az 1999. évi 145 

ezres szintről tíz év alatt 16-szorosára bővült. Internetkapcsolattal a háztartások 55 százaléka, 

a vállalkozások 87, a közigazgatás 98 százaléka rendelkezett. 

 

Az üzleti szolgáltatások nemzetgazdasági főág és az információ és kommunikáció ágazat 

főbb gazdasági mutatóinak változását az alábbi táblázat adatai szemléltetik: 

 

III/23. táblázat 

 

Üzleti szolgáltatások főbb gazdasági mutatói 

 

 Év 
Vállalatszám 

(db) 

Létszám 

(fő) 

GDP 

(millió Ft) 

GDP/fő 

(millió Ft) 

Informatikai és 

kommunikációs 

tevékenység 

1995 8 419 53 834 135 888 2,5 

2000 16 855 65 313 513 375 7,9 

2008 14 834 84 654 1 031 582 12,2 

2000/1995 (%) 200 121 378 312 

2008/2000 (%) 88 130 201 155 

Nem pénzügyi 

üzleti  

vállalkozások 

összesen 

1995 192 584 2 045 919 2 382 505 1,2 

2000 292 719 2 183 532 6 082 552 2,8 

2008 341 917 2 282 540 13 513 360 5,9 

2000/1995 (%) 152 107 255 239 

2008/2000 (%) 117 105 222 212 

Forrás: ECOSTAT vállalati adatbázis 
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A rendszerváltást követően 1995 és 2000 között az információ és kommunikáció körébe 

tartozó tevékenységekre alapított vállalkozások száma kétszeresére, az ott foglalkoztatottak 

száma jóval szerényebb mértékben, 21 százalékkal emelkedett. A nem pénzügyi üzleti 

vállalkozásoknál a vállalatszám gyarapodása kisebb volt a TEÁOR’08 61-63 növekedési 

arányánál, a létszámbővülés mértéke annak mindössze harmada lett. 1995-2000 között a 

bruttó hozzáadott érték majdnem négyszeresére, az egy főre jutó GDP több mint 

háromszorosára nőtt. E két mutató öt év alatti változása a nem pénzügyi üzleti vállalatok 

körében szerényebb mértékkel, előbbinél 255, utóbbinál 239 százalékos növekedéssel ment 

végbe. 
 

A 2000-től 2008-ig terjedő, a nemzetgazdaság dinamikus fejlődését reprezentáló időszakban 

az információs és kommunikációs szolgáltatást végző cégek egy része tönkrement vagy 

átalakult. Ebben az ágazatban a vállalatalapítási kedv mérséklődött, 2008-ban 12 százalékkal 

kevesebb vállalat működött 2000-hez képest. Ennek ellenére a foglalkoztatottak létszáma az 

információ és kommunikációs tevékenységet végző vállalatok körében 30 százalékkal nőtt, 

az összes üzleti vállalkozásoknál ezalatt mindössze 5 százalékkal bővült a foglalkoztatottság. 
 

A nyolc év során előállított GDP ebben a szolgáltató ágazatban kétszeresére, az egy főre jutó 

GDP 1,5-szörösére növekedett. A nem pénzügyi üzleti vállalkozásoknál ezek a mutatók a 

fenti sorrendben 2,2-szeres, illetve 2,1-szeres dinamikát jeleznek. 
 

Az információ és kommunikációs tevékenységhez tartozó szolgáltatások bő évtizedes (1995-

2008-ig tartó) fejlődését, súlyának növekedését támasztja alá az, hogy míg 1995-ben a nem 

pénzügyi szolgáltatásoknál alkalmazásban állók 2,6 százaléka dolgozott a TEÁOR’08 61-63 

ágazatnál, ez az arány 2008-ra 3,7 százalékra növekedett. Az ágazat részesedése a GDP-ből 

5,7 százalékról 7,6 százalékra emelkedett. A bejegyzett vállalkozások száma a fentiekkel 

ellentétesen változott, míg 1995-ben a cégek 4,4 százaléka, 2000-ben 5,8 százalékuk, 2008-

ban viszont 4,3 százalékuk működött az információ és kommunikáció ágazatban. A vizsgált 

időszakon belül az első öt év tekinthető jóval eredményesebbnek, ekkor a GDP/fő  

3,1-szeresére, 2000 és 2008 között pedig 1,5-szörösére növekedett. A nem pénzügyi 

vállalkozások sorában ez a két versenyképességi mutató 2,4-szeres, illetve 2,1-szeres volt. 
 

III/24. táblázat 
 

Az információ és kommunikáció ágazathoz tartozó vállalatok szerkezetváltozása és 

GDP termelésük alakulása 2000-2008 között 
 

 
2000 2008 

Külföldi Hazai Összes Külföldi Hazai Összes 

Vállalatszám (db) 1 049 15 806 16 855 960 13 874 14 834 

Megoszlás, % 6,2 93,8 100,0 6,5 93,5 100 

Létszám (fő) 29 919 35 394 65 313 41 851 42794 84 645 

Megoszlás, % 46 54 100 49,4 50,6 100 

GDP (folyó ár, millió Ft) 402 081 111 294 513 375 784 983 246 599 1 031 582 

Megoszlás, % 78,3 21,7 100,0 76,1 23,9 100,0 

GDP/fő (folyó ár, millió Ft) 13 3 8 19 6 12 

Index, % (Összes=100) 

(Külföldi/Összes) 

(Hazai/Összes) 

162,5 37,5  158,3 50,0  

Forrás: ECOSTAT vállalati adatbázis 
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A nemzetgazdaság egészében végbement változásokhoz hasonlóan az információs és 

kommunikációs szolgáltatások között 2000-2008 között nem változott a külföldi tulajdonban 

működő vállalatok aránya, ugyanakkor a foglalkoztatottak létszáma 46 százalékról 49,4 

százalékra nőtt. A GDP hozzájárulás alapján 2000-ben az információs és kommunikációs 

tevékenységeket végző vállalkozások GDP-jének 78,3 százalékát, 2008-ban 76,1 százalékát a 

külföldi tőkével működő cégek állítják elő. (A nem pénzügyi üzleti vállalkozásoknál ez az 

arány 2008-ban 54 százalék volt.) 

 

III/25. táblázat 

 

Az egy főre jutó bruttó operatív eredmény változása 

1995-2008 között 

 

 1995 2000 2008 

Információs és kommunikációs tevékenység  

(folyó áron, millió Ft) 
1,36 5,02 6,83 

Nem pénzügyi üzleti vállalkozások összesen  

(folyó áron, millió Ft) 
0,46 1,35 2,92 

Információs és kommunikációs tevékenység / 

Nem pénzügyi vállalkozások bruttó operatív eredmény (%) 
295,7 371,9 233,9 

Forrás: ECOSTAT adatbázis 

 

Az egy főre jutó bruttó operatív eredmény az információs és kommunikációs tevékenységet 

folytató cégcsoportnál kedvezőbb, mint a nem pénzügyi vállalkozások átlagos eredménye. Az 

információval és kommunikációval foglalkozó szakma jövedelmezősége – abszolút értékben 

– a tizenhárom év alatt ötszörösére, a nem pénzügyi üzleti vállalkozásoké hatszorosára nőtt. Az 

alágazat jelentős fejlődés előtt áll mind a világgazdaság egészében, mind a magyar 

gazdaságban. 

 

 

10. Ingatlanügyletek 
 

A rendszerváltást követően 1995 és 2000 között az ingatlanügyletek körébe tartozó 

tevékenységekre alapított vállalkozások száma majdnem kétszeresére nőtt, az ott 

foglalkoztatottak száma viszont 16 százalékkal csökkent. A nem pénzügyi üzleti 

vállalkozások esetében a vállalatszám gyarapodása kisebb volt az ingatlanügyletek ágazatba 

tartozó cégek növekedési arányánál, a létszámbővülés mértéke elérte a 7 százalékot. 1995-

2000 között a bruttó hozzáadott érték 2,7-szeresére, az egy főre jutó GDP több mint 

háromszorosára nőtt a jelzett időszakban. E két mutató öt év alatti változása a nem pénzügyi 

üzleti vállalatok körében szerényebb mértékkel, előbbinél 255, utóbbinál 233 százalékos 

növekedéssel ment végbe. 

 

A 2000-től 2008-ig terjedő, a nemzetgazdaság dinamikus fejlődését hozó időszakban az 

ingatlanügyletek szolgáltatást végző cégek vállalatalapítási kedve erősödött. 77 százalékkal 

több vállalat működött 2000-hez képest, ezzel szemben a nem pénzügyi üzleti vállalkozások 

száma csak 17 százalékkal növekedett. A foglalkoztatottak létszáma az ingatlanügyleteket 

végző vállalatok körében 22,5 százalékkal csökkent, míg az összes üzleti vállalkozásoknál 5 
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százalékkal bővült. Ez egyrészt azt jelentheti, hogy az ingatlanügyleti tevékenységet folytató 

vállalkozások csökkentették alkalmazottaik létszámát, másrészt főleg az 1-2 főt foglalkoztató 

vállalkozások száma gyarapodott. 

 

Az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ág főbb gazdasági mutatóinak változását az alábbi 

táblázat adatai szemléltetik: 

 

III/26. táblázat 

 

Az ingatlanügyletek főág gazdasági mutatói 

 

 Év 
Vállalatszám 

(db) 

Létszám 

(fő) 

GDP 

(millió Ft) 

GDP/fő 

(millió Ft) 

Ingatlanügyletek 

1995 8 599 90 665 91 207 1,0 

2000 16 758 76 141 249 185 3,3 

2008 29 588 59 032 463 941 7,9 

2000/1995 (%) 194,9 84,0 273,2 325,3 

2008/2000 (%) 176,6 77,5 186,2 240,1 

Nem pénzügyi 

üzleti vállalkozások 

összesen 

1995 192 584 2 045 919 2 382 505 1,2 

2000 292 719 2 183 532 6 082 552 2,8 

2008 341 917 2 282 540 13 513 360 5,9 

2000/1995 (%) 152 107 255 233 

2008/2000 (%) 117 105 222 211 

Forrás: ECOSTAT vállalati adatbázis 

 

A nyolc év alatt előállított GDP ebben a szolgáltató ágazatban majdnem kétszeresére (1,86-

szorosára), az egy főre jutó GDP 2,4-szeresére növekedett. A nem pénzügyi üzleti 

vállalkozásoknál ezek a mutatók a fenti sorrendben 2,2-szeres, illetve 2,1-szeres dinamikát 

jeleznek. 

 

Az ingatlan tevékenységhez tartozó szolgáltatások 1995-2008 közötti változását, a piac 

tisztulását támasztja alá az, hogy míg 1995-ben a nem pénzügyi szolgáltatásoknál 

alkalmazásban állók 4,4 százaléka dolgozott az ingatlanügyletek ágban, ez az arány 2008-ra 

2,6 százalékra csökkent. Az ágazat GDP-ből való részesedése is csökkent, 4,1 százalékról 3,8 

százalékra.  

 

A bejegyzett vállalkozások számában a fentiekkel megegyező folyamat figyelhető meg, 

1995-ben a cégek 4,5 százaléka, 2000-ben 5,7, 2008-ban 8,6 százalékuk működött az 

ingatlanügyletek ágazatban. A vizsgált időszakon belül az első öt év tekinthető jóval 

eredményesebbnek, ekkor az egy főre jut GDP a 2000. évi színt 3,3-szorosára, 2000 és 2008 

között 2,4-szeresére növekedett. (A nem pénzügyi vállalkozások körében ez a két 

versenyképességi mutató 2,4-szeres, illetve 2,1-szeres.)  

 



KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE – 1990-2010) 
 

 198 

III/27. táblázat 

 

Az ingatlanügyletek ágazathoz tartozó vállalatok szerkezetváltozása és 

GDP termelésük alakulása 2000-2008 között 

 

 
2000 2008 

Külföldi Hazai Összes Külföldi Hazai Összes 

Vállalatszám (db) 3 188 13 570 16 758 6 614 22 974 29 588 

Megoszlás, % 19 81 100,0 22,4 77,6 100 

Létszám (fő) 15 175 60 966 76 141 8 293 50 739 59 032 

Megoszlás, % 20 80 100 14 86 100 

GDP (folyó ár, millió Ft) 98 933 150 252 249 185 166 340 297 601 463 941 

Megoszlás, % 39,7 60,3 100,0 35,9 64,1 100,0 

GDP/fő (folyó ár, millió Ft) 6,5 2,5 3,3 20,1 5,9 7,9 

Index, % (Összes=100) 

(Külföldi/Összes) 

(Hazai/Összes) 

197 75,8  254,4 74,7  

Forrás: ECOSTAT vállalati adatbázis 

 

A nemzetgazdaság egészében végbement változásokhoz hasonlóan az ingatlanügyletek 

vállalkozásoknál 2000-2008 között csökkent a külföldi tulajdonú vállalatok aránya, és a 

foglalkoztatottak létszáma 20 százalékról 14 százalékra mérséklődött. A GDP hozzájárulás 

alapján 2000-ben az ingatlanügyleti tevékenységeket végző vállalkozások GDP-jének 39,7 

százalékát, 2008-ban 35,9 százalékát a külföldi tőkével működő cégek állítják elő. (A nem 

pénzügyi üzleti vállalkozásoknál ez az arány 2008-ban 54 százalék volt.) 

 

III/28. táblázat 

 

Az egy főre jutó bruttó operatív eredmény változása 

1995-2008 között 

 

 1995 2000 2008 

Ingyatlanügyletet végző vállalkozások 

(folyó áron, millió Ft) 
0,3 2,0 5,4 

Nem pénzügyi üzleti vállalkozások összesen  

(folyó áron, millió Ft) 
0,46 1,35 2,92 

Ingatlanügyletet végző vállalkozások / 

Nem pénzügyi vállalkozások bruttó operatív eredmény (%) 
65,2 148,1 185 

Forrás: ECOSTAT adatbázis 

 

Az egy főre jutó bruttó operatív eredmény-mutató az ingatlanügyleti tevékenységet folytató 

vállalkozásoknál 1995-ben még szerény mértékű volt. 2000-től már túlteljesítik a nem 

pénzügyi vállalkozások átlagos versenyképességét. Az ingatlanügylettel foglalkozó szakma 

jövedelmezősége – abszolút értékben – a tizenhárom év alatt tizennyolcszorosára, a nem 

pénzügyi üzleti vállalkozásoké hatszorosára nőtt. Az arányaiban ma még kicsiny ágazat 

dinamikusan fejlődött az elmúlt nyolc évben. A világgazdaságot érintő, főleg az 

„ingatlanpiaci buborék” kipukkadásával a további években ilyen látványos eredményt 

vélhetően nem fog tudni produkálni az ágazat a hazai gazdaságban. 
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11. Pénzügyi szolgáltatás 
 

A pénzügyi szolgáltatás nemzetgazdasági ág három alágazat (a pénzügyi közvetítéssel foglalkozó 

bankszektor, a biztosítás és nyugdíjalapok, valamint a pénzügyi kiegészítő tevékenység) aggregátuma. 

A hazai kétszintű bank- és biztosítórendszer még a piacgazdasági átmenet előtt kialakult. A jegybank 

1987-ben megvált kereskedelmi banki funkcióitól és a monetáris politika irányító szerve lett. A 

társasági törvény életbelépése után a gazdálkodó szervezetek száma ötszörösére nőtt, ez jelentős 

keresletet jelentett a banki, biztosítási és egyéb pénzügyi szolgáltatások iránt. A bankok száma73 az 

1987. évi 19-ről, 35-re nőtt 1991 végére. Hasonló folyamatok mutathatók ki a biztosító intézetek 

számának gyarapodásában is. A teljes szektorban működő gazdálkodó szervezetek számáról részletes 

információval csak 1999. évtől rendelkezünk. Ekkor 13670 egység működött ebben a nemzetgazdasági 

ágazatban.74 Az 1992-es hitel és bankkonszolidáció után (lásd Tarafás [2002]) a hazai bankszektor 

privatizációja megkezdődött és az állam fokozatosan kivonult a pénzügyi közvetítőszektorból. Mindez 

– a gazdaság általános élénkülésével együtt – kedvezően hatott a pénzügyi vállalkozási kedvre. Az 

időszak végére a működő vállalkozások száma megkétszereződött (a 2008. évi adatok szerint 27141 

pénzügyi közvetítő vállalkozást tartottak nyilván). 

 

 

Az ágazat nemzetgazdaságon belüli súlya 

 

A pénzügyi szolgáltatás ágazat bruttó hazai termékének arányáról a legkorábbi adat
75

 1995-

től áll rendelkezésre, ekkor ez a megtermelt GDP 2,5 százalékának felelt meg. 2007-re aránya 

3,6 százalékára növekedett. A szektor egészén belül a pénzügyi közvetítés (bankok) 

kibocsátási értéke a kezdeti (1995. évi) 225,0 milliárd forintról 2007-ig folyó áron közel 

ötszörösre nőtt, 1273,4 milliárd forintot tett ki. A biztosítás, nyugdíjalapok alágazatnál is az 

előbbihez hasonló értéknövekedés következett be (az 1995. évi kibocsátás még csak 62,7 

milliárd forint volt, 2007-ben viszont már elérte a 336,9 milliárd forintot). A pénzügyi 

kiegészítő tevékenység újszerű szolgáltatásai bővülését 5,3, illetve 239,0 milliárd forintos 

adatpárossal lehet jellemezni, ami még az előbbi kettőnél is dinamikusabb (mintegy 

negyvenötszörös) növekedést jelez. A szolgáltatási érték gyors növekedésben nyilvánvalóan 

az időközben bekövetkezett jelentős árszínvonal változások is közrejátszottak. A 2008. évi 

válság első kedvezőtlen hatásai az ágazatot is erősen érintették, mivel ez pénzügyi, illetve 

hitelezési válságként indult. Ez nem annyira a szektor teljesítményében, inkább a 

jövedelmezőségében okozott érezhető visszaesést (az ágazat hozzáadott érték mutatója – 

2007-tel összehasonlítva – 2008-ban folyó áron mintegy 8 milliárdos többletet mutat, a 

működési eredményben viszont több mint 30 milliárdos visszaesés következett be. Ez a 

működési eredménymérséklődés jórészt annak tudható be, hogy a pénzügyi (banki) 

vállalkozásokban, ebben az évben, a személyi költségeknél még nem reagálták le a válság 

hatásait (ezt mutatja az a tény, hogy 2008-ban a munkavállalói jövedelmek mintegy 34 

milliárddal meghaladták az előző évi értéket). Sőt egyik évről a másikra az egyéb termelési 

adók összege, mintegy 8 milliárd forinttal növekedett, miközben a terméktámogatásoknál 

kisebb visszaesés volt tapasztalható.
76

 Mindezek következtében a bankokat az államnak ismét 

jelentős külső pénzügyi támogatásban kellett részesítenie, főként a tartalék tőkeállomány 

növelésében kelt el a segítség. Ezzel ellentétes változásként érzékelhető viszont az a tény, 

hogy előzetes banki információk alapján valószínűsíteni lehet, hogy a szektor egyes 

vállalatcsoportjai 2009-ben már jelentős nyereségtöbbletre tettek szert (sokak véleménye 

                                                 
73 Az ebben az időben offshore státuszú CIB bankot nem számítva. 
74 Forrás: KSH – Stadat adatbázis 
75 Forrás: KSH – Nemzeti számlák 1995-2007. 
76 Forrás: KSH – Nemzeti számlák 2008. 
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szerint ez nem kis részben az MNB-nél „parkoltatott” tartalékaik után kapott, valamint a 

meglévő lakossági hitelállomány megemelkedett magas kamatbevételének az eredménye 

lehet). 

 

A pénzügyi szolgáltatás ágazatban foglalkoztatottak létszáma 1995-ben meghaladta a 68 

ezret, majd 2000-re 57 ezer alá süllyedt, 2008-ban 77 ezer fő dolgozott a szektor 

vállalkozásaiban. Az ezredforduló óta tapasztalt növekedés elsősorban a bankok, 

hitelintézetek expanzív terjeszkedésére vezethető vissza. Ennek megfelelően a legnagyobb 

„súlya” a monetáris közvetítésnek van, bár az is igaz, hogy az 1995-ös kétharmados aránya 

2008-ra 50 százalék közelébe süllyedt. A második legnagyobb foglalkoztató a biztosítás, itt a 

szektor alkalmazottainak több, mint egynegyede dolgozott 1995-ben, majd 2008-ra mintegy 

10 bázispontnyi foglalkoztatás csökkenés következett be. A szektorba sorolt vállalkozások 

részletesebb tevékenységi arányairól a következő táblázat ad átfogó képet, bár ehhez hozzá 

kell tenni, hogy a részarány változásokra jelentős hatást gyakorolhattak az egyes szektorok 

termelékenységi különbségei is.  

 

A létszám alapján legnagyobb alágak (bankok, biztosító intézetek) láthatóan fokozatosan tért 

veszítettek. A helyüket az egyéb pénzügyi közvetítők és a nyugdíjalapok vették át A 

vagyonkezelés alágazatban a foglalkoztatottak aránya stabilan két százalék körül alakult, a 

többi tevékenységi csoport pedig nem játszott érdemi szerepet. 

 

III/29. táblázat 

 

A pénzügyi szolgáltatás nemzetgazdasági ágban foglalkoztatottak megoszlása főbb 

tevékenységi csoportonként (összes foglalkoztattak száma = 100) 

 
Tevékenység megnevezése 1995 2000 2008 

Monetáris közvetítés 67,15 60,43 52,80 

Vagyonkezelés (holding) 2,12 1,90 2,04 

Befektetési alapok és hasonlók 0,00 0,00 0,05 

Egyéb pénzügyi közvetítés 1,58 5,64 15,70 

Biztosítás 25,70 21,89 14,98 

Viszontbiztosítás 0,02 0,00 0,00 

Nyugdíjalapok 0,00 0,00 0,00 

Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap) 1,43 4,95 7,63 

Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység 1,67 4,81 6,21 

Alapkezelés 0,34 0,38 0,59 

Összesen 100,00 100,00 100,00 

Forrás: ECOSTAT – Vállalati adatbázis 

 

A nemzetgazdasági ág összes eszközének változásainál hasonló folyamatokat figyelhetünk 

meg, mint a foglalkozatás alapján. Ezek 1995 és 2000 között az összes eszköz reálértékben 

23 százalékkal csökkent (18,7 ezer milliárd forintról 14,4 ezer milliárd forintra mérséklődött), 

majd 2000 és 2008 között 2000-es bázison mintegy két és félszeresre (45 ezer milliárd 

forintra) bővült az aktívák összege. Valószínű, hogy az eszközellátás dinamikája is 

hozzájárult azokhoz a termelékenységi változásokhoz, amelyekre előzetesen utaltunk.  
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III/30. táblázat 

 

A pénzügyi szolgáltatás nemzetgazdasági ág eszközeinek megoszlási aránya  

(összes eszköz = 100) 

 

Tevékenység megnevezése 1995 2000 2008 

Monetáris közvetítés 92,94 54,57 42,61 

Vagyonkezelés (holding) 2,41 2,45 12,89 

Befektetési alapok és hasonlók 0,00 0,00 0,01 

Egyéb pénzügyi közvetítés 2,22 36,78 40,89 

Biztosítás 2,00 4,92 3,15 

Viszontbiztosítás 0,00 0,00 0,00 

Nyugdíjalapok 0,00 0,00 0,00 

Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap) 0,23 0,85 0,24 

Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység 0,03 0,16 0,08 

Alapkezelés 0,18 0,27 0,13 

Összesen 100,00 100,00 100,00 

Forrás: ECOSTAT Vállalati adatbázis 

 

A pénzügyi közvetítés vállalkozásainak fejlődését – ha a 2008. végén bekövetkezett válság 

érezhető negatív hatásaitól és kényszerű bankmentő akcióitól eltekintünk – két szakaszra 

lehet osztani: 

 

 a korábbi állami nagybankok kezdeti kényszerű konszolidálásának (nagyjából a múlt 

század kilencvenes évtized közepéig, végéig terjedő) időszakára, és  

 az ezerdfordulót követően felgyorsuló privatizációs időszakra.  

 

A két periódus dinamikai különbségeire már az előzőekben röviden utaltunk. Az első 

időszakban elvégezett bankkonszolidációs folyamatok nyilvánvalóan jelentősen hozzájárultak 

az első időszak gyengébb teljesítményeihez, míg a második szakasz dinamikus növekedését a 

gazdasági fellendülésen túl az is segítette, hogy a privatizáció és a jelentős külső bank és 

biztosító alapítások révén a szektor rövid úton hozzájutott mindahhoz a szellemi és pénzügyi 

tőkéhez, ami ebben az időszakban a fejlett országok pénzügyi vállalatainak a jellemzője volt. 

Ezeknek a változásoknak és különbségének az érzékeltetésére röviden áttekintjük a szektor 

tulajdonviszonyaiban bekövetkező változásokat: 

 

 1995-ben a GDP hozzájárulási aránya alapján mérve a közösségi tulajdon 7,6, a 

külföldi tulajdon 4,2, a hazai magántulajdon pedig 88,2 százalékot tett ki; 

 2001-ben ugyanez (az előbbi sorrendben megadva) 20,9, 42,6, illetve 36,5 százalékot 

képviselt; 

 2007-ben viszont már 2,2, 70,8, illetve 27,0%-os arányokat mutatott ki a KSH.
77

 

 

12 év alatt a hazai és külföldi tulajdon arányában tehát döntő fordulat következett be. 1995-

ben még 95,8:4,2 volt ez az arány, 2007-re 29,2:70,8-re módosult. Napjainkban ezt a szektort 

több mint 70 százalékban a nagy külföldi pénügyi vállalkozások uralják. Kedvező változások 

fejeződnek ki abban a tényben, hogy az ágazat jövedelmezősége is érezhetően javult. 1995-

                                                 
77 Forrás: KSH – Nemzeti számlák 1995-2007. 
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ben az ágazat bruttó működési eredménye még csak 42,5 milliárd forint volt, ez 2000-re 

162,6 milliárdra módosult, 2007-re 411,2 milliárdra növekedett, a vizsgált időszak kezdő és 

záró éve közötti különbség közel tízszeres. 

 
Az itt megtermelt többletjövedelem nagy része – a tulajdoni arányok időközbeni változásai nyomán – 

nem magyar, hanem végső fokon külföldi tulajdonosokhoz került. Hogy a széleskörű privatizáció és 

külföldi tőkebevonás nyomán megnövekedett szolgáltatási értékből és jövedelemből mennyivel nőtt a 

szektor magyar bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI-hoz) való hozzájárulása, arról csak egy alsó becslést 

lehet adni (a tulajdonosi jövedelmek és adók nélküli részét kitevő munkavállalatói jövedelem és az 

egyéb termelési adók és támogatások értékének egyenleg változásai alapján). A számított GNI 

minimumhoz azután további nagy hibahatárú becsléssel lehetne hozzászámítani a magyar 

tulajdonosoknak kifizetett osztalék és az ezek után az államnak fizetett adók összegét. Ezzel, azt a 

kérdést próbáljuk megválaszolni, hogy itt, mint az egyik leginkább hatékonyan működtethető 

szektorban a privatizáció és a nagyarányú külföldi tőkebevonás végülis milyen előnyökkel vagy 

hátrányokkal járt a magyar gazdaság számára? 

 

A felmerülő kérdésre az alábbi válaszok adhatók: 

 

 A szektor egészének magyar diszponibilis jövedelemhez való hozzájárulása a 

privatizáció és a nagyarányú külföldi működőtőke bevonás előtt az ágazat a GDP több 

mint háromnegyedét tette ki. A tulajdoni viszonyok erőtelejes átrendeződésével ez a 

hányad – a tevékenységtől függő differenciálódás mellett – fokozatosan csökkent és 

napjainkban már jóval 60 százalék alá került. Ez az eredmény végülis megfelel 

azoknak az ismert nemzetközi tendenciáknak, amely a duális nemzetgazdaságokban a 

GDP/GNI arányát tartósan 100 százalék alatti szinten tartja. 

 A GNI minimum alágazati arányai alapján az is megállapítható, hogy kezdetben a 

bankszektor volt a GNI termelés főszektor, majd idővel ezt a szerepet átvette a 

biztosítási szakma. E változások nyomán a két alágazat közötti kezedeti nagy 

különbség megszünőben van. A nemetgazdasági ág legkevésbé jövedelmező 

alágazata – bár idővel számottevően javult – mindvégig a szektor „mostoha 

gyerekének” számító pénzügyi kiegészítő tevéklenység volt. 

 A GDP-GNI indexek minimum különbségei alapján azt is meg lehet állapítani, hogy a 

hazai jövedelemtulajdonosok jövedelemnövekedési dinamikája ennél az ágazatnál 

kevésbé maradt el a külföldiekétől. 

 Az erőteljes tőkebevonási folyamat – 12 év távlatában – a munkavállalók nominális 

jövedelmének közel ötszöröződésével járt együtt, a munkavállalói jövedelem többlete 

mögött mintegy 10-20 százalékos létszámbővülés van;  

 A szektor foglalkoztatási és munkavállalói jövedelmekre gyakorolt „jótékony hatása” 

láthatóan elégé korlátolt, napjainkban 100 ezer fő alatti alkalmazotti kört érint. 

 



III. A magyar gazdaság fejlődésének szerkezeti sajátosságai 
 

 

E C O S T A T 203 

III/31. táblázat 

 

A pénzügyi szolgáltatás jövedelméből hazai és külföldi tulajdosok közötti megoszlás 

jellemzői (Mrd Ft, illetve százalék) 

 

Év Ágazat/alágazat GDP 

Munka-

vállalói 

jöv. 

Egyéb 

termelési 

adók 

Egyéb 

támoga-

tások 

GNI 

mini-

mum 

GNI 

mini- 

mum, % 

1995 

Pénzügyi közvetítés 101,2 78,6 0,2 0,0 78,8 77,9 

Biztosítás, nyugdíjalap 33,6 22,8 0,0 0,0 22,8 67,9 

Pénzü. kiegészítő tev. 11,8 2,1 0,0 0,0 2,1 17,8 

Összesen 146,6 103,5 0,2 0,0 103,7 70,7 

Index % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

2000 

Pénzügyi közvetítés 240,0 163,4 1,2 0,0 164,6 68,6 

Biztosítás, nyugdíjalap 70,4 36,4 0,1 0,0 36,5 51,8 

Pénzü. kiegészítő tev. 65,6 12,0 0,2 0,0 12,2 18,6 

Összesen 376,0 211,8 1,5 0,0 213,3 56,7 

Index (2000/1995) % 256,5 204,6 750,0 100,0 205,7 - 

2007 

Pénzügyi közvetítés 658,0 394,1 2,5 3,4 393,2 59,8 

Biztosítás, nyugdíjalap 117,5 77,1 0,5 0,0 77,6 66,0 

Pénzü. kiegészítő tev. 147,9 40,9 0,7 0,0 41,6 28,1 

Összesen 923,4 512,1 3,7 3,4 512,4 55,5 

Index (2007/1995) % 629,9 494,8 1850,0 n. é. 494,1 - 

Forrás: KSH – Nemzeti számlák 1995-2007. 

 

A továbbiakban a szektor három alágazatának gazdálkodási és jövedelmezőségi változásait 

foglaljuk össze.  

 

 

Monetáris közvetítés  

 

A korábbiakban bemutatott arányok szerint a vizsgált nemzetgazdasági ág legnagyobb 

alágazata a monetáris közvetítés. Az itt tevékenykedő vállalatok száma az elmúlt 13 évben 

folyamatosan csökkent, míg 1995-ben 294, 200-ben már csak 236, 2008-ban pedig 186 

vállalatot regisztráltak. Bár a vállalatok száma több mint harmadával csökkent, az összes 

eszköz eloszlásában inkább kiegyenlítődés figyelhető meg (az öt legnagyobb cég piaci 

részesedése 1995-ben 80,9, 2000-ben 53, 2008-ban pedig 59,5 százalék volt). A vállalatszám 

mérséklődése tehát nem vezetett a piaci koncentráció növekedéséhez.
78

 

 

Az alágazati értékesítés nettó árbevétele nominálisan és reálértelemben is növekedett: 1995-

ben a 93 milliárd forintnyi árbevétel 2000-re 101 milliárdra nőtt, majd 2008-ra elérte az 1267 

milliárd forintot. Az exportértékes aránya, mint a legtöbb szolgáltatás esetében, itt is 

elhanyagolhatónak tűnik. A költségek legnagyobb része – az ágazat munkaintenzív jellege 

miatt – személyi jellegű ráforítás. Az egy foglalkoztatottra jutó reálbérköltség az 1995-ös 1,7 

millióról 2000-re 2,4 millióra emelkedett, 2008-ra pedig 3,6 millióra nőtt, így a reálbérek 

gyakorlatilag megkétszereződtek az ágazatban.  

                                                 
78 A pénzügyi közvetítés most következő részeihez felhasznált információk az ECOSTAT – Vállalati 

adatbázisából származó információk. 
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Az egy vállalatra jutó adózás előtti eredmény reálértéken 1995 és 2000 között 4,5 százalékkal 

csökkent, majd 2008-ra csaknem elérte a 900 millió forintot, azaz 13 év alatt két és 

félszeresére emelkedett. Az adózás előtti illetve az adózás utáni eredmény közötti arány, 

vagyis az effektív adóráta az időszakban folyamatosan csökkent, és a kezdeti 25 százalékos 

szintjéről 12,4 százalék alá süllyedt.  

 

III/26. ábra 

Az egy vállalatra eső adózás előtti, utáni eredmény 2000-es árakon, illetve

az effektív adóráta (millió forint és százalék)
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Forrás: ECOSTAT– Vállalati adatbázis 

 

Az adóterhelés mérsélkődése, illetve az adózás előtti eredmény növekedése hatására az 

osztalék reálértelemben 1995 és 2008 között 46 százalékkal nőtt, és 2000-es árakon elérte a 

60 milliárd forintot. 

 

 

Biztosítás 

 

Az alágazatban tevékenykedő vállalatok száma a vizsgált időszakban több mint 

háromszorosára nőtt, ma már eléri a 80-at. A sok belépő cég hatásásra az alágazat piaci 

koncentrációja érdemben mérséklődött az összes eszköz legnagyobb három vállalat által 

birtokolt aránya 76 százalékról 48 százalékra esett vissza 1995 és 2008 között, az 5 

legnagyobb cég azonban még mindig az aktívák 71 százalékával rendelkezik.  

 

A 2000. évi átlagos árszinttel számolva az egy vállalatra jutó nettó árbevétel 7,4 milliárd 

forintról 5,4 milliárd forintra csökkent, vagyis a piac növekedése nem tartott lépést a 

vállalatszám bővülésével. Az egy vállalatra eső költségek szintén csökkentek, különösen a 

személyi jellegű kiadások, melyeknek az összes költségből számított részaránya 48 

százalékról 31 százalékra mérséklődött. Az egy foglalkoztatottra jutó reálbér költségek 1,3 

millió forintról 2,9 millióra emelkedtek, viszont ez az alágazatban foglalkoztatottak számának 

csökkenésével, a tőkeintenzitás emelkedésével párosult. 
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III/27. ábra 

Az adózás előtti és adózott eredmény egy vállalatra eső mértéke és az effektív adóráta 

(millió forint 2000-es árakon és százalék)
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Forrás: ECOSTAT – Vállalati adatbázis 

 

Az adózás előtti vállalati erdménymutató 1995 és 2000 között reálértelemben 30 százalékkal 

esett vissza, mivel az effektív adóráta 18 százalék fölé emelkedett, az adózott jövedelem még 

jobban zsugorodott. 2008-ra viszont növekedett a szektor eredménye, így 2000-es árakon 

számolva az egy vállalatra jutó vállalati eredmény értéke meghaladta a 600 millió forintot.  

 

 

Egyéb pénzügyi közvetítés  

 

Az alágazatban tevékenykedő vállalatok száma dinamikusan növekedett: 1995-ben még csak 

92, öt év múlva már 388, 2008-ban pedig 676 vállalatot regisztráltak az alágazatban. A 

koncentráció számszerűsítésére használható mutatók ezzel szemben folyamatosan csökkentek. 

Az iparági struktúra így folyamatosan fragmentálódott, amiből a piaci verseny éleződésére 

lehet következtetni.  
 

A vállalatok számánál nagyobb ütemben bővült az értékesítés nettó árbevétele (az alágazati 

output mutatója). Az egy vállalatra eső árbevétel mutató értéke a kezdeti 547 millió forintról 

911 millió forintra emelkedett 2000. évi árakon számolva. Az exportértékesítés ebben az 

alágazatban lényegesen magasabb arányt képvisel, mint a monetáris közvetítésnél, különösen 

igaz ez a 2000-es évre, amikor ennek összes nettó értékesítéshez viszonyított aránya 

meghaladta a 11 százalékot. Ha az ágazat költségstruktúráját vizsgáljuk, a monetáris 

közvetítés alágazattól lényegesen eltérő eloszlást kapunk. A személyjellegű ráfordítások az 

anyagjellegű ráfordításoknak mindössze 10 százalékát teszik az új évezredben. Mindehhez 

hozzájárult az is, hogy az egy foglalkoztatottra jutó bérköltségek összege (2000-es árakon) 

2,4 millióról 2,14 millióra mérséklődött, illetve a személy jellegű ráfordítások értéke 4,4 

millióról 3,3 millióra csökkent. Mindebből azt lehet valszínűsíteni, hogy ebben az 

alágazatban is sok kisebb „kényszer vállalkozás” tevékenykedik.  
 

Az összes adózás előtti reáleredmény 17 milliárd forintról 157 milliárd forintra nőtt 1995-ről 

2000-re, majd 2008-ig tovább emelkedett 221 milliárd forintra. A mutató egy vállalatra jutó 
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értéke így 186 millió forintról 405 millió forintra emelkedett 1995 és 2000 között, 2008-ra 

327 millió forintra esett vissza – 2000 évi átlagárakon számítva.  
 

III/28. ábra 

Az adózás előtti, utáni eredmény 2000-es árakon, illetve az effektív adóráta  

(millió forint és százalék)
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Forrás: ECOSTAT – Vállalati adatbázis 

 

Az alágazat effektív adórátája ebben az alágazatban is dinamikusan csökkent, különösen a 

vizsgálat első öt évében, majd 2000 és 2008 között mindössze négy százalékponton 

stabilizálódott. 
 

Az eddigiek alapján összességében azt lehet mondani, hogy kiemelkedően dinamikusan, 

ellentmondásoktól nem mentes, differenciáltan fejlődő nemzetgazdasági ágazatról van szó, 

amely markánsan magán viseli a rendszerváltozásunk utáni fejlődés főbb eredményeit és 

hibáit. Az ágazat differenciálódásáról azt kell megjegyezni, hogy az kezdetben az eléggé 

monopolizált volt, az állami bankszektor túlsúlya jellemezte, amelynek sajátossságai miatt 

jelentős állami forrásokat igénybevevő konszolidációra is szükség volt. Az ezt követő 

privatizáció nyomán a koncentráció mérséklődött, más „feljövő” alágaztok fejlődése révén a 

szektor a biztosítási vállalatok megerősödésével „kétpólusúvá” vált. A harmadik alágazat, a 

pénzügyi kiegészítő tevékenység – a maga kisvállalkozói struktúrájával és mérsékeltebb 

jövedelemgyarapodási dinamikájával – némileg eltér ettől az erős külföldi multinacionális 

vállalatok által befolyásolt szektortól. A három alágazat ellentétes dinamikája és jövedelem 

szerkezeti strukltúrája alapján végül is az is valószínűsíthető, hogy a szektor növekvő 

jövedelmeinek egyre nagyobb hányada kerülhet külföldre.  

 

 

12. Rejtett gazdaság alakulása Magyarországon 
 

A rejtett gazdaság igen nehezen definiálható, a fogalom gazdaságpolitikai, statisztikai, jogi, 

adóügyi, etikai szempontból is megközelíthető. Ennek következménye, hogy több 

elnevezéssel illetik az ide sorolható tevékenységeket. A „rejtett gazdaság”-nak nevezett 

fogalom általánosságban foglalja össze az informális-, illegális-, fekete-, szürke-, árnyék-, 

nem megfigyelt stb. elnevezéssel jellemzett tevékenység csoportokat. 
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A gazdaságpolitika a hasznossági elv alapján értelmezi és értékeli a rejtett gazdaságot, vagyis 

annak a legális gazdaságra gyakorolt hatása alapján minősít. E szempontból a rejtett 

gazdaságba nem sorolható be a statisztikai értelemben vett nem megfigyelt gazdaság minden 

eleme. Nem tartozik ide például a háztartások saját fogyasztásra történő élelmiszertermelése, 

viszont ide sorolhatók bizonyos termelésnek nem minősülő gazdasági tevékenységek. Ezek 

között legismertebb talán a csempészet, azaz a vám- és adófizetés teljes vagy részleges 

elkerülésével történő behozatal, amelynek az államháztartási bevétel kiesésén túl jelentős 

veszélye, hogy versenyhátrányba hozza az azonos áruk legális termelőit, így tehát közvetve a 

GDP-re csökkentőleg hat. A rejtett gazdaság részeként értelmezendő a munkaerő illegális 

alkalmazása is, attól függetlenül, hogy legális, vagy rejtett termeléssel függ össze.  
 

Statisztikailag a rejtett tevékenységek kizárólag közgazdasági és megfigyelhetőségi 

szempontok alapján értelmezhetőek. Ezért a gazdaságstatisztika e tevékenységeket nem is 

rejtett gazdaságként, hanem „nem megfigyelt gazdaságként” aposztrofálja. E csoportnak a 

nemzeti számlák összeállításánál alapvetően fontos a szerepe, és módszertanilag is érzékeny, 

hiszen ez a nemzetgazdaság teljesítményének statisztikai szempontból rejtett, többnyire csak 

közvetett becsléssel mérhető része. A rejtett gazdaság a nemzeti számlákban, mint termelő 

tevékenység értelmezhető, és az abban előállított, úgynevezett hozzáadott értékkel mérhető. 

A gazdasági teljesítményt jellemző bruttó hazai termék olyan mértékben tartalmazza a rejtett 

gazdaság hozzáadott értékét, amennyire azt a nemzetközi módszertani előírásoknak 

megfelelő becslési eljárások alkalmazásával ki lehet számolni. Ma Magyarországon a KSH 

által becsült un. nem megfigyelt gazdaságnak a hozzáadott értéke a GDP mintegy 15 

százalékára tehető.  
 

A rejtett gazdaság jogi szempontból jogellenes módon folytatott legális gazdasági 

tevékenységet, vagy jogsértő gazdasági tevékenységet jelenthet. 
 

Az adózás-ügyi megközelítés szerint a rejtett gazdaság olyan gazdasági tevékenységeket 

jelent, amelyeket az adók és járulékok megfizetésének jogellenes módon történő részleges, 

vagy teljes elkerülésével bonyolítanak. Tehát beletartozhatnak olyan tevékenységek is, 

amelyek nem számítanak termelésnek, azaz nem állítanak elő hozzáadott értéket, de adót 

viszont kellene fizetni utánuk. Nem tartoznak azonban ide a statisztikában termelésnek 

tekintett illegális tevékenységek (például a drogkereskedelem), hiszen ezeknek jogilag sem 

lehet adó-, illeték vonzata. A rejtett gazdaságot adóügyi megközelítésében tehát nem a 

hozzáadott érték alapján, hanem a letagadott, be nem fizetett (azaz az un. elcsalt) adók és 

járulékok összegével mérhetjük.  
 

Etikai megközelítésben a rejtett gazdaság értelmezését a társadalmi közfelfogás akár 

jelentősen eltérő mértékben és módon közelítheti. Megfontolandó tehát, hogy a társadalmi 

igazságosság, méltányosság és hasznosság szempontjából a rejtett gazdaság egyes esetekben 

szürkévé, vagy akár fehérré válhat, ugyanakkor a jog betűjét követő, de a közérdekkel 

szemben ügyeskedők tevékenysége feketévé minősülhet. 
 

Valamennyi megközelítésben azonban számos tisztázatlan, tudományos-kutatói szinten is 

vitatható kérdés adódik. A gazdaságpolitikai döntések megalapozásához valamennyi 

megközelítés fontos, de a számszerűsítés és az eredményesség mérése alapvetően a 

gazdaságstatisztikai, és az adóügyi értelmezésen alapul. 
 



KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE – 1990-2010) 
 

 208 

Az elmondottakból következik, hogy a rejtett gazdaság mérete minden bizonnyal meghaladja 

a gazdaságstatisztikában GDP-arányosan kimutatott értéket – már csak azért is, mert jelentős 

része nem mérhető a hozzáadott értékkel. 
 

Az egyes országok gyakorlatában általában élesen elkülönítik az eltitkolt, az illegális és az 

ún. földalatti gazdaságot. Bizonyos gazdasági tevékenységek ugyanis produktívnak és 

legálisnak minősülnek akkor is, ha eltitkolják a hatóságok elől jövedelmi-, hozzáadott érték- 

és más adó, valamint társadalombiztosítási járulék fizetésének elkerülése, egyes törvényi 

szabályok megsértése, pl. minimális bér, maximális óraszám, biztonsági és egészségügyi 

előírások, adminisztratív eljárások, így statisztikai vagy más kérdőívek kitöltésének 

elmulasztása miatt. 
 

A rejtett gazdaságnak nevezett tevékenységek elhelyezhetők az összes emberi 

tevékenységeket felölelő rendszerben. Erre alkalmas az Európai Gazdasági Közösség 

Statisztikai Hivatala által kidolgozott séma, ami sok dimenzióban osztályozza és rendszerezi 

a gazdasági szereplőket és azok gazdasági tevékenységét. Ebben középen helyezkedik el az 

ún. feketegazdaság. Ezt a kört rejtett gazdaság megnevezéssel is illethetjük – több nyugati 

ország és nemzetközi szervezet szóhasználatával egyezően. Ennek főleg az az oka, hogy a 

fekete gazdaság fogalma közel esik az illegális tiltott vagy bűnügyi tevékenységekhez, s így 

jóval szűkebb kört jelent, mint amit a nemzetközi statisztikai szervezet idesorol. Van azonban 

további tartalmi probléma is, hiszen például az illegális tevékenységek az SNA definíciója 

szerint részét képezik a termelésnek, s ezért a bruttó hazai termékbe (GDP) beszámítandók, 

azonban mégis a „nem mért termelés” körébe tartoznak. A „feketegazdaság” jelentős része 

pedig olyan tevékenységeket is takar, amelyek jelentős jövedelmeket hoznak egyes 

személyeknek, de mert nem termelésből erednek, nem vonhatók be a GDP végösszegébe. 

Ezek a korrupcióból, a vesztegetés, a termelés szféráján kívül eső lopásból és hasonló 

üzelmekből származó jövedelmek nagy súlyt képviselhetnek Magyarországon is. 
 

A rejtett gazdaság mértéke és a gazdálkodási folyamatokban betöltött súlya hazánkban is 

meghatározó nagyságúvá vált a piacgazdálkodás visszaállítása során, hiszen a rejtett 

gazdaság a sajátos magyar kapitalizmus kialakulásának, erősödésének szoros velejárója, sőt 

mozgásformája lett. Létrejöttében szerepet játszottak a gazdasági aránytalanságok és a 

társadalmi deformációk, különösképpen az egyenlőtlen verseny, a túl nagy teherviselés túl 

szűk körben, a szélsőséges jövedelmi és vagyoni differenciálódás. 
 

Az egyre inkább hangsúlyossá váló bűnözéssel összefüggő tevékenységek mellett általánossá 

váltak – és lényegében minden magyar állampolgárt valamilyen formában érintik – a rejtett 

gazdaságnak a társadalmi közmegítélés által is elfogadott ún. puha formái. Ezek ma már 

olyan változatosságban fordulnak elő, hogy összegyűjtésük és osztályozásuk sem egyszerű 

feladat. Mindezeket végiggondolva nem túlzott az a vélemény, hogy Magyarországon már a 

90-es évek közepére a rejtett gazdaság részaránya elérhette a bruttó hazai termék 25-30 

százalékát is. Ez pedig az ezredfordulóra az 1999. évi folyó áron számított 11580 milliárd 

forint nagyságú GDP-hez viszonyított mintegy 2500-3500 milliárd forint volumenű lehetett. 

Az ezredforduló után a gazdasági-társadalmi helyzet konszolidálódásával kedvezőbbé vált a 

rejtett tevékenységek aránya és becslések szerint 20 százalék alá esett. Jelenleg a hivatalos 

GDP számítás során annak mintegy 17 százalékát tekinti a statisztika a nemzeti jövedelem 

nem megfigyelhető és így becslésekkel számszerűsített részének.  
 

Nem lehet azonban egyértelműen kijelenteni, hogy a rejtett gazdaság minden területe 

egyértelműen káros, elítélendő és üldözendő. A rejtett gazdaság ugyanis sokrétű és a 
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gazdaságpolitika célja az lehet, hogy megtalálja legalizálásának lehetőségeit. Ezzel együtt is 

kívánatos, hogy nagyságrendileg a rejtett gazdaság Magyarországon se legyen arányaiban 

több, mint a GDP 7-10 százaléka, ahogy a legfejlettebb országokban feltételezik. A megoldás 

a rejtett gazdaság gazdasági okainak megszüntetése, felszámolása, vagy legalább mérséklése 

lehet. A gazdaság résztvevőinek racionalitásához ugyanis nem férhet kétség. Ha valamilyen 

törvényt súroló (vagy akár kis törvénysértést is jelentő) tevékenységgel az esetleges 

„büntetést” meghaladó nyereség érhető el, akkor (a büntetés valószínűségét is felmérve) az 

ilyen helyzeteket ki fogják használni a vállalkozások, illetve az állampolgárok. 
 

A piacgazdaság specifikus tulajdonságai között vannak kedvező és kedvezőtlen sajátosságok, 

de utóbbiak esetenkénti megváltoztatása akár kedvezőtlenül is visszahathat az addig 

kedvezően működő rendszerekre. Erre az elmúlt 20 év számos példát adott. 

 

 

A rejtett gazdaság nagyságának becslése 

 

A rejtett gazdaság méretéről, változásáról – megnevezéséből is érzékelhetően – közvetlen és 

egzakt információkkal nem rendelkezünk. Főbb elemei azonban az elmúlt évtizedek 

kutatómunkája alapján ismertek, és ez módot ad közelítő számítások, kapcsolt adatfelvételek, 

közvélemény-kutatások, viszonylag megbízható szakértői becslések elvégzésére.
79

 
 

A rejtett gazdaságok méretének becslésére ún. közvetlen, közvetett és újabban modelleken 

alapuló megközelítéseket alkalmaznak. A közvetlen megközelítések a mintavételes 

(kérdőíves) felmérések, vagy pl. az adóellenőrzések eredményei alapján végzett becslések. A 

közvetett megközelítések során pedig felhasználják a nemzeti számlák statisztikáit 

(bevételek-kiadások), a munkaerő-statisztikákat és ezek alapján végeznek ún. tranzakciós 

megközelítéseket, valutakereslet megközelítéseket, vagy pl. ún. fizikai bevitelen alapuló 

módszert (áramfogyasztás) alkalmaznak. A modelleken alapuló megközelítés során látens 

változók használhatók, ezeket dinamikus strukturális egyenletekkel, vagy többmutatós, 

többcélú modellekkel, vagy dinamikus többmutatós, többcélú modellekkel végzik. 
 

Az EU Statisztikai Bizottsága szükségesnek tartotta, hogy bevezessenek egy egységes 

terminológiát, amely közös koncepciós keretet alkot, és lehetővé teszi a rejtett gazdaság 

becslésére alkalmazott módszerek fejlesztését. Egyértelművé vált az illegális 

termelőtevékenységek becslésére szolgáló lehetőségek számbavételének fontossága. Az 

átmeneti gazdaságok esetében az informális szektornak az integrálása és intézményesítése 

fontos cél lehet, ugyanakkor a gazdaságilag fejlett országokban olyan új statisztikai mérési 

módokat céloznak kialakítani, amelyek az informális tevékenységek most bontakozó új 

formáit is mérni tudják. 

 

 

A rejtett gazdaság jellemzői Magyarországon 

 

Magyarországon a rejtett gazdaság jelenlegi mértéke még mindig magas, hiszen a fejlett 

gazdaságokban aránya lényegesen alacsonyabb, általában a bruttó hazai terméknek csak 4-10 

százaléka. A legáltalánosabb és lényegében mindenütt fellelhető formái, a 

feketekereskedelem, a nem regisztrált áruk forgalma, a feketefoglalkoztatás, az 

                                                 
79 Lásd: Belyó Pál: „A rejtett gazdaság természetrajza”, SALDO, Budapest, 2008. 254 p. 
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adóelkerülések, a pénzmosás (amely már átvezet a feketegazdaságba). A korrupcióból, 

vesztegetésből, lopásból és hasonló üzelmekből származó jövedelmek nagy súlyt képviselnek 

Magyarországon is. E tevékenységek általában bűnesetek, a bűntető törvénykönyv hatálya alá 

tartoznak, a rendelkezésre álló javak tömegét, értékét nem növelik, csak a már megszerzett 

javak, jövedelmek „újraelosztását” jelentik. 

 

Az eltelt két évtizedben a kormányzati szervezetek és kutatók körében egyetértés volt és van 

abban, hogy az illegális gazdaság magas arányát és súlyát elsősorban gazdasági eszközökkel 

csökkenteni szükséges, a törvényi szabályozást pontosítani, be nem tartását szankcionálni 

kell. A hangsúly a gazdasági okok mérséklésén, végső soron felszámolásán van. Az átmeneti 

gazdaságokban ugyanis az informális szektoroknak az integrálása és intézményesítése fontos 

cél, mégpedig a gazdaság átláthatósága, a szabályozás egységesítése, az állami feladatok 

finanszírozását szolgáló költségvetési bevételek biztosítása céljából. Ennek érdekében olyan 

új statisztikai mérési módokat célszerű kialakítani, amelyek az informális tevékenységek új 

formáit is mérni tudják. 

 

 

A vállalkozások és a rejtett gazdaság 

 

Az ECOSTAT-ban folyó kutatások keretében
80

 igyekeztünk fényt deríteni a rejtett gazdaság 

különböző formáira, azok sajátosságaira és társadalmi megítélésére. A több alkalommal 

elvégzett kérdőíves felméréseink során az egyik legérdekesebb eredmény, hogy az un. rejtett 

jövedelmek megszerzését a cégvezetők többsége elítéli, károsnak tartja, míg kis részük 

azonban adott, nehéz körülmények között megérti, elfogadja létét, és ellehetetlenülését 

elkerülendő sok esetben alkalmazkodik is hozzá. 

 

A legutóbbi, 2008-ban végzett felmérés szerint a vállalatvezetők 30 százaléka általában 

rossznak, károsnak, helytelennek ítéli a rejtett gazdaságot. További 15 százalékuk negatív 

véleményét azzal fejezi ki, hogy visszaszorításának, megszűntetésének szükségességét 

hangsúlyozza. A vezetők mindössze 2 százaléka általánosságba burkolva veti fel a rejtett 

gazdaság versenyképességet, egyidejűleg morált romboló hatását. Elfogadó, megértő 

véleményüket csupán 5 százalékuk hangoztatja, szerintük a cégek rá vannak kényszerítve 

arra, hogy részt vegyenek a rejtett gazdaságban  

 

A vállalatvezetők szerint a rejtett gazdaság által leginkább fertőzött terület az építőipar (62%-

ban), e mellett a mezőgazdaságról (27%), a kereskedelemről (19%) és általában a szolgáltató 

szektorról (14%), a vendéglátó iparról (11%) gondolják legtöbben, hogy ott jellemző a rejtett 

gazdaság jelenléte.  

 

Azok, akik látnak lehetőséget a rejtett gazdaság visszaszorítására, elsősorban a vállalkozások 

terheinek csökkentésével, és csak másodsorban az ellenőrzések, illetve a szankciók 

szigorításával tartják csökkenthetőnek az illegális gazdasági tevékenységek arányát.  

 

A rejtett gazdaság arányának csökkentésére lehetőséget látók legnagyobb, 40 százalékos 

csoportja említette megoldási javaslatként az adókulcsok, adók csökkentését, további 14 

százalékuk a járulékok csökkentését tartotta fontosnak kiemelni.  

                                                 
80 Lásd: Belyó Pál ECOSTAT keretében végzett kutatásait. 
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A vállalatvezetők mintegy fele (46%-a) úgy véli, a vállalatára jellemző gazdasági ágazatban 

működik a rejtett gazdaság. Saját ágazatukban leggyakrabban a fekete gazdaság következő 

formája fordul elő: a munkaerő-költségekkel kapcsolatos manipulációk és általában a 

számlaadási kötelezettség kijátszása. Mintegy négytizedük említette a bejelentés nélküli 

foglalkoztatást, és további 7 százalékuk a bérezéssel kapcsolatos különböző visszaéléseket. 

 

A saját vállalata ágazatában törvénytelen gazdasági tevékenységet feltételező vállalatvezetők 

28 százaléka említette a számlák nélküli forgalmat, vagy azt, hogy más termék vagy 

szolgáltatás kerül a számlára, mint az adott gazdasági tevékenység tényleges tárgya. 

 

A vállalatvezetők egynegyede nem lát lehetőséget a rejtett gazdaság visszaszorítására. 

Szerintük ennek egyik lehetséges strukturális oka, a jelenlegi gazdasági környezet 

intézményesült feltételrendszere, ez akadályozza a rejtett gazdasági formák és jövedelmek 

visszaszorítását. Szigorúbb ellenőrzésektől és szankcióktól a cégek 23 százaléka várja a 

rejtett gazdaság visszaszorulását (azok között, akik ezt lehetségesnek tartják). A rejtett 

gazdaság fennmaradásában szerepet játszó leggyakrabban említett tényezők összefüggnek 

azokkal, amiket a rejtett gazdaságot visszaszoríthatónak gondolók említettek, mint lehetséges 

eszközöket. 

 

Vannak, akik nem a gazdaság szerkezetében, intézményi kereteiben, hanem a gazdasági élet 

szereplőinek magatartásában vélték felfedezni azt a tényezőt, amely megakadályozza a rejtett 

gazdaság visszaszorítását. A pesszimisták egytizede szerint a jelenlegi – az illegális 

tevékenységeket akceptáló – gazdasági normák, a hézagos gazdasági szabályozás és a 

társadalmi, gazdasági morál miatt nem lehet visszaszorítani a fekete gazdaságot.  

 

A vállalatok azon bő egynegyede, amelyik a rejtett gazdaság eltűnésétől nyereséget remél, 

átlagosan 31 százalékos nyereségnövekedést prognosztizál, míg az ez esetben veszteségtől 

tartók 21 százalékos nyereségcsökkenéssel kalkulálnak. Ha figyelembe vesszük a nyereségre 

számítók, a veszteségtől tartók, és azok véleményét, akik nem számítanak semmilyen 

változásra, akkor a rejtett gazdaság eltűnésével a vállalatvezetők prognózisa alapján átlagosan 

5 százalékkal nőhetne a vállalatok nyeresége.  

 

 

A lakosság és a rejtett gazdaság 

 

Az ECOSTAT kutatásai keretében végzett felmérésekben
81

 a rejtett gazdaságban való részvétel 

különböző lehetőségeit felsorolva a lakosság véleményt alkotott arról, hogy az egyes 

tevékenységek erkölcsileg elítélhetőek-e vagy sem. A bizonytalanok aránya 4-10 százalék 

között mozgott. Többen voltak azok, akik elítélték az illegális tevékenységeket, mint akik 

szerint azok erkölcsileg nem ítélhetők el. Ugyanakkor jelentős különbségek adódtak az egyes 

tevékenységek megítélésében, elfogadásának mértékében. A sor egyik végén azok a 

tevékenységek vannak, amelyeket a társadalom szinte egyöntetűen elítél, míg a másik végén 

azok a gazdasági tranzakciók helyezkednek el, amelyek erősen megosztják a közvéleményt. 

Csaknem megegyezik azok száma, akik valamilyen szinten tolerálhatónak tartják az illegális 

gazdasági műveleteket, mint akik nem. 

 

                                                 
81 Lásd: Belyó Pál ECOSTAT keretében végzett kutatásait. 
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A 2008-ban végzett felmérés adatai alapján a magyar háztartások 74 százaléka elítéli a rejtett 

gazdaság egészét, vagy legalábbis egyes formáit. Egynegyedük azonban részt venne a rejtett 

gazdaság valamely formájában, ha ennek semmilyen negatív következményét nem érezné, és 

csak kétharmaduk utasítja el egyértelműen ezt a lehetőséget. 

 

A lakosság 13 százaléka úgy vélte, hogy a jelenlegi törvények, elsősorban az adórendszer 

kényszeríti rá az embereket a törvényszegésre. Arra a kérdésre, hogy mikor hághatja át valaki 

a gazdaságra vonatkozó törvényi előírásokat, a megkérdezettek többsége egyértelmű 

elutasítással válaszolt: 49 százalékuk szerint soha. 7 százalékuk azonban úgy gondolja, ha 

vészhelyzet van, ha nincs más megoldás, akkor megszegheti valaki a hatályos törvényeket. 

 

A lakosság nagyobb mértékben tartja elfogadhatatlannak a vállalkozók ügyeskedéseit, mint 

az alkalmazottakét, másrészt sokkal inkább károsnak tartják azokat az illegális 

tevékenységeket, amelyek mögött nem áll tényleges teljesítmény. 

 

Legnagyobb mértékben a teljesítés nélküli fiktív számlák „gyártását” és vásárlását ítéli el a 

közvélemény, ezt 10 megkérdezettből 9 erkölcsileg megengedhetetlennek tartja. Nem sokkal 

jobb a megítélése a fekete foglalkoztatásnak, amelyet a lakosság 83 százaléka tart erkölcsileg 

is problémásnak. 5 megkérdezett közül 4 hasonlóan vélekedik a magánjellegű kiadásoknak 

valamely cég költségeként történő elszámolásáról, és nem sokkal esik jobb megítélés alá az 

ismerősöktől, barátoktól kapott számlák költségcsökkentő célzatú felhasználása sem, ezt a 

megkérdezettek mintegy háromnegyede tartja károsnak. 

 

A bejelentés – és így adózás – nélküli ingatlankiadást a magyar lakosság 66 százaléka tartja 

elítélendőnek, és gyakorlatilag ugyanennyien vélekednek így a nem bejelentett 

munkavállalásról is. 

 

A tényleges vagy vélt, illetve megszokásokon alapuló plusz teljesítmények elismerésére 

szolgáló jövedelmek (hálapénz, borravaló) eltitkolása még erősebben megosztja a lakosságot. 

Csak minden második válaszadó ítéli el egyértelműen az ilyen jellegű tevékenységet. A vélt 

vagy valós plusz teljesítmény elismerésére szolgáló jövedelemátengedés, azaz a hálapénz és 

borravalóadás rendkívül elterjedt a magyar társadalomban, az eltelt két évtized alatt e téren 

nem sok változás történt. 

 

 

A rejtett gazdaság elleni fellépés lehetőségei 

 

A rejtett gazdaság számszerűsítésére az egyes nemzetgazdaságokban hasonló elvi alapokon 

nyugvó módszerekkel kerül sor, és a sajátosságokat figyelembe véve hasonlóak azok a 

gazdaságpolitikai intézkedések is, amelyeket szükségesnek tartanak az irányító szervezetek a 

rejtett tevékenységek visszaszorítására, illetve a gazdaság kifehérítésére. Az elmúlt 20 évben 

az alkalmazott eszközök az alábbi területeket ölelték fel: adószabályozás, fiskális módszerek, 

pénzügyi szabályok, munkaügyi szabályozás, a vállalkozások működésének szabályozása, 

adminisztratív intézkedések: 

 

 az első csoportba tartozik a nyereségadó csökkentése, az újra befektetett tőke 

adómentessége, az szja-kulcsok csökkentése, illetve a lineáris szja alkalmazása, az 

adómentes határ minimálbér fölé emelése és a tb járulékok csökkentése. 
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 A fiskális eszközök közé soroljuk az adózás egyszerűsítését és harmonizálását célzó 

intézkedéseket, adóenyhítéseket a rejtett tevékenységekkel leginkább fertőzött 

ágazatokban, vagy az újonnan felvett dolgozók esetében adható adókönnyítéseket  

 A munkaügyi szabályozás területén számos eszközt alkalmaznak a rejtett gazdasági 

tevékenységek visszaszorítására, sok esetben jelentős eredményeket értek el a munkaügyi 

szabályozás teljes vagy részleges átdolgozásával. Lényeges szerepe volt ebben a 

szakszervezetekkel történő együttműködésnek, a kollektív szerződések megfelelő 

átalakításával jelentős eredményeket értek el. Ahol Magyarországhoz hasonlóan 

különösen alacsony volt az aktivitási ráta a tényleges inaktívak foglalkoztatásának aktív 

és regisztrált foglalkoztatássá változtatása kiemelt jelentőségű volt. A minimálbérrel 

kapcsolatos szabályok változása is eredményesnek bizonyult. 

 A vállalatok működési feltételeinek szabályozása is hatékony eszköze lehet a gazdaság 

kifehérítésének. Ilyen eszközök például a vállalatok regisztrációs folyamatának 

elektronizálása, egyszerűsítése, általában a cégbíróság működésének gyorsítása.  

 Az adminisztratív jellegű intézkedésekhez soroljuk például a tb alapok, a felügyelő és 

ellenőrző hatóságok együttműködésének javítását a megfelelő adatok átadhatóságának 

biztosítása révén. Jelentős eredményeket hozott általában a törvények adminisztratív 

betartatásának fokozott javítása. Korrupcióellenes törvények léptek életbe és a korrupció 

elleni fellépés céljából különféle szervezetek alakultak. 

 

Magyarországon is számos intézkedés, illetve kezdeményezés történt a gazdaság 

kifehérítésére. Ide sorolható például az EU-ba való belépés után az egységes munkaerő 

regiszter (EMMA) kialakítása. Jelentősen növelték a munkaügyi ellenőrzéseket, amelyeknek 

már – elsősorban az építőiparban – számszerűsíthető eredménye is volt. 2008 januárjától 

megtörtént a tb-ellátás jogtalan igénybevételének kiszűrése. Az APEH kampányt indított az 

igen elterjedt és változatos formákat mutató áfa-csalások ellen, hasonló kampány indult 

korábban az ún. színlelt szerződések ellen is. Megkezdődött az adminisztratív szabályozás 

korszerűsítése, például közbeszerzési pályázatokon csak szabályosan működő cégek vehetnek 

részt.  

 

 

A korrupció és a rejtett gazdaság  

 

A korrupció az egyik leggyakrabban taglalt témakör a rejtett gazdaság vizsgálata során.
82

 Az 

empirikus kutatások a következő összefüggéseket tárták fel: 

 

 A rejtett gazdaság mérete és a korrupció mértéke egyenes arányban áll egymással, és 

erős köztük a korreláció. Azok az országok, ahol több a korrupció, nagyobb rejtett 

gazdasággal rendelkeznek. A korrupció visszaszorításával gyengül a rejtett gazdaság. 

 A rejtett gazdaságba való önkéntes belépés a korrupció alternatívája a magas 

jövedelmű országokban (helyettesítő kapcsolat), miközben a közepes és alacsony 

jövedelmű országokban kiegészítő a kettő kapcsolata. 

 A törvények hatékonyabb betartatása és a demokrácia erősödése a korrupció 

csökkenését eredményezi. 

 A adószabályozás szigorítása nem feltétlenül eredményez magasabb adóbevételeket. 

                                                 
82 Tanzi (1998) A korrupció "a közhatalommal való visszaélés magán-haszonszerzés céljából". 
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 Bármilyen olyan reform, amely a gazdaságban a verseny növekedéséhez vezet (pl.: a 

külkereskedelem liberalizálása) csökkenti a korrupcióra való hajlamot, s egyben a 

rejtett gazdaság méretét is. 

 

A közszféra korrupcióját rendszerint közvélemény-kutatásokkal mérik. A nemzetközi 

korrupciós- index (CPI) egy összetett mutatószám, amely egy közvélemény kutatást használ 

163 országban. Az országok eredményei egy 0-10-ig terjedő skálán helyezkednek el. Az 

adatok elemzése során arra a következtetésre lehet jutni, hogy erős korreláció van a 

szegénység és a korrupció között. A jelenlegi helyezésünk szerint még hosszú az előttünk álló 

út, és komoly erőfeszítéseket igényel, ha számottevő, és jelentős javulást akarunk elérni ezen 

a területen. 

 

III/32. táblázat 

 

Korrupciós index, 2006 

 

Helyezés Ország CPI  Helyezés Ország CPI 

1. Finnország 9.6  26. Makaó 6.6 

 Izland 9.6   Portugália 6.6 

 Új-Zéland 9.6  28. Málta 6.4 

4. Dánia 9.5   Szlovénia 6.4 

5. Szingapúr 9.4   Uruguay 6.4 

6. Svédország 9.2  31. U.A.E. 6.2 

7. Svájc 9.1  32. Bhután 6.0 

8. Norvégia 8.8   Katar 6.0 

9. Ausztrália 8.7  34. Izrael 5.9 

 Hollandia 8.7   Tajvan 5.9 

11. Ausztria 8.6  36. Bahrein 5.7 

 Luxemburg 8.6  37. Botswana 5.6 

 Egyesült Kir. 8.6   Ciprus 5.6 

14. Kanada 8.5  39. Omán 5.4 

15. Hong Kong 8.3  40. Jordánia 5.3 

16. Németország 8.0  41. Magyarország 5.2 

17. Japán 7.6  42. Mauriciusz 5.1 

18. Franciaország 7.4   Dél Korea 5.1 

 Írország 7.4  44. Malajzia 5.0 

20. Belgium 7.3  45. Olaszország 4.9 

 Chile 7.3  46. Csehország 4.8 

 U.S.A. 7.3   Kuvait 4.8 

23. Spanyolország 6.8   Litvánia 4.8 

24. Barbados 6.7  49. Lettország 4.7 

 Észtország 6.7   Szlovákia 4.7 

Forrás: Transparency International Corruption Perceptions Index 2006 

 

Az eltelt két évtizedben a gazdaságpolitikák számára többször is nehézséget okoztak azok a 

jól ismert tényezők, amelyek a korrupció növekedését idézik elő: 

 

 a döntéshozatal befolyásolhatósága vagy irányíthatósága a közbeszerzésben vagy 

közpénzek befektetésében; 

 a fogyasztóknak felkínált javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés; 
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 az adókedvezmények, pályázatok, támogatások befolyásolhatósága vagy 

irányíthatósága; 

 szabályozások, engedélyek bizonyos (nem csak üzleti) tevékenységek folytatásához; 

 a munkaerő-felvétel és szakmai előreléptetések feletti kontroll a közszférában; 

 reprivatizáció, építési övezetek meghatározása és egyéb közszektori hivatalos 

döntések. 

 

A korrupció önmagában is nagyon összetett probléma, és minden szempontból rokona a 

rejtett gazdaságnak. A magyar társadalom számára is mérvadó, hogy a gazdaságpolitika által 

a korrupció ellen meghozott intézkedéseknek, megtett lépéseknek hosszú távon is 

érzékelhetőeknek kell lenniük, nem elég az egyszerű és egyszeri kampány a rejtett gazdaság 

visszaszorításához. A szabályozás eredményei jó intézményrendszerekhez, egyszerű 

szabályozáshoz, kisméretű rejtett gazdasághoz, széles körű adózási bázishoz, nagy 

adóbevételhez kell hogy vezessenek. 
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IV. 

AZ ORSZÁG EGYENSÚLYI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA 
 

 

1. A külső egyensúly változása 
 

1.1. A folyó fizetési mérleg alakulása 1995 és 2009 között 
 

A magyar gazdaság alakulásának egyik fontos aspektusa a folyó fizetési mérleg egyenlegével 

mérhető külső egyensúly alakulása, amely egyértelműen magán viseli a belső egyensúlyban 

bekövetkező változásokat is. Az elmúlt két évtizedben a folyó fizetési mérleg egyenlege 

jellemzően anticiklikusan alakult: a belső kereslet visszaesésével csökkent a mérleg hiánya, 

míg kedvező konjunkturális körülmények között emelkedett a külső finanszírozási igény. A 

folyó fizetési mérlegen belül az egyes tételek dinamikája eltérően változott a vizsgált 

periódusban. 
 

A reálgazdasági tranzakciók aktívumát az áruforgalom és a szolgáltatások egyenlege 

együttesen határozza meg. Az árukivitelhez és behozatalhoz kapcsolódó pénzforgalom 2001-

ig folyamatosan emelkedett, azonban a dinamika változékony volt: az export és az import 

éves szintű változása 1997-ben jelentősen megnőtt, majd 1998-ban az orosz válság hatására 

érdemben visszaesett. 1999-ben a kivitel és a behozatal dinamikája ismét gyors ütemű 

emelkedésbe kezdett, 2000 közepére a növekedés meghaladta a 30 százalékot. 2001-ben a 

dot-com
83

 lufi kidurranása után a globális konjunktúra leszállóágba került, ennek 

következtében az export valamint az import bővülése megállt, 2003 végéig állandó szinten 

maradt. 

IV/1. ábra 

Az áruforgalom pénzforgalmi egyenlege 

(millió euró, szezonálisan kiigazítva)
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Forrás: MNB 

                                                 
83 Az internetes vállalkozások 1999-2000-es szárnyalása idején e cégek tőzsdei árfolyama elszakadt valós 

teljesítményükről, amelyen egy újabb, un. dot-com buborék kialakulásához és annak esetleges kipukkanásához 

vezetett. Ez recessziós veszélyt idézett elő, ami a Fed-et az alapkamat csökkentésére ösztönözte. Az amerikai 

irányadó ráta 2003 júliusára 1 százalékos mélypontra süllyedt. A másodlagos hitelpiaci válságnak ez a 

kamatkörnyezet ágyazott meg, mivel a nyomott kamatszint olcsó hiteleket generált, ami oda vezetett, hogy azok 

is eladósodtak, akik korábban nem tudták volna kifizetni a magasabb törlesztő részleteket. A bankok nem 

mérték fel kellő óvatossággal, hogy kinek hiteleznek. 
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2003 utolsó és 2008 harmadik negyedéve között ismét gyors ütemben növekedett a 

külkereskedelmi forgalom, átlagosan 15,3 százalékkal emelkedett évente a kivitel, míg a 

behozatal dinamikája mindössze 13,4 százalékos volt. Ennek következtében az egyenleg 

ebben az időszakban trendszerűen javulni kezdett. 1995 első negyedévétől 2007 második 

negyedévéig folyamatosan passzívumot mutatott az áruforgalom egyenlege, amit három 

negyedéven keresztül tartó, negyedévenként megközelítőleg 200 milliárd euróra rúgó többlet 

követett, a belső keresletet csökkentő kormányzati fiskális restriktív intézkedések hatására. 

2008 második negyedévében ismét kis mértékben negatívba fordult az áruforgalom 

egyenlege.  

 

A 2009-es globális gazdasági recesszió hatására, ami az Európai Uniót a világátlaghoz képest 

kedvezőtlenebbül érintette a bruttó hazai termék visszaesését, a külpiaci kereslet jelentősen 

csökkent. Ennek hatására a kivitelből származó pénzmozgás nagyjából negyedével, a 

behozatalé harmadával esett vissza. A belső piac zsugorodása meghaladta a külpiacok 

keresletének visszaesését, így az egyenleg érezhetően javult és 2009 utolsó két negyedévében 

a szuficit meghaladta az 1000 millió eurót. Az 1995 és 2009 közötti időszakban messze a 

tavalyi év utolsó féléve produkálta a legmagasabb többletet. 

 

A reálgazdasági tranzakciók másik fő összetevője a szolgáltatások egyenlege, amin belül 

megkülönböztetjük a turizmust és az egyéb szolgáltatásokat. Az idegenforgalom bevételei 

2001 közepéig rövid ideig tartó visszaesések mellett folyamatosan emelkedtek, míg a 

kiadások dinamikája a bevételeké alatt maradt. A turizmus egyenlege ennek megfelelően 

2001 közepéig emelkedett, majd csökkenni kezdett, elsősorban a bevételek elmaradása miatt 

(a kiadások nagyjából szinten maradtak 2005 elejéig). Ezt követően a bevételek összege 800 

és 1000 millió euró között stabilizálódott, míg a kiadások 550 millió átlagos szinten 

mozogtak 2005 és 2009 között. 

 

IV/2. ábra 

Az áruforgalom egyenlege millió euróban szezonálisan kiigazítva
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Forrás: MNB 

 

A világgazdasági krízis nem érintette érezhetően az idegenforgalom bevételeit és kiadásait. 

Az egyéb szolgáltatások kiadásai és bevételei ezzel szemben a gazdasági válság kezdetéig 
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folyamatosan, az idegenforgalom kiadásaihoz és bevételihez képest jóval nagyobb mértékben 

növekedtek, igaz az egyenleg 1996 és 2004 között negatív volt és romló tendenciát mutatott. 

A 2004. májusi európai uniós csatlakozásunkat követően az egyéb szolgáltatások exportja és 

importja egyaránt gyorsan emelkedett. Egyúttal az egyenleg javulni kezdett, 2005 elejére a 

passzívum nullára csökkent és ezen a szinten stabilizálódott. Az egyéb szolgáltatásokból 

származó bevétel 2008 második negyedévében érte el maximális értékét, azóta a 

világgazdasági válság hatására negyedévről negyedévre lassan, folyamatosan csökken. 

 

A szolgáltatások egyenlege a teljes vizsgált időhorizonton pozitív volt köszönhetően az 

idegenforgalom területén elért többletnek, leszámítva 2003 harmadik negyedévének 

minimális, 9 milliárdos hiányát. Az 1995-ös 200 millió eurós többlet egy év alatt 400 millió 

közelébe emelkedett, majd az 1998-as pénzpiaci turbulenciák, illetve az orosz válság hatására 

1999-re 200 millió euró alá süllyedt. A 2001-ig tartó gazdasági felívelés az aktívum jelentős 

növekedését eredményezte, majd a globális lassulás következtében a szolgáltatások többlete 

2003 közepére elolvadt. 2004-ben az aktívum ismét növekedni kezdett, a pozitív trendet a 

világgazdasági válság érdemben felerősítette. Összességében a reálgazdasági tranzakciók 

egyenlege 1995 közepétől 1998 elejéig a pozitív tartományban mozgott, majd fokozatosan 

romlani kezdett. 2001-ben, elsősorban az áruforgalom passzívumának csökkenése miatt 

mérséklődött a hiány, azonban a trendszerű változásra 2004-ig várni kellett. A reálgazdasági 

tranzakciók egyenlege a kormányzati megszorító intézkedésekkel és a gazdasági növekedés 

lassulásával párhuzamosan 2006 vége óta gyors javulásnak indult, 2007 első negyedévében 

már aktívumot mutatott. A javuló trendet a világgazdasági válság egyértelműen segítette.  

 

IV/3. ábra 

A reálgazdasági tranzakciók egyenlege 

(millió euró, szezonálisan kiigazítva)
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Forrás: MNB 

 

A folyó fizetési mérleg passzívumának nagyobb részéért a jövedelem sor felel. Az egyenleg 

1995-től megszakítás nélkül hiányt mutat, amelynek 80 százalékát a nem adósság típusú 

befektetésekhez tartozó jövedelmek kiáramlása okoz, azaz a külföldi közvetlen 

tőkeberuházásokhoz kapcsolódó profitrepatriálás és egyéb jövedelemkiáramlás. A hiány 

csökkenését a vállalatok profitabilitásának 2008-től megfigyelhető romlása okozta, azonban a 

jövedelmezőség gazdasági ciklussal összefüggő helyreállása után ismét romló egyenleg lesz a 

jellemző a jövedelmeket tekintve. Az adósság típusú jövedelmek mérlegének hiánya jól 
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tükrözi a kamatterhek emelkedését, hazánk kockázati megítélésének alakulását. 2003-ig lassú 

javulást mutatott az adósság típusú jövedelmek egyenlege, utána viszont az államadósság 

gyors emelkedésével párhuzamosan romló tendencia következett. 2008 első negyedévében 

ugrásszerű romlás következett be, négy negyedéven keresztül 800 millió feletti passzívumot 

mutatott a mérleg. A tavalyi év lassú javulása is csak arra volt elég, hogy az utolsó három 

hónapban megközelítsük a 2007 utolsó negyedévében regisztrált értéket. A 

munkajövedelmek 1995 és 2003 elhanyagolható szerepet játszottak a jövedelem sor 

alakulásában, a 2004 első negyedévében bekövetkező nagy ugrás után negyedévenként 

megközelítőleg 200 millió eurós aktívumot mutatott a munkajövedelmek áramlása. A 

viszonzatlan folyó átutalások egyenlege 2003 végéig nagyrészt pozitívban volt, utána 2009 

második negyedévéig a negatív tartományban tartózkodott. A tavalyi év utolsó negyedévében 

már 272 milliós aktívumot mutatott a szaldó. 

IV/4. ábra 

A jövedelem sor egyenlegének alakulása 

(millió euró szezonálisan kiigazítva)
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Forrás: MNB 

 

A folyó fizetési mérleg szaldója 1995 közepén látványosan javult a Bokros-csomag néven 

elhíresült belső egyensúlyjavító, restriktív intézkedéseknek köszönhetően. Az 1996 és 2008 

közötti időszakban az egyenleg trendszerűen romlott, ahogyan trendszerűen növekedett a 

jövedelmek egyenlegének passzívuma is. A reálgazdasági tranzakciókban bekövetkező 

átmeneti javulások a folyamatot csak hosszabb-rövidebb időszakokban voltak képesek 

ellensúlyozni (2001-2002, illetve 2004). 2003 és 2008 között a finanszírozási igény stabilan 

negyedévente 1500 millió euró körüli volt, a jövedelemsor hiányának növekedését a 

reálgazdasági tranzakciók csökkenő hiánya, illetve növekvő többlete képes volt kompenzálni. 

A 2006 második felében elfogadott megszorító intézkedések nem eredményezték a külső 

egyensúly javulását a következő években. Csupán a világgazdasági pénzügyi és reálgazdasági 

válság következtében 2009-ben javult a külső egyensúlyi pozíciónk, akkor viszont 

drasztikusan. Bár legfontosabb exportpiacainkon jelentősen zsugorodott a kereslet és hatására 

az euróban számított export két negyedév leforgása alatt több mint 20 százalékkal visszaesett, 

a hazai kereslet kontrakciója még markánsabb volt. Ehhez hozzájárultak a kényszerű 

költségvetési kiigazító lépések, valamint a pénzügyi szektor prociklikus hitelezési gyakorlata, 

ami az import még jelentősebb visszaesését eredményezte. A reálgazdasági tranzakciók 

egyenlege meghaladta az 1500 millió euró/negyedév szintet. Ezzel egy időben a 

Magyarországon tevékenykedő külföldi vállalatok profitabilitása jelentősen romlott, ami 
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csökkentette a profitrepatriálás során az országból kiáramló jövedelmek értékét, így a 

jövedelemsor hiánya szintén jelentős mértékben mérséklődött. A külfölddel szembeni nettó 

finanszírozási képesség 2009 második negyedévében pozitívvá vált, amire az 1995-ig 

visszanyúló adatsorban nincs példa. A nettó finanszírozási képesség a tavalyi év második 

felében is a pozitív tartományban maradt. A javulás azonban ciklikus hatásoknak köszönhető, 

strukturális javulásról nem beszélhetünk. A viszonzatlan tőkeátutalásokat és a nem pénzügyi 

javakat magában foglaló tőkemérleg 1995 és 2005 között két negyedév kivételével 

folyamatosan javította az ország külfölddel szembeni nettó finanszírozási képességét, bár 

szerepe nem tekinthető kiemelkedőnek. A hazai gyenge kereslet és a hitelezés alacsony 

szintje miatt az import leginkább az exporttal összefüggő félkész termékekre, illetve 

alapanyagokra koncentrálódik, a hazai gazdaság finanszírozó képessége így középtávon 

fennmaradhat. 

IV/5. ábra 

A külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség 

(millió euró szezonálisan kiigazítva)
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Forrás: MNB 

 

A pénzügyi mérleghez tartozó közvetlen külföldi tőkebefektetéseknél szinte végig pozitív az 

egyenleg, mivel Magyarország fejlettségi foka okán nettó tőkeimportőr. Az egyetlen kivétel a 

2008-as év, amikor az egyenleg enyhe passzívumot mutatott. 1995 és 2000 között 

meglehetősen stabilan alakult a beáramló külföldi közvetlen tőkebefektetések értéke, évente 

megközelítőleg 3000 millió eurónyi tőke áramlott átlagosan az országba, amit támogatott a 

privatizáció felgyorsítása. A 2001-es addigi rekordnak számító tőkebeáramlás után a 

nemzetközi trendnek megfelelően visszaesés következett be, 2003-ban csupán 2000 milliárd 

euró értékben érkezett tőke Magyarországra. A világgazdasági konjunktúra kedvezőbbé 

válásával gyors ütemű fellendülés kezdődött, ennek köszönhetően 2005-ben rekord szintre, 

6000 milliárd euró fölé emelkedett a beáramló közvetlen tőkebefektetések mértéke. Ezután 

lassú csökkenés következett be, ami 2009-től, a világgazdasági válság következtében 

jelentősen gyorsult. 2009-ben alig több mint 1000 millió eurónyi tőkeberuházás érkezett 

hazánkba, 1995 óta ez a legalacsonyabb érték. 

 

A magyarországi rezidensek külföldi beruházásai 2003-ig marginális szerepet játszottak, de 

ebben az évben már megközelítették az 1500 millió eurót. A következő évi enyhe csökkenés 

után gyors ütemű fellendülés kezdődött, a tőkekivitel 2006-ban tetőzött 3100 millió euróval, 

amit lassú visszaesés követett. A világgazdasági válság nem okozott akkora zuhanást, mint a 
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beáramló közvetlen tőkeáramlások esetében. A kiáramló tőkeberuházások 2003-ban kezdődő 

emelkedése összességében kedvezőtlen hatást gyakorolt az egyenlegre, 2003 és 2009 között 

kedvezőtlenebbül alakult a szaldó, mint az 1995 és 2002 közötti periódusban. Tavaly a 

világgazdasági válság hatásainak köszönhetően 1995 óta először mutatott negatív értéket a 

közvetlen beruházások mérlege. Ennek oka, hogy az országba irányuló tőkebefektetések 

értéke gyorsabban esett vissza, mint a külföldre tartó befektetések. A válság enyhülésével, a 

globális tőkeáramlások erősödésével várhatóan lassan ismét tartósan a pozitív tartományba 

kerül a mérleg.  

IV/6. ábra 

Közvetlen tőkebefektetések (FDI)  

(millió euró)
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Forrás: MNB 

 

Régiós viszonylatban, a visegrádi országokkal történő összehasonlításban vizsgálva a magyar 

külső egyensúly alakulását megállapítható, hogy Szlovákia után Magyarországon volt éves 

átlagban a legmagasabb a folyó fizetési mérleg hiánya. A vizsgált időszakban, azaz 1995 és 

2010 között átlagban a bruttó hazai termék 5,85 százalékára rúgott a deficit hazánkban, nem 

sokkal maradva el északi szomszédunk 6,04 százalékos értékétől. Csehország és 

Lengyelország ennél jóval alacsonyabb, 3,76, illetve 3,25 százalékos hiányt halmozott fel 

átlagosan az elmúlt tizenöt évben. A folyó fizetési mérleg szórása tekintetében szintén a 

második pozíciót foglalja el Magyarország Szlovákia után. 

 

Magyarországon a kormányzati megszorító intézkedések következtében 1995 és 1997 között 

relatíve alacsony, 4 százalék körüli szinten stabilizálódott a folyó fizetési mérleg GDP-hez 

viszonyított hiánya, majd 1998 és 2008 között magasabb szinten, 6 és 8,5 százalék között 

ingadozott. Ez azt jelenti, hogy az ebben az időszakban végbement gazdasági felzárkózás 

relatíve magas külső forrásbevonás mellett ment végbe. Éves bontásban nem látszik 

egyértelmű kapcsolat az államháztartás hiánya és a folyó fizetési mérleg egyenlege között 

ezen periódusban. 1998 és 2008 között a magyar gazdaság mutatta fel a legjelentősebb külső 

egyensúlytalanságot, a folyó fizetési mérleg átlagos hiánya közel kétszerese volt a cseh, 

illetve lengyel értéknek, közel hét és fél százalékra rúgott. A szlovák mutató csak kis 

mértékben alacsonyabb a magyarnál. A külső forrásbevonást megkönnyítette a 

világgazdasági fellendülés és a rendelkezésre álló pénzügyi források bősége a 

világgazdaságban. Az 1998 és 2008 közötti években a magyar folyó fizetési mérleg 



IV. Az ország egyensúlyi helyzetének alakulása 
 

 

E C O S T A T 223 

egyenlegének szórása volt a legalacsonyabb a visegrádi négyekben. A finanszírozási igény 

tartósan magas szinten ragadt be. 

 

A világgazdasági pénzügyi és gazdasági válság kényszerű igazodást eredményezett mind a 

négy állam folyó fizetési mérlegében. A leginkább érintett gazdaság ebben a tekintetben a 

magyar volt, 2008-ban a legmagasabb hiányt halmozta fel Magyarország, míg egy évvel 

később már aktívumot mutatott a folyó fizetési mérleg egyenlege, a bruttó hazai termék 

arányában összesen 7,6 százalékpontnyi javulás következett be. A többi három ország 

továbbra is enyhe deficitet könyvelhetett el tavaly, a legalacsonyabb igazodásra Csehország 

kényszerült, bár meglehetősen alacsony szintről indult. A recessziót egyedüliként elkerülő 

Lengyelországban jegyezték a második legnagyobb mértékű hiánycsökkenést. A várakozások 

szerint idén a tavalyi legmagasabb értéket elérő Szlovákia kivételével minden visegrádi 

országban romlik a folyó fizetési mérleg egyenlege, párhuzamosan a gazdasági kilábalást 

kísérő importemelkedéssel. 

IV/7. ábra 

A folyó fizetési mérleg hiánya a visegrádi négyekben

(a GDP százalékában)
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Forrás: IMF 

Megjegyzés: */ előrejelzés 

 

Összességében a rendszerváltás utáni időszak gazdasági fejlődése régiós összevetésben 

jelentős külső forrásbevonás mellett ment végbe. A folyó fizetési mérleg hiányáért egyre 

inkább a jövedelmek egyenlege a felelős. A válság következtében lejátszódó kényszerű 

alkalmazkodás csak átmeneti, bár drasztikus javulást hozott. A következő években az 1995 és 

2008 közötti időszak átlagánál alacsonyabb szinten stabilizálódhat a folyó fizetési mérleg 

hiánya. A finanszírozás várhatóan megnehezedik, mivel a régióba irányuló közvetlen külföldi 

tőkeberuházások csak több év múlva érik el a krízis előtti szintet. 

 

 

1.2. A külkereskedelem forgalom bővülése 

 

A külkereskedelmi áruforgalomban a rendszerváltást követően alapvető változások nem 

következtek be. Az elmúlt közel két évtized külforgalmi változásai három szakaszra 

bonthatók. 
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 Az első a rendszerváltást követő transzformációs szakasz (1990-1993). Ebben az 

időszakban a transzformációs válság hatására az export 17 százalékkal visszaesett, a 

behozatal liberalizálása során az import 19 százalékkal emelkedett. 

 A második szakasz az Európai Unióval 1994-ben kötött társulási megállapodásunktól 

datálható. Az EU-hoz való kereskedelmi integrálódás és a piacgazdaság 

kibontakozásának hatására a következő 14 évben az export értéke 7-szeresére, az 

importé csaknem 5-szörösére nőtt, mindeközben a GDP másfélszeresére duzzadt. 

 A másfél évtizedig tartó külforgalmi fellendülését az Európába 2008 utolsó 

negyedévében begyűrűző világgazdasági válság törte meg. A világméretű gazdasági 

visszaesés hatására 2009-ben a globális áruforgalom az exportban 12,7, az importban 

13,2 százalékkal zsugorodott, ami Magyarország külforgalmára erőteljesen kihatott. A 

behozatal értéke az előző évhez képest 17 százalékkal, a kivitelé 13 százalékkal 

csökkent. 

 

IV/8. ábra 

A külkereskedelem és a GDP alakulása Magyarországon 

(2000. évi áron, milliárd forint)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

export (bal tengely)

import (bal tengely)

GDP (jobb tengely)

 
Forrás: AMECO, KSH, Ecostat számítás 

 

A vizsgált időszak egészében a kivitel forintban számított értéke 27-szeresére, a behozatalé 

28-szorosára nőtt. 2000. évi összehasonlító áron számolva a növekmény jóval kisebb, az 

importban 6-szoros, a behozatalban 5,5-szeres. A volumenváltozás némileg ettől is elmaradt. 

2009-ben az export volumene 4,9, az importé 4,6-szor volt nagyobb, mint 1990-ben. 

 

A vizsgált időszak statisztikai adatainak összehasonlíthatóságát több tényező is nehezíti. 

Egyrészt a Szovjetunió összeomlásával országok egyesültek, illetve váltak szét, ezáltal a 

külgazdasági partnereink köre változott. További nehézséget okoznak a különböző 

módszertani változtatások a megfigyelés körében, az elszámolásban vagy éppen az 

áruszerkezeti besorolásban. 

 

A magyar gazdaság a rendszerváltást követő transzformációs szakaszban (1990 és 1993 

között) súlyos visszaesésen ment keresztül. A dekonjunktúra mélypontja 1993-ra tehető, 

ekkor a GDP volumene az 1989. évitől 18 százalékkal maradt el (Köves [2003a]). Ezt 

követően a világgazdasági növekedési tendenciák pozitív hatást gyakoroltak a külforgalomra, 
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miközben a Bokros-csomag mérsékelte a belső fogyasztást, ezen keresztül a magyar 

növekedési ütemet. E két hatás a külgazdasági nyitottság84 emelkedésében is tükröződik.  

 

IV/9. ábra 

Exporthányad Németországban és a visegrádi országokban
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Forrás: AMECO, Ecostat számítás 

Megjegyzés: */ kivéve Luxemburg 

 

A nemzetgazdaság külkereskedelmi érzékenysége (az export, illetve az import GDP-hez 

viszonyított aránya) 1994-től kezdődően dinamikusan nőtt, és hasonlóképpen alakult, mint a 

cseh és szlovák mutatók. Az európai országokban
85

 az átlagos export- és importhányad a 

vizsgált időszakban 30 százalékról 50 százalék közelébe emelkedett, míg a magyar ráta 1994-

től kezdődően jóval e fölött mozgott. Míg a nyitottsági arány 1990-ben 30 százalékot tett ki, a 

vizsgálati periódus végére mind a kivitelben, mind a behozatalban 80 százalék körüli volt a 

forgalom/GDP arány. A magyar GDP-arányos termékkereskedelem 1997-től nemzetközi 

viszonylatban is magasnak mondható, dinamikájának potenciálját jól szemlélteti, hogy a 

kivitel GDP-hez viszonyított aránya 1995 és 2009 között kétszeresére nőtt. 

 

A szocialista rendszer szétesését megelőzően Magyarország legfőbb külkereskedelmi 

partnere a Szovjetunió volt. A magyar feldolgozóipar fejlesztése a szovjet igények 

kielégítését szem előtt tartva ment végbe, ennek meghatározó jegyeit viselte a Szovjetunióval 

folytatott külkereskedelmünk is. A KGST-n belüli kereskedelem bilaterális államközi 

megállapodások alapján folyt, az elszámolás nem konvertibilis valutában (transzferábilis 

rubelben) történt, ami a dollárhoz képest túlértékelt volt. Az erőltetett iparosításhoz szükséges 

energiát és nyersanyagokat az ország a Szovjetunióból szerezte be, amiért cserébe – a 

világpiaci elvárásoknál szerényebb minőségű – feldolgozott termékeket exportált. A 

mesterséges iparosítás hatására a magyar export géphányada kimagasló volt, amihez 

hozzájárult az is, hogy a nyugati embargó miatt a Szovjetunió csak a KGST országokon 

keresztül jutott fejlett technikához. A KGST-n belüli kapcsolatok sugaras jellege miatt a 

tagországok intenzív külkereskedelmi viszonyban csak a Szovjetunióval álltak, az egymás 

közötti kereskedelmük súlya jóval kisebb volt. (A rendszerváltást megelőző évben a magyar 

                                                 
84 Nyitott gazdaságnak rendszerint azokat az országokat nevezik, amelyekben a külkereskedelem GDP-hez 

viszonyított aránya meghaladja az 50 százalékot (Majoros [2006]). 
85 Jelen esetben európai országok alatt az Európai Unió jelenlegi tagországait értjük (kivéve Luxemburg). 
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export 25 százalékát tette ki a Szovjetunióba irányuló kivitel, míg a kisebb KGST 

országokkal folyatott kereskedelem – NDK nélkül – ennek felét sem érte el.) Az 

olajárrobbanás hatására, a szovjet energia megdrágult, és emellett mennyiségi korlátozások is 

életbe léptek. Az energia- és nyersanyagimport drágulását a magyar vállalatok a 

Szovjetunióba irányuló export növelésével igyekeztek ellentételezni, ami – a szükséges 

nyugati inputok volumennövekedésén keresztül – fokozta a konvertibilis valutában fennálló 

külső adósságot. A szovjet ellátási feltételek romlása a nyugattal való kereskedelem 

felértékelődését vonta maga után. A Szovjetunió felbomlásával a korábban mesterségesen 

fenntartott külkereskedelmi orientáció automatikusan leépült: egyrészt az államközi 

kereskedelmi megállapodások megszűntével eltűnt az exportcikkek iránti fizetőképes 

kereslet, másrészt a szocializmus összeomlása nyomán kialakuló általános zűrzavar miatt 

veszélybe került az Oroszországba szállított áruk ellenértékéhez való hozzájutás. A volt 

szocialista országok gondolkodásának középpontjába a világgazdasági nyitás, azon belül is az 

Európai Közösséghez való integrálódás perspektívája került (Köves [2003a]). 
 

Az átalakulás időszakában a privatizáció, a külgazdasági liberalizálás és külföldi működő 

tőke eredményeként a kelet-közép európai országokban megindult a külgazdasági 

reorientáció. Különösen drámai volt a korábbi Szovjetunióba irányuló export leépülése. Míg 

1989-ben a rendszerváltó országok összes importjának 24 százalékát tette ki a Szovjetunióba 

tartó kivitel, addig ez az arány 1992-re 10 százalékra, az ezredfordulóra 5 százalékra 

csökkent.86 A behozatal részesedése 26 százalékról 9 százalékra mérséklődött. Az 

Oroszországba irányuló régiós kivitel aránya 2002-ben 1,5 százalék alá esett, majd a tudatos 

piacépítés hatására 2009-re 3,5 százalékra emelkedett. (A behozatal az Oroszországból 

érkező energiaimport miatt kevésbé esett vissza, aránya 7 százalék körüli.) Az egykori 

Szovjetunió térvesztésével egyidejűleg az ezredfordulóra a fejlett országok csoportjának 

részaránya a kivitelben 75 százalékra, a behozatalban 68 százalékra emelkedett (Köves 

[2003a]). 

IV/1. táblázat 
 

A magyar külkereskedelem földrajzi struktúrájának alakulása 

1990 és 2003 között 
 

 
Fejlett 

országok 

Fejlődő 

országok 

Közép- és  

kelet-európai 

országok 

Máshova nem 

sorolt 

országok 

Összesen 

A teljesből: 

Európai 

Unió 

Behozatal 

1990 60 10 30 1 100 38 

1995 70 6 23 1 100 62 

2000 70 13 17 3 100 58 

2003 65 17 17 0 100 55 

Kivitel 

1990 58 8 32 2 100 36 

1995 69 4 23 3 100 63 

2000 83 3 13 0 100 75 

2003 80 4 16 0 100 74 

Forrás: KSH Külkereskedelmi Statisztikai Évkönyvek, Ecostat számítás 

                                                 
86 A drámai változás egyik oka, hogy 1991-től a rubel elszámolás helyébe a dollárban történő elszámolás lépett, 

az árindexek így a konvertibilis valutára való áttérés hatásait is tartalmazzák. Később az 1998. évi orosz 

pénzügyi-gazdasági válság is kedvezőtlenül hatott az oda irányuló magyar exportra. 
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A magyar struktúraváltás a regionális tendenciáknak megfelelően zajlott. Az 1994-ben kötött 

Európai Társulási Szerződés hatását jól érzékelteti, hogy az 1995-től a fejlett országokba 

irányuló kivitel 90 százalékát, az onnan érkező behozatal 85 százalékát az EU tagországaival 

bonyolítottuk. A közép- és kelet-európai országok csoportjával folytatott kereskedelem 

visszaszorulása az orosz külkereskedelmi kapcsolatok leépülésének a következménye, a 

kisebb KGST országokkal folytatott külkereskedelem részesedése csak kis mértékben 

változott, a rendszerváltást követő 10 évben mindössze 2 százalékkal mérséklődött. A Közép-

európai Szabadkereskedelmi Térség (CEFTA) létrehozása lendületet adhatott volna a régión 

belüli kereskedelemnek, a rendszerváltó országok azonban a fejlett technológia, a korszerű 

termékek és a finanszírozási lehetőségek iránti igény miatt a nyugat-európai országokkal 

alakítottak ki gazdasági kapcsolatokat. Tehát a legfontosabb árufelvevő piacok, a potenciális 

befektetési partnerek és finanszírozási források a társuláson kívül eső országokban voltak 

(Köves [2003b]). A 2004. évi EU csatlakozást követően Nyugat-Európa dominanciája 

megmaradt, az új tagországok közötti forgalom azonban valamelyest élénkült. 2004 és 2009 

között az export részaránya 12 százalékról 20 százalékra nőtt, import relációban a részesedés 

10 százalékról 15 százalékra emelkedett. A változás nagymértékben Románia 2007. évi uniós 

csatlakozásának, valamint az országgal folytatott külkereskedelmünk élénkülésének az 

eredménye. 

 

A rendszerváltást követően legfőbb kereskedelmi partnerünk Németország lett. 1992-ben a 

Németországba irányuló exportunk részesedése 28 százalékot tett ki, 1994-től dinamikusan 

növekedett, majd 1999-re elérte a 38 százalékot. Az ezredfordulót követően e részarány 32 

százalékra mérséklődött, majd néhány évnyi stagnálás után fokozatosan csökkenni kezdett, 

2009-ben 26 százalékot tett ki. 

 

IV/10. ábra 

A magya kivitel földrajzi megoszlása
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Forrás: KSH, Ecostat számítás 

Megjegyzés: 2007-től Románia és Bulgária kikerült az EU-n kívüli európai 

országok köréből, és az új tagországok csoportját gyarapítja. 

 

A Németországgal folytatott külkereskedelmünk és az egykori szovjet viszonylat a 

géphányad magas arányában hasonlóságot mutat. (A válság előtti évben az összes 

Németországba irányuló export 70 százalékát a gépek tették ki.) Lényegi különbség azonban 

az, hogy ezek a termékek – mint a német érdekeltségű multinacionális vállalatok termékei – 

műszakilag magas színvonalúak, konvertibilis valutát kapunk értük, valamint számunkra 
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Németország – mint közvetítő ország – a világgazdaság felé vezető csatornát jelentett. Az 

erős koncentráció egyben a német gazdaság állapotától, világgazdasági pozíciójától, valamint 

a német érdekeltségű multinacionális vállalatok helyzetétől és üzletpolitikájától való 

függésben is megnyilvánul (Köves [2003b]). Mindemellett a jellemzően exportra termelő 

multinacionális cégek magyarországi tevékenységének hatására a rendszerváltást követően a 

hazai gépexport technológiai modernizálódáson ment keresztül (Éltető [2000]). 

 

A külkereskedelem gravitációs modelljeinek egyik alaptétele, hogy két ország egymás közötti 

kereskedelmének volumene fordítottan arányos a két ország egymástól mért távolságával. 

(Gács [2007]). A régió-orientáltság kiemelkedő szerepe Magyarország esetén a gyakorlatban 

is igazolódott. A külkereskedelem csaknem 90 százalékát közvetlen szomszédjainkkal és 

azok szomszédos országaival bonyolítottuk (Majoros [2006]). A kivitel és a behozatal 

mintegy 70 százalékát mindössze tíz partnerrel realizáljuk. 

 

A környező országok közül az elmúlt 15 években dinamikusan nőtt a visegrádi országok és 

Románia részesedése összexportunkból, míg az orosz szerepvállalás mellett az olasz és 

osztrák forgalom csökkent. Az unión kívüli kereskedelemben Kína relációjában javultak 

kissé a kiviteli arányok. A Szlovákiából és Kínából érkező behozatal részaránya lendületesen 

nőtt. 

 

IV/2. táblázat 

 

A főbb partnerországok részesedése a magyar kivitelből és behozatalból 
(%) 

Kivitel Behozatal 

 1995 2000 2005 2007 2009  1995 2000 2005 2007 2009 

Németország 28,6 37,2 30,1 28,4 25,7 Németország 23,4 25,5 27,6 26,8 25,1 

Olaszország 8,5 5,9 5,5 5,6 5,7 Oroszország 11,8 8,1 7,4 6,9 7,3 

N.-Britannia 3,0 4,1 5,1 4,5 5,4 Kína 3,6 3,0 5,4 5,4 6,4 

Franciaország 4,0 5,2 5,1 4,7 5,4 Ausztria 10,7 7,4 6,6 6,1 6,1 

Románia 2,8 2,0 3,7 4,4 5,3 Hollandia 3,1 2,2 4,4 4,3 4,8 

Szlovákia 1,4 1,0 2,8 4,2 5,0 Franciaország 3,9 4,4 5,0 4,4 4,5 

Ausztria 10,1 8,7 5,6 4,5 4,5 Szlovákia 2,0 1,8 2,2 3,0 4,2 

Hollandia 2,9 5,4 3,9 2,9 3,7 Olaszország 7,9 7,5 4,9 4,5 4,1 

Lengyelország 2,6 2,1 3,2 4,2 3,7 Lengyelország 1,0 2,0 3,8 4,0 4,1 

Oroszország 6,4 2,0 1,8 3,1 3,5 Csehország 1,6 2,0 2,9 3,6 3,4 

Forrás: KSH Külkereskedelmi Statisztikai Évkönyvek, Ecostat számítás 

 

Külpiacaink földrajzi koncentráltságának illetve diverzifikáltságának alakulását a Herfindahl-

Hirschmann index (HHI)
87

 használatával igyekeztük megragadni. A földrajzi relációjú export 

HHI a teljes kivitelhez viszonyított német export részarányának változását követi. A 

koncentráltság foka 1997-ben jelentősen emelkedett, miközben a német részarány az 1996. 

évi 29 százalékról 1997-re 37 százalékra bővült. 

 

                                                 
87 A HHI-t a külpiacaink részarányainak négyzetösszegeként kapjuk meg. Értéke 0 és 1 közé esik. A HHI a piaci 

koncentráció mérésére alkalmas mutató, mely a hatványra emelésnek köszönhetően képes a változásokat 

„felnagyítani”. Minél közelebb van a nullához, annál nagyobb a diverzifikáció foka, minél inkább közelít 1-hez, 

annál erősebb a koncentráció. 
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IV/11. ábra 

A földrajzi relációjú export HHI és Németország

kiviteli részesedésének alakulása
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Forrás: OECD, KSH, Ecostat számítás 

 

A koncentráltság foka 1999-ben érte el a tetőpontját, azóta – a német exportrészesedés 

mérséklődésével párhuzamosan – fokozatosan csökken. 

 

A külkereskedelmi áruforgalom a rendszerváltástól az ezredfordulóig jelentős strukturális 

átalakuláson ment keresztül. Amint már korábban utaltunk rá, a multinacionális vállalatok 

tevékenysége nyomán a kivitel specializációja a magas technológia igényű termékek irányába 

tolódott. Korábban a közepes technológiaigényű termékek specializációja volt a jellemző, 

napjainkban azonban a magyar kivitel a high-tech termékek (főként híradástechnikai 

készülékek, energiafejlesztő gépek és berendezések, irodagépek, közúti járművek) térnyerése 

a jellemző (Éltető [2000]). 

 

IV/12. ábra 

A kivitel áruszerkezete a SITC nómenklatúra szerint

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

Élelmiszerek, italok, dohány Nyersanyagok Energiahordozók

Feldolgozott termékek Gépek, szállítóeszközök

 
Forrás: KSH Külkereskedelmi Statisztikai évkönyvek, Ecostat számítás 

 

A magyar külgazdasági árustruktúra az ezredfordulóra behozatali és kiviteli oldalon egyaránt 

elérte a ma is aktuális arányokat (Munkácsi [2009]). Mind az export, mind az import erősen a 
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gépek és szállítóeszközök kereskedelmére koncentrált, amit a feldolgozóipari termékek 

részaránya követ. Jelenleg a két árufőcsoport a teljes kivitel közel 90 százalékát teszi ki, az 

előbbi mintegy 60, az utóbbi csaknem 30 százalékos súlyt képvisel. Az import struktúrája 

hasonló az exportéhoz, ám a gép import aránya kisebb (50%), az energia behozatalé 

magasabb (11%). 

IV/13. ábra 

A behozatal áruszerkezete a SITC nómenklatúra szerint
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Forrás: KSH Külkereskedelmi Statisztikai évkönyvek, Ecostat számítás 

 

A külkereskedelmi áruforgalomban 1990 és 2009 között a behozatali árak 5,5 szeresére, míg 

a kiviteli árak 4,8 szorosára nőttek. A cserearány a vizsgált időszakban 13 százalékkal 

romlott. Ennek több mint kétharmada az ezredfordulóig következett be. 1990-ben a volt 

szocialista országokkal szemben még a rubel elszámolás volt érvényben. Ebben az évben az 

élelmiszerek cserearánya 18 százalékkal, az energiahordozóké 22 százalékkal javult, ami a 

1990-2009 időszak összesített eredményeire jelentősen kihat. A legszámottevőbb cserarány 

romlás 1991-ben történt, a dollár elszámolásra (és egyúttal a világpiaci árakra) való áttérés 

ugyanis a volt szocialista országokban az árak hirtelen megugrását okozták. Ennek hatására 

1991-ben az importárak 46 százalékkal, az exportárak 30 százalékkal emelkedtek.  
 

Annak érdekében, hogy az eseményekről objektív képet kapjunk, a rubel elszámolásról való 

áttérésből adódó hatás miatt érdemes a fent említett két évet a számításokból kihagyni, és a 

1992-2009 közötti időszakot külön vizsgálni. Ez alapján jól látható, hogy az élelmiszerek 

cserearány javulása 1991-et követően már jóval csekélyebb volt, és az energiahordozók 

cserearány romlása is kisebb mértékű. Összességében ez időszak alatt a behozatali árak 3,4 

szeresére, a kiviteli árak 3,3 szeresére emelkedtek. Az energiahordozók importárai nőttek 

legnagyobb mértékben, 7,6 szeresére. Az ezredfordulót követően aggregált cserearányaink 

csaknem minden évben romlottak, átlagosan évente 0,6 százalékkal. A legnagyobb ütemű 

cserearány-romlás (-2,7%) az ezredfordulón következett be, ami főként az energiahordozók 

behozatali árának 77,7 százalékos emelkedésének következménye volt. Ugyanebben az évben 

a kiviteli árak ebben az árufőcsoportban 45,6 százalékkal emelkedtek. A legnagyobb mértékű 

cserearány javulás 2009-ben következett be, mintegy 1,8 százalékot tett ki. A változás főként 

a gépek és szállítóeszközök áremelkedésének eredménye volt. Az árufőcsoport kiviteli árai 

ekkor 6,3 százalékkal, a behozatali árak 4,3 százalékkal nőttek, az árufőcsoport cserearányai 

1,9 százalékkal javultak. 
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IV/3. táblázat 
 

A cserearányok változása árufőcsoportok szerint 
 

 Összesen 
Élelmiszerek, 

italok, dohány 
Nyersanyagok 

Energia-

hordozók 

Feldolgozott 

termékek 

Gépek, 

szállító-

eszközök 

1990-2009 -0,13 0,28 -0,07 -0,22 -0,06 0,01 

1992-2009 -0,05 0,01 -0,02 -0,13 -0,06 -0,04 

1992-1995 0,05 0,10 0,06 0,09 -0,02 0,04 

1996-2000 -0,04 -0,08 -0,12 -0,06 0,01 0,02 

2001-2005 -0,03 -0,01 0,14 0,13 0,02 -0,03 

2006-2009 -0,01 0,02 0,16 -0,12 0,03 0,02 

Forrás: KSH Külkereskedelmi Statisztikai évkönyvek, Ecostat számítás 

Megjegyzés: A KSH adatbázisában az árindexek SITC szerinti árufőcsoportos bontásban 1993-tól érhetők el, a 

1990-1992 időszakra saját számítást alkalmaztunk. 

 

A szolgáltatás külkereskedelem aránya a teljes forgalomban a vizsgált időszak első felében 

csökkent: az export esetében 28-ról 18 százalékra, az importban 18-ról 13 százalékra. Az 

utolsó tíz évben a kivitelben nem változott az arány, a behozatalban viszont kis mértékben 

emelkedett, 2009-re elérte a 16 százalékot. Regionális viszonylatban 2009-ben a szlovák 

arány (11%) volt a legalacsonyabb, a bolgár (29%) pedig a legmagasabb, az EU egészében az 

elmúlt két évtizedben 20 százalékról 24 százalékra nőtt a mutató értéke. 

 

IV/14. ábra 

Szolgáltatás-külkereskedelem (folyó áron) és cserearány változás
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Forrás: AMECO, Ecostat számítás 

 

Bár 1992 és 2009 között a szolgáltatás kivitel folyó áron csaknem a 9 szeresére nőtt, a 

behozatal 11 szeresére duzzadt, az export értéke a vizsgált időszak egészében meghaladta az 

importét, ezért a szolgáltatás-külkereskedelem egyenlege minden évben többlettel zárt. A 

cserearányok alakulásában a környező országok között hazánk előkelő pozíciót foglal el. Az 

ezredforduló óta a szolgáltatás-külkereskedelem cserearányai Magyarországon 24 

százalékkal javultak. Csehországban 30, Lengyelországban 12 százalékkal lett kedvezőbb a 

mutató. 
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2. A belső egyensúly alakulása 
 

2.1. Az államháztartás bevételei 

 

Az államháztartás konszolidált
88

 bevételei a GDP 40 és 55 százaléka között ingadoztak 1991 

és 2009 között. A legmagasabb a kilencvenes évek elején volt, ekkor a fenti arány 

meghaladta az ötven százalékot. Ez elsősorban az 1993-ig érintetlenül hagyott kiadási oldalra 

vezethető vissza, amely kényszerpályát jelentett a bevételek szempontjából (P. Kiss, 1998a). 
 

1994-től kezdve néhány évig jelentős mértékben, utána kisebb ütemben, de egy-két év 

kivételtől eltekintve, majdnem minden évben csökkent a bevételek aránya. Ez a folyamat a 

kétezres évek közepéig tartott. A Budapest Airport privatizálása jelentősen megnövelte 2005-

ben a bevételi oldalt, és bár utána történt egy kisebb korrekció, az utóbbi évek növekedésének 

eredményeképpen a teljes bevételi oldal ismét elérte a konszolidáció utáni 1995-ös szintet.  
 

Az állami költségvetés bevételi oldalát elsősorban az adók jelentették, ami az összes befolyt 

összeg közel 80 százalékát jelenti. Ezt egészítették ki a nem adójellegű bevételek, bírságok és 

díjak, amelyeket mint egyes szolgáltatások értékesítését realizálta az állam.  
 

IV/15. ábra 

Az államháztartás konszolidált bevételei a GDP százalékában

(1991-2009)
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Forrás: PM, ÖTM, MNB-füzetek, Stark (1995), László (2001) 

Megjegyzés: */ a 2009. évi adatok nem véglegesek 

 

A fentieken kívül a rendszerváltást követő több mint másfél évtized alatt három fontos 

körülmény befolyásolta az állami bevételek alakulását. Különösen a kilencvenes évek első 

felében komoly segítséget jelentett az államháztartásnak a külföldiekkel (elsősorban 

Oroszországgal) szembeni követelések kiegyenlítése. Bár a privatizációs bevételek leginkább 

a rendszerváltáskor megörökölt hatalmas államadósságot voltak hivatottak mérsékelni, bőven 

akadtak kivételek (P. Kiss [1998b]). Ilyenkor az állami vagyon értékesítéséből származó 

milliárdok a költségvetés bevételi oldalát növelték. A harmadik tételt a külföldről érkező 

                                                 
88 Az alrendszerek közti belső átutalásoktól megtisztított. 
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támogatások jelentik. Ezek közül a legfontosabbak az Európai Unióból érkező támogatások, 

melyek az ezredforduló óta segítik hazánk felzárkózását. 
 

Az állami bevételek alakulása szempontjából markáns különbség figyelhető meg az Európai 

Unión belül a régi és az új tagállamok között. A rendszerváltást követően a piacgazdaság 

kialakulásával párhuzamosan a volt szocialista országok többségében csökkent az állami 

bevételek összege. Ennek eredményeképpen a kilencvenes évek közepére kialakult egy 6-8 

százalékpontos különbség az állami bevételek GDP-arányos nagyságában a régi és az új 

tagállamok között, az előbbiek javára Ez az eltérés megmaradt egészen napjainkig. A hazai 

bevételek nagysága azonban az elmúlt másfél évtizedben alig maradt el (sőt olykor 

meghaladta) a régi tagországok átlagát, ennek megfelelően jócskán felülmúlja az új 

tagállamok és szűkebb környezetünk átlagát.  
 

IV/16. ábra 

Az állami bevételek alakulása a GDP százalékában

(1995-2008)
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Forrás: EUROSTAT 

Megjegyzés: */ Bulgária nélkül 1995 és 1998 között 

 

A visegrádi országok közül a kilencvenes évek közepe óta hazánkhoz hasonlóan nem 

változott jelentősen az állami bevételek GDP-arányos nagysága a jóval alacsonyabb szintről 

induló Csehországban, miközben Lengyelországban közel négy, Szlovákiában 12 

százalékponttal csökkent a mutató értéke. 

 

 

Az adóbevételek szerkezete 

 

A költségvetés legfontosabb forrásának számító adóbevételek szabályozása gyökeres 

változásokon ment keresztül közvetlenül a rendszerváltás előtt. Az adóreform három 

problémát igyekezett kezelni (Gergely, 2010). Egyrészt tiszta helyzetet kellett teremteni az 

árak területén, hiszen a belső árrendszer elszakadt a világpiaci áraktól, a támogatások és 

árkiegészítés rendszere pedig áttekinthetetlenné vált, elhomályosítva ezzel az árak 

koordinációs szerepét. Hasonlóképp gátat jelentett a piaci mechanizmusok hatékony 

működésében, hogy az állam elvont minden vállalati nyereséget, a veszteséget pedig 
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automatikus pótolta. Emellett időszerűvé vált a különböző forrásból származó lakossági 

jövedelmek egységes adóztatása is, hiszen a nyolcvanas években több új gazdálkodási formai 

is kialakult.  
 

Az átalakítás eredményeképpen az 1988. január elsején életbe lépett adóreform nem csupán 

adóelemeket törölt el, és újakat hozott létre, hanem olyan szerkezetet igyekezett kialakítani, 

mely illeszkedik a piacgazdaság követelményeihez. Megszületett a személyi jövedelemadó, a 

hozzáadott érték típusú általános forgalmi adó és (egy évvel később) létrejött a vállalatok 

nyereségét terhelő adó. Mindezek mellett megszűnt az egyfázisú forgalmi adó, a 

beruházásokat terhelő adó és a vállalatok eszközeit terhelő vagyonadó (László, 2001).  
 

Az adórendszer átalakításának eredményeképpen jelentősen bővült az adózók köre, 

olyannyira, hogy ezt nem volt képes megfelelően kezelni még a modernizált és létszámát 

tekintve is jelentősen bővülő adóigazgatás sem. Ez is hozzájárult a feketegazdaság 

elterjedéséhez a kilencvenes évek elején. (Gergely István (2010): Tízéves az adóreform. 

Közgazdasági Szemle, XLV. évf., 4. sz. 333- 351. o.) 
 

A feketegazdaság nagysága az ezredfordulón elérte a GDP 25 százalékát (Schneider [2004]), 

miközben az adókiesés nagysága egyes becslések szerint meghaladja a GDP 7 százalékát 

(Krekó- P. Kiss [2007]). 
 

Az államháztartás adóbevételei 1991-et követően 10 év alatt a GDP közel tíz százalékával 

csökkentek. Jelentős szerkezeti változások is történtek, amelyeken nyomon követhető 

nemcsak az adott időszak gazdaságpolitikája, hanem a bevételek alakulásán keresztül az a 

társadalmi környezet is, amelyben megvalósultak. 
 

IV/17. ábra 

Az államháztartás adóbevételei a GDP százalékában

(1990-2009)
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Forrás: költségvetés törvények, ÖTM 

Megjegyzés: */a 2009. évi adatok nem véglegesek 

 

A rendszerváltás körüli években átalakultak az államháztartás legfőbb adótípusai és az 

adóbevételek egymáshoz viszonyított aránya. Jelentősen csökkent a gazdálkodó szervezetek 

hozzájárulása a büdzséhez. 1990-ben a cégek befizetései az összes adóbevétel több mint 
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negyedét jelentették, 1992-ben már csak a 16 százalékát. A kilencvenes évek közepén ismét 

megnőtt a vállalati befizetések aránya, majd 1997-től 2009-ig gyakorlatilag végig a GDP hat 

százaléka körül ingadozott, ami a teljes adóbevétel 15-18 százalékát tette ki. A gazdálkodói 

befizetéseken belül uniós csatlakozásunk miatt töredékére csökkent a vámból és importból 

származó bevételek nagysága (és aránya), ezeket a mindenkori kormány újabb adók (eva, 

különadó stb.) kivetésével igyekezett kompenzálni. 
 

A gazdálkodó szervezetek befizetéseinek csökkenését a lakosság adóterheinek (pl. szja) 

növelésével igyekezett kompenzálni az állam. Miközben a lakosság adóterheinek a GDP-hez 

viszonyított nagysága alig változott (7-8 százalék volt), az egyre csökkenő adóbevételek miatt 

ennek aránya a teljes adóbevételen belül 13 százalékról lassú ütemben húsz százalék fölé 

emelkedett. 
 

A fogyasztáshoz kapcsolt adók szerepe is módosult. A GDP-hez viszonyított nagyságuk alig 

változott a vizsgált időszakban, azonban az összes adóbevétel csökkenésével (legalábbis 

1998-ig), arányuk ezen belül növekedett. 1990-ben a fogyasztáshoz kapcsolt adók az összes 

bevételnek alig negyedét jelentették, részesedésük az ezredforduló környékén harminc 

százalék fölé emelkedett, és ott is maradt. 
 

A legjelentősebb változás a járulékok területén történt. A GDP-hez viszonyított arányuk az 

ezredfordulóig jelentősen csökkent, azóta nem változott. Ennek megfelelően 40 százalékról 

valamivel 30 százalék fölé mérséklődött hozzájárulásuk az államháztartás adóbevételeihez. 

 

IV/18. ábra 

Az adóbevételek szerkezete az Európai Unióban

a GDP százalékában
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Forrás: Eurostat 

Megjegyzés: */ Bulgária és Románia  nélkül 1995-ben 

 

A teljes bevételi oldalra és az összes adóbevételre is igaz (Bakos és szerzőtársai [2007]), 

hogy Magyarország jobban hasonlított az elmúlt másfél évtizedben a régi tagországokhoz, 

mint az újonnan csatlakozókhoz. Miközben hazánkban, hasonlóan a nyugat-európai 

országokhoz, a kilencvenes évek közepe óta az összes adóbevétel GDP-arányos nagysága 40 

százalék körül ingadozik, addig ez a szám az új tagországok esetében legalább 5 
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százalékponttal alacsonyabb. A visegrádi országokhoz képest növekedett is a különbség, ami 

nagyobb részt a Szlovákiában végrehajtott jelentős adócsökkentéssel magyarázható. 
 

Az adóbevételek szerkezetét tekintve nincs jelentős különbség a magyar és a többi tagország 

adórendszere között. Az új tagországokban kisebb a tőkét terhelő adók aránya, s ezt a 

fogyasztást terhelő adókkal igyekeznek kompenzálni.  

 

 

Az alrendszerek közötti pénzmozgások 

 

Az államháztartás egyes alrendszereinek bevételi főösszege önmagában nem hordoz sok 

információt, hiszen ez az alrendszerek közötti pénzmozgásokkal úgy is alakítható, hogy 

közben az összes bevétel nem változik. A társadalombiztosítási alapok bevételi odalát is csak 

úgy érdemes vizsgálni, ha elkülönítjük egymástól az alap közvetlen bevételeit (elsősorban a 

járulékok tartoznak ide) és a központi költségvetéstől kapott állami támogatást. 

 

IV/19. ábra 

A társadalombiztosítási alapok bevételei a GDP százalékában

(1991-2009)
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Forrás: költségvetés törvények, Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 

 

A központi költségvetésből származó állami támogatásnak több csatornája is létezik. A 

Nyugdíjbiztosítási Alap esetében a kilencvenes évek végétől az állam fizet az alapba, azon a 

jogcímen, hogy kipótolja a magánnyugdíjpénztárba átlépett munkavállalók járulékát, s 

befizeti a nyugdíjjárulékát a GYES-en, GYED-en lévők után, valamint ezeken kívül is egy 

jelentős összeggel támogatja az alapot. Az összeg, amely e három csatornán keresztül járult 

hozzá a nyugdíjrendszer finanszírozásához évről évre növekedett, 2002-ben először haladta 

meg a GDP egy százalékát, 2006-ban viszont már GDP-arányosan 2,5 százalékot ért el az 

állami segítség összege, azaz több mint 500 milliárd forint volt. Az összeg nominálisan alig 

változott, GDP-arányos nagysága 2 százalékra csökkent. 

 

Az Egészségbiztosítási Alap esetében más a helyzet. A kilencvenes évek közepéig évente 

GDP-arányosan közel 1,5 százalékot fizetett a költségvetés az alapba, utána azonban 

harmadára-ötödére csökkentették a támogatás ezen módját. Mivel a kiadások (különösen 
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2003-tól) jócskán meghaladták a bevételeket, a hiány évről évre tetemes volt és rontotta a tb-

alapok egyenlegét. 2006-ban megváltozott a helyzet: a nyugdíjasok, az egyetemi hallgatók és 

más saját jövedelemmel nem rendelkező állampolgárok után újra a GDP több mint másfél 

százalékával segítette ki az alapot a központi költségvetés. Ennek (is) eredménye, hogy 

jelentősen csökkent az Egészségbiztosítási Alap hiánya. Mindez leegyszerűsítve azt jelenti, 

hogy ami 2006-ig az Egészségbiztosítási Alap hiányaként terhelte az államháztartást, az 

2006-ban már a központi költségvetés kiadásait növelte. 

 

A költségvetési finanszírozás tehát két lépcsőben emelkedett. Előbb az 1998-ban életbe lépett 

nyugdíjreform után, mivel ettől kezdve a központi büdzsé a magánnyugdíjpénztárba „átvitt” 

járulékokat kifizette a tb-nek. A következő ugrás 2006-ban történt, ekkor fizetett először az 

állam a saját jövedelemmel nem rendelkezők helyett. A központi költségvetés tehát mindkét 

esetben átvállalta a tb-alapok adósságát, az államháztartás egésze szempontjából ezek nem 

jelentenek bevételt.  
 

A rendszerváltást követő másfél évtizedben jelentősen átalakult a helyi önkormányzatok 

finanszírozási rendszere. Miközben a bevételi oldal GDP-arányos főösszege néhány 

százalékponttal mérséklődött, az állami támogatás jelentős mértékben csökkent. 1991-ben a 

helyi önkormányzatok bevételének kétharmadát állami támogatások, vagy más alrendszerből 

érkező utalások jelentették (jellemzően a tb-alapoktól, a társadalombiztosítási szolgáltatások 

finanszírozásához). Ez az arány 2000-re 40 százalékra süllyedt, s azóta alig változott. Az 

állami támogatás különösen nagy mértékben csökkent a kilencvenes évek közepén: 1993 és 

1997 között a GDP 10 százalékáról 6,4 százalékra. 

 

IV/20. ábra 

A helyi önkormányzatok bevételeinek legfőbb típusai

a GDP százalékában (1991-2008)
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Forrás: ÖTM 

 

Az állami támogatások után a legjelentősebb tételt a saját és átengedett folyóbevételek 

jelentik. Ez további három részből áll. Az intézményi és működési bevételek nem változtak 

jelentősen a vizsgált időszakban. Az átengedett adóbevétel olyan, amelyet a központi 

költségvetés szed be, ám egy meghatározott része az önkormányzatokat illeti. A legfontosabb 

ezek közül a személyi jövedelemadó. Miután a kormány 1993-ban 50-ről 30 százalékra 
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mérsékelte a helyi önkormányzatoknak átengedett összeget, jelentősen csökkent az ebből 

származó bevételük. Ha az átengedett bevételek GDP-arányos nagyságát vizsgáljuk, azt 

mondhatjuk, hogy az önkormányzatok nagyjából az ezredfordulóra heverték ki az elvonásból 

származó sokkot, s tornázták fel ismét 2 százalék fölé az innen származó bevételek 

nagyságát. A saját bevételekkel együtt ez nagyjából 6 százalékot jelent. 

 

A kilencvenes években mindezekkel összefüggésben elszenvedett forráselvonást a helyi 

önkormányzatok elsősorban saját folyó bevételeikkel próbálták kiegészíteni. Ennek 

eredményeképpen jelentősen megnőtt azon adó- és illetékbevételek nagysága, amelyek 

kivetéséről az önkormányzatok döntenek. Míg GDP-arányos nagyságuk 1991-ben csupán 0,8 

százalék volt, addig 2008-ban már 2,3 százalékot tett ki. A legjelentősebb bevételi forrásnak a 

helyi iparűzési adó számít, amelyet 1994-ben vetettek ki először, s amely 2008-ban GDP-

arányosan már több mint 1,7 százaléknyi bevételt jelentett. 

 

 

2.2. Az államháztartás kiadási oldala 

 

Az állami újraelosztás nagysága és szerkezete jelentős átalakuláson ment keresztül a 

rendszerváltás után. A GDP-arányos kiadások 1993-ig tartó növekedése részben a GDP 

volumenének csökkenésére vezethető vissza. Ha reálértéken mérjük, az állami újraelosztás 

nagysága a rendszerváltás után csak kis mértékben növekedett (Benedek és szerzőtársai 

2004]). A fordulat az évtized közepén következett be, alapvetően a Bokros-csomag hatására a 

kiadási oldal nagysága 1994-től két év alatt több mint tíz százalékponttal, a GDP ötven 

százaléka alá mérséklődött. Ezt követően, rövid stagnálás után tovább zsugorodott az állami 

újraelosztás szerepe, amely 2001-ben megközelítette a GDP 45 százalékát. Innentől kezdve 

erős hullámzásokkal, de trendjét tekintve növekedett a mutató értéke. 

 

IV/21. ábra 

Az államháztartás konszolidált kiadása a GDP százalékában

(1991-2008)
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Forrás: PM, MNB 
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A kilencvenes évek közepe óta, különösen az ezredforduló után jól érzékelhető a politikai 

ciklusok hatása a kiadási oldal alakulásán. A kiadási oldal GDP-arányos nagysága általában a 

választási években volt a legnagyobb, utána az újraelosztás mértéke jelentősen csökkent. 

Hogy az egyes években mi okozta az újraelosztás növekedését, ahhoz érdemes megvizsgálni 

részletesen a kiadási oldal szerkezetét.  

 

Az általános működési funkcióra költött kiadások a kilencvenes évek elején jelentős 

mértékben hozzájárultak az újraelosztás növekedéséhez. GDP-arányos nagyságuk a 

rendszerváltást követően gyors ütemben emelkedett, a költségvetési konszolidáció keretein 

belül azonban átmenetileg csökkent. A növekedés az ezredforduló után ismét gyorsult. A 

politikai ciklusokhoz igazított megugrásokat leginkább a közigazgatásban dolgozók 

béremelései okozták. 

 

IV/22. ábra 

Az állami kiadások szerkezete a GDP százalékában

(1995-2008)
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Forrás: PM, MNB 

 

A politikai ciklusok alakulására az általános működés költségeinél is érzékenyebbnek 

bizonyultak a gazdasági funkciókra fordított kiadások. A rendszerváltást követően alig 

változott e tétel GDP-arányos nagysága, a kilencvenes évek közepétől azonban a választások 

éveiben szinte mindig többet szánt a gazdaságra az állam, mint előtte vagy utána. E mögött a 

legtöbb esetben a közlekedésre szánt kiadások ingadozása húzódott meg, tény ugyanakkor az 

is, hogy a beruházások költségeit nem mindig abban az évben számolták el a költségvetésben, 

amikor azok megvalósultak. 

 

Az államadósság-kezeléssel kapcsolatos kamatkiadások 1996-ig enyhén növekedtek a GDP-

hez képest, utána azonban 2002-re jelentős mértékben csökkent e tétel nagysága. Azóta 

gyakorlatilag változatlan mértékben a GDP 4 százalékát kénytelen adósság finanszírozási 

célokra költeni a kormány. 

 

A fenti három funkcióra költött összegek azonban együtt sem teszik ki az állami kiadások 

felét. Az állam költségeinek átlagosan 60 százalékát a jóléti funkciók finanszírozása jelenti, 
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ezen belül szintén 60 százalék a nyugdíjak aránya. Ennek megfelelően a kiadási oldal 1994-

ben kezdődő mérséklődésében is a jóléti kiadások csökkentése játszotta a legnagyobb 

szerepet. Két év alatt GDP-arányosan tíz százalékponttal esett vissza az erre fordított állami 

pénzek aránya. Ezt követően 1997 és 2001 között nem változott az e célra fordított állami 

pénzek nagysága, utána azonban jelentős kiadásnövekedés történt.  

 

Számottevően emelkedett az oktatásra, az egészségügyre és a nyugdíjakra fordított állami 

kiadások aránya, az utóbbi zömét a 13. havi juttatások finanszírozására fordították. Bár az 

összes jóléti kiadás GDP-arányos nagysága 2006-ban volt a legmagasabb, fordulópontnak 

tekinthető a 2004-es év is. Miközben a nyugdíjkiadások nagysága továbbra is folyamatosan 

nőtt egészen a vizsgált időszak végéig, az említett évtől kezdve évről évre csökkent az 

oktatásra és az egészségügyre fordított költségvetési források nagysága, 2008-ban már újra 

annyi forrást kapott GDP-arányosan e két terület, mint az ezredforduló környékén.   
 

A teljes kiadási oldal nagyságát tekintve az ezredforduló környékén álltunk legközelebb 

régiós versenytársainkhoz. Az állam GDP-arányos mérete a kilencvenes évek közepén, még a 

Bokros-csomag évében is nagyobb volt, mint az unió akkori átlaga és sokkal nagyobb volt, 

mint a régiós versenytársaknál. A költségvetési konszolidáció és az azt követő viszonylag 

konzervatív fiskális politika eredményeképpen az ezredfordulóra az állam mérete jó néhány 

százalékponttal csökkent, ennek megfelelően változott relatív helyzetünk is. 2008-ra 

egyértelművé vált, hogy Magyarországon az újraelosztás nagysága együtt mozog a régi uniós 

tagországok átlagával, miközben jócskán túlszárnyalja az új tagországok mutatóit.   
 

IV/23. ábra 

A kiadási oldal nagyságának és szerkezetének alakulása

a GDP százalékában
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Forrás: Eurostat 

Megjegyzés: */ Ebben az összehasonlítás az adósság finanszírozásához kapcsolódó kiadások  

az általános működési kiadások közé tartoznak 
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A régiós versenytársainktól való eltérés részben az államadóssággal kapcsolatos kiadásaink 

nagyságára vezethető vissza. Míg nálunk e tétel GDP-arányos nagysága 9-ről négy százalékra 

csökkent, addig régiós versenytársaink esetében általában 1-2 százalékot tesz ki. A vizsgált 

időszak egészére igaz, hogy a szomszéd államokhoz képest Magyarországon magasabbak a 

nyugdíjkiadások aránya, a nyugdíjasok helyzete a társadalmon belül különösen az 

ezredforduló óta jobb, mint általában az Európai Unióban (EUROMOD [2008]). Az egyetlen 

tétel az egészségügy, amelyre az elmúlt évtizedben, ha nem is sokkal, de kevesebbet költ az 

állam, mint a régió más országai, és mi több messze elmarad a EU-régi tagállamaitól.  

 

 

2.3. Az államháztartás egyenlegének alakulása 

 

A magyar államháztartás hiánya meglehetősen hektikusan alakult a rendszerváltást követő két 

évtizedben. A kilencvenes évek elején a GDP-arányos bevételeknek nem sikerült lépést 

tartaniuk az egyre terjeszkedő kiadási oldallal. 1994-ig évről évre romlott, vagy alig változott 

az egyenleg. A következő két évben úgy csökkent jelentősen az államháztartás hiánya, hogy 

mind a bevételi, mind a kiadási oldal mérséklődött. Ennek eredményeképpen 1996-ra két év 

alatt 8,4 százalékról a GDP 3 százalékára csökkent a pénzforgalmi deficit. (Kornai [1996]) 
 

IV/24. ábra 

Az államháztartás pénzforgalmi hiánya 

a GDP százalékában (1991-2008)
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Forrás: PM, Zárszámadási törvények 

 

Később az államháztartás egyenlegének alakulása többé-kevésbé igazodott a politikai 

ciklusokhoz. (Karsai [2006]). A választási évekhez (1998, 2002, 2006) közeledve nőtt a 

hiány, amely többnyire a voksolás évében volt a legnagyobb, utána viszont néhány évig 

javult az egyenleg. Vannak azonban különbségek is: 1998-ban úgy tetőzött a hiány, hogy az 

elsősorban a bevételi oldal csökkenésére vezethető vissza, a kiadások alig növekedtek. 2002-

ben egyszerre nőttek a kiadások és csökkentek a bevételek. Bár 2006-ban megismétlődött 

ugyanez, a bevételcsökkenést megelőzte 2005-ben egy nagyon jelentős bevételnövekedés, 

amely elsősorban a Budapest Airport privatizációjára vezethető vissza. Az utolsó két évben 

megvalósított költségvetési konszolidáció fele-fele részben támaszkodott a kiadások 

csökkenésére és a bevételek növekedésére.  
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A gazdaságpolitika pontosabb megítéléséhez érdemes megvizsgálni az elsődleges egyenleg 

alakulását. Ennek ugyanis nem része az adósságszolgálati bevételek között elszámolt 

kamatbevétel és az adósságszolgálathoz kapcsolódó kamatkiadás.  Ha az elsődleges egyenleg 

pozitív, akkor az adott évi bevételek fedezik a kiadásokat, és csak a korábban felhalmozott 

adósság kamatterhe okozza a hiányt. 

 

Az elsődleges egyenleg alakulása szintén a választási ciklusok és a költségvetés 

összefonódásáról árulkodik, legalábbis 1994 után. Az 1995-ös volt az első olyan választást 

követő év, amely javított az államháztartás egyenlegén. Ez tette lehetővé, hogy a szaldó 

átkerüljön a pozitív tartományba, ahonnan legközelebb az 1998-as választás évében fordult 

negatív tartományba, igaz, csak kis mértékben. Később ismét jelentősen javult az egyenleg, 

ám a 2002-es választási évben felhalmozott hiány már akkora volt, hogy a következő év 

egyenlegjavítása sem lendítette pluszba a deficitet. Az egyenleg csak az újabb költségvetési 

konszolidáció után, 2008-ban tudott kilépni a negatív tartományból. Mindez azt is jelzi, hogy 

2002 és 2006 között átlagosan úgy volt nagyobb a hiány, mint 1995 és 2001 között, hogy 

közben a kamatkiadások jelentős mértékben csökkentek. 

 

IV/25. ábra 

Az államháztartás egyenlegeinek alakulása a GDP százalékában
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Forrás: PM 

Megjegyzés: */a 2009. évi adatok nem véglegesek 

 

Az államháztartás teljes hiánya a négy alrendszer egyenlegének összege. A különböző 

alrendszerek közti átutalásokkal befolyásolható a hiány belső szerkezete, mégis érdemes 

áttekinteni, miből áll össze a deficit. A hiány legjelentősebb része a központi költségvetésben 

keletkezik, az államháztartási folyamatokat ez az alrendszer befolyásolja leginkább. A 

kilencvenes évek elején a deficit meghaladta a négy százalékot. Utána valamelyest 

mérséklődött, ám a választási években rendre hiánnyal zárt az államháztartás. Ennél azonban 

több információt kapunk, ha megvizsgáljuk a többi alrendszert, valamint ezek kapcsolatát a 

központi költségvetéssel. A tb-alapok mérlegén sokkal inkább nyomon követhető az 

alrendszerek közötti átutalások szerkezete, mint a hazai társadalombiztosítás valós 

folyamatai.  
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1999-ig a tb-alapok egyenlege a GDP 0,5-1 százaléka között mozgott. Az ekkor tapasztalt 

egyenlegjavulást az okozta, hogy a magánnyugdíj-pénztárakba átlépők járulékkiesésére 

hivatkozva a központi költségvetés befizette a tb-kasszába azt az összeget, amit az átlépők 

„kivettek” a pénztárból. 2003 és 2005 között jelentősen megugrott a tb-alapok hiánya, amely 

elsősorban arra vezethető vissza, hogy miközben növekedtek a kiadások, csökkentek a 

központi költségvetésből érkező támogatások. Fordulópontot a 2006-os év jelentett, azóta a 

központi költségvetés a saját jövedelemmel nem rendelkező állampolgárok után további, 

nagyjából 300 milliárd forinttal egészíti ki az Egészségpénztári Alapot, jelentősen csökkentve 

ezzel a tb-alapok együttes hiányát. 

 

IV/26. ábra 

Egyes alrendszerek pénzforgalmi egyenlege a GDP százalékában 

(1991-2008)
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Forrás: Zárszámadási törvények 

 

A helyi önkormányzatok egyenlege szintén változatos képet mutat. A kilencvenes évek elején 

a nagy államháztartási deficitek mellett 1991-ben és 1992-ben is pozitív mérleggel zárt ez az 

alrendszer, ami leginkább az ekkor még jelentős állami támogatásra vezethető vissza. 1993-

ban azonban 50-ről 30 százalékra csökkent a személyi jövedelemadóból az 

önkormányzatoknak jutó rész nagysága, ennek következtében az önkormányzatok a csökkenő 

bevételekből nem tudták finanszírozni kiadásaikat. A kiadási és a bevételi oldal 1995-ös 

konszolidációja után az ezredfordulóig egyensúly közeli állapotban működtek az 

önkormányzatok. Az ezredfordulót követően némileg csökkent az egyenleg, a hiány egyik 

évben sem haladta meg a GDP 1 százalékát. A vizsgált időszak utolsó évében (2008) újra 

többlettel zárt a szektor, ez azonban nem a fenntartható költségvetési politika és a megfelelő 

finanszírozási környezet kialakításának köszönhető, hanem a kibocsátott 

kötvényállománynak. A közel 500 milliárd forint értékű forrásbevonás teljes egészében 

megjelent a bevételi oldalon, a kiadási oldalon azonban csak egy része. A 

kötvénykibocsátásból származó bevétel több mint a fele, amely most bankbetétként növeli a 

szektor vagyonát, akkor rontja majd az egyenleget a kiadási oldal növekedésén keresztül, 

amikor az önkormányzatok elköltik ezt az összeget.  

 

A magyar államháztartás hiánya nemzetközi összehasonlításban tetemesnek tűnik: míg 

hazánkban az elmúlt 15 évben az átlagos ESA elszámolású deficit 6 százalék volt, addig a 

régi uniós tagországokban ez a mutató átlagosan 2,7, az újakban 3,3 százalék volt. A másik 
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három visegrádi ország átlaga (4,8 százalék) már közelebb áll a magyar értékhez, ám a magas 

hiány régiós versenytársainknál (különösen Szlovákia és Csehország esetében) kevéssé 

jellemzi a korszak egészét, mint inkább egy-egy kiugróan deficites évet 

 

 

3. Az államadósság alakulása 
 

A költségvetési politika és az államadósság több csatornán keresztül is szorosan kapcsolódik 

egymáshoz. Egyrészt a folyó működést jelző egyenleg változása nyomon követhető az 

államadósság alakulásán, másrészt az államadósság után fizetendő kamatok megjelennek a 

költségvetés kiadási oldalán. Ezen túlmenően a várható költségvetési politika megítélése 

tükröződik a kamatok nagyságán is. A magyar államháztartás viszonylag jelentős 

kamatkötelezettsége, amely még az ezredfordulón tapasztalt csökkenés után is nagynak 

számít a kontinensen, elsősorban az államadósság alakulására vezethető vissza. Az előző 

rendszertől megörökölt hatalmas adósságállomány a kilencvenes évek első felében tovább 

növekedett. Ez összefügg az időszakra jellemző, viszonylag magas költségvetési hiánnyal és 

a privatizációs bevételek kezdeti elmaradásával.  

 

IV/27. ábra 

A bruttó államadósság és a privatizációs bevételek alakulása

a GDP százalékában (1990-2008)*
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Forrás: PM, ÁSZ, László (2001) 

Megjegyzés: */ A privatizációs ügynökség bevételén túl a 2005-ös adatok magukban foglalják  

a Budapest Airport értékesítéséből befolyt összeg azon részét is, melyet  

a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) realizált. Hasonlóképp a privatizációs bevételek közé  

soroltuk a Richter kötvénykibocsátásából származó bevételeket 2004-ben.  

 

Az 1995-ös év minden tekintetben fordulatot hozott. Az államcsőd elkerülése érdekében 

bevezetett Bokros-csomag a költségvetési egyenlegen keresztül (Kornai [1996]), a 

felgyorsított privatizáció pedig az államadósság visszafizetésére hivatott rendkívüli bevételek 

megemelkedésével konszolidálta a helyzetet. Az utóbbi elsősorban az energiaszektorban 

tevékenykedő nagy állami vállalatok értékesítését jelenti (Voszka [1996]). A költségvetési 

kiigazítás, a privatizációs bevételek és a kilencvenes évek második felére jellemző viszonylag 
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konzervatív fiskális politika eredménye, hogy a GDP-arányos államadósság az 1993-as 88,7 

százalékról 2001-re 52 százalékra mérséklődött.  

 

Az ezredfordulót követően az expanzív költségvetési politika újra növekvő pályára állította 

az államadósságot. 2002 és 2006 között az államháztartás szinte minden évben rendre 

jelentős hiánnyal zárt, ám hiába kapott újabb lendületet a privatizáció. Az állami vagyon 

értékesítéséből származó bevételek egy részét nem az államadósság csökkentésére, hanem a 

folyó kiadások finanszírozására fordította az ország.  

 

A rendszerváltás óta átalakult az adósságállomány szerkezete is. Míg a kilencvenes évek 

közepén a kölcsönök (hitelek) aránya 65 százalék felett volt, addig 2007-re részesedésük 

fokozatosan 10 százalékra csökkent. A teljes hitelállományon belül a rövid lejáratú kölcsönök 

aránya egyetlen évben sem haladta meg a tíz százalékot. A vizsgált időszak utolsó két évében 

ismét megnőtt a kölcsönök szerepe, ami elsősorban a finanszírozási környezet radikális 

átalakulására vezethető vissza. A fenntarthatatlan költségvetési politika és a pénzügyi 

világválság együttes hatásaként 2008 októberére olyan mértékű likviditáshiány alakult ki, 

hogy hazánk nem volt képes finanszírozni magát a piacokról, ezért hitelt vett fel a 

Nemzetközi Valutaalaptól, az Európai Uniótól és a Világbanktól. 

 

IV/28. ábra 

Az államadósság alakulása a GDP százalékában

(1995-2009)
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Forrás: EUROSTAT 

 

Az elmúlt húsz évben a hitelek szerepét szép lassan az értékpapírok, jellemzően az 

államkötvények vették át. A kibocsátott értékpapírokon belül kizárólag a hosszú lejáratú 

államkötvény értéke növekedett, ami annak a jele, hogy a piacgazdaság kialakulásával 

párhuzamosan – ha éppen nincsen válság – hosszabb futamidővel juthat forráshoz a magyar 

állam.  

 

A magyar államadósság az Európai Unió egészében átlagosnak, vagy annál valamivel 

magasabbnak számít. A kilencvenes évek második felétől az ezredforduló közepéig sikerült a 

régi tagországok átlaga alá szorítani az eladósodást, azonban előtte is magasabb volt, és azóta 
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is meghaladja a közösségi átlagot a hazai adósságállomány. Ami majdnem átlagos a 

kontinens nyugati felén, az az új tagországok között kiugrónak számít. Az elmúlt másfél 

évtizedben végig a 2004-ben az EU-hoz csatlakozott államok között a magyar államadósság 

volt a legnagyobb, jócskán meghaladta a balti és a visegrádi országok átlagát is. 

 

A vizsgált időszak utolsó évére már rányomta a bélyegét a pénzügyi és gazdasági válság, 

amely új pályára állíthatja az adósságfinanszírozást. A 2009-es adatok még csak az irányát 

jelzik annak a várható és jelentős mértékű eladósodásnak, amellyel bár különböző mértékben 

a közösség szinte minden tagja szembesülni kényszerül. 

 

IV/29. ábra 

Az államadósság alakulása az egyes régiókban a GDP arányában 

(1995-2009)
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Forrás: EUROSTAT 

Megjegyzés: */ 2001-ig Szlovénia nélkül 

 

 

4. Monetáris politika Magyarországon 1987-2009-ig 
 

4.1. Monetáris politika a piacgazdaság kiépülésének időszakában 

 

A jegybank 1987-ben megvált kereskedelmi banki funkcióitól és a monetáris politika irányító 

szerve lett. Az elmúlt két évtizedben a jogi és az intézményi környezet mellett a gazdaság 

szerkezete is jelentősen átalakult. A változások állandóan formálták az MNB cél- és 

eszközrendszerét. Kezdetben a direkt irányítási eszközök voltak túlsúlyban, ezeket később 

folyamatosan felcserélték a piackonform befolyásolás eszközei. 1991-ben megszületett a 

jegybanktörvény, ami nagymértékben függetlenítette a monetáris politikát.  

 

Magyarországon 1995 márciusáig fix árfolyamrendszer működött, amit rendszeresen 

kiigazított a kormányzat és a jegybank. A diszkrecionális leértékelések mellett a monetáris 

politika legfontosabb eszköze a refinanszírozási hitelek állományának csökkentése, 
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kamatainak a növelése, valamint a kötelező tartalékráta emelése volt. A hitelfeltételek 

szabályozása a pénzintézetek, illetve a jegybank hatáskörébe került. A hosszú lejáratú (éven 

túli) refinanszírozás általában külföldi hitelekhez, az IMF, vagy a Világbank programjaihoz 

kapcsolódott. Az MNB ezeket az eszközöket átirányította a kereskedelmi banki szektorba, 

így azok eljutottak a vállalatokhoz, intézményekhez. A direkt hitelpolitikai irányítás másik 

eszközét a refinanszírozási hitelek kamatai jelentették.  

 

A központi bank kiemelt feladata az infláció kezelése, mértékének alacsony szinten tartása, 

amelyet csak bizonyos időszakokban tudott teljesíteni. Az infláció az 1987-91-ig terjedő 

időszakban jelentősen emelkedett. A csúcsot az 1991. év jelentette, ekkor az áremelkedés 

átlagos üteme elérte a 35 százalékot. Az inflációt leginkább befolyásoló tényező a forint 

leértékelése volt. A külkereskedelmi mérleg javítása érdekében leértékelték a hazai 

fizetőeszközt, ezáltal megdrágították az importot, illetve a hazai értékesítéshez képest 

jövedelmezővé tette az exportot. A magyar gazdaság árviszonyai azonban ekkor még nem 

voltak teljesen liberalizálva. A hatósági árak lassan reagáltak az importárak változására és a 

forint leértékelésére.  

 

Az árakat folyamatosan emelni kellett, ami újabb leértékelési spekulációt váltott ki. Ez az ár-

árfolyam spirál jellemezte a magyar gazdaságot a 80-as évek végén és a 90-es évek elején 

(Tarafás [2002]). A hazai valutát időről-időre le kellet értékelni, amelynek ütemét 1990-ben 

csökkentették.  

 

A monetáris politika szigorú volt ebben az időszakban, azonban a kereskedelmi bankok a 

liberalizáció hatására újabb és újabb eszközökkel tudták bővíteni forrásállományukat, ezért a 

refinanszírozási keret folyamatos csökkentése, valamint a kötelező tartalékok állományának 

az emelése nem hatott érdemben a hitelezés mennyiségére. A restrikció ebben az időszakban 

lényegesen eltér a piacgazdaságban megfigyelttől. A pénzügyi szűkítés ellenére nem 

kényszerültek az alacsony hatékonyságú vállalatok szerkezetváltásra, csőd gyakorlatilag nem 

veszélyeztette őket.  

 

 

4.2. A monetáris politika erősödése 

 

Az 1991. évi LX. tv stabilizálta a nemzeti bank helyzetét. A monetáris politika kialakításában 

a jegybank nagy önállóságra tett szert, a törvény hatályba lépése után az MNB közvetlen 

Parlamenti hatáskörbe került. Önállóan rendelkezik az alapkamatról, a kötelező 

tartalékrátáról és a jegybankpénz mennyiségéről. A kormánnyal közösen határozza meg az 

árfolyamot, illetve az árfolyamrendszer „befolyásolásának rendjét”. 

 

Az 1991-es törvény további fontos sajátossága, hogy maximalizálja a költségvetési hiány 

jegybank általi finanszírozásának a mértékét. Ez 1993-ban az adott év költségvetési 

bevételeinek maximum 5, 1994-ben 4, 1995-ben 3 százaléka lehetett. A fokozatosságra azért 

volt szükség, mert a finanszírozási rendszer megváltoztatása 1992-ben egybeesett a 

költségvetés hiányának növekedésével. A jegybanktörvény alapvető hiányossága a célok 

tisztázatlan hierarchiája, és egymást sokszor kizáró rendszere. A központi banknak egyrészt 

támogatnia kellett a kormány gazdaságpolitikáját, másrészről elő kell elmozdítania „a 

gazdaság egyensúlyának a megvalósulását”.  
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Miután 1991-ben a folyó fizetési mérleg másodszor is aktívumot tudott felmutatni és az 

inflációs ráta is mérséklődött, a monetáris politika enyhítésbe kezdett. Erre azért is szükség 

volt, mivel a kibocsátás a transzformációs válság miatt jelentősen visszaesett. A jegybanki 

alapkamat 1992 novembere és 1993 augusztusa között 3 százalékponttal esett, 19 százalékon 

állt. A másik fontos elem a külföldről beáramló tőke sterilizásának
89

 az elmaradása. A nyílt 

piaci műveletek ebben az időszakban egyre jelentősebb monetáris hatást váltottak ki, mivel a 

jegybank állampapír-állománya jelentősen emelkedett. A rövid lejáratú refinanszírozási 

hitelek szerepe folyamatosan csökkent, a hosszú távúak azonban továbbra is jelen voltak és 

különböző gazdaságpolitikai célokhoz (pl.: privatizációhoz) kapcsolódtak. A vállalatoknak 

még ebben az évben lehetősége nyílt a külföldi hitelek felvételére, azonban bejelentési 

kötelezettségük volt a jegybank irányába. Az alapkamat csökkenése és a forrásbőség ellenére 

a betéti és hitelkamatok csak lassan, és aszimmetrikus mértékben reagáltak: a betéti kamatok 

csökkenni kezdtek, a hitelkamatok szinten maradtak.  

 

A bankok a megfelelő adósminősítési rendszer hiánya miatt nem növelték a kihelyezett 

hitelek mennyiségét. A vállalati hitelek kamatai továbbra is magasak voltak, a betéti 

reálkamatok viszont negatív előjelűvé váltak. A kamatkörnyezet a megtakarítási ráta esését 

eredményezte, hatására a külső finanszírozási igény megugrott. Az 1993-as év fordulópont 

volt: a folyó fizetési mérleg jelentős passzívumot mutatott, megállt az infláció csökkenése, és 

emelkedni kezdett a munkanélküliségi ráta. Az import meredeken és dinamikusan bővült a 

közösségi fogyasztás, illetve magánfogyasztás megugrásának köszönhetően.  

 

IV/30. ábra 

A jegybanki alapkamat alakulása
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Forrás: MNB 

 

A folyó fizetési mérleg növekvő hiányára a jegybanki alapkamat lassan reagált. A 

kamatcsökkentési periódust azonban csak 1993 szeptemberében törte meg egy 3 

százalékpontos emelés, majd ezt követően 1994 júniusában és 1995 februárjában szintén 3-3 

százalékpontos szigorítás következett.  
 

                                                 
89 A beáramló tőke nominális pénzmennyiségre gyakorolt hatásának a semlegesítése. Akkor beszélünk róla, ha a 

megjelenő fölös likviditást a bankrendszer leköti. 
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4.3. A dezinflációs politika hatása és eredményei 

 

Az 1991-es kormányzati dezinflációs politika eredményeként az árszínvonal emelkedését az 

1991-es csúcs után sikerült érdemben visszafogni. Az árak azonban még mindig merevek, 

sok esetben pedig hatóságilag szabályozottak voltak. A kormányzat hatáskörébe tartozó árak 

befagyasztása jelentős ártorzulásokhoz vezetett, ami később újabb inflációs nyomást 

eredményezett. Az inflációt befolyásoló legfontosabb tényező továbbra is az árfolyam 

alakulása volt. 1992 után a dezinfláció lelassult, és a pénzromlás üteme magas szinten 

stabilizálódott. 

 

Az árfolyam rögzítése jelentős feszültségeket okozott. Teret engedett a leértékelési 

spekulációnak, és megnehezítette a külföldi befektetők jövőre vonatkozó kalkulációit. A 

leértékelés irányába ható nyomás miatt a kormányzatnak rendszerint engednie kellett.  

 

IV/31. ábra 

A forint árfolyama és a forint leértékelése
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Forrás: MNB 

 

Az átalakulás első szakaszának végén megtorpant a dezinfláció, a forintra folyamatos 

leértékelési spekuláció nehezedett. Az államháztartás növekvő hiánya a kamatlábak 

emelkedését vonta maga után.  

 

Az 1994-es rekord összegű költségvetési és folyó fizetési mérleg hiány komoly feladat elé 

állította a magyar gazdaságpolitikát. A probléma orvoslására a kormánykoalíció a Bokros-

csomag néven ismert intézkedéssorozatot dolgozta ki és valósított meg.  

 

Az 1995 és 2001 közötti időszakban a monetáris rezsim az árfolyamra épült, annak szintjét 

azonban nem rögzítette, hanem folyamatosan leértékelte a hazai fizetőeszközt a 

valutakosárral szemben. 1995-ben két fontos feladatot kellett megoldania a konstrukciónak: 

meg kellett őriznie Magyarország versenyképességét és féken kellett tartani a folyó fizetési 

mérleg hiányát.  

 

A leértékelési spekuláció megelőzése érdekében 1995 márciusában, egyszeri 9 százalékos 

leértékelést hajtottak végre. Ezt követően fokozatosan csökkentették a napi leértékelési rátát 

egészen 2001 áprilisáig. A nominális leértékelés a nettó exporton keresztül élénkítette a 



KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE – 1990-2010) 
 

 250 

gazdaságot és az egyensúly irányába terelte a folyó fizetési mérleget. A javuló egyensúlyi 

mutatók, illetve az 1996-tól dinamizálódó gazdaság csökkentette a hazai kamatprémiumot, 

így a jegybank az árfolyamcél veszélyeztetése nélkül folyamatosan csökkenthette az 

alapkamatot. A nominális leértékelés hatására a fajlagos munkaerőköltség alapú reálárfolyam 

is leértékelődött, ami folyamatos versenyképesség-javulást eredményezett.  

 

A kamatpolitika olyan nominális rátát tűzött ki célul, ami mellett a forint és a forinteszközök 

kereslete fenntarthatóvá tette a hazai fizetőeszköz árfolyamát. A reálkamatláb magasabb volt, 

mint a nyugat-európai államokban, így a prémium megemelte a forint keresletét, ennek 

köszönhetően egészen 1998-ig az árfolyam folyamatosan az erős sávszél közelében volt, a 

jegybank sterilizációra kényszerült. Ebben a fiskális politika is részt vett azzal, hogy nagy 

mennyiségű államkötvényt bocsátott ki. A költségvetési konszolidáció és az egyre hitelesebb 

gazdaságpolitika mérsékelte az ország-kockázatot, ezáltal lehetőséget teremtett arra, hogy a 

jegybank csökkentse az alapkamatot. A betéti reálkamatok a következő évi inflációs rátával 

számolva általában valamivel a zérus felett álltak, a kamatpolitika támogatta a 

megtakarításokat. A „forró pénzek” Magyarországra áramlása lassult, a sterilizáció költségei 

pedig csökkentek. A forint csúszó leértékelésének az üteme csökkent. 

 

IV/32. ábra 

A fajlagos munkaerőköltségen alapuló reálárfolyam 
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Forrás: MNB 

 

A csúszó árfolyamrendszer a versenyképességi és egyensúlyi szempontok alapján is 

előnyösnek mondható. A magyar gazdaság növelni tudta a legfontosabb külkereskedelmi 

partnerek körében az exportpiaci részesedését, ami a folyó fizetési mérleg passzívumának 

csökkenésében is megmutatkozott. A gazdasági növekedés 1997-től ismét fellendült, a 

külföldi működő-tőke beáramlás gyorsult, majd évi 2500 millió eurós szinten stabilizálódott 

egészen 2002-ig. 
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IV/33. ábra 

Az infláció alakulása a csúszó leértékelés rendszerében

(százalékos változás az előző év azonos időszakához képest)
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Forrás: MNB 

 

A monetáris és fiskális politika összehangolása részsikerekkel járt. A fogyasztói árindex 

jelentősen csökkent 1995 és 1999 között. 1999-től azonban a pénzromlás mértéke 10 százalék 

körül stabilizálódott, és 2001-ig ezen a szinten maradt. A várakozásokba beépült ez a 10 

százalékos infláció. A magas nominális bérnövekedés a fogyasztói árindexet magas szinten 

stabilizálta. Nominális leértékelésekkel a folyamatot nem lehetett megfékezni, az inflációs 

célkövetés rendszere került előtérbe. 

 

 

4.4. Az infláció megfékezésének változó eszközrendszere 
 

2001-ben a gazdaságpolitika legfőbb célja az euró bevezetése lett, így fontos volt, hogy a 

maastrichti kritériumok elérése érdekében az infláció érdemben mérséklődjön. A nemzetközi 

tapasztalatok azt mutatták, hogy az inflációs célkövetés rendszere megfelel ezeknek a 

kívánalmaknak. A jegybank legfőbb feladata, hogy az inflációs várakozások redukálásával az 

árstabilitást fenntartsa [Csermely 2006].  

 

A rezsimben a monetáris hatóság elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A 

kibocsátás simítása csak azután lehetséges, hogy az inflációs várakozásokat sikerül 

leszorítani. A monetáris horgony szerepét nem közbenső célok (monetáris aggregátumok, 

vagy árfolyam), hanem a végső cél, azaz az alacsony infláció tölti be.  

 

A rendszer bevezetésének az első lépése a korábbi nominális horgony, az árfolyam 

rugalmasabbá tétele volt. 2001 májusában a középárfolyamtól való eltérés mértékét a korábbi 

±2,5 százalékról ±15 százalékra változtatta a kormány és a jegybank. Az első inflációs célt 

júniusban határozták meg 2001. decemberre. A célérték 7 százalékos fogyasztói áremelkedés 

lett, ±1 százalék eltérés a cél elérését jelentette. 2003-ban megszületett az új 

jegybanktörvény, amiben az 1991-es jogszabály hiányosságait kiküszöbölték. Az MNB 

legfontosabb feladata az árstabilitás megteremtése lett, egyben az intézményi függetlensége is 

kiteljesedett. Az inflációs cél kijelölése a Monetáris Tanács feladatkörébe tartozik, viszont a 

gyakorlatban a döntés előtt egyeztet a kormánnyal [Csermely 2006]. 
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Az új jogi és gazdasági környezetben gyors dezinflációs folyamat indult meg, ami 2003 

közepéig tartott. 2001-ben és 2002-ben az inflációs célt teljesítette a jegybank, 2003-ban 

viszont nem. Ennek okaként a fiskális politika fellazulása, és a nominálbérek növekedési 

rátájának az emelkedése jelölhető meg. Szintén 2003-ban következett be a leginkább vitatott 

monetáris politikai lépés, az úgynevezett sáveltolás, amikor is a középárfolyamot a 

kormányzat és a monetáris hatóság, 276,1-ről 2,26 százalékkal, 282,36-ra emelte [Naszódi 

2004]. Januárban a hazai fizetőeszköz ellen spekulatív támadás indult. A jegybank nyíltpiaci 

műveletekkel interveniált egészen márciusig, majd május végén bejelentette a beavatkozás 

befejezését. Nyár elejéig számos kedvezőtlen makrogazdasági adat is napvilágot látott, a 

spekulánsok így nem tartották tovább a pozíciójukat. A forint árfolyama esni kezdett, a 

jegybank pedig, az inflációs cél teljesítésének, valamint a forint további drasztikus 

gyengülésének érdekében kamatot emelt (100, majd 200 végül 300 bázisponttal). 

 

IV/34. ábra 

A forint-euró árfolyam és a sáv
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Forrás MNB 

 

Az inflációs cél elvétéséhez a keresleti faktorok mellett a forint árfolyamának a gyengülése is 

hozzájárult, amit a sávmódosítás meglepetésszerűsége és az egyéb gyenge makromutatók 

miatti befektetői bizalomvesztés okozott. 2004-ben az általános forgalmi adó növekedése 

miatt a fogyasztói árindex jelentősen emelkedett. Mivel a beavatkozás csupán egyszeri sokkot 

jelentett, a Monetáris Tanács a változatlan adótartalmú inflációt tekintette relevánsnak és nem 

reagált az egyszeri hatásra. Ha az indirekt adóváltozások közvetlen hatását kiszűrjük, akkor 

látható, hogy 2004 és 2005 év végén is teljesült az inflációs cél. Miközben 2005-ben már 

folyamatosan nőtt az inflációs nyomás, (ez leginkább a változatlan adótartalmú infláció 

érdemi növekedésében érhető tetten) a jegybank mégis elhalasztotta a kamatemeléseit. A 

kamatláb 2005 eleje és 2006 közepe között a neutrális kamatszint alatt helyezkedett el, 

miközben a kibocsátási és az inflációs rés is pozitív volt, sőt, mind a két gap növekedett 2006 

közepéig.  

 



IV. Az ország egyensúlyi helyzetének alakulása 
 

 

E C O S T A T 253 

A jegybank csak 2006 közepén nyúlt az alapkamathoz, mivel a 270 feletti árfolyam jelentős 

pénzügyi stabilitási kockázatot rejtett magában. Az állandó exogén sokkok, illetve a pozitív 

kibocsátási rés a várakozások magas szintű beragadását eredményezték, ami megemeli a 

dezinfláció költségét és csökkenti annak sebességét. 2006-tól 2008 közepéig az inflációs 

célok nem teljesültek, aminek oka részben a szabályozott árak kormányzati emelése, az olaj- 

és mezőgazdasági termelői árak jelentős növekedése, részben pedig a korábbi expanzív 

fiskális politika, ami keresleti oldalról támasztotta alá az inflációt. A jegybank az inflációs 

célok helyett egyre többször a pénzügyi stabilitási tényezőket tekintette relevánsnak a 

kamatdöntései meghozatalánál.  

 

2008 második felében a kínálati sokkok beépültek a bázisba, emellett a mezőgazdasági 

termékek és az olaj világpiaci ára jelentősen mérséklődött. A gazdasági válság hatására a 

kibocsátási rés negatívvá vált, ami további dezinflációs hatást fejtett ki. A lanyha kereslet 

fegyelmezett árazásra kényszerítette a vállalatokat, ennek hatására az infláció 2009 év elejére 

három százalék alá süllyedt. 2009 közepén a kormányzat ismét megemelte az általános 

forgalmi adót. A korábbi beavatkozásokkal ellentétben az intézkedés jelentős gazdasági 

visszaesés időszakában lépett életbe, ennek következtében az áfa mindössze kétharmadát 

hárították át a vállalatok a fogyasztókra, az adóemelés bruttó árakra gyakorolt egyharmadát 

pedig nyereségük terhére számolták el. A változatlan adótartalmú árindex a célszint alá 

süllyedt, a fogyasztói árindex azonban továbbra is meghaladta a felső toleranciaszintet.  

 

IV/35. ábra 

Az inflációs célok, az alapkamat és a változatlan adótartalmú árindex
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Forrás MNB 

 

A jegybank a magas kamatkülönbözetet csak lassan, havi 25 bázispontos lépésekkel 

mérsékelte, így a neutrális szintet 2009 negyedik negyedévében érte el a gazdaság, vagyis a 

szigorú monetáris kondíciók az alacsony inflációs pálya, illetve a negatív kibocsátási rés 

ellenére is fennmaradtak. A világgazdasági növekedés ismételt beindulása felfelé hajtja az 

energia (elsősorban olaj) és mezőgazdasági árakat, és bár a hazai kibocsátási rés az 

elkövetkező két évben várhatóan továbbra is negatív lesz, a fogyasztás 2011-re várható 

élénkülése felfelé mutató inflációs nyomást hordoz.  
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A hazai monetáris politika egyre inkább a kamatpolitikával vált eggyé. Igaz viszont, hogy a 

gazdasági és likviditási válság szorításában a jegybank által nyújtott többletlikviditás 

konszolidálta a bankközi fedezetlen piacot, s így a forgalom emelkedni kezdett. A 

forintlikviditás elosztásának normalizálódása mellett többlet-devizalikviditást is nyújtott az 

MNB, amivel a bankok euró és svájci frank szükségletét is biztosította.  
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V. 

A TÁRSADALMI VISZONYOK VÁLTOZÁSAI 
 

 

1. A gazdasági-társadalmi környezetet meghatározó demográfiai 

folyamatok 
 

Minden ország gazdasági-, társadalmi viszonyrendszerét alapvetően meghatározzák 

demográfiai adottságai, népesedési tendenciái. A rendelkezésre álló humánerőforrás, mint az 

egyik legfontosabb termelési tényező keretet szab a nemzetgazdaság teljesítőképességének is. 

A népesség számának és korösszetételének nyomon követése, a be- és kilépő nemzedékek, 

valamint a migrációs folyamatok számbavétele fontos sarokköve a gazdaság- és 

társadalompolitika alakításának. A család-, illetve háztartásszerkezetben is tetten érhető 

elmozdulásokat eredményező életmódbeli változások szintén hatást gyakorolnak a 

demográfiai viszonyok, a gyermekvállalási hajlandóság alakulására. Mindezek vizsgálata 

elengedhetetlen a népesedéspolitika prioritásainak meghatározásához, a megvalósítható, 

illetve megvalósítandó célok, irányvonalak kitűzéséhez.
90

 

 

A népesség számáról, a népesség összetételének különböző ismérveiről mindenekelőtt a 

népszámlálások szolgálnak megbízható adatforrásul. A népszámlálások közötti 

intervallumban a mikrocenzus adatfelvételei, a népesedési és vándorlási statisztikák, valamint 

az azok alapján végzett népesség-továbbszámítások szolgálnak támpontul. Az adatok minél 

pontosabb összehasonlítása végett a népességszámokat, valamint a fontosabb népmozgalmi- 

és népességszerkezeti mutatószámokat a 2001. február 1-jei népszámlálás adatai alapján 

továbbvezetett és visszamenőleg korrigált adatokból állítottuk össze. 

 

 

1.1. A népesség számának és korösszetételének alakulása 

 

A népesség számának tényleges változását három népmozgalmi esemény együttes alakulása 

befolyásolja. A társadalomba belépő nemzedék, vagyis az évenkénti élveszületések száma 

növeli, míg a halálozások száma csökkenti a lakosság számát. Ennek a kettőnek a pozitív 

egyenlege (születési többlet) természetes szaporodást, míg a negatív különbözete (halálozási 

többlet) természetes fogyást eredményez. A nemzetközi vándorlásból, vagyis az országba 

tartósan vagy véglegesen be-, illetve visszatelepülő, valamint az országból kivándorló magyar 

és külföldi állampolgárok számának különbözetéből adódó pozitív, vagy negatív egyenleg 

tovább növeli, illetve csökkenti az adott ország lakosainak a számát. 

 

Magyarország népessége 2010. január elsején 10 millió 13 ezer fő volt. Ez az elmúlt 20 év 

távlatában 3,5 százalékos, vagyis csaknem 362 ezer fős népességszám fogyást jelent, a 

csökkenés majdnem kétharmadát a férfinépesség teszi ki. Az elmúlt 20 évben a férfiak száma 

4,6 százalékkal, a nők száma viszont ettől enyhébben, 2,4 százalékkal csökkent, amely a 

férfiak minden életkorban megmutatkozó magasabb halandóságának a következménye. A 

                                                 
90 A fejezet megírása során a rendelkezésre álló adatok elemzésén túl felhasználtuk Széll Krisztián: Társadalmi-

demográfiai változások Magyarországon 1992 és 2007 között témakörben készült kutatási munkaanyagát, amely 

a Tárki Alapítvány támogatásával készült. 
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férfiak halálozási mutatószámai egyértelműen javulnak, ezért a két nem népességcsökkenési 

volumene napjainkra tulajdonképpen kiegyenlítődött. Ezt mutatja, hogy az ezer férfira jutó 

nők száma az 1990. évi 1080 főről 2000-re még 20 fővel nőtt, viszont az ezredforduló után ez 

a növekedés mindössze 5 főt tesz ki. 

 

A népességfogyás üteme az 1980-89-es időszakhoz képest mérséklődött, amikor is évenként 

átlagosan 33,5 ezer fős, azaz 0,32 százalékos volt a csökkenés. Ezzel szemben 1990-től a 

2001-es népszámlálásig 16 ezer fős (0,15 százalékos), az ezredfordulótól napjainkig pedig 

további 21 ezer fős (0,21 százalékos) évenkénti átlagos népességfogyás számszerűsíthető. 

Ennek következtében a népsűrűség az elmúlt két évtizedben 111,5-ről 107,6-re változott. 

Tehát Magyarországon a népesség száma huzamosabb ideje ténylegesen csökken, az 1980 óta 

tartó természetes fogyást a nemzetközi vándorlás pozitív egyenlege csak kis mértékben képes 

enyhíteni. 

 

V/1. táblázat 

 

A népesség átlagos évenkénti változása, 1980-2009 
 

Időszak 
Átlagos évenkénti tényleges 

szaporodás, fogyás (–), fő* 

Átlagos évenkénti tényleges 

szaporodás, fogyás (–), 

százalék**  

1980-1989 -33 464 -0,32 

1990-2000 -15 866 -0,15 

2001-2009 -20 811 -0,21 

1990-2009 -18 091 -0,18 

Forrás: KSH; Demográfiai Évkönyv 2008; KSH STADAT 2010; Ecostat számítás 

Megjegyzés: */Számtani átlag alapján. **/Mértani átlag alapján. 

 

A népességszám csökkenő tendenciája nem kizárólag magyar sajátosság az Európai Unióban, 

főként a volt szocialista régió államaira jellemző. A jelenlegi tagországok közül 1990 óta 

folyamatos és százalékos arányában hazánkénál nagyobb népességcsökkenés jellemzi a balti 

államokat (Észtország, Lettország, Litvánia), Bulgáriát és Romániát. A többi uniós 

tagországban, így az EU27 egészében is növekedett a népesség. Az inkább stagnáló és a 

mérsékelten gyarapodó csoportba sorolhatók a visegrádi országok (Magyarország 

kivételével), Szlovénia és Németország. A visegrádi országok közül Szlovákia népessége 

növekedett a legnagyobb mértékben (2,6%), Csehországé hosszú stagnáló periódust követően 

2003 után kezdett növekedésbe, Lengyelország népessége a vizsgált időszakban stagnált. Az 

északi-, nyugati- és déli államok, többek között Svédország, az Egyesült Királyság (Nagy-

Britannia), Ausztria, Franciaország, Olaszország, Spanyolország 5-20 százalékos 

népességgyarapodást könyvelhetnek el. A legnagyobb, akár 30 százalékot is meghaladó 

emelkedést a kisebb európai államok, mint Ciprus, Luxemburg, Írország népességszámai 

mutatják. Azonban, mint látni fogjuk, ezen növekedő népességtrendek elsősorban nem a 

természetes szaporodás, hanem sokkal inkább a népességszám szempontjából kedvező 

nemzetközi vándorlási egyenleg következménye. 

 

A magyar népesség korösszetétele, az európai demográfiai trendeknek megfelelően, az 

idősebb korosztályok felé tolódik, vagyis a magyar társadalom korstruktúráját az elöregedés 

jellemzi. Az idősödés elsősorban az alacsony termékenység és a növekvő várható élettartam 

eredménye, amelyet a főként a fiatalabb generációkat érintő nemzetközi migráció alakulása 
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befolyásol. A magyar népességi korfa vizsgálatakor szembetűnik annak szabálytalansága, 

vagyis a korelmozdulások erősen hullámzó, ciklikus jellege. Ez a Ratkó-korszak
91

 

népesedéspolitikai beavatkozásának, valamint a ’70-es években nem túl szerencsésen épp a 

„Ratkó-gyermekek” szülőképes korba lépésekor bevezetett újabb népesedéspolitikai 

programok (gyes, családi pótlék nagymértékű emelése stb.) korszerkezeten keresztülvonuló 

hatásainak a következménye. 

 

Az elmúlt két évtizedben a gyermekkorú (0-14 éves) népesség száma héttizedére esett vissza, 

amelynek következtében az össznépességen belüli arányuk 20,5 százalékról 15 százalék alá 

csökkent. Mindeközben a 65 éves és idősebb népesség létszáma majdnem 20 százalékkal 

növekedett, ezzel arányuk az össznépességben 13,2 százalékról 16,4 százalékra emelkedett. A 

potenciálisan aktív, azaz a munkavállalási korú korosztályok (15-64 éves) száma stagnál, 

viszont az össznépességhez viszonyított arányuk a népességfogyásból adódóan 2-3 

százalékkal nőtt. Ezt a korosztályt tekintve is megfigyelhető az idősebb nemzedékek, 

elsősorban az 50 év felettiek számának és arányának a növekedése. A korösszetétel 

eltolódása a nőknél markánsabban jelentkezik, a nemek aránya az életkor előrehaladtával 

jelentősen átalakul. Ezt összességében jól mutatja az átlagos életkor alakulása, amely a 

nőknél 3,8 évvel emelkedett, 2009. január 1-jén elérte a 42,8 évet, míg a férfiaknál, ettől 

némileg elmaradva, 3 évvel nőtt és így még mindig 40 év alatt maradt (38,5 év). Ennek 

eredményeként a népesség átlagos életkora 10 évenként 1,8 évvel emelkedik, jelenleg 40,8 

év. 

 

Makroökonómiai szempontból a népesség eltartottsági rátái, valamint az öregedési index 

mentén szintén jól illusztrálható a népesség elöregedési tendenciája. A gyermeknépesség 

eltartottsági rátája, vagyis a gyermeknépességnek (0-14 éves) a 15-64 éves, potenciálisan 

aktív népességhez viszonyított aránya a vizsgált időszakot tekintve jelentős mértékben, 

csaknem 10 százalékponttal esett, míg a 65 éves és idősebb népességnek a 15-64 éves 

népesség százalékában számolt mutatószám ettől kisebb mértékben (3,8 százalékpont) 

folyamatosan nőtt. A kedvezőtlen demográfiai folyamatokból – legfőképpen az elmaradt 

születésekből – adódóan 2005-től a 65 év feletti népesség száma meghaladja a 

gyermekkorúakét. Az idős népesség (65-X éves) gyermeknépességhez (0-14 éves) 

viszonyított arányával számolt öregedési index ennek megfelelően dinamikusan emelkedik, 

2009-re elérte a 110 százalékot. 

 

A társadalom idősödése az Európai Unió egészére jellemző. A gyermeknépesség arányának 

kisebb-nagyobb csökkenése valamennyi tagországban érzékelhető, ezzel párhuzamosan az 

idős népesség aránya emelkedik. Az egyes tagországok igen eltérő sajátságokkal 

rendelkeznek. A gyermekkorúak népességen belüli arányát tekintve az EU27 átlaga (15,7%) 

alatt helyezkedik el Németország, a mediterrán országok (Spanyolország, Olaszország, 

Görögország), valamint a volt szocialista régió országai Szlovákia kivételével. Ezekben az 

országokban általában 100 százalék felettiek az öregedési index értékei, Németország és 

Olaszország esetében kiugró, 145 százalék közeli értékekkel. A gyermeknépesség alacsony 

aránya jelenleg még nem minden esetben vonja maga után az idős népesség magas arányát.  

 

                                                 
91 Ratkó Anna népjóléti, majd egészségügyi miniszter regnálását nevezik a népesedéspolitikai diskurzusban 

Ratkó-korszaknak, az ebben a korszakban született gyermekeket pedig Ratkó-gyerekeknek. Ezen periódus 

elsősorban a szigorú kényszerítő intézkedésekről (pl. abortusz büntethetősége, gyermektelenségi adó) és azok 

későbbi népesedéspolitikai hatásairól vált meghatározóvá. 
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V/1. ábra 

Eltartottsági ráták, öregedési index, 1990-2009 (január 1.)

18

20

22

24

26

28

30

32

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

E
lt

a
r
to

tt
á

sá
g

i 
r
á

ta
 (

%
)

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

Ö
r
e
g

e
d

é
si

 i
n

d
e
x

 (
%

)

A gyermeknépesség eltartottsági rátája

Az idős népesség eltartottsági rátája

Öregedési index

 
Forrás: KSH, Ecostat számítás 

 

Az öregedési index Románia (98%), Lengyelország (87,1), valamint Szlovákia (75,9%) 

esetében egyelőre 100 százalék alatt mozog, sőt utóbbi kettő a mutató alapján Európa 

kedvező harmadába sorolható. A legkedvezőbb gyermeknépességi arányokkal Franciaország, 

Dánia és Írország rendelkezik, utóbbinál az öregedési index alig haladja meg az 50 

százalékot. De látni kell, hogy a gyermeknépesség számának csökkenése és egyre 

alacsonyabb aránya, az elöregedés folyamatának az erősödését, illetve az elkövetkező évek 

folyamán, tagországonként eltérő intenzitású megindulását, illetve folytatódását vonja maga 

után. 

 

 

1.2. A természetes népmozgalom főbb mutatószámainak alakulása 

 

Az élveszületések és a termékenység mutatói 

 

A társadalom jövője szempontjából rendkívül fontos a születések számának alakulása, hiszen 

a születendő generáció determinálja az adott társadalom gazdasági-, társadalmi- és 

demográfiai kapacitásait, lehetőségeit. Magyarországon az élveszületések száma 1990-ben és 

1991-ben még 125 ezer feletti volt, ezt követően az ezredfordulóig folyamatos volt a 

csökkenés. A születésszám 1997-ben haladta meg utoljára a százezres szintet, azóta 94 és 100 

ezer között ingadozik. A népesedéstörténet során eddig mért legalacsonyabb születésszámok 

az 1999-es és a 2003-as évhez köthetők. 

 

A születésszámok csökkenése a születési arányszámok alakulásában is hasonló mozgásokat 

indukáltak. Az ezer lakosra jutó élveszületések száma az elmúlt 20 évben 12,1 ezrelékről 9,6 

ezrelékre változott. Az ezer szülőképes korú nőre (15-49 éves) vetített élveszületések száma a 

’90-es évek elején 50 újszülött közelében volt, az utóbbi években 40 körül mozgott. A 

termékenységi mutatókban az 1997-es évtől tetten érhető és hosszú távon lényegében 

stagnálást eredményező hullámzást egyrészt a születésszámok váltakozása, másrészt a 

szülőképes korban lévő női népesség eltérő ciklikussággal történő csökkenése idézi elő. 
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A születések számának alakulása alapvetően a szülőképes korú nők gyermekvállalási 

hajlandóságának a függvénye. Ennek mérésére a leginkább használt mutató a teljes 

termékenységi arányszám, amelyből megtudható, hogy az adott év kor szerinti születési 

gyakorisága mellett egy nő élete során hány gyermeknek adna életet. Az egyszerű 

reprodukciós szint eléréséhez minimum 2,1-es értékre lenne szükség, ami 2009-ben 

mindössze 1,33 volt. A nyers és a tisztított reprodukciós együtthatók
92

 alapján a 100 nőre 

vetített reprodukciós hiány 35 fő, hiszen a 2008-as termékenységi szint mellett 100 nő élete 

során 65 leánygyermeknek adna életet. Ez a hiány több mint háromszorosa az 1990-ben mért 

11 fős értéknek. A magyar termékenység közel fél évszázada nem biztosítja a népesség 

reprodukcióját, amely a népesség számának csökkenéséhez, egyben elöregedéséhez vezetett. 

A következő évtizedekben gyökeres fordulatra nem számíthatunk, már csak a demográfiai 

folyamatok lassú kifutásából adódóan sem. A jelenlegi tendenciákból kiinduló és a jövőbe 

irányuló népesedési számítások egyértelműen a társadalmak soha nem látott mértékű 

idősödését jelzik. 
 

A termékenység visszaesésében nagy szerepet játszik a szülőképes korú nők gyermekvállalási 

hajlandóságának a megváltozása. Egyrészt a nők egyre későbbre halasztják az első gyermek 

világra hozatalát, másrészt ezzel közvetett összefüggésben jelentősen nő a szülőképes korú 

nők körében a gyermektelenek aránya, mely 15 év távlatában 10 százalékpontot meghaladóan 

emelkedett. Két évtized alatt az első gyermeküket szülő anyák átlagos életkora 4,7 évvel 

emelkedett, ami a szülőképesség biológiai korlátaiból kiindulva a későbbiekben még inkább 

kérdésessé teszi a további gyermekek vállalását. Tehát az élveszületések száma dinamikusan 

tolódik el az idősebb korcsoportok felé, amelyet jól szemléltet az élveszületések anyák 

korcsoportja szerinti arányszámainak évenkénti változása. 

V/2. ábra 

Ezer nőre jutó élveszületés az anya korcsoportja szerint
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Forrás: KSH 

 

A gyermekvállalás idejének kitolódásában, sőt sok esetben elmaradásában nagymértékben 

szerepet játszanak a mai szülőképes generáció életviteli átalakulásai. Többek között az 

élettársi kapcsolatok számának ugrásszerű növekedése, a posztadolencia jelensége, az iskolai 

végzettség és a tanulási idő emelkedése,
93

 a gyermekvállaláshoz szükséges anyagi biztonság 

                                                 
92 Nyers (bruttó) reprodukciós együttható: azt mutatja, hogy az adott év kor szerinti születési gyakorisága 

mellett egy nő élete folyamán hány leánygyermeknek adna életet. Tisztított (nettó) reprodukciós együttható: azt 

fejezi ki, hogy az egy nőre jutó leánygyermekek közül az adott év halandósága mellett hányan jutnának el a 

szülőképes életkorba. A két mutató között az utóbbi évtizedekben néhány százalékos eltérés tapasztalható, ami 

azt jelzi, hogy a halandóság csökkenése igen kis mértékben befolyásolja csak a reprodukciót. 
93 Az iskolázottság és a gyermekvállalás közötti kapcsolatról mélyebben: Husz [2006]. 
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megteremtésének nehézségei. Mindezeknek is köszönhető, hogy a megvalósult gyermekszám 

alacsonyabb a családok által tervezettől. A gyermekvállalási szándékok valóra váltását 

lényegesen befolyásolja a társadalomban elfogadott és bevezetett családtámogatási rendszer, 

az örök dilemmát jelentő család és munka összeegyeztethetőségének a kérdésköre, valamint a 

gyermeket vállalni szándékozók munkaerőpiaci helyzete (Kapitány-Spéder [2009]). 

 

 

A halandóság mutatói 

 

A halálozási mutatószámokat hosszú távon a népesség korösszetétele, rövid távon a 

halandóság alakulása befolyásolja számottevően. Hazánkban a meghaltak száma a ’90-es 

években 135-151 ezres intervallumban mozgott, a második világháború óta legmagasabb, 150 

ezret meghaladó értéket 1993-ban mérték. Az elmúlt évtizedben azonban tartósan 135 ezer 

alá szorult az elhalálozottak száma, amely ezer főre számolva 13 ezrelék körüli értékeket 

jelent. A korspecifikus mortalitás mindkét nemnél javuló tendenciát mutat, kiemelkedő a 70 

évesnél idősebb korcsoportok halálozási arányszámainak a javulása. A férfiak halandósága 

minden korcsoportban rendre meghaladja a nőkét, ami a kor előrehaladtával egyre nagyobb 

arányú nőtöbbletet okoz. Az utóbbi évtizedekben azonban a férfiak halandósági 

mutatószámai kétszer olyan gyorsan javultak, mint a nőké, így a két nemre külön számolt 

halálozási arányszámok közötti különbség az 1990-es 2,7 ezrelékről napjainkra 1,8 ezrelékre 

csökkent. A férfiak javuló halandóságát jól mutatja az is, hogy a kezdeti, születéskor adódó 

fiútöbblet 1990-ben még a 37 éveseknél váltott nőtöbbletbe, 2009-ben pedig ez a határ 

kitolódott a 44 évesekre. Továbbá a nemenkénti bontásban számolt és mindkét nemnél 

fokozatosan emelkedő születéskor várható élettartamok közötti különbség, a ’90-es évek eleji 

növekedését követően 0,5 évvel mérséklődött. Ez jelenleg a férfiaknál 69,8 év, a nőknél 77,8 

év, ami együttesen 73,8 születéskor várható évet jelent. 
 

Az elmúlt két évtizedben tovább javult a csecsemőhalandóság mutatója, az egy éven aluli 

meghalt gyermekek száma egynegyedére zsugorodott. A magzati halálozások és a 

terhességmegszakítások különböző intenzitással és ellentétes irányban változtak. Előbbi az 

ezredfordulót követően mérsékelten növekedett, utóbbi viszont lendületesen csökkent az 

egész periódusban. Ez a kettős jelenség a nők egyre idősebb korban történő 

gyermekvállalásaival függhet össze. Így a kettő összegéből számított magzati veszteségek 

számában és annak a szülőképes korú nőkre, valamint száz élveszületésre számított 

arányszámaiban lineáris csökkenés volt tapasztalható, elsősorban a jelentősen csökkenő művi 

abortuszok miatt. 
 

Az európai államok jelenlegi születési és halálozási arányszámainak különbségéből számított 

ezer főre jutó természetes szaporodást, illetve fogyást elemezve a kelet- és közép-európai 

térség országai vannak a legkedvezőtlenebb helyzetben. E tekintetben hazánk, Lettországgal 

karöltve, Bulgária mögött a második legrosszabb pozíciót foglalja el. A jövő szempontjából 

meghatározó teljes termékenységi arányszámok is ezekben az országokban a 

legalacsonyabbak. Ez alól Észtország 1,6 feletti, valamint Szlovénia és Csehország 1,5 feletti 

termékenységi mutatója számít kivételnek. Európa déli államainak többsége egyelőre inkább 

stagnál, de az átlagos gyermekszámok 1,4-1,5 körüli értékeiből a következő években 

természetes fogyás prognosztizálható. A skandináv és nyugat-európai országok esetén nem 

beszélhetünk jelentős termékenységi problémákról, amelyet a teljes termékenységi 

arányszám 1,8 és afölötti értékei is alátámasztanak. Franciaország és Írország esetében a 

mutató eléri, sőt meg is haladja az egyszerű reprodukcióhoz szükséges 2,1-es értéket. A 
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születéskor várható élettartam az újonnan csatlakozott országoknál a legkisebb, továbbá 

esetükben legnagyobb a különbség a nők és a férfiak várható életesélyei között. A 

legmagasabb várható életéveket az Egyesült Királyságban (Nagy-Britannia), 

Franciaországban és Olaszországban jegyzik. 

 

 

A házasságok mérlege 

 

Magyarországon hosszú időn keresztül a korai házasságkötés és gyermekvállalás volt a 

jellemző, azonban a rendszerváltozás, a komplex gazdasági, politikai és társadalmi átalakulás 

egy újfajta magatartásmintát, életszemléletet teremtett a fiatalok körében is. Az általános 

európai trendhez igazodva hazánkban is dinamikusan emelkedik az élettársi kapcsolatban 

élők száma, valamint a házasságon kívül született gyermekek aránya. A házasságkötések ezer 

főre számolt arányai a születési arányszámokhoz hasonlóan nagymértékben és folyamatosan 

zuhannak. A 15 éves és idősebb népesség körében mind a férfiaknál, mind a nőknél az 1990-

es évekhez képesti visszaesés megközelíti a 60 százalékot. Tehát a férfiak és a nők házasulási 

hajlandósága minden korosztályban jelentősen csökkent, melynek mértéke a fiatalabb 

generációk esetében a legkiugróbb. Ezáltal a házasságkötések a férfiaknál 30 év, a nőknél 25 

év felett váltak gyakoribbakká, így az első házasságkötéskori átlagos életkor csaknem 6 évvel 

emelkedett mindkét nemnél. Ez közvetve összefügg az iskolában eltöltött tanulási idő 

bővülésével is, hiszen az iskolai végzettség hierarchiáján felfelé haladva egyre idősebb 

korban kötik meg első házasságukat az emberek. 
 

A házasság intézményéhez való hozzáállás változását rendkívül jól mutatja a hajadonok teljes 

első házasságkötési arányszámának alakulása, vagyis hogy a 15 éves kort elérő nők hány 

százaléka kötne házasságot 50 éves koráig az adott naptári év házasodási gyakorisága mellett. 

1990-ben a mutató 77 százalékon állt, de 1997-től kezdődően a hajadonok kisebbik hányada, 

jelenleg mindössze 43 százaléka kötne házasságot 50 éves koráig. Az elváltak és az özvegyek 

újraházasodási hajlandósága kezdetben csökkent, majd a ’90-es évek közepétől 13-14 ezres 

szinten stagnál. Ugyanakkor a közvélemény-kutatások szerint a magyar társdalomban a 

házasság intézményének presztízse továbbra is erős, a legtámogatottabb és a 

legmegfelelőbbnek tartott együttélési forma (Pongrácz [2009]). 
 

A házasságok stabilitása továbbra is romló tendenciát mutat, annak ellenére, hogy egyre 

idősebb korban kötnek házasságot a felek. A válások száma és annak ezer lakosra, ezer 

házasságkötésre, illetve ezer fennálló házasságra jutó arányszáma huzamosabb ideje magas 

szinten rögzült. A teljes válási arányszám, amely az adott év, házasságtartam szerinti válási 

arányszámainak változatlan fennmaradása mellett lehetségesen megszűnő házasságok számát 

mutatja meg, a vizsgált időszakban meredeken emelkedett. Jelenleg 100 házasságkötésből 46 

végződne válással, mely arány húsz éve még 31 százalékos volt. A házasságok felbomlásának 

okai között, a gyermekvállalási életkor fokozatos kitolódásából adódó gyermekhiány 

növekvő súlyára következtethetünk, a válás által megszűnt házasságok négytizedében 

ugyanis nem született gyermek, ami erőteljes és lineáris emelkedést jelent a ’90-es évek eleji 

30 százalékos értékhez képest, s túl ezen a gyermek, mint párkapcsolatot összetartó tényező 

fontosságát is tükrözi. 
 

A házasságok mérlege, vagyis a létrejött és a megszűnt házasságok különbsége hosszú idő óta 

negatív, a házassági hiány az utóbbi két évtizedben 30 és 40 ezer között alakult. Tehát jóval 

több házasság szűnik meg, mint amennyi létrejön. Ez a negatív irányultság a házasodási 
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hajlandóság csökkenésének, a válások magas számának és a kedvezőtlen mortalitás 

következtében történő megözvegyülésnek az eredménye. 

 

 

1.3. Család- és háztartásszerkezet
94

 

 

Az utóbbi évtizedekben zajlott, fent leírt népmozgalmi folyamatok (az alacsony 

termékenység, a házasságkötések számának tartós csökkenése, a válások magas aránya) a 

család- és háztartásstruktúrában is jelentős elmozdulásokat okoztak. A termékenységi minta, 

az együttélési módozatok változása következtében nő az élettársi kapcsolatban élők száma, 

csökken a kétgyermekes családmodell dominanciája, és ami ennél is aggasztóbb, emelkedik a 

szándékosan vagy akaratlanul gyermek nélkül élő családok száma és aránya. Utóbbinak 

tudható be, hogy csak kismértékben emelkedik a csonka családok száma. Az élettársi 

kapcsolati formában együtt élő családok száma az 1990-es évi népszámláláshoz képest 2005-

re csaknem háromszorosára, 349 ezerre emelkedett, ami a családok bő egytizedét teszi ki. 

Ezen együttélési forma főként a fiatalabb korosztályokban kedveltebb, azonban annak 

kötetlenebb és egyben labilisabb jellege bizonyítottan tovább csökkenti a gyermekvállalás 

esélyét. Az élettársi kapcsolatok számának emelkedése nem kompenzálja a házasodási 

hajlandóság visszaeséséből eredő párkapcsolati deficitet (Pongrácz [2009]). Vagyis az 

egyedülállók aránya emelkedik, amelyhez hozzájárul a különböző okok miatt kialakuló 

szingli életforma térnyerése is. Ezáltal az átlagos családnagyság is csökkenőben van, de még 

mindig 3 fő közeli (2,88). 
 

A háztartások száma, a népesség fogyása mellett 1990 óta 112 ezerrel növekedett, vagyis 

kevesebb lakos több háztartásban él. A magyar háztartások között csökkent a 

családháztartások száma és aránya, amelyben továbbra is az egy családból álló háztartás 

dominál. Ezzel szemben számottevően nőtt az egyszemélyes háztartások száma és aránya, 

vagyis a háztartások abszolút számának növekedése abból adódik, hogy többen élnek egyedül 

egy háztartásban. Az egyszemélyes háztartások többsége elsősorban az idősebb nemzedék 

tagjaiból tevődik ki. 1980-tól kezdve az egyszemélyes háztartások több mint felében élnek 

időskorúak, 2005-ben ez az arány megközelítette a 60 százalékot. 
 

V/2. táblázat 
 

A magyar háztartások száma családszám szerinti bontásban 
(1000 db) 

Háztartás-összetétel 1990 (jan.1.) 2001 (febr.1.) 2005 (ápr.1.) 

Családháztartás összesen  2 793 2 739 2 733 

Egy családból álló háztartás 2 693 2 615 2 623 

Két családból álló háztartás  97 118 104 

Három vagy több családból álló háztartás  3  6 6 

Nem családháztartás  1 097 1 124 1 269 

Ebből: egyszemélyes háztartás  946 1 014 1 163 

Háztartások összesen  3 890 3 863 4 002 

Száz háztartásra jutó személyek száma 260 257 247 

Forrás: Mikrocenzus 2005 (KSH) 

                                                 
94 Család: a házastársi vagy élettársi, illetve vérségi kapcsolatban együtt élők legszűkebb köre. Háztartás: 

azoknak az együtt lakó személyeknek a csoportja, akik egy lakásban vagy annak egy részében laknak, s a 

létfenntartás költségeit – legalább részben –közösen viselik. 
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A magyar népesség családi állapot szerinti összetételében is erős változást indukáltak a 

természetes népmozgalom tendenciái. A házasodási szokások megváltozása következtében 

nagymértékben csökkent a házasok aránya, amellyel párhuzamosan főleg a nőtlenek, illetve 

hajadonok aránya növekedett számottevően, de az elváltak aránya is felfelé tendál. Míg a ’90-

es évek elején 100 lakosból 20 hajadon, illetve nőtlen, 61 házas és 7 elvált volt, addig az új 

évezred első évtizedének végére ugyanezek az arányok 32-re, 46-ra, valamint 11-re változtak. 

Az özvegyek aránya lényegében változatlan maradt (11%), de az özvegyek között a férfiak 

koraibb halálozása miatt, a nők aránya ötszörösről hatszorosára emelkedett, vagyis a családi 

állapot nemenkénti különbözőségei főként az idősebb korosztályokban éleződnek ki. 

 

 

1.4. Belföldi és nemzetközi vándorlás 

 

Az állandó, illetve az ideiglenes belföldi vándorlások száma a rendszerváltozást követő 

években némileg csökkent, majd kisebb-nagyobb ingadozásokkal 2007-ben érte el eddigi 

tetőpontját. A vándorlók együttes száma ekkor fél millió fölé emelkedett, azonban azóta 100 

ezret meghaladó visszaesés következett be. Ennek megfelelően a teljes vándorlási különbözet 

2006-2007-ben – 1990 óta először – 4 fölé emelkedett, majd 2008-ra az 1994-es eddigi 

mélypontra, 3,3-ra csökkent. Tehát egy magyar lakos a jelenlegi vándorlási viszonyok mellett 

élete során háromszor változtatna belföldön lakóhelyet. Az ideiglenes jelleggel lakóhelyet 

változtatók között másfél évtizede enyhe nőtöbblet jelentkezik, míg az állandó vándorlás 

nemek tekintetében kiegyenlített képet mutat. Mindkét vándorlási típusnál az idősebb 

korosztályok aktivitása nőtt, míg a fiatalabbaké csökkent. Ez az idősödés folyamatán túl 

egyrészt az oktatási expanzió hatására iskolarendszerben eltöltött idő, másrészt a megfelelő 

anyagi fedezet előteremtéséhez szükséges idő meghosszabbodásának a következménye lehet. 

 

A belföldi vándorlás irányában jelentős változások mentek végbe a rendszerváltozás óta eltelt 

időszakban. A kilencvenes évektől erőteljes szuburbanizációs folyamat kezdődött, megindult 

a városokból való kiköltözés, vagyis az állandó vándorlások preferált célpontjai Budapest és 

a városok helyett a községek lettek. A Budapestről való elköltözések főként a Pest megyei 

települések, a főváros agglomerációs övezete felé irányultak. Ebben az elvándorlók egy 

részénél a pihenés és otthonteremtés céljából kedvezőbb miliő preferálása, másik részüknél 

viszont az infrastrukturálisan fejletlenebb településeken való könnyebb megélhetés reménye 

játszhatott szerepet. Az elvándorlás erőssége egészen az ezredfordulóig nőtt, utána azonban 

fokozatos mérséklődés tapasztalható. Vagyis lezárult a szuburbanizáció szélsőséges szakasza, 

a ’90-es évek elejéhez hasonlóan a városi térségeken belül kiegyenlítettebb migrációs 

folyamatok várhatók. A budapesti városrégióban viszont a szuburbanizáció mellett 

megjelenik a dezurbanizáció jelensége is, vagyis a fővárosból kiköltözők tömege átlépi az 

agglomeráció határait és az ott található vidéki térségekre irányul (Dövényi [2009]). 

 

Az ideiglenes elköltözések iránya elsősorban a főváros és a többi város felé mutat, mivel a 

kisebb településeken élő emberek, lehetőségek hiányában a városokban próbálnak inkább 

boldogulni (pl. tanulás, munka). Azonban itt is hasonló folyamatok zajlottak, mint az állandó 

vándorlások esetében, ugyanúgy csökkent, sőt az ezredfordulóig mínuszba is fordult a 

főváros ideiglenes vándorlási egyenlege, ezt követően viszont nagymértékű emelkedésbe 

kezdett. Mindezekből következően a főváros teljes, vagyis az állandó és az ideiglenes 

vándorlási különbözeteinek az együttes egyenlege 2007-ben – 1992 után először – újra 

pozitívba fordult. Megegyező a tendencia a városok esetében is, csak kisebb intenzitással. 
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Eközben a községeknél az utóbbi években vándorlási veszteség keletkezett. Jelenleg a 

lakosság 17,2 százaléka a fővárosban, 51,4 százaléka városokban és 31,4 százaléka 

községekben él. 

V/3. ábra 

A teljes belföldi vándorlási egyenleg alakulása 

településtípusonként, 1990-2009
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Forrás: KSH STADAT 2010; Ecostat számítás 

 

Magyarországon a nemzetközi vándorlási különbözet a rendszerváltozás óta pozitív, tehát a 

külföldről hazánkba vándorlók száma magasabb a kivándorlókénál, ami jelentősen hozzájárul 

a magyar népesség fogyásának enyhítéséhez. Ugyanakkor a nemzetközi vándorlási 

folyamatokról meglehetősen bizonytalan adatforrások állnak csak rendelkezésre, amelyet 

figyelembe kell venni a tendenciák valós értékelésekor. Nehezítik a migráció pontos 

mértékének feltérképezését a rövid idejű és az illegális vándorlás nyomon követésének 

nehézségei is. A statisztikailag kimutatható bevándorlói többlet nélkül a magyar népesség 

átlagosan csaknem kétszer akkora ütemmel csökkenne. Az 1990-2007 közötti időszakot 

tekintve ez átlagosan évi 20 ezer fő körüli bevándorlót jelent, miközben a kivándorlók 

számának éves átlaga mindössze néhány száz fővel haladja meg a 3 ezret. A bevándorlók 

jelentős hányada európai országokból érkezik, azon belül is leginkább Romániából, 

Szerbiából és Ukrajnából. A fiatalabb korosztályok felülreprezentáltak a bevándorlók 

körében, de az idősebb korcsoportok aránya némi növekedést mutat. Az Európán kívüli 

legnagyobb kibocsátó ország Kína. A hiányos statisztikák ellenére kijelenthető, hogy a 

Magyarországról elvándorlók frekventált célja Németország, amelyet Ausztria követ. A 

pozitív vándorlási különbözet eredménye, hogy az itt tartózkodó külföldi állampolgárok 

száma folyamatosan növekszik, így napjainkra meghaladja a 180 ezer főt. Az itt élő 

külföldiek csaknem 40 százaléka a 25-39 éves korosztály tagja, vagyis a munkaképesség 

szempontjából legaktívabb korosztályok, akiket magas képzettség és foglalkoztatási szint 

jellemez (Gödri [2009]). 
 

Nemzetközi összehasonlításban Magyarország vándorlási különbözete, valamint annak ezer 

lakosra számított aránya a középmezőnybe sorolható, de a legtöbb nyugat-európai országhoz 

képest szerénynek mondható. Vándorlási veszteséget Lengyelország, Bulgária, a balti 

államok és Németország könyvelhet el, utóbbi esetében hosszan tartó pozitív tendencia tört 

meg és fordult negatív irányba. Kiemelkedő Olaszország és Spanyolország nemzetközi 

vándorlásból adódó népességnyeresége. A volt szocialista régióból Csehország pozitív 

mutatószáma emelkedik ki. 
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1.5. A demográfiai folyamatok főbb regionális különbségei
95

 

 

Az ország egészére jellemző természetes fogyás valamennyi régióban érvényesül, azonban 

eltérő intenzitással. A régiók szerinti születési arányszámok Közép-Magyarországon és az 

északi régiókban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld) a legmagasabbak, míg a Nyugat-

Dunántúlon és a Dél-Alföldön a legalacsonyabbak, de a többi dunántúli régiót tekintve is 

átlag alatti értékeket találunk. Ezzel párhuzamosan a halandósági mutatók épp az alacsony 

születésszámú régiókban a legmagasabbak és a kedvezőbb termékenységű térségekben 

mérsékeltebbek. Ennek eredménye, hogy a természetes fogyás legnagyobb mértékben a Dél-

Alföldet és a dunántúli régiókat érinti. E tekintetben a régiók közötti különbségek az elmúlt 

évtizedekben tovább erősödtek. Az északi régiók és Dél-Dunántúl tényleges 

népességvesztesége a legnagyobb, de komoly népességcsökkenés tapasztalható a Dél-

Alföldön is. Pozitív egyenleggel, a vándorlási nyereségének köszönhetően egyedül Közép-

Magyarország és a főváros büszkélkedhet. 

 

Ezek a folyamatok jól tükröződnek a régiók korszerkezetében is. A születések magasabb 

számából adódóan a gyermeknépesség aránya az északi régiókban kimagasló, azonban 

Észak-Magyarországon ez az idős népesség magas arányával is párosul. Jelenleg, Észak-

Alföld kivételével, a gyermeknépesség aránya minden régióban alatta marad az 

időskorúakénak. A legdinamikusabban öregedő régió a Dél-Alföld és a főváros, utóbbinál az 

öregedési index megközelítette a 150 százalékot. Ebből következően a születéskor várható 

élettartam Közép-Magyarországon (Budapesten) és a dunántúli térségben érezhetően 

magasabb, mint az északi régiókban. A régiós összevetés mellett a településnagyság szerint is 

különbségek mutatkoznak, így a kisebb településeken alacsonyabbak a várható élettartamok, 

mint a nagyobbakon. A régiók és települések közötti különbségek az elmúlt évek távlatában 

növekvő tendenciáról árulkodnak. 

 

A külföldiek által leginkább preferált régió a főváros és környéke, a bevándorlók több mint 

fele ezt a térséget választja. A környező országok magyar lakta területeivel közös 

határszakasz miatt, vonzó terület még Dél-Alföld, Nyugat-Dunántúl és Észak-Alföld is. A 

belföldi migráció hosszú évek óta kelet felől nyugat felé irányul, vagyis Közép-

Magyarország, Közép- és Nyugat-Dunántúl belföldi migrációs egyenlege mutat ebből adódó 

népességnövekedést. A többi régió, mindenekelőtt az északi régiók a belföldi vándorlási 

folyamat vesztesei. 

 

 

2. Munkapiac 
 

A munkapiac utóbbi két évtizedének leíró elemzését döntően a munkaerő-felmérés 

adatsoraira alapozzuk. A felmérés 1992 óta szolgáltat átfogó, éves, illetve negyedéves 

gyakoriságú információkat. Ezt sokszor az intézményi adatfelvételek, illetve a cenzusok 

adataival egészítjük ki. Az 1992 előtti időszak értékelésében többször támaszkodunk Fóti 

János és Lakatos Miklós (2004) munkájára. 

 

 

                                                 
95 A regionális különbségekről bővebben: KSH [2008] és KSH [2009] kiadványokban. 
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2.1. A transzformációs válság időszaka (1990-1996) 

 

A rendszerváltás gazdasági visszaesése leglátványosabban a munkapiacon éreztette a hatását. 

A vizsgált 1990-1996 közötti időszakban több mint egymillió állás szűnt meg, és felütötte a 

fejét a tömeges munkanélküliség: a cenzusok adatai szerint a munkanélküliek száma 126 

ezerről 484 ezerre nőtt. Aki tehette, a munkanélküliség elől a viszonylag könnyen elérhető 

korengedményes vagy rokkantsági nyugdíjba menekült. A gazdaságilag aktívak száma 4 

millió 653 ezerről 3 millió 969 ezerre csökkent. Természetesen a ’80-as évek kvázi teljes 

foglalkoztatása meglehetősen csalóka kép, hiszen „kapun belül” már ekkor is jelentős lehetett 

a munkanélküliség. A piacgazdaságra való gyors áttérés a munkanélküliséget is hasonló 

ütemben helyezte „kapun kívülre”. Az új viszonyok között rendszerint életképtelen cégek az 

esetek többségében gyakorlatilag nem szűntek meg, hanem drasztikus átszervezésekkel 

próbáltak életben maradni. Formailag persze a korábban állami vállalatok döntő többsége 

megszűnt, de valójában sokszor ugyanazok a vállalatok folytatták tevékenységüket immár 

piacgazdasági környezetben (Köllő, 2001). Az életben maradás érdekében végrehajtott 

átszervezés, költségcsökkentés leginkább a munkaerőt érintette kedvezőtlenül. Köllő János 

elemzése rámutat, hogy a rendszerváltáskor működő tipikus vállalat azt a forgatókönyvet 

követte, hogy a szocializmus időszakából örökölt túlméretezett foglalkoztatotti létszámot (és 

eszközparkot) úgy építette le, hogy közben célzott szelekciót hajtott végre. Azok a dolgozók 

maradhattak állományban, akik különböző szempontok (például képzettség, kor) szerint 

leginkább megfeleltek az átalakult cég igényeinek. Mivel a költségek nagymértékű 

csökkentése elsődleges volt és jórészt a létszámcsökkentés által realizálódott, a szelekciónak 

áldozatul eső emberek óriási tömegben lettek munkanélküliek vagy inaktívak. Részben e 

mechanizmus következtében nemcsak a foglalkoztatottak létszáma, de összetétele is gyorsan 

változott. A másik következmény a termelékenység javulása volt, ami sok céget abban az 

illúzióban ringatott, hogy valódi innováció nélkül is biztosítható a hosszabb távú 

fennmaradás. A kezdeti átalakításoknál megrekedt cégek a későbbiekben sem tudtak 

létszámot bővíteni, ami részben magyarázatot kínál a permanensen alacsony foglalkoztatási 

színvonalra. 

 

Mielőtt a munkapiac szerkezeti átalakulásának jellemzőit szemügyre vesszük, meg kell 

jegyezni, hogy a ’90-es évek elején látott látványos változásoknak már a ’80-as években is 

voltak előzményei (Fóti-Lakatos, 2004). Már ekkor 20-25 százalékkal csökkent az iparban és 

a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma, miközben egyre nagyobb tért hódítottak a 

szolgáltatások. Összhangban az iskolázottsági szint javulásával (a legfeljebb 8 általánost 

végzettek részaránya 15 százalékponttal csökkent), a dolgozók egyre nagyobb aránya végzett 

szellemi munkát: 1980-ban 30, 1990-ben 33 százalék. A transzformációs válság tehát a 

legtöbb esetben a kis méretekben már működő folyamatokat erősítette fel.   

 

Ágazati szempontból a rendszerváltás legnagyobb vesztese a mezőgazdaság volt: 1996-ra az 

1990-es létszámnak már csak 40 százaléka dolgozott az ágazatban. Jelentős veszteségeket 

szenvedett ezen kívül a feldolgozóipar (főként a nehézipar, de a textil- és élelmiszeripar is) és 

az építőipar, amely korábbi méretének 68, illetve 65 százalékára zsugorodott. A gazdaság 

átstrukturálódásának, modernizálódásának jele, hogy több szolgáltató ágazat a nehéz idők 

közepette is képes volt kisebb-nagyobb létszámbővítésre. Itt különösen a másfél-kétszeresére 

növekvő pénzügyi szektor érdemel figyelmet. A fentiekből az is következik, hogy a 

szolgáltatási szféra részaránya megnőtt (1990: 47%, 1996: 59%) a mezőgazdaság és az ipar 

rovására. 
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V/3. táblázat 

 

Az aktív keresők száma nemzetgazdasági ágak szerint, 1990-1996 
(1000 fő) 

Idő-

szak 

Mező-

gazd. 

Feldolgozó- 

ipar 

Építő- 

ipar 

Kereske-

delem 

Szállítás, 

posta, 

távközlés 

Vendég-

látás 
Oktatás Pénzügy Összesen 

1990 699,6 1195,2 315,9 465,5 398,4 107,8 273,6 45,5 4 527,2 

1996 279,4 810,8 204,4 468,7 315,8 110,3 302,2 78,7 3 484,8 

Forrás: Népszámlálás 1990, Mikrocenzus 1996. 

 

1990-ben az összes dolgozó 33, 1996-ban már 38 százaléka végzett szellemi munkát. Ez 

részben visszavezethető az iménti ágazati változásokra, hiszen a döntő súlyra szert tevő 

szolgáltatási ágak lényegesen nagyobb arányban foglalkoztatnak szellemi munkát végzőket, 

mint a mezőgazdaság és az ipar (1994-ben a szolgáltatási szektor alkalmazottainak 78, a többi 

ág alkalmazottainak 32 százaléka volt szellemi). Ezen kívül módosult a munkakínálat 

iskolázottsági összetétele is. A rendszerváltást követően a nyolc általános iskolai vagy annál 

alacsonyabb végzettség rohamosan leértékelődött, utóbbi gyakorlatilag kiszorult a 

munkapiacról. E két végzettséggel rendelkezők együttes aránya 1990-ben még 39 százalék, 

1996-ban 21 százalék volt, miközben a diplomások aránya 12-ről 17 százalékra nőtt az aktív 

keresőkön belül. 

 

V/4. táblázat 

 

Az aktív keresők száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, 1990-1996 
 

(1000 fő) 

Időszak 

8 általános 

iskolánál 

kevesebb 

Általános 

iskola 

8 osztálya 

Szakiskola, 

szakmunkás- 

képző 

Érettségi 
Főiskola, 

egyetem 
Összesen 

1990 235,6 1 511,1 1 103,0 1 122,5 554,8 4 527,2 

1996 37,0 705,6 1 066,1 1 090,9 585,3 3 484,8 

Forrás: Népszámlálás 1990, Mikrocenzus 1996. 
 

Az iskolázottsági színvonal javulása egyrészt az összetétel-változásnak tulajdonítható: a 90-

es évek elején az 50 évesnél idősebbek (közülük is inkább a kevésbé képzettek) nagy 

tömegben hagyták el a munkaerőpiacot és vonultak valamilyen típusú nyugdíjba. Ez a réteg 

viszonylag alacsony iskolázottsággal is jellemezhető: 1990-ben (folyamatos javulás 

eredményeképpen) az 50 éven felüli foglalkoztatottak 71 százalékának legfeljebb 8 elemi 

végzettsége volt, miközben az összes foglalkoztatottnak csak 39 százaléka mondhatta el 

ugyanezt. A magasabb átlagos iskolázottság kialakulásában természetesen szerepe volt az 

egyre bővülő felsőoktatásnak, felnőttképzésnek is. Nem csak arról van szó, hogy a sok 

képzetlent foglalkoztató mezőgazdaság és ipar megvált – méghozzá szelektív módon – a 

dolgozóitól. Az összességében stagnáló, vagy alig visszaeső szolgáltatási szférában is 

bekövetkezett a munkaerő összetételének javulása: 1990-ben a dolgozók 30 százaléka 

legfeljebb 8 általánost végzett (az egyéb ágakban 48%), 1996-ban viszont ez az arány már 

csak 16 százalék (az egyéb ágakban 29%) volt. 
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A foglalkozási főcsoportok szerinti bontás is tükrözi az eddigieket: 6 év leforgása alatt a 

szakképzettséget nem igénylő munkakörök csaknem megfeleződtek, de a mezőgazdasági, 

ipari, építőipari munkások, gépkezelők állománya is több mint 30 százalékkal fogyatkozott. 

Ugyanakkor a felsőfokú képzettséget igénylő munkakörök és különösen a szolgáltatási 

tevékenységek érdemben bővültek (4, illetve 35 százalékkal). 

 

A rendszerváltás egyik lényeges folyománya a vállalkozók számának megugrása volt. A ’70-

es-’80-as években az önállók aránya nem érte el az 5 százalékot, a szövetkezeti tagoké 

viszont meghaladta a 12 százalékot (Fóti – Lakatos, 2004). 1990 után a szövetkezetek szerepe 

egyre jelentéktelenebbé vált, 1996-os részarányuk a munkaerő-felmérés szerint 2,2 százalékra 

csökkent. Az egyéni vagy társas vállalkozók és segítő családtagjaik aránya ugyanekkor 15,7 

százalékot tett ki. Vállalkozóvá az átlagosnál iskolázottabb és fiatalabb rétegek váltak. Ez 

korszerű, dinamikus vállalkozói réteget sejtet, a képet azonban beárnyékolja az a közismert 

tény, hogy az önállók tetemes része valójában kényszervállalkozó. 

 

A ’90-es években a 15-19 éves korosztály egyre inkább marginálissá vált a munkapiacon. 

Ennek legfőbb oka az oktatásban töltött idő meghosszabbodása, amely nemcsak e korcsoport, 

hanem a 20-29 évesek csökkenő részvételét is részben magyarázza. Természetesen ezzel 

együtt a transzformációs válságnak is alapvető szerepe volt, amit jól mutat a korcsoport 

kiemelkedő munkanélküliségi rátája. A középkorúak munkanélküliségi arányát többszörösen 

meghaladó index arra utal, hogy a munkaerőpiacon aktívan jelenlévő fiatalok kilátásai igen 

rosszak. A munkaadók nem szívesen foglalkoztatnak tapasztalatlan és gyakorlatlan 

munkaerőt. 

 

Az 50 év felettiek jelentős része röviddel a rendszerváltás után nyugdíjba „menekült”. Az 

inaktívvá válás abból is látszik, hogy bár a korcsoport foglalkoztatása élesen zuhant, mégis 

ők rendelkeztek ’96-ban a legalacsonyabb munkanélküliségi rátával. 

 

V/5. táblázat 

 

Aktív keresők és munkanélküliek korcsoportok szerint, 1990-1996 

 

Időszak/kor- 

csoport 
15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 15–64 65–74 Összesen 

Aktív  

keresők 

(1000 fő) 

1990 255,2 489,8 485,7 664,3 757,7 640,8 578,0 440,6 188,0 16,0 4 516,1 8,9 4 525,0 

1996 108,4 447,9 437,4 409,0 505,8 621,3 504,3 332,0 102,9 10,7 3 479,7 5,1 3 484,8 

Munkanél- 

küliségi 

arány (%) 

1996 33,5 15,4 11,4 10,1 8,4 8,6 7,4 6,2 6,1 3,5 10,0 8,2 10,0 

Forrás: Népszámlálás 1990, Mikrocenzus 1996, Munkaerő-felmérés. 
 

A nemek közötti helyzet nem változott lényegesen: mindkét nemben 23 százalékkal esett 

vissza az aktív keresők száma, így az összes keresőn belüli arányuk 1990-ben és 1996-ban is 

55,5-44,5 százalék a férfiak javára. Szignifikánsan nagyobb volt a csökkenés az 50-54 éves 

nők és az 55-59 éves férfiak között, ami az akkoriban érvényes korengedményes 

nyugdíjkorhatárral magyarázható.  
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A rendszerváltás tovább erősítette Közép-Magyarország (ezen belül Budapest) és Nyugat-

Magyarország vezető szerepét a keleti régiókkal szemben. Érthető módon a korábban ipari 

fellegvárként számon tartott Észak-Magyarországon esett legjobban (31,9 százalékkal) az 

aktív keresők száma. A munkapiaci szempontból azóta is a legkritikusabbnak számító térség 

foglalkoztatási rátája jellemzően 42 százalék körüli volt, munkanélküliségi rátája pedig elérte 

a 15 százalékot a ’90-es évek első felében. Közép-Magyarországon ugyanezek az arányok 

nagyjából 52 százalék, illetve 8 százalék voltak. Az alföldi régiók kedvezőtlen folyamatait jól 

magyarázza a mezőgazdaság magas kezdeti részaránya (22-27%). Hozzá kell tenni azonban, 

hogy a leszakadó régiók kivételes lejtmenetét önmagában nem indokolta az ipar és a 

mezőgazdaság magas aránya, hiszen Kelet-Magyarországon ezen ágazatokon belül is 

nagyobb volt a foglalkoztatás csökkenése. Részletesebb bontásban kiderülhetne, hogy a 

rosszabb helyzetű országrészekben a kevésbé jövedelmező alágazatok illetve üzemegységek 

voltak jelen. A feldolgozóiparnak sem minden egyes ága rendült meg ’90 után, de az Észak-

Magyarországon felülreprezentált nehézipari ágak (kohászat, bányászat) feltétlenül. 

 

V/6. táblázat 

 

A régiók munkapiaci jellemzői, 1990-1996 
(%) 

 
Közép- 

Magyarország 

Közép- 

Dunántúl 

Nyugat- 

Dunántúl 

Dél- 

Dunántúl 

Észak- 

Magyarország 

Észak- 

Alföld 

Dél- 

Alföld 

A mezőgazdaság  

aránya (1990) 
2 15 16 20 14 22 27 

Az ipar aránya (1990) 18 38 32 29 38 29 28 

Az aktív keresők  

létszám-változása 
-20,7 -20,3 -12,2 -25,6 -31,9 -28,7 -22,5 

Foglalkoztatási ráta (1996) 50,4 47,3 52,3 44,4 40,3 40,8 46,3 

Munkanélküliség (1996) 8,2 10,4 7,1 9,4 15,5 13,2 8,4 

Forrás: Népszámlálás 1990, Mikrocenzus 1996, Munkaerő-felmérés. 
 

Az átmenet időszakának béralakulását behatóan tanulmányozta Kertesi és Köllő (2001), 

illetve Ábrahám és Kézdi (2000). A tanulmányokból kiderül, hogy a gazdasági viszonyok 

átrendeződése nemcsak a létszámot, de a béreket is alaposan megváltoztatta. Szembetűnő volt 

az iskolázottsághoz kapcsolódó bérelőny növekedése. A rendszerváltás első éveiben a 

felsőfokú képzettséggel rendelkezők (reál)bérelőnye több mint 25 százalékkal, a középiskolát 

végzetteké legalább 10 százalékkal nőtt az alapfokú képzettséggel rendelkezőkhöz képest. A 

fiatalok (különösen a friss diplomások) iskolázottságának hozamnövekménye lényegesen 

meghaladta a nagyobb munkatapasztalattal bíró idősebbek növekményét, ami a régi 

rendszerben szerzett tapasztalat értékcsökkenésére, és a frissen szerzett tudás konvertálhatóbb 

jellegére utal. Mindamellett a reálbérek a vizsgált periódusban általánosan csökkentek: az egy 

főre jutó reálbér 1993-ban 12 százalékkal volt alacsonyabb, mint 1990-ben, csak ezen belül a 

nagyobb csökkenés az amúgy is alacsony keresetű, kevésbé iskolázott rétegekre volt 

jellemző. A reálbérek 1994-ben tapasztalt 7,2 százalékos növekedése a költségvetési ciklussal 

magyarázható. Az ezt követő kiigazító csomag eredményeképp 1996-ra a ’94-es szinthez 

képest 16,4 százalékos esés mutatkozik. E lépésnek – a nyugdíjrendszer szigorítása mellett – 

kulcsszerepe lehetett a foglalkoztatás következő néhány évben látott dinamikus 

emelkedésében.  
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A foglalkoztatási mutatók tekintetében már ekkor kirajzolódott az Európával szembeni 

hátrányunk. 1997-ben a sereghajtók között voltunk a 15-64 éves korosztály foglalkoztatási 

rátája tekintetében. Az 52 százalékos mutatónkhoz érdekes módon nem a többi rendszerváltó 

ország, hanem a mediterrán államok álltak közel (49,2-54,8-as arányokkal). Az EU-

tagországok átlaga 60,4 volt, a többi kelet-közép-európai rendszerváltó ország értékei a 

lengyel 58,8-tól a csehek 68,6 százalékáig terjedtek. Románia 67,2 százalékos rátája igen 

figyelemre méltó, azonban inkább a gazdasági rendszerváltás fáziskésésére, sem mint 

munkapiaci sikertörténetre utal. Ellentétben a cseh és a szlovén esettel: e két országban a 65 

százalék feletti foglalkoztatási arány permanensnek bizonyult, csakúgy, mint Szlovákiában a 

kicsivel 60 százalékot meghaladó arány. Az alapfokú iskolát végzettek között az EU-átlaghoz 

viszonyított hátrány 20 százalékpontos volt, míg az iskolázottabbak foglalkoztatása 

gyakorlatilag a Közösség színvonalán állt. 

 

 

2.2. A lassú növekedés időszaka (1997-2008) 

 

2008-ra a 15-64 évesek foglalkoztatási rátája 56,7 százalékra nőtt. Versenytársaink adatait 

figyelve azonban e növekményt nem tekinthetjük jó eredménynek. Az euró-övezet, 

Csehország és Szlovénia mutatói 2008-ban 66 százalék felettiek voltak, de Szlovákia 62,3 

százalékos, Lengyelország 59,2 és Románia 59 százalékos értéke is lényegesen jobb volt a 

miénknél. Az Eurostat adatai szerint 2008-ban az alsó fokú iskolát végzettek körében mért 

hátrányunk 21 százalékpontos, a középfokúaknál 7,3 százalékpontos, míg a felsőfokú iskolát 

végzetteknél 4,4 százalékpontos volt. Az adatok elemzését besorolási problémák is nehezítik 

(az adott iskolai fokozat által nyújtott tudás országonként erősen eltérhet), valamint az a tény, 

hogy Magyarországon a részmunkaidős foglalkoztatás aránya nemzetközi viszonylatban 

csekély (2008: 4,3%). Számításaink szerint azonban ha eltűntetnénk a részmunkaidős 

foglalkoztatottak arányában az EU-átlaghoz képest meglévő jó háromszoros különbséget, 

akkor is tetemes maradna a foglalkoztatási ráták eltérése (az eredeti 50-60 százaléka). A 

legtöbb közgazdász egyetért abban, hogy a foglalkoztatásban mutatkozó lemaradásunk főként 

az alacsonyan képzettek rendkívül gyenge foglalkoztatási arányának tudható be. Kertesi 

Gábor és Varga Júlia (2005) tanulmánya szerint számos jel utal arra, hogy az európai uniós 

átlaghoz képest az alsó-, közép- és felsőoktatásunk színvonala is hasonló mértékben 

elmaradott, de a munkapiacon ezt a hátrányt az alacsonyan képzettek sínylik meg leginkább. 

A szóban forgó tudásbéli hátrányukkal ők már sok esetben egy olyan szint alá kerültek, ami - 

a csoportot jellemző bérköltségek mellett – nem teszi lehetővé az érintettek nyereséges 

foglalkoztatását. Kertesi és Varga szerint Európától való lemaradásunk durván fele származik 

abból, hogy az alacsony iskolai végzettségűek rosszul foglalkoztathatók, több mint negyede 

abból, hogy a kevéssé képzettek részaránya viszonylag magas, végül kevesebb mint negyede 

abból, hogy a képzettebb munkaerő elhelyezkedése sem problémamentes. Az előbbi csoport 

helyzetét tovább súlyosbítja, hogy becslések szerint a kevésbé iskolázott munkaerőnek 

hazánkban különösen jó helyettesítője a fizikai tőke. 

 

Az oktatási expanzió dacára a legalább középfokon iskolázottak foglalkoztatási aránya 

viszonylag stabil maradt, a foglalkoztatás bővülése pedig elsősorban a diplomások 

térnyerésének köszönhető. Ez egyáltalán nem utal a sokat hangoztatott fölösleges túlképzésre, 

sokkal inkább arra, hogy az oktatás hellyel-közzel alkalmazkodott a technológiai váltáson 

átment, szolgáltatásalapú gazdaság igényeihez.  
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V/7. táblázat 

 

Az foglalkoztatottság alakulása legmagasabb iskolai végzettség szerint, 

1997-2008 

 

Mutató / Év 1997 2000 2003 2005 2008 

Foglalkoztatási ráta, alapfokú isk. 

vég. (%) 
28,3 (48,2) 29,1 (51,7) 28,4 (51) 28 (48,1) 27,2 (48,1) 

Foglalkoztatási ráta, középfokú isk. 

vég. (%) 
65,6 (67,1) 66,7 (69,6) 66,6 (70) 64,9 (68,7) 63,3 (70,6) 

Foglalkoztatási ráta, felsőfokú isk. 

vég. (%) 
81,5 (81,1) 82 (82,4) 82,4 (82,7) 82,5 (82,7) 79,5 (83,9) 

Foglalkoztatottak száma, alapfokú 

isk. vég. (1000 fő) 
805,2 671,9 592,7 550,3 483,7 

Foglalkoztatottak száma, középfokú 

isk. vég. (1000 fő) 
2 259,6 2 518,7 2 586,7 2 523,2 2 499,0 

Foglalkoztatottak száma, felsőfokú 

isk. vég. (1000 fő) 
545,5 665,6 742,5 828,1 896,8 

Forrás: Munkaerő-felmérés, Eurostat.  

Megjegyzés: Zárójelben az Európai Unióra vonatkozó átlagértékek szerepelnek 
 

A foglalkoztatottak száma 1997-ben növekedett először, a növekedés egészen 2003-ig 

dinamikus volt (évente átlagosan 1,3%-os), utána viszont kisebb ingadozásokkal tarkított, 

összességében stagnálásra emlékeztető pályát írt le. A növekedés legfontosabb hajtóerői 

minden bizonnyal a bérköltségeket megnyirbáló Bokros-csomag, az 1997-ben törvénybe 

iktatott nyugdíjkorhatár-emelés, az iskolázottsági összetétel további javulása és a gazdasági 

növekedés voltak. A munkanélküliek száma és a munkanélküliségi arány az 1993-as 

maximum (519 ezer, ill. 12,1%) elérése után egészen 2001-ig csökkent (ekkor 234 ezer, ill. 

5,7%), utána folyamatosan növekedett, 2008-ban elérte a 329 ezer főt (7,8%). A 

munkanélküliek kétharmada nem rendelkezik érettségivel. Stabilan 30 százalék körüli 

arányuk végzett előzőleg ipari, 10-15 százalékuk szolgáltatási (fizikai) munkát. Szintén 10-15 

százalékuknak volt előzőleg szellemi foglalkozása, 15-20 százalékuk pedig szakképzettséget 

nem igénylő munkát végzett. Szinte a kezdetektől fogva magas (40% feletti) hazánkban a 

tartós munkanélküliek aránya, ami a munkanélküliség strukturális jellegére utal. A fiatalabb 

korosztályokat jobban sújtja a munkanélküliség: a 20-24 évesek munkanélküliségi rátája 

2008-ban 18,2 százalék, a 40-44 éveseké 6,8 százalék, az 55-59 éveseké 5,5 százalék volt. 

Alá kell azonban húzni, hogy hazánkban nem elsősorban munkanélküliségi, hanem 

foglalkoztatási – inaktivitási probléma van. (Ezért a munkanélküliek összetételének 

vizsgálata is csalóka, hiszen a legrosszabb helyzetű rétegek jórészt nem is jelennek meg a 

munkaerőpiacon). A 15-64 éves inaktívak száma 2,6-2,7 millió körüli. Nagyjából 

harmadrészük iskolai tanulmányokat folytat, 27 százalékuk nyugdíjas, 16 százalékuk beteg 

vagy rokkant, 11 százalék GYES-en vagy GYED-en van, 4 százalék reményvesztett 

munkanélküli. 7 százaléknál az ok ismeretlen.  

 

A foglalkoztatás kérdéséhez visszakanyarodva megállapíthatjuk, hogy a szolgáltatások 

térnyerése az átalakulás lezárulta után is folytatódott az ipar rovására. Előbbi részaránya 

1997-ben 59 százalék, 2008-ban 63 százalék volt, utóbbié e két időpontban 27 százalékot, 

illetve 24 százalékot ért el. A mezőgazdaság a rendszerváltás óta folyamatosan zsugorodik. A 

feldolgozóipari létszám a megrázkódtatások után 1997 és 2002 között csaknem százezer 

fővel bővült, majd 2008-ig közel ugyanennyivel csökkent. A legkiábrándítóbb helyzetben a 
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textilipar volt, itt a csökkenés 10 év alatt 60 százalékot tett ki (108 ezer fő). Súlyos (40%-os, 

mintegy 40 ezer fős) leépítések mentek végbe az energiaszektorban is. A többiekre 2002-ig 

növekedés volt a jellemző, különösen a máshova nem sorolt feldolgozóiparra (24%, 6 ezer 

fő), a fémalapanyag- fémfeldolgozási termék ágazatra (17%, 16 ezer fő) és a gépiparra (14%, 

36 ezer fő). Ezek az ágak egészen a válság beköszöntéig nagyjából tartották is a létszámot. 

2002 után a textilipar és az energiaipar lejtmenetéhez az élelmiszeripar is csatlakozott: itt 10 

év alatt 20 százalékos (33 ezer fős) volt a csökkenés. A szolgáltatási ágak közül az 

ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatások bővültek gyors, 114 százalékos ütemben (160 ezer 

fő). 2008-ban az egy évtizeddel korábbi állapothoz képest 90 ezerrel több munkavállaló 

dolgozott a kereskedelemben, 36 ezerrel több a vendéglátásban. A foglalkoztatási 

főcsoportok szerinti tendenciák a képzettségi és ágazati adatok ismeretében már semmilyen 

meglepetéssel nem szolgálnak: a vizsgált időszakban közel 300 ezerrel gyarapodtak a felső- 

vagy középfokú végzettség önálló alkalmazását igénylő, illetve igazgatási, vezetői 

munkakörök betöltői, a szolgáltatási jellegű foglalkozásoké pedig 70 ezerrel növekedett. 

Ugyanakkor 50 ezerrel csökkent a mezőgazdasági, 108 ezerrel az ipari foglalkozást űzők 

száma. Az utóbbit tompítja, hogy a gépkezelők, összeszerelők állománya 73 ezerrel bővült. 

 

V/8. táblázat 

 

A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak szerint, 1997-2008 
(1000 fő) 

Időszak 
Mező-

gazdaság 

Feldolgozó- 

ipar 

Építő- 

ipar 

Kereske-

delem 

Szállítás, 

posta, 

távközlés 

Vendég-

látás 

Gazdasági 

szolg. 
Pénzügy Összesen 

1997 287,8 864,1 219,2 496,8 310 120,9 146,3 83,3 3610,3 

2003 215,2 925,5 299,4 553,1 303,2 139,4 265,9 72,8 3921,9 

2008 174,1 870,8 309,6 585,1 287,4 157,3 306,6 94,6 3879,4 

Forrás: Munkaerő-felmérés. 

 

Az egyes korosztályok nagyságbeli módosulása és iskolázottsági összetétel-változása 

következtében meglehetősen eltérő képet mutatnak a korosztályos foglalkoztatási tendenciák. 

Érdemes a foglalkoztatottakat 3 részre bontani: a 15-24 éves foglalkoztatottak száma 1997 és 

2008 között megfeleződött (azaz 229 ezerrel csökkent). Ennek hátterében döntően az oktatási 

expanziót sejthetjük. A 25-54 éveseknél ezzel szemben 10 százalékos (281 ezer fős) bővülést 

mértek, amit az említett általános hatások válthattak ki (kiigazító csomag, iskolázottsági 

arányok változása, gazdasági növekedés). Radikálisan, 109 százalékkal (205 ezer fővel) nőtt 

ugyanakkor egy viszonylag kis létszámú csoport, az 55-64 éves foglalkoztatottak száma. E 

számadat (és ez irányú vizsgálataink) szerint tehát az 1997-es nyugdíjkorhatár-emelés 

megtette hatását: természetesen nem a teljes növekményt írhatjuk ennek számlájára, de 

valamivel kevesebb mint a felét minden bizonnyal igen.   

 

Ha nem is olyan ütemben, mint korábban, de folytatódott a hátrányos helyzetű régiók 

leszakadása. Az utóbbi egy-másfél évtizedben a munkahelyek zöme Budapesten és a Közép-

Dunántúlon keletkezett. Csak Közép-Magyarországon volt a teljes periódusban növekvő a 

foglalkoztatás. A többi országrészre az jellemző, hogy nagyjából 2003-ig bővült a 

foglalkoztatás, utána viszont csökkent. E két folyamat eredője a Közép-Dunántúlon és az 

Észak-Alföldön számottevően pozitív, a többieknél alig haladja meg a nullát. Ebből 

következően az utóbbiak foglalkoztatási és munkanélküliségi rátái a csekély javulás ellenére 

folyamatosan távolodtak a centrum értékeitől. Budapest munkahelyvonzásán kívül érdemes 
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megjegyezni, hogy a vázolt folyamatok eredményeképpen a Dél-Dunántúl is csatlakozott a 

leszakadó régiókhoz. Itt 2008-ban a foglalkoztatási ráta 45,1 százalék, a munkanélküliségi 

ráta 10,3 százalék volt, ami közelebb fekszik az észak-magyarországi (43,7%, 13,4%), mint a 

közép-magyarországi (55,9%, 4,6%) értékekhez. 

 

A reálbérek 1997 és 2007 között növekvő tendenciát mutattak, a 2002. év kiemelkedő volt a 

maga 13,6 százalékos növekményével. Ezt kisebb részt a 2001-ről áthúzódó intézkedések, 

nagyobbrészt a közszféra az évi bérfejlesztése magyarázza. A jelzett periódusban a reálbérek 

évente átlagosan 5 százalékkal emelkedtek. A 2007. évi 4,6 százalékos csökkenés az akkori 

kiigazító intézkedésekkel hozható összefüggésbe. A minimálbérek reálértéke egészen 1998-ig 

csökkent (1992-höz képest 22 százalékkal). 2001-ben és 2002-ben aztán robbanásszerű 

növekedés következett: először 44, majd 19 százalékkal nőtt a minimális bér vásárlóértéke. A 

2002 utáni emelések a reálérték megőrzésére voltak elegendőek. Kutatások szerint a bérek 

foglalkoztatási hatása Magyarországon számottevő lehet. Halpern László és szerzőtársai 

(2004) például arra a következtetésre jutottak, hogy a minimálbér-boom 1,3-2,3 százalékkal 

(azaz 50-90 ezer fővel) vetette vissza a foglalkoztatást, elsősorban a hátrányos helyzetű 

térségek kisvállalkozásainál. A Kőrösi Gábor (2002) által becsült munkakeresleti 

függvényekből arra lehet következtetni, hogy a ’90-es évek második felében végrehajtott 1 

százalékos reálbércsökkentés hosszú távon 0,26-1,88 százalékkal növelhette a munka 

keresletét a vizsgált vállalati körben (a nem számszerűsített negatív munkakínálati hatás miatt 

a foglalkoztatásra vonatkozóan ez egy felső becslés). Ennek alapján egy Bokros-csomag 

méretű intézkedés hatását akár több százezer fősre is tehetjük. 

 

 

2.3. A munkapiac a gazdasági válság időszakában (2008-2009) 

 

A külső és belső kereslet visszaesése okozta drámai munkapiaci fejlemények indokolttá 

teszik, hogy a 2009-es évvel kicsit részletesebben foglalkozzunk. A munkaerő-felmérés 

adatai szerint a 2009. év átlagában a foglalkoztatottak száma 3 millió 782 ezer, a 

munkanélkülieké 421 ezer fő volt. Ez 10 százalékos munkanélküliségi aránynak felelt meg. A 

foglalkoztatás csökkenése az előző évhez képest 98 ezer fő volt. A következőkben 

bemutatjuk, hogy milyen folyamatok alakíthatták ki a fenti számokat. Ehhez statisztikai 

módszerek segítségével megkíséreltük a foglalkoztatás értékéből leválasztani az ominózus 

időszakban leginkább meghatározó tényezőket. Az első és legfontosabb ilyen tényező a 

munkahelyeket tömegesen leromboló gazdasági válság volt. Emellett nagyon markáns 

hatással bírt a megemelt közfoglalkoztatás és az idényjellegű munkák szokásos ingadozása. A 

munkahelyek megóvását célzó állami támogatások is érdemben befolyásolhatták a 

folyamatokat. Ezen kívül sok esetben egyedi, az iménti elemek egyikéhez sem köthető 

események is számottevően módosíthatták a statisztikát. (Gondolhatunk itt például arra, hogy 

a munkaerő-felmérés adatsorai nem tényadatok, hanem mintavételen alapuló becslések, több 

tízezer fős hibahatárral.) Mindezt szem előtt tartva a folyamatok feltárásához tekintsük a 

következő táblázatot.  
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V/9. táblázat 

 

A munkapiaci folyamatok változása a válság időszakában 
(ezer fő) 

Negyedév Aktívak 
Munka- 

nélküliek 

Foglalkoz- 

tatottak 

A foglalkoztatáson belül 

A foglalkoztatás 

trendje,  

támogatás nélkül 

Munkanél- 

küliség, 

támogatás  

nélkül 

A foglalkoztatás 

trendje  

(közmunkák 

nélkül) 

Szezon 
Közmun- 

kások 

Egyedi 

hatás 

2008. II. 11 -13 24 0 30 14 -19 0 -13 

2008. III. 64 9 56 0 23 -4 37 0 9 

2008. IV. -34 9 -44 -23 4 -4 -20 -23 9 

2009. I. -51 66 -117 -43 -57 -6 -9 -48 71 

2009. II. 32 -1 33 -50 30 41 12 -60 9 

2009. III. 21 35 -14 -36 23 19 -19 -46 45 

2009. IV. 5 6 -1 -24 4 -8 27 -29 11 

2009. IV. - 

2008. IV. 
7 105 -98 -153 0 45 10 -183 135 

2009-2008 -6 92 -98 -122 0 30 -5 -141 110 

Forrás: KSH, Ecostat számítás. Megjegyzés: a 2-8. Sorok az előző negyedévhez képesti változást mutatják. 

 

A foglalkoztatás trendjében végbement változások mutatják a válság becsült hatását. 2009 

első félévében erőteljesen nőttek az elbocsátások, majd az utolsó két negyedévre egy kicsit 

csillapodtak.
96

 2008. negyedik negyedéhez képest a válság nagyságrendileg 150 ezer 

munkahelyet számolt fel. Az ismert statisztika szerint a foglalkoztatás változása ezen az 

intervallumon „csak” mintegy 100 ezer körüli. A két szám közti különbség elsősorban a 

közmunkák bővülésének köszönhető. Éven belül a szezon szerepe is meghatározó. Érdekes 

például, hogy a második negyedév tömeges elbocsátásai ellenére az első negyedév szezonális 

gödréből való kilábalás, a közmunkák és valamelyest az egyedi hatások összességében 

pozitívra fordították a foglalkoztatás második negyedéves változását. Az aktívak és a 

szezonális munkások állományának együttmozgása alapján elképzelhető, hogy az aktivitás 

váltakozását túlnyomó részt a szezonális munkák kilengései alakították. Így az is elég 

valószínű, hogy a válság miatt elbocsátottak döntő részben munkanélküliek lettek. (Kevésbé 

alkalmazták a leépítések során a kényszerű nyugdíjazás gyakorlatát.) A kormányzat 

munkahelyek megóvását célzó intézkedéseinek hatását 30 ezer fő körülire tesszük. Innen 

természetesen adódik, hogy a foglalkoztatás valódi és trendértéke is ugyanennyivel lenne 

alacsonyabb a támogatások nélkül.  

 

A válság a legnagyobb mértékben a fizikai munkaerőt igénylő ágazatokat sújtotta: 

feldolgozóipar, építőipar, vendéglátás. A legrosszabbul tehát a fizikai foglalkozásúak (főként 

ipari szakmunkások) jártak: egy év leforgása alatt a versenyszféra a fizikai foglalkozású 

alkalmazottainak 9,1 százalékától vált meg. Közülük sokak számára a közmunkaprogramok 

jelentettek menedéket. E programok éves átlagban (a szokásoson felül) 30 ezer munkahelyet 

teremtettek. A szellemi foglalkozásúak létszáma a versenyszférában 2,4 százalékkal 

                                                 
96 Különösen a negyedik negyedév adatánál érdemes megjegyezni, hogy a becslés bizonytalanságát kifejező 

„egyedi hatás” (8. oszlop) változása meglehetősen nagy. Ez alapján könnyen lehet, hogy az utolsó negyedéves 

trendszerű elbocsátás értéke mondjuk csak tízezer körüli. 
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csökkent. Az alkalmazotti statisztika szerint az ipari ágazatokban voltak a legsúlyosabb 

létszámleépítések, az elbocsátási arány 10 százalék feletti volt. A legnagyobb vesztesek a 

járműgyártás (-22,2%), a kohászat (-17,4%), a villamos gépgyártás (-15,6%), a lassan eltűnő 

textilipar (-15,4%), a gumi-, műanyag- és nemfém ásványi termék gyártás (-15,3%) és az 

elektronikai termékeket előállító iparág (-14,4%) voltak. A sok embert foglalkoztató építőipar 

és kereskedelem 7,9, illetve 5,4 százalékos létszámvesztést volt kénytelen elszenvedni. A 

szolgáltató ágazatokban nem tapasztalhatók olyan mély hullámvölgyek, mint az iparban, de a 

válság ezeket sem hagyta érintetlenül. Az adminisztratív és szolgáltatást támogató 

tevékenység alkalmazotti létszáma 7,6, a vendéglátóiparé 8,5 százalékkal zsugorodott. A 

válság alatt csak a hírközlési ágazat volt képes érdemben bővíteni a munkaerő-állományát 

(+9,2%). 
 

Közép-Magyarországon és a Dél-Dunántúlon nem történt drasztikus létszámváltozás (-0,6%, 

ill. +0,7%). A többi régióban 2,9-5,3 százalékkal esett a foglalkoztatottság. Az összes leépítés 

mindössze 7,9 százaléka jutott Közép-Magyarországra, tehát az országrész centrális 

pozícióját a válság tovább erősítette. 
 

Nemcsak a létszámon, hanem a munkaerő-költségen is spóroltak a munkáltatók: 2009-ben a 

reálbérek 2,4 százalékkal csökkentek. Igaz, ez tulajdonképpen a költségvetési megszorítások 

következménye, hiszen az állami szférában a reálbérek 8,3 százalékkal csökkentek, míg a 

versenyszféra dolgozóinak fizetése megőrizte vásárlóértékét (+0,2%). 
 

Hazánk azon országok közé tartozik, amelyekben a gazdasági válság átlagon felüli arányban 

vezetett a munkahelyek megszűnéséhez. Ezzel relatív helyzetünk tovább romlott. A 

világviszonylatban egyébként nem túl magas foglalkoztatási arányt produkáló Európai 

Unióhoz viszonyított hátrányunk 9,3 százalékpont volt 2009 végén.   
 

 

3. Lakossági jövedelmek, fogyasztás, jövedelem-egyenlőtlenségek, 

szegénység 
 

Módszertani bevezetés 

 

A lakossági jövedelmek és a fogyasztás alakulásának vizsgálatát a nemzeti számlák adatainak 

elemzésével végeztük.97 A számlarendszer jól leírja a lakosság egészének jövedelmi/fogyasztási 

folyamatait, azonban ezek eloszlásáról, az egyenlőtlenségek alakulásáról igen keveset árul el. A 

társadalmon belüli folyamatok megértéséhez szükséges a Háztartási Költségvetési Felvétel (HKF) 

adatainak felhasználása is. A két módszer kombinációja lehetőséget nyújt a lakosság egészének, illetve 

az egyes csoportok helyzetének elemzéséhez. A két módszerről részletesen olvashatnak Rózsa Gergely: 

„A fogyasztási és jövedelmi viszonyok regionális különbségeinek alakulása 1994 és 2007 között” 

című, a Statisztikai Szemle 2010. áprilisi számában megjelent tanulmányában. 
 

 

3.1. A jövedelmi folyamatok alakulása 
 

A háztartások jövedelmeinek nagyságát számos tényező befolyásolja. A lakosság számára a munkából 

származó jövedelmek jelentik a legnagyobb bevételt. Ezek nagysága a foglalkoztatástól függ, illetve 

pontosabban attól, hogy hányan dolgoznak, milyen jellegű (szellemi vagy fizikai) munkát végeznek, a 

gazdaság melyik szektorában, annak melyik ágazatában tevékenykednek és az adott ágazatba tartozó 

vállalatoknak milyen az általános gazdasági helyzete, jövedelmezősége, növekedési lehetőségei.  

                                                 
97 Mivel az ország népessége folyamatosan változik (csökken), így a jövedelmek és a kiadások egy főre jutó 

értékeivel számolunk. 
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A lakossági jövedelmeken belül speciális csoportot jelentenek az úgynevezett vegyes jövedelmek, azok 

a mikrovállalkozásokban keletkezett profitok, amelyek oly mértékben összemosódnak a vállalat 

tulajdonosának jövedelmeivel, hogy nem dönthető el egyértelműen, hogy tőkéből vagy munkából 

származó bevételnek tekinthetőek-e. Emellett a lakosságnak is vannak tulajdonból származó 

jövedelmei: kamatok, osztalékok, biztosításokból- valamint föld bérbeadásából származó bevétlek, 

amelyek súlya Magyarországon alacsonyabb, mint a fejlett piacgazdaságokban. 

Ezek azok a jövedelmek, amelyek a háztartásokat munkaerejük ellenértékeként és tőkéjük hasznaként 

illetik meg. Az ezekből származó nettó bevételek nagyságára az állam elsősorban adópolitikájával 

képes hatni. 

Rendkívül fontos szerepe van a különböző pénzbeli társadalmi juttatásoknak, melyek döntő mértékben 

az időskorral, a balesetekkel/betegségekkel, a munkanélküliséggel, az anyasággal/gyermekvállalással, 

illetve egyéb szociálpolitikai célokkal függnek össze. Súlyuk az összes jövedelmen belül két dologtól 

függ: egyrészt, hogy mennyien veszik igénybe az egyes ellátásokat, másrészt, az állami szabályozás 

alakítja ki az egyes juttatások mértétkét, felhasználási feltételeit.98  

Főbb vonalakban ezek a tényezők határozzák meg a lakosság összes jövedelmét. Az egyes családok, 

illetve a társadalmi rétegek szintjén az a lényeges, hogy az összes bevételükön belül domináns 

jövedelemfajtára éppen milyen folyamatok hatnak. Ezek vizsgálatával magyarázható a társadalmon 

belüli egyenlőtlenségek alakulása is. Ebben a fejezetben a főbb jövedelmi folyamatokat, azok hátterét 

és a társadalomra gyakorolt hatásait kíséreljük meg fölvázolni.  

 

A lakosság egy főre jutó rendelkezésre álló jövedelmeinek vásárlóértéke 2008-ban 6,4 

százalékkal haladta meg az 1990-es szintet. Ha az 1989-es értékhez viszonyítunk, úgy szinte 

teljesen eltűnik ez a szerény emelkedés is. Az elmúlt 19 évben a jövedelemalakulás 

tendenciáiban töréspontok érzékelhetők. Ezek alapján osztottuk szakaszokra az időszakot. 

 

V/4. ábra 

A háztartások reáljövedelmének alakulása (1990=100)
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Forrás: KSH 

 

Az első szakasz 1993-ig tartott, amikor a lakosság jelentős életszínvonal vesztést volt 

kénytelen elviselni, a jövedelmek vásárlóértéke ugyanis közel 12 százalékkal csökkent 3 év 

alatt.
99

 Ezt a zuhanást elsősorban a gazdaság általános válsága okozta, ami a foglakoztatás 

                                                 
98 Ezek mellett a juttatások jelentős részénél (mint pl. a nyugdíj, vagy a GYED) a korábbi munkajövedelmek 

nagysága is meghatározó. 
99 A csökkenés már 1990-ben elkezdődött, így 1993-ban a háztartások jövedelmei az 1989-es szinttől közel 13 

százalékkal maradtak el. 
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drasztikus, közel 800 ezer fős visszaesésével járt együtt. Az elbocsátások száma valójában 

ennél is nagyobb volt, ugyanakkor a vállalkozóvá válás terjedése valamelyest enyhítette a 

folyamatot. A tömegesen állásukat vesztők jelentős részének azonban sem az újra-

elhelyezkedésre, sem vállalkozás indítására nem volt lehetősége, így ők hosszabb időre 

munkanélküli státuszba kerültek, majd a kilátástalan munkaerőpiaci helyzetet fölmérve 

megkezdődött a még aktív korúak tömeges mértékű nyugdíjba menekülése. Ez azonban az 

adott csoportok számára nyilvánvalóan jelentős jövedelemvesztéssel járt. 

 

Nem volt sokkal jobb helyzetben azok többsége sem, akik megtarthatták munkahelyüket. A 

bérek vásárlóértéke folyamatosan csökkent. Az átlagkeresetek alakulása ezekben az években 

meghaladhatta az egyéni bérek dinamikáját, mivel elsősorban az alacsony keresetű, 

képzetlenebb munkavállalók estek ki a munkaerőpiacról, ami önmagában is növelte a 

keresetek átlagát. 

 

A gazdaság általános recessziója jelentős terheket rótt a társadalmi ellátórendszerekre. Mind a 

nyugdíjkiadásokra, mind a munkanélküli ellátásokra és szociális segélyekre kifizetett 

összegek jelentős mértékben emelkedtek ezekben az években, ami azonban nem az állam 

bőkezűségének volt köszönhető, hanem az ellátásokat igénybevevők számában bekövetkezett 

nagymértékű emelkedésnek volt a következménye. 

 

Az állami adópolitika összességében nem változott. A háztartások munka- és 

tőkejövedelmeinek kb. 35-37 százaléka került újraelosztásra adók és járulékok formájában. 

 

1994 átmeneti év volt. Már „csak” 77 ezer állás szűnt meg és a jövedelmek – ha minimálisan 

is – emelkedtek. A korábban lezajlott kedvezőtlen folyamatok (az újra elosztható jövedelmek 

csökkenése, és ezzel párhuzamosan a szociális kiadások emelkedése) ellentételezésére hozott 

megszorító intézkedések, a „Bokros-csomag” jelentős mértékben csökkentették a lakosság 

életszínvonalát. A reáljövedelmek visszaesése 2 év alatt közel 8 százalékot tett ki, így a 

háztartások bevételei 1996-ra a 6 évvel korábbi szint 85 százaléka alá estek vissza. A 

jövedelemcsökkenés a társadalom szinte valamennyi csoportját érintette. Az aktív keresőket 

az újra felpörgő infláció sújtotta leginkább. Bár az akkori adó és járulékpolitika kissé 

csökkentette a munkajövedelmek elvonását, ugyanakkor a nettó keresetek emelkedése 

elmaradt az áremelések mértékétől. Emellett 1995-ben és 1996-ban még csökkent a 

foglalkoztatottság, így többen lettek azok, akik bér helyett csak valamilyen alacsonyabb 

összegű szociális jövedelemhez jutottak hozzá. A keresetek mellett a társadalmi juttatások is 

sokat veszítettek vásárlóértékükből, a visszaesés 2 év alatt elérte a 25 százalékot.
100

 Mindez a 

jövedelmi egyenlőtlenségek emelkedéséhez, a szociális ellátórendszertől függők jelentős 

mértékű lecsúszásához vezetett.
101

 A jövedelmi egyenlőtlenségek 1996-ra jobban nőttek, mint 

1989 és 1993 között, azaz a megszorítások egyes rétegekre sokkal nagyobb terhet róttak, mint 

amekkorát a rendszerváltás jelentett a társadalom egésze számára. 

 

1997-re nagyrészt befejeződtek a rendszerváltás által indukált átalakulások. Azok érezhették 

magukat a változások veszteseinek, akik tömegesen veszítették el munkájukat: a képzetlen 

                                                 
100 Alapvetően mind a bérek, mind a szociális juttatások esetében az elinflálás volt a jövedelemátcsoportosítás 

technikája, azonban az utóbbi csoportnál több esetben az ellátásra jogosultak körének szűkítésére is sor került 

(pl. a családi pótlék). Volt olyan juttatás, amelyre a kifizetett összegek nominálisan is csökkentek. 
101 Az 1995-ben hozott intézkedések sok esetben a természetbeni juttatások nagyságát és ezen keresztül 

elsősorban a fogyasztást érintették, erről majd a későbbiekben lesz szó. 
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fizikai munkások, az összeomló ágazatokban dolgozók (pl. bányászok, kohászok, textilipari 

dolgozók), illetve azok, akiknek összes jövedelmén belül nagy súlyt képviseltek a szociális 

juttatások.  

 

Az 1997-es stagnálást követően megindult az életszínvonal fokozatos emelkedése. 2006-ig 

minden évben emelkedtek a reáljövedelmek.
102

 Ez egyrészt a foglalkoztatás javulásának volt 

köszönhető, de szerepet játszott benne a munkaerőpiac átalakulása is. A gazdaságban egyre 

inkább a magasabb hozzáadott értéket termelő ágazatok kerültek előtérbe, így a 

munkaerőpiacon belül is nőtt a képzettebb, jobban kereső foglalkoztatottak aránya. Az 

átlagkeresetek emelkedése 2001 és 2003 között volt a leggyorsabb, elsősorban a kedvező 

munkaerőpiaci folyamatok és az adóterhelés mérséklődése miatt, ugyanakkor szerepet 

játszott benne az állami szférában foglalkoztatottak bértáblájának rendezése is. Az 

alacsonyabb keresetűek helyzetét a minimálbér emelkedése, majd átmenetileg adómentessé 

tétele javította. A szociális jövedelmek 2003-ban összességében elérték az 1990-es szintet, 

ami elsősorban a nyugdíjemeléseknek és a tizenharmadik havi nyugdíj bevezetésének volt 

köszönhető.
103

 Bár az anyasággal kapcsolatos juttatások mértéke is emelkedett,
104

 

ugyanakkor a gyermeket nevelő családok számára fontosabb családi pótlék reálértéke a 2006-

os jelentős emelés ellenére is elmarad a rendszerváltás időszakának szintjétől. A társadalmi 

ellátórendszer az elmúlt években sokkal inkább támogatja az időseket, mint a gyermeket 

nevelőket. 

 

A 2006-ban indított egyensúlyjavító intézkedések hatására 2007-ben közel 4 százalékkal 

csökkent a lakosság rendelkezésre álló jövedelme. Az akkori megszorítások elsősorban a 

munkajövedelemből élőket érintették (a járuléknövelés miatt), a társadalmi juttatások értékét 

igyekeztek szinten tartani, néhány esetben a jogosultak körét szűkítették. 2007-ben a 

jövedelmi egyenlőtlenségek minimális mértékben csökkentek.
105

 Az intézkedések hatása 

2008-ban is érződött: a munkajövedelmek adóterhelése tovább nőtt és a szociális juttatások 

egy részének is csökkent a reálértéke. A lakosság tőkéből származó bevételei – a válság 

hatására – jelentős mértékben visszaestek. Összességében kb. 3 százalékkal csökkent a 

háztartások jövedelmeinek vásárlóértéke. A szegényebb csoportokra jellemző 

jövedelemfajták veszítettek vásárlóértékükből, míg a leggazdagabbaknál a bérek emelkedése 

ellensúlyozta a tőkéből származó jövedelmek csökkenését. Ez alapján valószínűsíthető, hogy 

2008-ban újra elkezdett tágulni az egyenlőtlenségek ollója. 

 

2009-ben elsősorban a válság hatására tovább csökkent a háztartások reáljövedelme. A 

visszaesés mértékére azonban – a pontos adatok ismerete nélkül – csak következtetni lehet. 

Mindenesetre valószínűsíthető, hogy az 1995-ben lezajlotthoz nagyban hasonló folyamatok 

mentek végbe: az aktív korúak helyzete egyrészt a lassuló bérdinamika, másrészt a csökkenő 

foglalkoztatás miatt romlott, míg az inaktívak a szociális jövedelmek jelentős reálérték-

                                                 
102 A rendelkezésre álló reáljövedelmek vásárlóértéke leggyorsabban 2002-ben emelkedett, ebben az évben 6,1 

százalékkal nőtt.  
103 Nyilvánvalóan szerepet játszott benne az is, hogy a kilencvenes évek elejéhez képest jelentős mértékben nőtt 

a szociális jövedelemből élők száma. 
104 Ezek egy része a korábbi munkajövedelmektől függ. Mivel a reálbérek a kilencvenes évek közepe óta 

emelkedtek, így az ezredforduló után szülő, (a szülés előtt foglalkoztatott) nők átlagosan magasabb keresettel 

rendelkeztek, mint korábban, így magasabb anyasági ellátásokra is jogosultak. 
105 A bruttó jövedelmek koncentrációja növekedett. A jövedelempolitika célja elsősorban a szociális juttatások 

értékének fenntartása volt, és ezt a nettó munkajövedelmek terhére igyekeztek megvalósítani. Ennek 

eredményeként a nettó jövedelmek koncentrációja csökkent. 
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vesztése miatt kerültek kedvezőtlenebb helyzetbe. A társadalmi rétegek közti 

egyenlőtlenségek 2009-ben tovább nőhettek. 

 

Összefoglalásként azt mondhatjuk el, hogy a háztartások egészének jövedelmi helyzete 

napjainkban alig jobb, mint húsz évvel ezelőtt. A rendelkezésre álló jövedelmek 

vásárlóértéke lényegében az 1989-es szint környékén van, igaz az egy főre eső érték 

valamivel meghaladja azt.
106

 Az átlagos értékek vizsgálata azonban elfedi azt a tényt, hogy a 

társadalomban tapasztalható jövedelmi egyenlőtlenségek növekedtek az elmúlt két 

évtizedben, ezáltal a családok egy része lényegesen jobban él most, mint a rendszerváltás 

környékén, míg más csoportok jövedelmi viszonyai továbbra is elmaradnak az akkori 

szinttől. A jövedelem felvétel mintájából a legszegényebbek és a leggazdagabbak maradnak 

ki, így a különbségek a valóságban még ennél nagyobbak is lehetnek. Ezt a torzítást 

figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy a tendenciák egyértelműen kirajzolódnak: először a 

rendszerváltás sokkja, majd az 1995-ös megszorítások, végül a 2002-2004 közti jövedelem-

átcsoportosítások növelték az egyenlőtlenségeket,
107

 és a köztes időszakokban nem is állt 

helyre a jövedelmi különbségek „eredeti” mértéke. A magyar társadalom, mindezen 

kedvezőtlen tendenciák ellenére, továbbra is az egyik leginkább egalitáriusnak tekinthető az 

Európai Unión belül. Európában a hozzánk hasonló fejlettségű volt szocialista országokban, 

illetve a skandináv államokban hasonlóan alacsony a jövedelemkoncentráció mértéke, a 

Közösség többi tagállamában általában magasabbak a különbségek. 

 
A jövedelmek koncentrációját az úgynevezett Gini-együttható segítségével mértük. Ennek értéke 0 és 1 

között (más megközelítésben 0 és 100 között) lehet. A mutató abban az esetben venné fel a 0 értéket, 

ha a jövedelmek eloszlása tökéletesen egyenletes lenne a társadalmi csoportok között. Ezzel szemben 

az 1 (vagy 100) érték azt jelentené, hogy az összes jövedelem egy csoport kezében összpontosul. 

 

V/5. ábra 

Az egy főre eső bruttó és nettó jövedelmek koncentrációja
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Forrás: A KSH Háztartási Költségvetési felvétele alapján saját számítás 

                                                 
106 Tekintettel arra, hogy jelenleg kb. 335 ezer emberrel kevesebben osztoznak hasonló értékű 

jövedelemtömegen. 
107 Ez utóbbi időszakban nőtt leggyorsabban a lakosság reáljövedelme. A növekmény azonban nem érinthette 

egyenletesen a társadalom összes csoportját: a legnagyobb mértékben a közszférában dolgozók és a nyugdíjasok 

helyzete javult. 
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A jövedelmi szegénység alakulását a szegénységi arány
108

 mutatója segítségével vizsgáltuk. 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján a magyar családok kb. 10-15 százaléka számított 

szegénynek az elmúlt években. Magyarországon a gyermekvállalás szorosan korrelál a 

szegénységgel: a gyermeket nevelő háztartások körében az elmúlt években stabilan kb. 

kétszer akkora volt a szegények aránya, mint a gyermekkel nem rendelkező családoknál. 

Különösen veszélyeztetettek a gyermek(ek)et egyedül nevelő szülők és a nagycsaládok. A 

gyermekvállalás mellett az egyedüllét hordoz még jelentős szegénységi kockázatokat. 

Általában hasonló képet kapunk, ha a többi EU tagország társadalmát vizsgáljuk. A főbb 

különbség az, hogy Magyarországon az időskor kevésbé jelent szegénységi kockázatot, mint 

a többi tagországban, míg a gyermeket nevelők helyzete ebből a szempontból nálunk 

rosszabb. Ez nyilvánvalóan összefügg a társadalmi ellátórendszer változásaival: míg az 

nyugdíjak vásárlóértéke egyéni szinten is növekszik 1997 óta, addig a gyermekek után járó 

támogatások legjelentősebb eleme, a családi pótlék egy jogosultra jutó része még a 2006-os 

emelés után is elmarad az 1990-es szinttől.  

 

A magyar gazdaság fejlődését jelentősen eltérő regionális tendenciák jellemzik. A 

kilencvenes évek elején a területi statisztikák rendszere még igencsak gyerekcipőben járt, így 

nagyon kevés információnk van a rendszerváltás időszakának regionális folyamatairól. Annyi 

mindenesetre sejthető, hogy az átalakulás időszaka sokkal inkább megviselte az ország 

északkeleti és déli régióinak gazdaságát és társadalmát.
109

 Az 1997 és 2006 közt végbement 

növekedés alig érintette ezeket az országrészeket. Míg a központi régió, Nyugat-

Magyarország és Közép-Dunántúl gazdasága viszonylag gyorsan kiheverte a kilencvenes 

évek eleji recessziót és az életszínvonal is növekedett ezeken a területeken, addig az 

északkeleti és déli országrészeken lényegesen lassúbb növekedés, időnként stagnálás volt a 

jellemző. Valójában a regionális szintet vizsgálva látszik leginkább a magyar gazdaság duális 

szerkezete, és az ebből fakadó társadalmi problémák. A központi és az északnyugati régiók 

elsősorban az ide betelepülő multinacionális vállalatoknak köszönhették sikereiket. A 

növekedés magasabb foglalkoztatással járt együtt, s a foglalkoztatottak jelentős része 

kedvező bérszínvonalú ágazatban talált munkát, ezáltal az országos átlagnál magasabb 

bérjövedelmekkel is rendelkezik. A déli és északkeleti területeken alig telepedtek le nagyobb 

nemzetközi vállalatok, a foglalkoztatás alacsony szinten maradt, a munkavállalók jelentős 

része alacsonyabb bérszínvonalú ágazatokban vagy az állami szférában dolgozik. A 

jövedelmi egyenlőtlenségek a területi dimenzió mentén jóval nagyobbak, mint a társadalom 

egészében. Ráadásul, a területi különbségek gyorsabban is növekedtek az elmúlt másfél 

évtizedben, azaz a fejletlenebb régiók lakossága általában véve elszegényedik az ország többi 

részén élőkhöz képest.
110

  

 

 

                                                 
108 A szegénységi arány az ún. relatív szegénységet méri. Azok a családok számítanak szegénynek, ahol az egy 

főre eső jövedelem nem éri el a medián jövedelem 60 százalékát. 
109 Már többször emlegettük a foglalkoztatás drasztikus csökkenését, mint a jövedelmi tendenciák egyik 

meghatározó elemét. Ez a visszaesés azonban nem minden régióra hatott egyformán. A nehézipar összeomlása 

elsősorban Észak-Magyarországot érintette súlyosan, a mezőgazdaságban bekövetkezett foglalkoztatás 

csökkenés pedig az Alföldön illetve Dél-Dunántúlon okozott nagymértékű és tartós munkanélküliséget, ami 

végezetül a munkaerőpiaci aktivitás csökkenéséhez, a szociális rendszerbe történő tömeges meneküléshez, 

összességében pedig tartós jövedelmi leszakadáshoz vezetett. 
110 A témáról részletesebben: Rózsa (2010). 
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3.2. A lakosság fogyasztásának alakulása 

 

A háztartások fogyasztásának alakulásában a jövedelmekhez hasonló szakaszok figyelhetőek 

meg: a rendszerváltás idején, majd az 1995-ös megszorításokat követően jelentős mértékben 

csökkent a lakosság által vásárolt termékek és igénybe vett szolgáltatások mennyisége. 1995 

előtt a fogyasztás valamivel jobban visszaesett, mint a jövedelmek.
111

 A stabilizációs lépések 

egyik fontos elemét jelentette a lakosságnak nyújtott természetbeli társadalmi juttatások 

mennyiségének csökkentése,
112

 a fogyasztás a kilencvenes évek közepén tovább csökkent. 

Akárcsak a jövedelmek esetében itt is 1996 jelentette a mélypontot, majd 1997 után 

megindult az életszínvonal gyors ütemű emelkedése, ami 2006-ig tartott. A fogyasztás 

növekedése ezekben az években jóval meghaladta a jövedelmek bővülésének ütemét, mivel a 

lakosság egyre inkább hajlamossá vált hitelből finanszírozni vásárlásait.
113

  

 

A 2006-ban kezdődött költségvetési kiigazítás nemcsak a rendelkezésre álló jövedelmek 

szempontjából érintette a lakosságot. A munkajövedelmek nagyobb arányú elvonása és a 

szociális ellátások visszafogása mellett ismét sor került a természetbeli ellátások 

volumenének csökkentésére is.
114

 2007-ben és 2008-ban a fogyasztás néhány százalékkal 

mérséklődött, azonban ez a visszaesés kisebb volt, mint a jövedelmek csökkenése. A 

társadalom jelentős része ugyanis hitelből próbálta meg fenntartani a korábbi években elért 

életszínvonalát. 

 

V/6. ábra 

A lakosság fogyasztásának és jövedelmeinek alakulása 1989 és 2009 között
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Forrás: KSH 

 

A jövedelmekkel ellentétben a fogyasztásról 2009-re is rendelkezésünkre áll legalább néhány 

adat. Ezekből egyértelműen látható, hogy a válság idején a hitellehetőségek beszűkülésével 

                                                 
111 A fogyasztás 1994-ben kb. 12,5 százalékkal maradt el a 4 évvel korábbi szinttől. 
112 Ilyen intézkedések voltak pl.: gyógyszerár-támogatások csökkentése, kórházi szolgáltatások visszafogása az 

ágyszám-leépítésen keresztül, térítési díj bevezetése egyes orvosi ellátások (pl. fogászat) esetében, tandíj 

bevezetése a felsőoktatásban, a kedvezményesen igénybe vehető állami üdülők értékesítése, stb. 
113 Az eladósodás folyamatairól a későbbiekben részletesen is szó lesz. 
114 Részben az 1995-ös módszerek kerültek alkalmazásra: csökkent a gyógyszerek és a tömegközlekedés 

ártámogatása, illetve újabb kísérlet történt a tandíj bevezetésére. 
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és a jövedelmek csökkenésével párhuzamosan érezhetően visszaesett a háztartások 

fogyasztása.
115

 A továbbiakban ez egyes fogyasztási csoportok egyedi tendenciáit mutatjuk 

be. 

 

Az élelmiszerekre és alkoholmentes italokra költött összegek reálértéke a jövedelmekhez 

hasonlóan lassan csökkent a rendszerváltást követő években, majd a visszaesés üteme 1995-

96-ban gyorsult. A jövedelemnövekedés időszakában – 1997 és 2006 között – fokozatosan 

emelkedett a lakosság által vásárolt élelmiszerek mennyisége, a hazai élelmiszerfogyasztás 

2003-ban érte el a rendszerváltást megelőző szintet. A fogyasztás a 2006-os stabilizációs 

lépések után újra csökkenésnek indult. 

 
A rendelkezésünkre álló adatok ellentmondásosak: a nemzeti számlák alapján a Magyarországon 

elfogyasztott élelmiszerek mennyisége 2003 óta nagyjából az 1989-es szint körül stagnál, csak 2008-

ban esett az alá. Ezzel szemben, a HKF adatai szerint az összes jövedelmi rétegnél az 1995 körüli 

alacsony szinten116 stabilizálódott az élelmiszerfogyasztás. A valóság feltehetően a két adat között 

lehet. A naturális felmérésekből sejthető, hogy a családok ma a legtöbb élelmiszerfajtából kevesebbet 

fogyasztanak, mint két évtizeddel ezelőtt, ugyanakkor az életszínvonal emelkedésével nőtt a 

vendéglátásban vásárolt ételek mennyisége. Mindazonáltal a lakosság ma kb. 10 százalékkal 

alacsonyabb értékben fogyaszthat élelmiszert, mint 20 évvel ezelőtt, ugyanakkor a hazai 

élelmiszerfogyasztás összességében megközelíti az akkori szintet, a turizmus fejlődése és ezáltal a 

külföldiek növekvő magyarországi fogyasztása miatt.  

 

A táplálkozásra és alkoholmentes italokra költött összegek aránya fokozatosan csökken a 

fogyasztási struktúrán belül: a rendszerváltás környékén még a kiadások kb. 35-40 százalékát 

fordították erre a célra a családok, ez az arány napjainkra 25-30 százalékra mérséklődött. 

Ennek ellenére a háztartások továbbra is étkezésre fordítják kiadásaik legnagyobb részét. 

 

Az étkezés után a lakásfenntartás jelenti a második legfontosabb kiadási tételt a fogyasztási 

struktúrán belül. A lakhatással kapcsolatos fogyasztás gyorsan csökkent a kilencvenes évek 

elején. Ez alapvetően két dologgal függött össze: az önkormányzatok igyekeztek 

megszabadulni a tulajdonukba került bérlakásoktól, és sokszor akár nyomott áron is próbálták 

azokat étékesíteni a bérlőknek. Emiatt a saját tulajdonú lakásban élő családok aránya 1995-re 

85 százalék fölé nőtt, ami 10 százalékponttal magasabb, mint 5-6 évvel korábban. Ezáltal 

viszont sok családnál kiesett a kiadások közül a lakbér, ami értelemszerűen csökkentette a 

lakhatási kiadásokat.
117

  

 

A tulajdonviszonyok átrendeződése mellett a lakások „üzemeltetésében” is változások 

történtek. A csatornahálózat kiépülésével korábban nem létező kiadások jelentek meg a 

háztartásoknál. Általában véve az egész vizsgált időszakra jellemző, hogy a háztartási energia 

ára az átlagos inflációt meghaladó mértékben nőtt. Különösen magas volt a növekedés 

azokban az években, amikor a kormányzat a hatósági árakon, illetve az ártámogatási 

rendszeren keresztül igyekezett kordában tartani a költségvetést. 1990 után három hullámban 

került sor ilyen intézkedésekre: 1991-92-ben, 1995-1997 között, illetve 2007-2008-ban. A 

lakosság mindhárom időszakban igyekezett visszafogni energiafelhasználását. A kutatás 

                                                 
115 A háztartások 2009-ben nettó megtakarítókká váltak. Ebből arra lehet következtetni, hogy a jövedelmek 

csökkenése nem érte el a fogyasztási kiadások visszaesésének mértékét, azaz 7,5 százaléknál alacsonyabb volt. 
116 Az 1989-es szint kb. háromnegyedénél. 
117 Természetesen ez a jelenség más kiadások esetében a növekedés irányába hatott. Az újdonsült 

lakástulajdonosoknál a lakbér helyett megjelent a felújítási munkálatok, vagy éppen a biztosítások költsége. 
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során nem álltak rendelkezésünkre elég részletes adatok, de valószínűsíthető, hogy a 

háztartási energiafogyasztáson belül a földgáz aránya folyamatosan nőtt, a távhő és egyéb 

tüzelőanyagok aránya fokozatosan csökkent, míg a villamosenergia-felhasználás stagnált, 

legalábbis a kilencvenes évek közepe óta. Összességében, a lakásfenntartási kiadások 

volumene napjainkban kb. 10 százalékkal marad el a két évtizeddel ezelőtti szinttől.
118

 

 
A háztartások felszereltségének, elektromos eszközökkel való ellátottságának növekedése a 

villamosenergia-fogyasztás növekedése irányába hatna, de (Rózsa [2010] alapján) azt feltételezhetjük, 

hogy a takarékosabb szemléletmód és a régi, energiapazarló eszközök cseréje ellensúlyozta ezt a 

fogyasztási többletet. 

 

A harmadik legnagyobb fogyasztási csoportot a közlekedéssel kapcsolatos kiadások jelentik. 

Ezek aránya az összes kiadás 10-15 százaléka körül ingadozik. Ennek egy része 

vagyonfelhalmozást jelent (járművásárlás), más része a járművek üzemeltetését fedezi 

(alkatrész és üzemanyag), ezek mellett az igénybe vett szállítási szolgáltatások tartoznak ide 

(aminek egy része tényleges vásárlás, más része viszont az államtól kapott természetbeni 

juttatás.
119

) A közlekedéssel kapcsolatban felmerülő igények és lehetőségek jelentős 

mértékben átformálódtak a két évtized során. A kilencvenes évek elején a foglakoztatás gyors 

és tartós visszaesése sokak számára tette szükségtelenné a napi szintű ingázást. Emellett az 

évtized elején a gyors ütemű üzemanyagár-emelések takarékosságra ösztönözték a 

lakosságot. E két folyamat hatására nagymértékben visszaesett a közlekedéssel kapcsolatos 

termékek és szolgáltatások vásárlásának volumene. 1996 után a munkaerőpiac 

stabilizálódásával, majd a foglakoztatás emelkedésével valamint a lakosság mobilitásának 

növekedésével
120

 a közlekedéssel kapcsolatos fogyasztás is bővült. Közben egy 

modernizációs folyamat is végbe ment: a járművásárlások volumene 1-2 év kivételével 2007-

ig folyamatosan emelkedett, ezáltal jelentősen javult a lakosság autó-ellátottsága,
121

 ami 

maga után vonta a járműfenntartási kiadások növekedését. A közlekedési szolgáltatásokra 

költött összeg reálértéke 1995 óta stagnál, ugyanakkor az államtól származó ártámogatások 

aránya nő a ténylegesen felhasznált közlekedési szolgáltatásokon belül.
122

 A motorizáció 

miatt összességében kevesebben veszik igénybe a tömegközlekedést, azonban akik 

használják, azok gyakrabban utaznak, mint korábban, és ehhez több állami támogatást is 

vesznek igénybe. Mindezek mellett az idegenforgalom fejlődése is hozzájárulhatott a 

magyarországi közlekedési kiadások emelkedéséhez. Összességében az egy főre eső 

közlekedési kiadások reálértéke közel megduplázódott 1989 óta. 

                                                 
118 A nemzeti számlák adatait elemezve azt láthatjuk, hogy a lakhatási kiadások volumene napjainkban kb. 30 

százalékkal magasabb, mint a kilencvenes évek elején. Ennek az az oka, hogy a saját tulajdonú lakások aránya 

emelkedett, és azok minősége javult az elmúlt 18 évben. Emiatt pedig emelkedett az úgynevezett imputált lakbér 

volumene. Mivel ez egy olyan tétel, ami nem jelent tényleges kiadást (a háztartások saját maguknak fizetett 

bérleti díja), így ennek értékétől itt eltekintettünk. 
119 Az állam közlekedési ártámogatások formájában nyújt természetbeni szolgáltatásokat. 
120Az elmúlt két évtizedben a nagyobb városokból (különösen Budapestről) a közeli kistelepülésekre történő 

kiköltözés növelte a munkába-iskolába ingázók arányát.  
121 A rendszerváltás nem hozott összeomlást az autópiacon, sőt az értékesítések volumene (1 főre számítva) 

1993-ban 54 százalékkal meghaladta az 1989-es szintet, ami a piac liberalizációjával a nyugati autók tömeges 

behozatalával függött össze. 1994-95-ben csökkent ugyan a forgalom, de 1996-tól újra dinamikusan nőttek az 

eladások. Nem pusztán mennyiségi javulásról van szó, az autóállomány korösszetétele, minősége is jobb, mint 

20 évvel ezelőtt. 
122 Azaz a tömegközlekedést igénybe vevők egyre nagyobb része élhet valamilyen utazási kedvezménnyel. Ez 

nem a kedvezmények körének bővülését jelenti, hanem azt, hogy a tömegközlekedéssel utazóknak egyre 

nagyobb része iskolás korú, nappali szakos hallgató vagy nyugdíjas. 
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Ez a három fogyasztási csoport adja a kiadások közel kétharmadát.
123

 A negyedik 

legfontosabb kiadási tételt azok a termékek és szolgáltatások jelentik, amelyek a szabadidő 

eltöltésével függenek össze.  

 
A szabadidős kiadások jelentik az egyik legheterogénebb csoportot a fogyasztáson belül. A nyaralás 

mellett számos termék és szolgáltatás csoport tartozik ide. A kiadások jelentős része különböző 

készülékek (videomagnó, DVD-lejátszó, televízió) vásárlása, illetve kábeltelevízió-, vagy újság 

előfizetések. Azért is nehéz ennek a fogyasztási csoportnak a nagyságát mérni, mert a kiadások jelentős 

része nem rendszeresen merül föl, így a HKF ezeket pontatlanabbul méri.  

 

V/10. táblázat 

 

A hazai fogyasztási kiadások szerkezete, 1989-2008 
(%) 

 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2006 2007 2008 

Élelmiszerek, alkoholmentes italok és vendéglátás 33,6 30,5 30,2 27,7 25,0 23,5 23,0 23,7 23,9 

Szeszes italok 9,1 8,3 5,9 5,9 5,7 5,7 5,5 5,9 6,1 

Dohányáruk 3,1 2,8 3,2 3,5 3,5 3,3 3,6 3,8 4,1 

Ruházat és lábbeli 8,4 7,6 5,6 5,4 5,1 4,4 3,9 4,0 3,8 

Közüzemi díjak, háztartási energia 4,8 7,6 7,3 8,1 7,5 8,4 8,4 8,8 9,6 

Lakberendezés, lakásfelszerelés 9,1 8,9 7,9 7,6 7,4 8,2 7,2 6,6 6,4 

Egészségügy 1,3 1,8 3,1 3,3 4,0 4,1 4,1 4,1 3,9 

Testápolás 1,7 1,7 1,9 2,1 2,2 2,3 2,2 2,3 2,0 

Közlekedés és szállítás 10,9 15,2 13,9 14,7 16,7 17,2 18,4 17,9 17,8 

Hírközlés 0,6 1,1 2,2 3,8 5,1 4,9 4,9 4,6 4,5 

Szabadidő, kultúra, oktatás, turizmus 10,0 10,7 12,3 11,8 11,9 11,9 12,5 12,0 11,7 

Egyéb 7,2 3,6 6,4 6,2 6,0 6,2 6,3 6,4 6,2 

Forrás: KSH, Ecostat számítás 

Megjegyzés: A táblázat egyes adatai eltérhetnek a szövegben közöltektől. Ennek oka, hogy a táblázat 

készítésekor –amennyire csak lehetséges – egységes módszertan szerinti struktúra kialakítására törekedtünk, így 

egyes lakhatással kapcsolatos tételek az „Egyéb” kategóriába kerültek. Az adatok nem tartalmazzák az imputált 

lakbért, valamint a máshová nem sorolt pénzügyi szolgáltatásokat, mivel ezekre 1989-ben még nem készültek 

statisztikák. 
 

A lakosság kiadásai 6-8 százalékát stabilan szabadidős célokra fordítja. Jellemző, hogy ezek a 

kiadások már a rendszerváltás környékén is a jobb helyzetű rétegeknél koncentrálódtak, így 

nem meglepő, hogy a fogyasztás csak 1991-ben csökkent számottevően (kb. 10 százalékkal). 

Azóta gyakorlatilag folyamatosan egyre több ilyen terméket és szolgáltatást vásárol a 

lakosság. A fogyasztásnak ez a csoportja erősen összefügg az anyagi viszonyokkal, így nem 

meglepő, hogy 2000 és 2005 között nőttek a legnagyobb mértékben a szabadidő eltöltésével 

kapcsolatos kiadások. A nemzeti számlák szerint 1989-ről 2008-ra közel megötszöröződött a 

kiadások értéke. A kétségkívül imponáló növekedést elsősorban a szórakoztató elektronikai 

cikkek tömeges vásárlása, valamint a kábeltelevíziózás elterjedése okozta, de pl. turizmusra is 

közel másfélszer annyit költhet a lakosság (reálértéken), mint két évtizeddel ezelőtt. Itt is 

jelentős a turizmus növekedésének, az ide látogató külföldiek kulturális kiadásainak a hazai 

                                                 
123 A két eltérő adatgyűjtés különböző eredményre vezet. A nemzeti számlák szerint a hazai fogyasztási 

kiadások stabilan 55-58 százalékát adja az étkezés a lakhatás és a közlekedés. A HKF szerint ezek aránya 59 és 

67 százalék között ingadozott az elmúlt 20 évben. 
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fogyasztást növelő hatása. Továbbra is jellemző, hogy a fogyasztáson belül e téren a 

legnagyobbak a társadalmi egyenlőtlenségek. Az össze kiadás és az összes jövedelem 

koncentrációja is elmarad a szabadidőre és kultúrára fordított kiadások koncentrációja 

mögött.  

 

A hírközlésre költött összegek 1994-ig stagnáltak, utána viszont hirtelen, robbanásszerű 

emelkedés vette kezdetét. A kilencvenes évek első felében először a vezetékes telefon 

ellátottság emelkedett. Korábban hosszú évekig (akár évtizedekig) kellett várakozni a 

vezetékes telefonra, így a rendszerváltás után családok tömegénél jelent meg az új 

szolgáltatás. A kilencvenes évek második felében azután gyorsan terjedni kezdett a mobil 

telefon is. 1996-ban 100 családra 3 készülék jutott, 2002-re ez az arány 84-re, 2008-ra 167-re 

nőtt. A háztartások döntő többsége ma már rendelkezik vagy vezetékes- vagy mobil 

telefonnal.
124

 Hazánkban a kilencvenes évek vége felé indult számottevő növekedésnek a 

világháló használata. Ehhez persze a számítógép állomány bővülése is elengedhetetlen volt. 

Az állomány 1997 és 2001 között megduplázódott, 2005-ig még egyszer megduplázódott, 

majd további 62 százalékkal nőtt 2008-ra. A növekedést állami támogatás is segítette.
125

 

Összességében a hírközlési kiadások reálértéke 20 év alatt több mint hétszeresére nőtt. 

 

Az elmúlt két évtizedben folyamatosan nőtt az egészségügyre fordított összegek aránya az 

összes kiadáson belül.
126

 A fogyasztásnak ez a típusa 2 nagy csoportra osztható: 

gyógyszerekre/gyógyászati segédeszközökre, illetve egészségügyi szolgáltatásokra. Mindkét 

csoport fogyasztására döntő hatása van annak, hogy a társadalombiztosítási ellátórendszeren 

keresztül milyen szolgáltatásokat, termékeket nyújt az állam a lakosság számára. Az adatok 

alapján az derül ki, hogy az egészségügyi fogyasztáson belül az állam által finanszírozott rész 

fokozatosan csökkent ez elmúlt 20 évben. Míg a kilencvenes évek legelején az összes 

egészségügyi fogyasztás közel 90 százaléka természetbeni juttatásból származott, addig 

2007-re ez az arány 70 százalékra csökkent. Az első nagyobb visszaesés 1994 és 1996 között, 

a második 1998 és 2001 között következett be, majd 2007-ben tovább csökkent az állami 

juttatások aránya. Az egyes visszaesések közt az a lényegi különbség, hogy a kilencvenes 

évek közepén végbement és a 2007. évi csökkenés az állami takarékossági intézkedésekkel 

függött össze,
127

 míg 1998 és 2001 között az állam által nyújtott szolgáltatások volumene 

nem csökkent, hanem a gyógyszerpiac részleges liberalizációja miatt nőtt a háztartások nettó 

jövedeleméből finanszírozott fogyasztás. Azaz amíg a megszorítások idején kényszerből nőtt 

az egészségügyre fordított kiadások aránya, addig az ezredfordulón inkább „saját 

elhatározásból” emelkedtek a kiadások.
128

 (Az egészségüggyel egy későbbi fejezetben 

részletesebben foglakozunk.) 

 

                                                 
124 Bár a 100 háztartásra jutó mobiltelefonok száma 167, ez korántsem jelenti azt, hogy minden család 

rendelkezik ilyen eszközzel. Az előfordulási arányokat vizsgálva azt látjuk, hogy ahol van ilyen telefon, ott 

jellemzően 2 van. 
125 2002 és 2006- között az úgynevezett „Sulinet program”, keretei közt lehetett személyi jövedelemadó 

kedvezményt igénybe venni számítógép vásárlására. 
126 Az 1989-es 1-1,5 százalékról napjainkig 3-4 százalékra nőtt. 
127 Gyógyszerár-támogatások megnyirbálása, az egészségügyi ellátások volumenének csökkentése, térítési díjak 

bevezetése.  
128 Ebben az időszakban nőtt leginkább a vény nélkül kapható gyógyszerek, illetőleg a vényköteles, de 

helyettesíthető gyógyszerek forgalma. Azaz ebben az időszakban jelent meg a gyógyszerhasználati szokásokban 

is egyfajta fogyasztói szemlélet. 
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A többi fogyasztási csoport aránya a kiadásokon belül 5 százalék körül, vagy az alatt marad. 

A szeszesital fogyasztás 1996-ra az 1989-es szint kétharmadára csökkent. Ezt követően indult 

meg az emelkedés, mára a lakosság összességében több alkoholos italt fogyaszt, mint 20 

évvel ezelőtt.
129

 A dohányáruk fogyasztása nagymértékben visszaesett. 1996 után itt is 

emelkedett a fogyasztás, de 2004-ben (az EU csatlakozás és az azt követő jövedéki 

adóemelések hatására) újra visszaesett a vásárolt dohánytermékek mennyisége. E két 

árucsoportban nagyobb az adatok bizonytalansága, az eltitkolt fogyasztás, illetve az illegális 

forrásból történő beszerzések miatt.
130

 A ruházkodásra fordított összegek reálértéke 

napjainkban sem éri el a rendszerváltáskor mért szintet. Az alacsonyabb gazdasági aktivitás, a 

nyugdíjasok növekvő-, a gyermekek csökkenő aránya a ruhafogyasztás visszaesésének 

irányába hat. A háztartásvitelre, háztartás-felszerelésre fordított összegek reálértéke szintén 

1996-ban érte el minimumát. Ezt követően a fogyasztás fokozatosan emelkedett. A bővülés 

üteme 2003-ban és 2004-ben – a lakáspiacon végbement konjunktúra idején – volt a 

leggyorsabb, mivel a lakberendezési kiadások szorosan összefüggnek a lakásvásárlásokkal 

(Rózsa [2010]). Oktatásra a kiadások kb. 1 százalékát fordítják a háztartások, 20 éve ez az 

arány a jelenlegi fele volt. A felsőoktatási expanzió, a magán-nyelviskolák igénybevétele, a 

költségtérítéses képzések fokozódó felhasználása miatt valamelyest nőttek a kiadások, 

ugyanakkor továbbra is az a jellemző, hogy az oktatást az államtól és a nonprofit 

szervezetektől kapott juttatás formájában veszi igénybe a lakosság.  

 

A fogyasztási kiadásokban is jelentős mértékű, és az idő előrehaladtával növekvő a 

koncentráció, ez azonban nem éri el a jövedelmi egyenlőtlenségek nagyságát. A háztartások 

bevételeinek emelkedésével ugyanis nem nő arányosan a fogyasztás, a jobb módú családok 

nagyobb megtakarítók.  

 

A jövedelem-eloszláshoz hasonlóan a kiadásokban jelentős különbségek mutatkoznak az 

ország egyes régiói között, mint a társadalmon belül általában. Ezek a területi különbségek 

gyorsabban is növekednek. Az egyes rétegek és országrészek fogyasztási kiadásait nem csak 

a családok bevételei, hanem munkaerőpiaci státusuk, lakóhelyük, lakáskörülményeik, 

gyermekeik száma is meghatározza. Általában jellemző, hogy a szegényebb, a gyermeket 

nevelő, illetőleg a déli és északkelti régiókban élők fogyasztásán belül magasabb a rezsi 

jellegű kiadások
131

 aránya. A kiadásoknak erre a csoportjára az jellemző, hogy folyamatosan 

felmerülnek, fogyasztásuk nem, vagy csak kevésbé fogható vissza. Általában ezeknek a 

termékeknek és szolgáltatásoknak az átlagos inflációt meghaladóan emelkedett az ára, ami 

más kiadások elől vont el vásárlóerőt. A fogyasztási szerkezet különbségei miatt fellépő 

áremelkedések jobban sújtják a lakosság szegényebb csoportjait.  

 

Összességében elmondhatjuk, hogy a legtöbb kiadási csoport fogyasztása 15-20 százalékkal 

csökkent a kilencvenes évek elején, majd 1995-ben tovább mérséklődött a lakosság által 

elfogyasztott termékek és igénybe vett szolgáltatások mennyisége. A kétezres évek első 

felében a legtöbb kiadás reálértéke fokozatosan elérte a két évtizeddel korábbi szintet. Az 

országban végbement modernizációs folyamat eredményeként javult a lakásállomány 

                                                 
129 Más statisztikák szerint viszont csökken a szeszesital-fogyasztás. Valószínűleg a növekvő vásárlások mellett 

szerkezeti változások is végbementek: a fogyasztás a tömény italoktól és a boroktól a sörök, és egyéb 

alacsonyabb alkoholtartalmú italok felé mozdult el. 
130 Pl. a házi alkoholfőzés, valamint a csempészett ital és cigaretta vásárlása egyáltalán nem jelenik meg a HKF 

adataiban, míg a nemzeti számlákban is csak becslések vannak ennek számszerűsítésére. 
131 Pl.: élelmiszer, lakhatás, egészségügy, közlekedés. 
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minősége és a lakások felszereltsége, növekedett a lakosság mobilitása, valamint új termékek 

és szolgáltatások használata vált általánossá, ami átrendezte a fogyasztás szerkezetét is. A 

modernizáció és a fogyasztás növekedése mellett a társadalmi egyenlőtlenségek emelkedtek, 

a szegényebb rétegek kiadásainak reálértéke 2008-ban nem érte el az 1989-es szintet. 

 

 

3.3. A lakosság megtakarításainak alakulása 

 

A háztartások megtakarítás állománya 1990-ben 1018 milliárd forintot tett ki. Ennek több 

mint fele bankbetét vagy készpénz formájában állt rendelkezésre, negyede valamilyen 

tulajdonosi részesedés (döntően üzletrész formájában), 4 százaléka biztosítás, 10 százaléka 

egyéb követelés
132

 volt. Az adósságállomány elérte a 460,8 milliárd forintot, ennek 

kétharmada lakáshitel, 15 százaléka fogyasztási hitel, 13 százaléka egyéb kötelezettség volt. 

Ezáltal a háztartások nettó pénzügyi vagyona meghaladta az 557 milliárd forintot, ez 

nagyságrendileg az akkori GDP negyedét jelentette.
133

 A következő évben jelentős mértékben 

csökkent a lakosság adósságállománya, ami a lakáshitelek nagyarányú visszafizetésének, 

azaz egyszeri hatásnak volt a következménye. 

 
Az 1970-es ’80-as években a lakáshitelek jelentős részét mesterségesen alacsony kamatszint mellett 

vették fel a háztartások, ami tulajdonképpen a lakásvásárlás állami támogatását jelentette. Ennek 

fenntartása a rendszerváltás után, a piaci körülmények kialakulásával hosszú időn keresztül okozott 

volna jelentős veszteségeket az egyébként is átalakulóban lévő, ingatag lábakon álló bankrendszernek. 

A pénzügyi vezetés egy olyan programmal tehermentesítette a bankokat, hogy a lakástulajdonosok a 

meglévő hitel felének egyösszegű visszafizetésével mentesültek az adósság alól. Az adósok jelenős 

része élt ezzel az ajánlattal, emiatt a lakáshitel állomány közel 40 százalékkal csökkent 1991-ben. Ez a 

lépés az adósok felé történő egyszeri, nagy összegű vagyonjuttatásnak tekinthető. 

 

1992-1993-ban csökkent a háztartások megtakarítási képessége, ami a gazdaság válsága és a 

lakosság jövedelemvesztését követő vagyonfelélésének az eredménye volt. A lakosság 

pénzügyi helyzete 1993-tól kezdve konszolidálódott. 1998-ig az volt a jellemző, hogy évről-

évre a rendelkezésre álló jövedelmek kb. 15 százalékát takarították meg a családok, míg a 

hitelállomány gyakorlatilag stagnált. 1998-ban a háztartások pénzügyi vagyona közel 6200 

milliárd forintra nőtt, ami a GDP 59,3 százaléka, gyakorlatilag megegyezett a lakosság arra 

az évre rendelkezésére álló jövedelmével. 

 

A magyarországi hitelpiac 1999-től pörgött fel: attól az évtől 2003-ig fokozatosan csökkentek 

a lakossági megtakarítások. 2001-ig elsősorban a fogyasztási hitelek állománya nőtt. Ekkor 

kezdtek elterjedni a deviza alapú hitelek is.
134

 2001 és 2003 között – az állami 

támogatásokkal erősített lakáspiaci konjunktúra idején – indult növekedésnek a lakáshitel-

állomány, ekkor még jellemzően forint alapon. Az eladósodás 2003-ban érte el a 

csúcspontját: a háztartások pénzügyi vagyona gyakorlatilag stagnált.
135

 2004-2006-ban a 

kedvező konjunkturális környezetben újra növekedett a pénzügyi vagyon. A megtakarítási 

                                                 
132 Ez döntően a tönkrement vállalatoktól elbocsátott dolgozók ki nem fizetett keresete volt. 
133 A megtakarítás állomány a lakosság 1990. évi rendelkezésre álló jövedelmének 88,8 százaléka, a 

hitelállomány nagysága pedig a jövedelem 40,2 százaléka volt. 
134 Ezek aránya a lakosság adósságain belül 2001-ben haladta meg először a 10 százalékot. 
135 A háztartások jövedelmük 10,6 százalékát takarították meg ebben az évben, ami mindössze 0,1 

százalékponttal magasabb arány annál, mint amennyi hitelt fölvettek. 
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hajlandóság elérte a rendelkezésre álló jövedelmek 15 százalékát.
136

 A fogyasztási hitelek 

felvételének üteme stagnált, a lakáshitelezés is visszaesett. Erre az időszakra tehető a 

hitelpiac átalakulása, az új adósságok nagyobb részét már devizában vették fel a családok, 

mivel a forint árfolyama stabil-, a devizahitelek kamatszintje igen alacsony volt.  

 

A 2007-es stabilizációs intézkedések eredményeként csökkent a megtakarított jövedelmek 

aránya, miközben az eladósodás növekedett. Az volt az alapvető különbség az 1995-1996-os 

és a 2007-es kiigazítás között, hogy ez utóbbi más pénzügyi környezetben érte a lakosságot. 

A kilencvenes évek közepén Magyarországon még gyakorlatilag nem volt lakossági hitelpiac, 

így a jövedelemcsökkenés mellett fogyasztáscsökkenés és takarékosság jellemezte a 

családokat. 2007-ben és 2008-ban viszont a reáljövedelmek csökkenése ellenére sem esett 

vissza a fogyasztás, mivel a lakosság jelentős része hitelek igénybevételével igyekezett 

fönntartani életszínvonalát,
137

 ami a devizahitelek állományának gyors és fenntarthatatlan 

mértékű emelkedéshez vezetett. 

 

Ilyen körülmények közt érte el a Magyarországot 2008 őszén a világgazdasági recesszió első 

hulláma, a pénzügyi válság. A nemzetközi tőkepiacok gyakorlatilag leálltak: a tőzsdeindexek 

zuhanása leértékelte a lakossági megtakarítások felét jelentő tulajdonosi részesedéseket és 

biztosítástechnikai tartalékokat.
138

 A forint árfolyamának csökkenése, majd 2009-ban a 

korábbinál alacsonyabb szinten történő stabilizálódása nagymértékben felértékelte a lakosság 

deviza alapú adósságait. A pénzpiaci turbulenciák miatt visszaesett a deviza alapú hitelezés, 

és a bankok kockázatvállalási hajlandósága általában véve is csökkent. A szűkülő hitelkínálat 

mellett a háztartások részéről is az óvatosság került előtérbe. Mindezek hatására a hazai 

hitelpiac lakossági szegmense 2009-ben gyakorlatilag leállt, a háztartások 1991 óta először 

fizettek vissza több hitelt, mint amennyit fölvettek. A pénzügyi vagyon valamelyest 

növekedett, a növekmény nagy része a gyenge megtakarítási képesség mellett elsősorban 

tőkepiaci árfolyammozgások eredménye.
139

  

 

A pénzügyi vagyon társadalmon belüli eloszlásáról igen keveset tudunk, mivel a HKF csak a 

kiadásokat méri. Közvetett információk alapján a jövedelmek koncentrációja jóval nagyobb, 

mint a fogyasztásé, ezért a megtakarítások valószínűleg még egyenlőtlenebbül oszlanak meg 

a különböző helyzetű csoportok közt, és ezek ez egyenlőtlenségek növekvő tendenciát 

mutatnak.
140

 Feltételezhető, hogy a regionális különbségek tekintetében is hasonló 

eredményre jutnánk: az ország legnagyobb megtakarító régiói Közép-Magyarország és az 

északnyugati területek lehetnek, míg a déli és északkeleti megyék lakossága e téren is 

leszakadóban van.  

 

                                                 
136 Ezek a megtakarítások már tartalmazzák a magánnyugdíjpénztárakba befizetett összegeket is (amelyek a 

magánnyugdíjpénztári rendszer bevezetése előtt nem jelentek meg a pénzügyi vagyonban), így a háztartások 

valójában a rendelkezésre álló jövedelmük kisebb részét halmozták fel, mint a kilencvenes évek elején.  
137 A 2007-ben a fogyasztási kiadások 7,1 százalékát, 2008-ban pedig 5,9 százalékát finanszírozták 

hitelfelvétellel. Emellett 2007-ban még a lakáshitel-piac is jelentős mértéken bővült. 
138 Elsősorban a befektetési jegyek, az élet és nyugdíjbiztosítások mögött álló portfóliók veszítettek sokat az 

értékükből. 
139 A korábban leértékelődött befektetések részben visszanyerték értéküket, míg a korábban felértékelődött 

devizaadósságok forintban kifejezett nagysága valamelyest csökkent. A válság árfolyamhatása 2009-végén 

összességében még negatív volt a pénzügyi vagyon egészére nézve. 
140 Erre utal az is, hogy a pénzügyi vagyon közel negyedét az üzletrészek értéke adja és nyilvánvaló, hogy a 

társadalom viszonylag szűk rétege rendelkezik ilyen tulajdonnal. 
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Összegzésként elmondhatjuk, hogy a társadalmon belül kedvezőtlen tendenciák mentek 

végbe az elmúlt két évtizedben. Az ország fenntarthatatlan gazdasági struktúrával és 

fenntarthatatlan életszínvonallal érkezett a rendszerváltás küszöbére. Ennek következménye 

több lépcsőben, kb. 5-6 év alatt zúdult a lakosságra. A gazdasági egyensúly megteremtése 

érdekében hozott intézkedések, a reáljövedelmek csökkentése, valamint a struktúraváltással 

járó tömegessé és tartóssá váló munkanélküliség széles tömegeket érintett kedvezőtlenül a 

kilencvenes évek első felében. Természetesen ezek a megrázkódtatások nem minden 

csoportot érintettek egyformán, és az átalakulásnak voltak nyertesei is, ezáltal a társadalmon 

belüli különbségek jelentős mértékben növekedtek. Az ezredforduló környékén kezdődött az 

életszínvonal dinamikus emelkedése, előbb a fogyasztás, majd a jövedelmek vásárlóértéke is 

elérte az 1989-es szintet és ezzel párhuzamosan egy jelentős modernizációs folyamat is 

végbement. Egy ponton túl azonban ismét fenntarthatatlan folyamatok indultak el: az 1996 

utáni évtizedes gazdasági kibontakozás ugyanis csak az ország egyes területeit, a lakosság 

egyes csoportjait érte el. A növekedés eredményeiből alig jutott le valami azokhoz a 

rétegekhez, akik a rendszerváltás után a legkedvezőtlenebb helyzetbe kerültek. Az állam a 

társadalmi ellátórendszeren keresztül igyekezett mérsékelni a különbségeket, kevés sikerrel. 

A jövedelmek emelkedésének gyors üteme nem sokáig volt fenntartható, a lakosság egyre 

inkább hitelből finanszírozta a fogyasztás bővülését és a modernizációt, míg az állam – a 

nagy ellátórendszerek notóriussá váló hiányán keresztül – szintén adósság árán finanszírozta 

a társadalmi juttatások emelését, és ezen keresztül végeredményben a modernizációt és az 

életszínvonal-emelkedést. Ennek a folyamatnak a 2006-2007-es stabilizációs program, 

illetőleg a gazdasági válság vetett véget a társadalmat ért súlyos veszteségek árán. 

 

 

4. A nyugdíjrendszer helyzete az elmúlt két évtizedben 
 

A társadalombiztosítás immár évszázados múltra tekint vissza Magyarországon, a múlt 

rendszerben játszott szerepe azonban másodlagos volt abban az értelemben, hogy 

betagozódott az általános szociálpolitika keretei közé. A társadalombiztosítási 

nyugdíjrendszer a 90-es évek első felében még meglehetősen kialakulatlan volt. A befizetett 

járulékok nem kapcsolódtak szorosan a kifizetett járadékokhoz, így inkább adónak voltak 

tekinthetők. A jövedelempolitika a nyugdíjak színvonalát is markánsan befolyásolta. A 

rendszerváltás után merült fel komolyabban a nyugdíjrendszer önállóságának, biztosítási 

jellegének igénye. Az átalakulás időszakáról viszonylag kevés összehasonlítható adat áll 

rendelkezésre, ezért az 1994-ig tartó átmenet értékeléséhez – a nyugdíjstatisztika mellett – 

Antal Kálmánné és szerzőtársai (1995) átfogó tanulmányára támaszkodunk. 

 

A központi költségvetésről először a Társadalombiztosítási Alap szakadt le 1989-ben, majd 

1992-ben ez kettévált nyugdíjbiztosításra és egészségbiztosításra.
141

 Az önállósult 

intézmények feladatköre azonban még jó ideig letisztulatlan maradt, mivel kezdetben számos 

olyan juttatást is kezeltek, amely alig egyeztethető össze a biztosítási elvekkel. Ilyen például 

a szociálpolitikai célú előnyugdíj, a foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíj, a 

GYES-GYED vagy a mezőgazdasági járadékok. A Társadalombiztosítási Alap pénzügyi 

                                                 
141 1993-ban pedig létrejöttek az önkéntes nyugdíjpénztárak, melyek főként a magasabb jövedelműek önkéntes 

előtakarékosságát szolgálták. Az állam ezt a kezdetektől jókora adókedvezménnyel ösztönözte. A 

nyugdíjrendszer többi pilléréhez képest ez nem túl jelentős, így a továbbiakban csak a kötelezésen alapuló 

részekkel foglalkozunk. 
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helyzete az első öt évben nem volt különösebben rossz, ami az akkortájt rendkívül 

kedvezőtlen gazdasági-társadalmi folyamatok ismeretében akár meglepőnek is tűnhet. Az 

Alap ’89-ben többlettel kezdte meg pályafutását, 1991-től kezdve viszont évről-évre hiánya 

volt. Antal és szerzőtársai (1995) azonban elkülönítették a hosszú távú feladatokat, és ezekre 

a tételekre vonatkozóan csak 1994-től állapítottak meg deficitet. Az ONYF adatai szerint a 

nyugdíjalap többlete 1992-ben 7,2 százalékos, 1993-ban 6,8 százalékos volt. Utána a ’98-as 

nyugdíjreformig egy-két százalékos deficit alakult ki, ami a reformot követően ennek 

sokszorosára duzzadt.
142

 A rendszerváltáskori szufficit kialakulásához a magasan 

megállapított járulékkulcsok és a kiadásoknak a bevételekét meghaladó értékvesztése is 

hozzájárult.  

 

V/11. táblázat 

 

Az ellátások főbb adatai 

 

Év 

Ellátásokra 

fordított 

kiadás 

(millió Ft) 

Kiadás a 

GDP 

arányában 

(%) 

Ellátásban 

részesülők 

átlagos 

létszáma 

(ezer fő) 

Egy főre 

jutó átlagos 

ellátás  

(Ft/hó) 

Egy főre jutó 

ellátás a nettó 

átlagkereset 

arányában  

(%) 

A nyugdíjak 

reálértéke 

(1989 = 100) 

A Nyugdíj-

biztosítási Alap 

egyenlege 
(hiány/ 

járulékbevétel) 

1985 91737  2280 3353 56,2 - - 

1990 202118 9,7 2520 6683 66,1 94,6 - 

1994 498440 11,4 2972 13977 59,7 86,9 -2,1% 

1998 989000 9,8 3157 26105 57,8 76,6 -6,5% 

2002 1696136 9,9 3070 44446 57,3 93,7 -24,2% 

2006 2510259 10,6 3028 69088 62,3 115,1 -37,0% 

2008 3062624 11,5 3027 84306 69,1 114,6 -26,7% 

Forrás: ONYF Statisztikai évkönyvek, Pénzügyminisztérium 

 

A rövidesen kialakuló és permanenssé váló hiány legfőbb oka a gazdaság, ezen belül a 

munkapiac válságos állapota volt. A foglalkoztatottság a transzformációs válság folyamán 

több mint egymillió fővel zuhant, megrendítve ezzel a felosztó-kirovó rendszer bevételeinek 

alapját. A helyzetet súlyosbította a szürkegazdaság (járulékkerülés) kiszélesedése. A 

népesedési viszonyok ugyanakkor viszonylag kedvezőek voltak (nagy létszámú generációk 

kerültek aktív korba) és a járadékok reálérték-vesztése is egyenlegjavító tényezőként 

jelentkezett: 1993-ban a nyugdíjak vásárlóértéke 17,2 százalékkal maradt el az 1989-es 

szinttől, és ezen a ’94-es 5,1 százalékos növekedés sem sokat javított. A nyugdíjrendszer 

pénzügyi egyensúlyát az ellátások kiszélesítése is negatívan érintette. Főként a munkapiaci és 

szociális feszültségek csillapítására létrehozott „foglalkoztatáspolitikai célú” nyugdíjaknak és 

nyugdíjszerű ellátásoknak köszönhetően az ellátásban részesülők létszáma az átmenet öt éve 

alatt félmillió fővel nőtt. Magas – évi 60-70 ezer fő – volt az új rokkantsági nyugdíjasok 

száma is, habár itt hozzá kell tenni, hogy a „rokkantosítási hullám” a nyolcvanas évek 

második felében érte el a tetőfokát. Az új rokkantsági nyugdíjasok jelentős száma 

gyakorlatilag együtt tárgyalható a megelőzően említett járadékformákkal, hiszen elég széles 

egyetértés mutatkozik abban, hogy a rokkantnyugdíjazások jelentős része nem egészségügyi, 

                                                 
142 Egyenleg alatt a járulékbevételek és a nyugdíjkiadások különbségét értjük.  
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hanem munkapiaci okokra vezethető vissza (Scharle, 2007). A tisztánlátás kedvéért 

hozzátesszük, hogy a foglalkoztatáspolitikai célú járadékok finanszírozását 1992-től a 

költségvetés formálisan is átvállalta,
143

 tehát a Nyugdíjbiztosítási Alap egyenlege ettől nem 

romlott. 

V/12. táblázat 

 

Az adott évben megállapított ellátások 

 

Év 

Foglalkoztatás- 

politikai okból  

megállapított  

nyugdíjak* 

Öregségi 

nyugdíjak 

Rokkantsági és 

baleseti  

rokkantsági  

nyugdíjak 

Egészségkárosodott  

személyek  

szociális járadékai 

1991 43654 83196 66338 42939 

1992 48124 68914 64418 59736 

1993 43988 59195 62745 39143 

1994 41628 48224 62418 37086 

1998 16990 33203 49280 27894 

2002 3477 51427 53214 32044 

2006 3300 78923 39211 22145 

2008 9712 70073 26272 11221 

Forrás: ONYF Statisztikai évkönyvek 

Megjegyzés: */Tartalmazza a korengedményes, elő - és bányásznyugdíjakat 

 

A rendszerváltást követő 20-30 százalékos inflációs környezetben egyáltalán nem volt 

mellékes, hogy a nyugdíjak emelése milyen szabály szerint történik. 1991-ben a bérkövető 

indexálás mellett döntöttek, vagyis a nyugdíjakat az országos nettó átlagbér-emelkedéshez 

igazították. A szabály nem vonatkozott a friss nyugdíjasokra, illetve eltérően kezelték a 

nyugdíjszerű ellátásban részesülőket. Bár a korábbi indexálási módszer, a korrekciós 

emelések és az új nyugdíjasok szerepe miatt voltak eltérések a nyugdíj- és béralakulás között, 

1995-re a nyugdíjak és a bérek is átlagosan 21,8 százalékot veszítettek vásárlóértékükből 

1989-hez képest. 

 

Az induló nyugdíjak megváltozott számítási szabálya meglehetősen hátrányosan érintette a 

’90-es évek elején nyugdíjba vonulókat: az 1991-’94-es időszakra az volt a jellemző, hogy az 

induló nyugdíjak színvonala nagyjából 10 százalékkal elmaradt az átlagtól (Antal et. al., 

1995). A módosult szabályozás szerint az 1988 óta elért keresetek képzik a beszámítás 

alapját. Az azóta is igencsak bonyolult nyugdíjszámítás további fontos elemei a valorizálás, a 

degresszió és a befogadási korlát. Előbbi a korábban elért kereseteknek a nyugdíjazás évére 

történő indexálását jelenti. Ez az indexálás egészen 2008-ig „részleges” maradt, vagyis az 

alapul vett kereseteket a nyugdíjazást megelőző második év árszínvonalához igazították, az 

azt megelőző harmadik év pedig egyszerűen kimaradt a valorizálásból. A részleges 

                                                 
143 A korengedményes nyugdíj költsége a korhatár betöltéséig a foglalkoztatóra hárul. Az elő- és 

bányásznyugdíjakat az állam (Munkaerőpiaci Alap (1998-ig), illetve a költségvetés) állja. A nyugdíjalapot 

terheli az 1991-ben bevezetett résznyugdíj, mely praktikusan nem volt más, mint az öregségi nyugdíjasoktól 

elvárt minimális szolgálati idő 20 év alatt tartása. Lényeges még, hogy a korhatár alatti rokkantnyugdíjasok (ill. 

haláluk esetén hozzátartozóik) ellátása 2007-ig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár feladata volt. 1998-tól a 

súlyosabban (I-II. csoportos) rokkantak járandóságát a nyugdíjalap fizette, majd 2007 után az összes 

rokkantnyugdíj ide került. 
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valorizáció a ’90-es évek első felének magas inflációja közepette komoly értékvesztést 

okozott a kezdő nyugdíjakban.  

 

A degresszió a magas keresetek korlátozott figyelembe vételében testesül meg, tehát a 

magasabb jövedelműeket sújtja, újraelosztó hatással bír. Hogy a kereset mekkora hányadát 

nem veszik figyelembe, azt az ún. degressziós sávok határozzák meg. Ezeket a jogszabályok 

a ’98-as nyugdíjreformig igen alacsonyan tartották, így a degresszió jelentősége, a 

nyugdíjakat kiegyenlítő és a kiadásokat visszafogó hatása egyre nőtt. 1997-ben a sávok már 

közel kerültek az átlagbérhez (Szabó, 2000). Ezt követően a sávhatárok gyors emelkedése a 

degressziót fokozatosan eljelentéktelenítette, amiből adódik, hogy ez az eljárás is jobban 

érintette a ’90-es évek elejének-közepének új nyugdíjasait.  

 

A magas keresetrészek figyelmen kívül hagyása a lényege a befogadási korlátnak is. Egy 

bizonyos – évente meghatározott – határ fölötti keresetet egyszerűen nem „fogadnak be”, 

azaz a korlát fölötti keresetrész kimarad a nyugdíjszámításból. A befogadási korlátot a 

kilencvenes évek első felében nagyon alacsonyan rögzítették: 1992-től 1996-ig a 

nominálértéke nem változott, miközben az átlagos infláció ebben a periódusban 20 százalék 

feletti volt (Máté, 2000). (Hozzá lehet tenni, hogy a szóban forgó összeghatár fölötti kereset 

nem képezi alapját a foglalkoztatott járulékfizetésének sem, azonban a munkáltató 

járulékfizetését nem korlátozza semmi. A befogadási korlát tehát ebben az értelemben 

elvonás). A rendszerváltás után megállapított nyugdíjak effajta igazságtalanságait a 2006-tól 

induló ötéves nyugdíjprogram úgy igyekezett jóvátenni, hogy 2008-tól két alkalommal is 

jóval átlagon felül emelte a „sértettek” járadékát.  

 

A fentiek alapján a legtárgyilagosabb hozzáállással is azt kell mondani, hogy a nyugdíjak 

meghatározása nem tükrözi a biztosítási elvet, a számítási szabályok a nyugdíjasok különféle 

csoportjai közötti teljességgel átláthatatlan újraelosztásokat valósítanak meg. Mivel a 

járulékok nyugdíjjá válásának folyamata még a szakavatottabbak számára is nehezen 

áttekinthető, komolyan felmerül, hogy a nyugdíjcélú megtakarításra, járulékfizetésre való 

ösztönzés ezáltal csorbát szenved. Kutatások szerint ugyanis elég valószínű, hogy a 

nyugdíjszámítás mechanizmusát jobban értő emberek lényegesen intenzívebben reagálnak a 

nyugdíjrendszerbe épített jövedelmi ösztönzőkre (Chan-Stevens, 2003).  

 

Az induló nyugdíjak befolyásolásán túl 1996 és 1998 között az indexálási szabály 

módosításával is jelentős összegeket „takarítottak meg” a nyugdíjkassza számára. Ekkor az 

aktuális helyett a megelőző évi bérváltozás szolgált az indexálás alapjául (ill. ’98-ban: 

bérindex mínusz 2,5%). Ezzel az ominózus intervallumban a nyugdíjak reálértéke 3 

százalékos növekedés helyett 2 százalékot esett. A Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási egyenlege 

nem alakult különösebben rosszul: 1997-ben például egyensúlyba került a kassza.  

 

Hosszabb távon döntő fontosságú volt az öregségi nyugdíjkorhatár lépcsőzetes emelésének 

törvénybe iktatása: a férfiak korhatára a korábbi 60 évről 1998-ban 61 évre, 2000-től 62 évre 

nőtt. A nők korhatára 1998-tól 2009-ig 55-ről 62 évre emelkedett. A lépés a nyugdíjrendszer 

egyensúlya szempontjából elkerülhetetlen volt, az érintett korosztályok foglalkoztatását 

drasztikusan megnövelte, és több mint valószínű, hogy ez az aggregált foglalkoztatás 

szintjében is lecsapódott. A nyugdíjkorhatár emelésével párhuzamosan az előrehozott 

nyugdíjazás szabályai is szigorodtak, így az intézkedések a megfigyelt átlagos (effektív) 

nyugdíjazási kort is felfelé húzták. A lépés megfelelőségét a korai nyugdíjba vonulás szokása 
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és a várható élettartam növekedése is alátámasztani látszik. A korhatáremelés időszaka alatt 

ez utóbbi természetesen nem növekedett annyival, mint maga a korhatár (1998 és 2008 között 

a 60 évesen várható élettartam növekménye 1,6 év volt), azonban a megfigyelt változások 

hellyel-közzel összhangban voltak a nemzetközi tendenciákkal. A korhatáremelés dacára a 

magyar nyugdíjasok nyugdíjban eltölthető idejének várható hossza nem lett lényegesen 

rosszabb, mint európai társaiké. Bár a várható élettartamok hazánkban sajnos alacsonyabbak, 

mint Európa szerencsésebb részein, de a nyugdíjba vonulás is alacsonyabb életkorban 

történik. Az OECD adatai szerint 2002-2007 átlagában a magyar férfiak átlagos nyugdíjba 

vonulási kora 59,7 év volt, míg a nőké 58,2 év. Ugyanekkor az OECD átlag elérte a 62,1, 

illetve 60,8 évet. 
 

1998 azonban nem a korhatáremelés miatt marad leginkább emlékezetes. A szakértők már 

hosszú ideje megfogalmazták a rendszer – fentebb érintett – gyengeségeit, emellett látható 

volt, hogy változatlan formában a nyugdíjrendszer nem fogja elviselni a néhány évtized 

múltán várható demográfiai fejleményeket. Elvileg e problémák megoldása végett 1998-ban a 

nyugdíjrendszer strukturális átalakuláson ment keresztül. A leglátványosabb változás a 

tőkefedezeti elvű magánnyugdíj-pillér létrehozása volt. A pályakezdők számára a 

nyugdíjtörvény kötelezővé tette a belépést az így létrejövő vegyes rendszerbe, a többiek 

pedig választhattak: vagy maradnak a tb-rendszerben, vagy belépnek valamelyik megalakuló 

magánnyugdíjpénztárba, és ezzel együtt lemondanak a már megszerzett tb-nyugdíj- 

jogosultságuk negyedéről. A vegyes rendszer tagjai járulékának egy részét az általuk 

választott pénztárnál vezetett egyéni számlájukra csoportosították át. Az ide utalt járulék 

kulcsa 1998-tól 2002-ig 6%, 2003-ban 7%, utána 8% volt.
144

 A magánnyugdíjpénztárak a 

tagok tulajdonában lévő non-profit szervezetek. A tulajdonosi jogok gyakorlására elvileg a 

közgyűlésen van mód, azonban egy több tíz-, vagy inkább több százezer tagot számláló 

pénztár esetében (és a tapasztalatok fényében) könnyen belátható, hogy a tagok döntési 

szerepe elhanyagolható, a valódi irányítást a menedzsment gyakorolja, a pénztár alapítójának 

szempontjait szem előtt tartva. A magánnyugdíjpénztárak működését a Pénzügyi Szervezetek 

Állami Felügyelete ellenőrzi, amely számára az intézmények rendszeres időközönként 

kötelesek jelentést készíteni a pénzügyi tevékenységükről. A pénztárak a járulékbefizetések 

egy részéből a működési költségeiket fedezik, egy részét kötelező jelleggel különféle 

tartalékokba helyezik, a túlnyomó részét (90%) a tagok számára befektetik. A tartalékok célja 

egyrészt a biztonság, fizetőképesség szavatolása, másrészt – legalábbis kezdetben – a 

hozamok kiegyenlítése a portfolió különböző egységei között
145

. 
 

Augusztinovics és szerzőtársai (2002) rámutattak, hogy az új pillér teljesítményét és 

szolgáltatásait illetően még maradtak fenn kérdések. A pénztártag nyugdíjba vonulása esetén 

többféle járadéktípus közül választhat (például egyszerű életjáradék, több, életre szóló 

járadék). A törvény ezt a járadékot is a tb-nyugdíj szabályai szerint rendeli indexálni, 

azonban máig nem egészen világos, hogy a szolgáltatók hogyan fognak ezzel a feladattal 

megbirkózni. Ezen kívül a magánpénztári ág csak korlátozottan kezeli a járulékfizetés 

közbeni megrokkanás vagy elhalálozás kockázatát. Ilyenkor az illető választhat, hogy az 

                                                 
144 A reform jellegzetességeiről alapos elemzést készítettek Augusztinovics Mária és szerzőtársai (2002). A 

2002-ig tartó időszak bemutatása innentől jelentős részben e tanulmányban fellelhető információkra 

hagyatkozik.  
145 Ezen kívül 2001-ig a Garancia Alap bizonyos feltételek teljesülése esetén szavatolta, hogy ha nyugdíjba 

vonulásakor az illető vegyes rendszerből kapott nyugdíja nem ér el egy küszöbszintet, akkor eddig a szintig a 

járadékát kipótolják. 2010-től belép a hozamgarancia: az infláció mértékének megfelelő hozam minden tag 

számára garantált. 
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összegyűlt megtakarításaiból járadékot kér (plusz megkapja a tb-rokkantnyugdíj egy 

bizonyos hányadát), vagy a tőkéjét visszaviszi a tb-kasszába, és igényli a teljes 

társadalombiztosítási rokkantnyugdíjat. Nyilván lesznek olyanok, akiknek ez utóbbi éri meg 

jobban, ebben az esetben viszont tulajdonképpen a tb átvállalja a pénztárak kockázatának egy 

részét. Ugyanígy, amennyiben a pénztártag a járulékfizetési szakaszban életét veszti, akkor az 

általa korábban megjelölt kedvezményezettek vagy egy összegben megkapják az illető 

felhalmozásait, vagy a tb-hez fordulnak hozzátartozói nyugdíjért. A biztosítási elv sem 

érvényesül száz százalékosan, noha természetesen lehetnek olyan társadalmi igények, 

amelyekért ezt érdemes feláldozni. Például a pénztárak a nyugdíjakat csak uniszex 

halandósági táblák alapján számolhatják, azaz nem vehetik figyelembe a nők várhatóan 

hosszabb élettartamát. (Átcsoportosítás a férfiaktól a nők javára).  
 

A magánpénztárak létesítése mellett annak idején számos érv elhangzott: diverzifikáltabb lesz 

a nyugdíjrendszer, jobban ösztönöz majd a járulékfizetésre, fejlődik a hazai tőkepiac, csökken 

a rendszer politikának való kitettsége stb. De a legfontosabb érv kétségtelenül az volt, hogy a 

tőkefedezeti pillér képes lesz olyan magas hozamrátát elérni, amely lényegesen meghaladja a 

tb-nyugdíjrendszer elméleti hozamrátáját. Az első évtized tapasztalatai sokak számára 

csalódást okoztak, mivel a pénztári hozamok többnyire alacsonyak voltak: az eltelt bő egy 

évtizedre vonatkozó éves átlagos nettó reálhozam 1-2 százalék körüli volt (lásd lenti 

táblázat). Habár erre vonatkozóan annyi számot lehet olvasni, ahány információ-forrással 

találkozik az ember. Ennek egyik oka, hogy a hozamok sokszor igen hektikusan változtak 

(gondoljunk a 2008-as szakadékra, majd az elég erős 2009-es évre), ezért nem mindegy, hogy 

a hosszú távú ráta számításakor milyen éveket átlagolunk. Az sem mindegy, hogy egyszerű, 

vagy a portfolió értékével súlyozott átlagot számítunk: a fokozatos felhalmozás 

következtében ma sokkal nagyobb a pénztári vagyon, mint 10 éve, ezért azonos hozamráta 

ma nagyobb abszolút hozamot jelent. Annyi azért talán kimondható, hogy eddig a pénztári ág 

hozamteljesítménye mérsékelt volt, ám ne felejtsük el, hogy itt alapvetően egy hosszú távú, 

több évtizedes megtakarítási formáról van szó, és a következő évtizedek hozamrátái akár 

kedvezőbbek is lehetnek. 

V/13. táblázat 

A magánnyugdíjpénztárak éves nettó hozamrátái 
(%) 

Portfolió Teljes Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési 

Időszak 1998.12.31.- 2007.12.31. 1998.12.31.- 2009.11.18. 

A legnagyobb 5 pénztár átlaga 9,22 7,78 7,57 7,28 

Kis- és középpénztárak átlaga 9,32 8,41 8,07 7,68 

Infláció 6,78 6,36 

Forrás: Hamecz (2009) 

Megjegyzés: A szerző a pénztár választható portfolióra való áttérése előtti időszakra a három portfoliót 

azonosnak feltételezte. 

 

A visszafogott teljesítmények egyrészt a tőkepiacok számlájára írhatók, hiszen úgy tűnik, 

hogy a magánnyugdíjpénztárak bruttó (működési költségektől meg nem tisztított) hozamrátái 

– a PSZÁF által közétett adatok szerint – hasonlóak voltak azokhoz a hozamokhoz, melyeket 

a hasonló kockázati összetételt alkalmazó egyéb befektetők realizálni tudtak. A portfoliók 

konzervatív összetétele
146

 is valószínűleg hibáztatható, bár a fenti táblázatból úgy tűnik, hogy 

                                                 
146 2006-ig a kötvények és a készpénz aránya általában 3/4 fölött alakult, azóta lecsökkent 55 százalékra. Ennek 

legfőbb oka a 2009-től kötelezővé tett választható portfoliós rendszer, amelyben a tagoknak fel kellett kínálni 
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átlagosan a kockázatosabb eszközöket tartalmazó növekedési portfoliók sem teljesítettek 

jobban a kötvényeknél. A bruttó hozamoknál sokkal lényegesebb a nettó, hiszen a 

járulékfizetőket csak az érdekli, hogy a számlájukon lévő pénz milyen ütemben gyarapodik. 

Fontos tehát, hogy a pénztárak a befizetések mekkora hányadát fordítják működési költségeik 

fedezésére és a tartalékalapok feltöltésére. 1998-ban a tagdíj-befizetések 9 százalékát tették ki 

az effajta költségek, míg 2008-ra ez 4,7 százalékig süllyedt. A javuló tendencia tehát jól 

kivehető, 2008-ban az elvileg megengedett 5,5 százalékos küszöböt sem lépték át a levonások 

(2009-re viszont 4,5% a küszöb). Az utóbbi években a pénztárak működési költségei 

összegszerűen hasonlóak voltak az állami nyugdíjrendszeréhez. Járulékarányosan persze az 

utóbbi hatékonyabb, mivel háromszor annyi járulékot szed be. Figyelemre méltó, hogy az 

összes költség 46-64 százaléka adminisztrációs költség, ami talán valamit elárul a 

szabályozás bonyolultságáról is. 

 

A reform életbe lépése után nem várt mértékben özönlöttek a tagok a megalakuló 

pénztárakba: már 1998-ban több mint 1,3 millió, 1999-ben pedig 2 millió volt az összesített 

taglétszám.
147

 A társadalombiztosításban megingott bizalom és az ügynökök tevékenysége 

azt eredményezte, hogy nagyon sok olyan ember is átlépett a vegyes nyugdíjrendszerbe, 

akinél már akkor is kvázi egyértelmű volt, hogy ez veszteséges lesz számára. Zömük a 2002-

ig engedélyezett visszalépés
148

 ellenére is kitartott döntése mellett. E döntés sarkalatos pontja 

volt, hogy az átlépők automatikusan lemondtak a már megszerzett tb-jogosultságuk 

negyedéről, tehát főként azok voltak az átlépés kárvallottjai, akik aránylag hosszú szolgálati 

idővel, esetleg magas bértörténettel rendelkeztek. Becslések szerint akár minden ötödik 

pénztártag ilyen lehetett akkoriban (Augusztinovics et. al., 2002). A legtöbb tagot és ezzel 

együtt a legnagyobb vagyont néhány pénzintézeti hátterű pénztár volt képes összegyűjteni. 

Ezek nagyon gyorsan megszerezték a piac döntő részét. (Az 5 legnagyobb pénztár 2009-ben 

az összvagyon 81 százalékát, az összlétszám 84 százalékát birtokolta). A pénztáralapítással 

kísérletezők kétharmada már az első évben kudarcot vallott (megszűnt vagy beolvadt), így a 

működő pénztárak száma már 2001 óta 18 és 21 között mozog. A magánnyugdíjpénztárak 

jellemzően a mögöttük álló pénzintézetet bízták meg a vagyonkezeléssel. Vannak elemzők, 

akik szerint a koncentráltság, a vagyonkezelők közötti valódi verseny hiánya tükröződik a 

nagy, pénzintézeti háttérrel rendelkező intézményeknek a kicsi, általában munkáltatói 

pénztárakétól elmaradó nettó hozamteljesítményében (Matits, 2009). Más szakértők szerint 

viszont az említett különbségek csak véletlenszerűek, nem a szóban forgó okokra 

visszavezethetők (Hamecz, 2009). 

 

A fenti kitérő után kanyarodjunk vissza a társadalombiztosítási pillérhez. A magánpénztárak 

létrehozása ugyanis bár látványos lépés volt, még mindig az állami pillér képezte a 

nyugdíjrendszer meghatározó részét. A reform ebben a szegmensben kevésbé volt 

érzékelhető. Kétségtelenül történt néhány lényeges paraméterváltozás, a társadalombiztosítási 

nyugdíjrendszer problémái azonban máig elég hasonlóak a bő egy évtizeddel ezelőttiekhez.  
 

                                                                                                                                                        
egy legalább 40 százalékban részvényeket tartalmazó „növekedési” portfoliót is. A nem választó tagok az 

életkoruk alapján kerültek besorolásra, ennek következtében a viszonylag fiatalok számára várhatóan 

előnyösebb növekedési portfolió vált meghatározóvá. Balszerencsénkre pont a rendkívül gyenge 2008-as évre 

ment föl a kockázatosabb papírok aránya 40% közelébe, a korábbi konzervatív befektetési politika viszont nem 

tette lehetővé, hogy a jobb tőzsdei adatokkal jellemezhető korábbi években komoly nyereség képződjön. 
147 A 2009-es összesített taglétszám 3,02 millió fő.  
148 2000-ben átmenetileg a pályakezdők számára is megszűnt a kötelező belépés a vegyes rendszerbe. 2009 

második felében az 1957 előtt születetteknek ismét megnyílt a visszalépés lehetősége. 
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A reform által lényegesen módosult az özvegyi nyugdíjasok helyzete, mivel az özvegyek 

ezentúl a saját jogú nyugdíjuk mellett az özvegyi nyugdíjat is felvehették. Korábban arra volt 

csak lehetőség, hogy a kétféle járadék közül a nagyobbikat választhatta az illető. Cserében 

viszont az özvegyi nyugdíj az elhunyt nyugdíjának 50 százalékáról 20 százalékára csökkent 

abban az esetben, ha az özvegy saját jogú nyugdíjban is részesült. A szabályváltozásnak 

köszönhetően a hozzátartozói ellátások száma közel 20 százalékkal növekedett. 

 

Megváltozott a nyugdíjak indexálási szabálya is: fokozatosan bevezették a svájci indexálást, 

amely fele részben az árakhoz, fele részben a nettó nominálbérekhez igazítja a járadékokat. A 

nyugdíjtörvény 1999-re még az addig alkalmazott bérindexálást írta elő, majd 2000-ben az 

infláció és a béremelkedés részaránya 30-70 lett, 2001-től pedig az említett svájci szabály 

következett. 1999-ben a kormány módosította az arra az évre vonatkozó indexet: egységes 

összegű (3500 Ft) emelés mellett döntött azzal a megkötéssel, hogy az emelés százalékos 

aránya két korlát közé kell, hogy essen (11% és 25,5%). 

 

1998-tól a súlyosabb korhatár alatti rokkantnyugdíjasok ellátása az OEP-tól a 

Nyugdíjbiztosítási Alaphoz került. Járulékátcsoportosításra nem került sor, mivel a lépés 

éppen az egészségügy súlyos pénzügyi zavarainak enyhítését szolgálta.  

 

A reform egyes intézkedéseket a távoli jövőbe halasztott: például 2013-tól rendelte 

kiegyenesíteni a szolgálati idő-skálát. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjszámításkor plusz egy év 

szolgálati idő mindig ugyanannyi százalékponttal emeli a nyugdíj és a beszámított kereset 

arányát. 2013-ig viszont a nyugdíjskála alsó részén az emelkedés nagyobb.
149

 Jelentős 

különbség, hogy az ominózus szorzók 2013-tól a bruttó, és nem a nettó keresetre 

vonatkoznak, vagyis ez képezi majd a beszámítás alapját. Ezen kívül a sávok magasra 

helyezésével a törvény fokozatosan csökkentette a degresszió és a befogadási korlát szerepét. 

Az előbbi 2013-tól el is tűnik. A 2013-ra tervbe vett módosítások közül a legérdekesebb 

azonban mégis az, hogy a nyugdíjak adóköteles jövedelemmé válnak. A szakemberek azóta is 

élénken találgatják, hogy ez miként fog megvalósulni, a nyugdíjtörvény ugyanis semmit nem 

árul el. (Például rejtély, hogy mekkora lesz az adókulcs, milyenek lesznek a kedvezmények, 

mi lesz a korábban megállapított és a pénztárak által szolgáltatott nyugdíjakkal (Nyugdíj és 

Időskor Kerekasztal, 2009)). 

 

Az eredeti reformelképzelések a munkáltatói nyugdíjjárulék kulcsát az addigi 24 százalékról 

1999-re 23 százalékra, 2000-re 22 százalékra kívánták csökkenteni. Ezzel párhuzamosan a 

foglalkoztatottak járulékait a törvény emelni rendelte: az 1997-es 6 százalékról évente egy 

százalékpontos növekedéssel 2000-re 9 százalék lett volna a kulcs. Az utóbbin belül 1 

százalék ment volna a társadalombiztosítási, a többi pedig a magánpénztári pillérbe. Így az 

összes járulékterhelés végig 31 százalék maradt volna. A következő törvényhozás a gazdaság 

élénkülésének reményében a járulékterhelés csökkentését határozta el. Így a foglalkoztatók 

járuléka 2001-ben 20 százalékra, 2002-ben 18 százalékra mérséklődött. A foglalkoztatotti 

járulék 8 százalékos maradt, amiből 6 százalék illette meg a magánnyugdíjpénztárakat. 

 

                                                 
149 2013-ig ha valaki 10-24 év szolgálati idővel rendelkezik, akkor minden plusz egy év szolgálati idő 2 

százalékponttal növeli a nyugdíjat (illetve a nyugdíj arányát a beszámított keresethez). E fölött egészen 35 

szolgálati évig az emelkedés mindössze 1 százalékpont, majd 36-tól 40 évig 1,5, végül (2008 óta) ismét 2. A 

magánnyugdíjpénztári tagok az ezzel a skálával számolt nyugdíj háromnegyedét kapják. 2013-tól minden év 

1,65 százalékot ér, illetve a vegyes rendszer tagjainak 1,22 százalékot. 
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V/14. táblázat 

 

A nyugdíj-járulékkulcsok alakulása 

 

Járuléktípus / év 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Foglalkoztató által fizetendő tb 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24 24 22 22 20 

Biztosított által fizetendő 
nem magánnnyugdíjpénztári tag 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 

magánnyugdíjpénztári tag - - - - - - 1 2 2 2 

Járuléktípus / év 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
Foglalkoztató által fizetendő 

tb 18 18 18 18 18 21 24 24 24 

korkedvezmény- biztosítási* - - - - - 13 13 13 13 

Biztosított által fizetendő 
nem magánnnyugdíjpénztári tag 8 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 

magánnyugdíjpénztári tag 2 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 

Forrás: APEH, MSZOSZ 

Megjegyzés: */ Ezt a költségvetés csökkenő mértékben átvállalta: 2007-ben 100%-ban, 2008-ban 75%-ban, 

2009-ben 50%-ban, 2010-ben 25%-ban, utána 0%-ban. 

 

1998-at követően a Nyugdíjbiztosítási Alap deficitje egyre aggasztóbb méreteket kezdett 

ölteni. A hiány egyik kézenfekvő forrása a 2. pillér létrejötte, hiszen az oda irányított 

járulékok hiányoznak a társadalombiztosításból.
150

 Az indexálás módosítása és a 

foglalkoztatotti járulékok emelése önmagában ezt még ellentételezte volna, azonban a 

továbbiakban több olyan tétel is csatlakozott hozzá, amelyekkel együtt az egyenleg azóta is 

erősen negatívnak adódik. Az egyik legjelentősebb közülük a munkáltatói járulékkulcsok 

említett mérséklése volt, a másik pedig a 13. havi nyugdíj bevezetése. Utóbbi plusz egyhavi 

járadék fokozatos hozzáadását jelentette a nyugdíjakhoz. 2003-ban még csak plusz negyed 

havi járt, majd 2006-tól már egy teljes havi, ami 8,3 százalékos emelésnek felelt meg. Nem 

ilyen súlyú, de azért jelentős változás volt az addig az elhunyt nyugdíjának 20 százalékát 

kapó özvegyi nyugdíjasok hozzátartozói ellátásának 50 százalékos emelése is 2003-ban, és az 

50 százalékot kapó özvegyi nyugdíjasok ugyanezen ellátásának 60 százalékra emelése 2006-

2007-ben. Valamelyest növelte a kiadásokat a 2006-2008. és 2010. években megvalósított 

nyugdíjkorrekciós program is.
151

  

                                                 
150 Sokan kifogásolják (Németh, 2006; Jousten, 2007) a magánpénztárak megalakulásához köthető eladósodás 

azon vonzatát, hogy az ominózus lépéssel a kormány a saját adósságát implicitből explicitté transzformálta. 

Implicit adósság alatt a rendszerben rejlő, a jövő nyugdíjasai részéről meglévő követeléseket értjük, explicit alatt 

pedig a hagyományos, kötvénykibocsátásban megtestesülő adósságot. A nyugdíjkasszában keletkező hiány 

kötvényfinanszírozása hirtelen megnövelte az explicit adósságállományt. Utóbbi kellemetlenebb kötelezettség, 

mint az implicit, hiszen a kötvénytulajdonosok ki nem fizetése sokkal drámaibb következményekkel járhat, 

mintha a jövő nyugdíjasainak illetménye kerülne megkurtításra. Úgy is mondhatjuk, hogy a kormány a saját 

kötelezettségeit jogilag kikényszeríthetőbbé tette. Ezzel szemben el lehet mondani, hogy a pénztárak színre 

lépése segített abban, hogy a nyugdíjrendszerben az évtizedek múlva várható demográfiai folyamatok okozta 

hiány látványosabbá váljon. A változás a hiány hosszú távú lefutását egyenletesebbé tette: most adósságot okoz, 

később viszont a pénztárak mentesítik a tb-t a nyugdíjfizetések negyede alól. E nélkül a jelenbéli helyzet jobb is 

lehetne, azonban egy ilyen szituációban mennyire lennének a döntéshozók arra ösztönözve, hogy elhárítsák a 

30-40 év múlva bekövetkező súlyos problémákat?  
151 A program főként a ’90-es évek első felében nyugdíjazott, a nyugdíjszabályok és a gazdasági körülmények 

miatt rosszul járt személyeket igyekezett kárpótolni. A 2009-re tervezett intézkedéseket a válság miatt 2010-re 

halasztották, a 2010-re tervezett emelések pedig elmaradnak. A program bevezetéskori hatása összesen 100 

milliárd Ft körüli volt (SZMM). 



KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE – 1990-2010) 
 

 298 

Orbán és Palotai (2005) nyugdíjszimulációs modelljük segítségével megbecsülték, hogy a 

különféle intézkedéseknek milyen hatása volt a nyugdíjrendszer fenntarthatóságára. Ezt a 

nyugdíjrendszer nettó implicit kötelezettségállományának (nik) számszerűsítésével ragadták 

meg. A nik a nyugdíjalap jövőbeli egyenlegeinek diszkontált jelenértéke. 2005-ben a nik 

nagyjából a GDP -200 százaléka volt, vagyis ennyit kellett volna összesen kigazdálkodni 

ahhoz, hogy a nyugdíjrendszert (az idők végezetéig) egyensúlyban tartsák. Ebből -59 

százalékot „biztosított” az 1998-as reform utáni állapot, további -93 százalékot adtak hozzá a 

járulékcsökkentések, a 13. havi nyugdíj pedig durván -46 százalékért volt felelős. A hiány 

rövidtávon is látványos méreteket öltött: 2002-től permanensen a GDP 1,5 százaléka fölé 

került, 2006-ban elérte a GDP 2,3 százalékát. A kedvezőtlen költségvetési folyamatokat 

megállítandó sor került a járulékok emelésére: a munkáltatók járuléka 2007-ben 21 

százalékra, 2008-ban 24 százalékra nőtt, a foglalkoztatottaké 2008-ban 8,5-ről 9,5 százalékra. 

Az utóbbiak által fizetett plusz egy százalék a tb-t illette. Érdekes, hogy a nyugdíjalap ellátási 

egyenlege (járulékbevétel – nyugdíjkiadás) mindezek után nem javult alapvetően. Ezt részben 

magyarázza, hogy a nyugdíjkassza ellátási feladatai is nőttek, mivel 2007-től az 

Egészségbiztosítási Alaptól ide került át a III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági 

nyugdíjak és a kapcsolódó hozzátartozói ellátások finanszírozása. A plusz feladatot 2007-ben 

egyösszegű pénzátutalás, 2008-tól a már tárgyalt járulékemelés fedezte. (Az 

egészségbiztosítási járulék ugyanennyivel csökkent.) A magasan maradó hiány és a 2008-ban 

kezdődött gazdasági válság elkerülhetetlenné tette, hogy többek között a (jelen és jövőbeli) 

nyugdíjasokon is spóroljon a költségvetés. Az ennek érdekében hozott legfontosabb 

intézkedések a következők voltak: 

 

 2008-ban megváltozott az induló nyugdíjak számítási szabálya. A bruttó keresetekből 

le kell vonni az adott évben érvényes nyugdíj-, egészségbiztosítási, munkavállalói és 

vállalkozói járulékokat, és csak a járulékok levonása utáni bruttó kereset számít. Ezen 

kívül a nyugdíjszámítás alapjául szolgáló kereseteket a nyugdíjazás előtti év szintjére 

kell valorizálni (teljes valorizáció). (Az előbbi csökkenti, az utóbbi növeli a 

nyugdíjakat, de számítások szerint átlagos körülmények között az előbbi hatása 

domináns).
152

 

 Szigorodott az előrehozott nyugdíjazás szabályozása is: előrehozott nyugdíjra a 

férfiak a 60., a nők az 59. életévük betöltésével jogosultak akkor, ha 40 év szolgálati 

időt szereztek. Csökkentett összegű előrehozott nyugdíjhoz legalább 37 év szolgálati 

idő szükséges. 

 2009. második felétől megszűnt a 13. havi nyugdíj. 

 Folytatódott a korhatáremelés: az 1951 után születettekre vonatkozó korhatár évente 

fél évvel növekszik addig, amíg el nem éri a 65 évet (62-ről indulva). Párhuzamosan 

növekszik az előrehozott nyugdíjazás korhatára is. 

 A nyugdíjemelések mértéke 2010-től a gazdasági növekedésnek is függvénye. A 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy csak 5 százalék feletti GDP-növekedés esetén 

maradna az 50-50 százalékos arányt jelentő svájci indexálás, 4 és 5 százalék közé eső 

növekedési ütem mellett 60 százalék, 3 és 4 százalék közötti növekedés esetén 80 

százalék, 3 százalék alatti bővülés mellett pedig 100 százalékos az infláció súlya. 

                                                 
152 2010-től pedig következett a szuperbruttósítás: a pótolni vállalt kereset kiszámításában a 2010-es vagy 

későbbi évek járuléktalanított keresetéhez hozzá kell számítani a kereseteket terhelő munkáltatói 

társadalombiztosítási járulékot, s ezt a jövedelemadó alapot kell a nyugdíjbiztosítás nettósító eljárásának 

alávetni. Ez a nyugdíjak szintjét különösebben nem befolyásolja, viszont cserében még követhetetlenebbé teszi a 

nyugdíjak kiszámítását (Nyugdíj és Időskor Kerekasztal, 2009). 
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Több, az előbbieknél kisebb hatású, de figyelemre méltó változás is történt még a tárgyalt 

időszakban. Például 2008 óta azok a rokkantsági nyugdíjat igénylők, akiknek az 

egészségkárosodását az elbírálást végző orvosok nem ítélik súlyosnak, rehabilitációs 

járadékot kaphatnak. Ennek célja, hogy egy átmeneti időszak után – mely alatt az érintett 

együttműködik az őt segítő szervekkel – vissza lehessen térni a munkaerőpiacra. Szintén az 

aktív kereső időszak meghosszabbítása a szándéka annak a rendelkezésnek, amely a korhatár 

alatti nyugdíj melletti keresőtevékenység során elért éves keresetet maximálja a minimálbér 

tizenkétszeresében. 

 

A bemutatott szigorítások jelentősen megnehezítették a nyugdíjasok, ezen belül főként a 

jövőbeli nyugdíjasok helyzetét, ugyanakkor hatásosan csökkentik a Nyugdíjbiztosítási Alap 

hiányát. A deficit a jelenleg megismerhető szimulációs eredmények (lásd a következő ábrát) 

szerint ugyan a jövőben nem tűnik el teljesen, de kezelhető mértékűvé válik. Hogy még ilyen 

szintű megszorítások sem elegendőek az egyensúlyhoz, annak oka a várhatóan kedvezőtlen 

munkapiaci és demográfiai helyzet. 

 

V/7. ábra 

A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételeinek és nyugdíjkiadásainak 

várható egyenlege a GDP százalékában
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Forrás: Pénzügyminisztérium, 2009. szeptember 

 

Ami az egyik oldalon hiányt, eladósodást jelent, az más szempontból jótékonynak 

bizonyulhat. A járulékcsökkentés például okozhatott foglalkoztatás-bővülést, a különféle 

jogcímeken végrehajtott nyugdíjemelések pedig javították a nyugdíjasok életszínvonalát. 

1997-től egészen 2008-ig (2007 kivételével) minden évben nőtt a nyugdíjak reálértéke. 

Kiemelkedő volt a 2002. és a 2003. év, a maguk 10 illetve 8,6 százalékos reálérték-

növekedésével. Az 1997-2008-as intervallumban összesen 60 százalékkal nőtt a nyugdíjak 

vásárlóértéke, 4 százalékponttal jobban, mint a béreké. Viszont 2009-ben 6,9 százalékkal 

esett a vásárlóerő, főként a 13. havi nyugdíj második részletének elmaradása miatt. Ezzel a 

nyugdíjasok pozíciója 4,6 százalékkal romlott a fizetésből élőkhöz képest. 

 

Röviden vizsgáljuk még meg, hogy a magyar nyugdíjszínvonal nemzetközi viszonylatban 

hogyan értékelhető. Az Eurostat 2007-es adatai szerint az Európai Unió egy átlagos 
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nyugdíjasára jutó nyugdíjkiadás összehasonlító áron 1,8-szor nagyobb volt, mint a magyar 

nyugdíjasokra jutó költés. Ezen belül a legfejlettebb országokhoz tartozó érték több mint 

kétszeresnek adódott: Ausztria: 2,7; Németország és Franciaország: 2,2; Olaszország: 2,3; 

Spanyolország: 1,5. Ugyanakkor a hozzánk gazdasági fejlettségben közelebb álló 

országokban általában szerényebb a nyugdíjasok életszínvonala: Szlovákia: 0,8; Románia: 

0,4; Bulgária: 0,4; Lengyelország: 1; Szlovénia: 1,3; Csehország: 1; Lettország: 0,5. Az 

összes nyugdíjkiadás GDP-vel vett hányadosa megmutatja, hogy egy ország saját erejéhez 

képest mennyit áldoz a nyugdíjakra. A magyar 10,4 százalékos értéket a nálunk fejlettebb 

országok többsége meghaladja: Ausztria: 13,8 százalék; Németország: 12,4 százalék; 

Franciaország: 13,3 százalék; Olaszország: 14,6 százalék; Spanyolország: 9 százalék. Az 

Európai Unió átlaga 11,8 százalék. Viszont a kevésbé fejlett uniós országok többsége az 

összes jövedelmének kisebb hányadát fordítja az idősekre: Szlovákia: 7,3 százalék; Románia: 

6,4 százalék; Bulgária: 7,3 százalék; Lengyelország: 11,6 százalék; Szlovénia: 9,7 százalék; 

Csehország: 8,2 százalék; Lettország: 5,3 százalék. Az adatokból az olvasható ki, hogy a 

fejlettebb országok nemcsak abszolút, de relatív értelemben is többet áldoznak a nyugdíjasok 

anyagi biztonságára. 

 

Végezetül az alábbi táblázat betekintést nyújt az e sorok írásakor legfrissebb létszám- és 

járadékadatokba. 

 

V/15. táblázat 

 

A nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma és az ellátások átlagösszegei 

2010 januárjában (emelés után) 

 

Ellátás- 

típus 

Ellátások 

összesen 

Öregségi 

nyugdíj 

Rokkantsági nyugdíj 
Özvegyi,  

szülői nyugdíj 
Árvaellátás 

Nyugdíjszerű 

ellátások kor- 

betöltött 

korhatár 

alatti 

Létszám (fő) 2980277 1719001 370934 379326 133932 100031 249978 

Átlagösszeg 

(Ft) 
83689 98804 85177 69992 57907 34536 29963 

Forrás: ONYF 

 

 

5. Az egészségügy helyzetének alakulása 
 

5.1. A lakosság egészségi állapota 

 

Nemzetközi összehasonlításban Magyarország lakosságának egészségi állapota kedvezőtlen. 

Az egészségi állapotot jól tükrözi a születéskor várható átlagos élettartam mérőszáma.
153

 A 

hazai viszonyokat elemezve azt tapasztalhatjuk, hogy a nők és a férfiak várható élettartama 

lassan ugyan, de emelkedik. 1990-ben a férfiak születéskor várható átlagos élettartama 65,1 

év volt, a nőknél ez az érték 73,7 év. 2007-től a férfiak 4,1 évvel, a nők pedig 3,6 évvel 

számíthatnak hosszabb élettartamra.  

 

Nem elégedhetünk meg azonban az átlagéletkor meghosszabbításával, legalább olyan fontos, 

hogy közben az életminőség is javuljon. Örvendetes lenne, ha az élettartam növekedését az 

                                                 
153 Az az életkor, amelyet átlagosan megélhet egy ma született nő vagy férfi. 
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egészségben várható élettartam növekedése kísérné. A két nem élettartamait összevetve 

szembeszökő, hogy a férfiakéhoz képest a nők várható élettartama egészségben is, és 

betegségben is hosszabb időtávot fog át. A legfeljebb 70 éves nőkre általában véve 

másfélszer több betegségben eltöltött idő vár, mint az ugyanolyan korú férfiakra, miközben a 

teljes várható élettartamuk 10-12 százalékkal haladja meg bármely életkorban a férfiakét. 

 

V/8. ábra 

Egészségben várható élettartam nemek szerint (2007)
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Forrás: KSH 

 

Mindkét nem esetében a születéskor és a 65 éves korban egészségesen várható átlagos 

élettartamban egyaránt az utolsó helyek egyikét foglaljuk el az európai országok között. Ezen 

mutatók tekintetében jócskán elmaradunk a többi országtól, bár az évek során növekvő 

tendenciát figyelhetünk meg az egészségben várható élettartam terén. Magyarországon 2007-

ben a születéskor egészségesen várható átlagos élettartam a férfiaknál 55,0 év, a nőknél 57,6 

év, az EU átlaghoz képest a férfiak 6,6 évvel vannak elmaradva, a nők pedig 4,7 évvel. A 65 

éves korban egészségesen várható átlagos élettartamban is az utolsó helyek egyikét foglalják 

el a férfiak 5,3 évvel, a nők pedig 5,8 évvel. Az EU átlagtól a férfiak 3,4 évvel maradnak el, 

míg a nők 3,1 évvel.  

 

Az élettartam szorosan összefügg az egészségi állapottal, ez utóbbira pedig meghatározó az 

életmód szerepe, valamint az egészségügyi ellátórendszer állapota, annak finanszírozása. 

Ebben a fejezetben sorra vesszük az említett feltételeket. 

 

 

5.2. Életmód és egészség 

 
Az elmúlt évtizedekben egyre erősödött a fogyasztás társadalmi-kulturális hátterének változása, mely 

elsősorban értékrend változásokban testesült meg. Egyre nagyobb súly került a fizikai és a társadalmi 

környezettel való kiegyensúlyozott és harmonikus kapcsolatokra is, az egészségtudatosság 

megjelenésére és megerősödésére. 

Manapság egyre inkább előtérbe kerül az egészséges táplálkozás, az emberek fontosnak tartják 

egészségük megőrzését. Társadalmunkban a káros anyagok fogyasztása egyre nagyobb veszélyt jelent. 

Gyengül az emberek immunrendszere, egyre több a daganatos megbetegedés, allergiás betegségek 



KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE – 1990-2010) 
 

 302 

alakulhatnak ki. Fontos probléma, hogy hazánk élen jár a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos 

betegségek terén. Egészségesebb, tudatosabb táplálkozással ezek a betegségek elkerülhetőek lennének. 

A szervezet egészségének fontos szerepe van, ugyanis a test egészségi állapota hatást gyakorol az 

értelmi és érzelmi állapotra egyaránt. 

Az emberek életmódját, egészségi állapotát, fogyasztási szokásait nagyban befolyásolják a társadalmi-

gazdasági és a környezeti tényezők, az iskolázottsági szint és a jövedelmek színvonala.  

 

Hazánkban az élelmiszer-fogyasztás mind mennyiségileg, mind pedig az energiatartalom 

alapján már régóta meghaladja országosan a táplálkozás-élettanilag ajánlott szintet. Az 

élelmiszerfogyasztás összetétele sem tekinthető optimálisnak az egészségmegőrzés 

szempontjából, de ha hosszabb időszakot vizsgálunk, észrevehetjük a szakemberek által 

kívánatosnak tartott változásokat is, mint például a cereáliák, cukor és méz arányainak 

csökkenését. A zsiradékok magas aránya nem változott, de összetétele a növényi eredetű 

termékek irányába tolódott el. Nem sokkal nőtt a hús, hal és burgonya aránya a 

táplálkozásban, viszont az egészséges táplálkozás egyik lényeges összetevője a friss zöldség, 

gyümölcs és egyéb növényi eredetű élelmiszerek aránya jelentősen megnőtt az elmúlt 

években. Az utóbbi évtizedekben a külkereskedelem bővülése következtében mérséklődött az 

idényszerűség a lakosság zöldség- és gyümölcsfogyasztásában, az még mindig elmondható, 

hogy a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása az év során nem egyenletesen oszlik el. Az 

európai országok között mind a zöldség-, mind a gyümölcsfogyasztásban a középmezőny 

végén helyezkedünk el, amelyből csak az almafogyasztás kivétel, ebben a rangsor felső 

harmadába tartozunk. 

 

A táplálkozás összetett módon befolyásolja az egészségi állapotot. Nagyban hozzájárul az 

egészség megőrzéséhez, ugyanakkor bizonyos táplálkozási szokások kockázatot jelentenek 

több betegség kialakulásában. A tápanyagokkal bevitt napi átlagos energiabevitel elsősorban 

a férfiak körében jóval meghaladja az optimális 11,3 MJ-t. A lakosság negyedével többet 

fogyaszt a táplálkozás-élettanilag ajánlottnál. Ezt alátámasztja a súlyfelesleggel rendelkezők 

és az elhízottak egyre magasabb aránya.  

 

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 tovább 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 betegség, az 

ischaemiás szívbetegség, az agyérbetegség, és a cukorbetegség. 

 
Az elhízás kialakulásában életmódbeli és környezeti tényezők egyaránt szerepet játszanak. Az elhízás 

meghatározására a leggyakrabban alkalmazott mutató az úgynevezett testtömeg index (BMI), amely a 

testtömeg és a testmagasság négyzetének hányadosa. Eszerint 4 fő tápláltsági kategóriát 

különböztetünk meg. A WHO meghatározása szerint egy személy kórosan sovány, ha a BMI értéke 

kisebb, mint 20, valamint normális a testsúlya, ha a BMI értéke 20 és 25 közé esik. A 25 kg/m2 feletti 

BMI értéknél túlsúlyról, 30 kg/m2 BMI felett pedig már elhízásról beszélünk. A túlsúly és elhízás 

vizsgálatánál figyelembe vettük a 2009. évi Európai lakossági egészségfelmérést is. 
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V/9. ábra 

A túlsúlyosak és 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. 

 

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. 

 
Az elmúlt évtizedekben több alkalommal is végeztek hazánkban lakossági adatfelvételt, amelynek 

során vizsgálták az életmód és az egészség-magatartás különböző jellemzőit. A vizsgálatok közül az 

1984. évi mikrocenzust, az 1994. évi Egészségi Állapot Felvételt és a 2000. és 2003. évi Országos 

Lakossági Egészségfelmérést vesszük figyelembe. 

 

A dohányzás súlyos egészségproblémákat okoz, jelentősen növeli az egyes 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 különböző felmérésekben szereplő korcsoportok valamelyest eltérnek egymástól, de 

megállapítható, hogy a dohányzás gyakorisága 1984 és 2003 között a férfiak körében 

valamelyest csökkent, a nők körében viszont emelkedett. Ez tükröződik a nők tüdőrák okozta 

halálozási adataiban is. A 15 évesnél idősebb népesség körében az 1990. évi 2507 gramm/fő 

elszívott cigarettamennyiség 2007-re fejenként 1767 grammra csökkent. 
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V/10. ábra 
 

Dohányzás és alkoholfogyasztás 
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Forrás: KSH 

 

A túlzott alkoholfogyasztás
154

 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 

problémákat okoz, valamint közvetlen vagy közvetett módon halálhoz is vezethet. 
 

A túlzott alkoholfogyasztás az esetek jelentős részében májzsugorhoz vezet, de jelentősen növeli a 

légzőrendszeri, agyérrendszeri megbetegedések, a szájüreg és a garat daganatai, a sérülések, 

mérgezések kialakulását és a korai halálozások számát. A nagyivás emeli a stroke kockázatát is, 

különösen a nők körében. A betegségek kialakulásában játszott szerepe mellett az alkoholfogyasztás 

ön- és közveszélyes módon hozzájárulhat közúti balesetek bekövetkezéséhez, sérüléseket vagy akár 

halált okozva. A mértékletes alkoholfogyasztás ugyanakkor jótékony hatással lehet az egészségre, 

csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. 

 

A 90-es évek után csökkenésnek indult a férfiak körében a mértéktelen alkoholfogyasztás, a 

nőknél viszont növekedést tapasztalhatunk az ezredfordulóig. Összességében csökkenés 

tapasztalható az alkoholfogyasztás terén a 15 év feletti lakosság körében, hiszen amíg 1990-

ben 13,9 liter alkoholt fogyasztottak fejenként az emberek, addig ez az érték 2007-re 12,6 

liter/fő-re csökkent. A vizsgált időszakban az egy főre jutó borfogyasztás csökkent, míg a 

sörfogyasztás ezzel párhuzamosan emelkedett.  

 

 

5.3. Betegségek, balesetek, halálozások 

 

Hazánkban nem mondhatók kedvezőnek az egészségi paraméterek. Jól ismert, hogy az idült, 

nem fertőző betegségek, mint a daganatos betegségek, a szív-és érrendszeri kórképek, illetve 

anyagcsere betegségek nemcsak korai halálozást, hanem jelentős életminőség romlást, 

rokkantságot is előidéznek. A lakosság egészségi állapot javításának egyik eszköze a 

prevenciós jellegű programok népszerűsítése, melyek célja a betegségek korai megtalálása, 

így a gyógyítás minél hamarabbi elkezdése. A prevenciós programok legnagyobb problémája, 

                                                 
154 A 2000. és 2003. évi Országos Lakossági Egészségfelmérés nagyivónak sorolta be azokat a férfiakat, akik 

egy héten több mint 14 egységnyi alkoholt fogyasztottak, ami 5 l sörnek, 2 l bornak vagy 6 dl röviditalnak felel 

meg, illetve azokat a nőket, akik egy héten több mint 7 egységnyi alkoholt fogyasztottak, ami 2,5 l sörnek, 1 l 

bornak vagy 3 dl röviditalnak felel meg. 
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hogy kevesen mennek el a szűrővizsgálatokra és a megelőzés hiánya többlet terhet ró az 

egészségügyi kiadásokra. Szűrővizsgálatokon való részvétel nélkül elképzelhető, hogy a 

betegségek már csak olyan későn kerülnek felismerésre, amikor kezelésük már sokkal többe 

kerül. 
 

Hazánkban a legfőbb halálozási okok közé tartoznak a keringési rendszer betegségei, főleg a 

szív- és agyérbetegségek. Ez a halálozási érték kiemelkedően magas, az európai országok 

átlagát is jócskán túllépi. Az összes halálozás több mint harmadáért felelősek ezek a 

betegségek, sőt ez az arány a 90-es évektől napjainkig folyamatosan emelkedett. Kedvező 

jelenség, hogy az agyérbetegségek okozta halálozás a két évtized alatt harmadával csökkent, 

a heveny szívizom-elhalások száma a felére mérséklődött, azonban az egyéb ischaemiás 

szívbetegségek által okozott halálozás több mint 80 százalékkal nőtt.  
 

A daganatos megbetegedések miatt is magas a halálozási arány Magyarországon. Ez a fajta 

betegség a második leggyakoribb halálozási ok, míg a 90-es években a halálozások több mint 

20 százalékát tette ki, addig mára a halálozások negyedéért felelős. A rosszindulatú 

daganatok által okozott halálozás súlyos népegészségügyi problémát jelent Magyarországon. 

A halálozások közel negyedét ezek a betegségek okozzák. A daganatos megbetegedések által 

okozott halálozások száma a 90-es évek végéig folyamatosan emelkedett, tetőpontját 1999-

ben érte el, azóta folyamatosan magas szinten van, kisebb visszaesést csak 2005-től 

figyelhetünk meg. Egyes daganatok okozta halálozások kismértékben csökkentek, mások 

viszont emelkedtek. A nőknél átalakult a daganatos halálozás sorrendje is. Az egyre 

gyakoribbá váló tüdőrák vált vezető daganatos halálokká, megelőzve a vastagbél- és 

emlőrákot. Ezek a halálozási számok európai, sőt közép-kelet-európai összehasonlításban is 

kiemelkedően magasak. 
 

A fejlett világban leginkább a keringési rendszer betegségei és a daganatok számítanak vezető 

haláloknak, és kialakulásukban 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 alkohol- és drogfogyasztással 

hozhatók összefüggésbe. A korai tünetfelismerés számos későbbi súlyos megbetegedés megelőzését, 

krónikus betegségek kialakulását akadályozhatja meg. 
 

V/11. ábra 
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Magyarországon a közegészségi helyzet egyik tradicionális fokmérője a tbc-s 

megbetegedések gyakorisága. A tüdőszűrő vizsgálat olyan radiológiai és fototechnikai 

módszerrel végzett szakvizsgálat, amely elsősorban a tüdőtuberkulózisban, illetve 

tüdődaganatos megbetegedésben szenvedők felkutatását célozza. A szűrőállomások száma az 

elmúlt húsz év alatt kisebb ingadozásokat mutatott, összességében mára közel 3 százalékkal 

nőtt 1990-hez képest. Ma már nem kötelező a szűrővizsgálat, amit jól mutatnak az adatok is. 

A szűrővizsgálatokon való részvétel tekintetében alacsony hajlandóságot mutat a társadalom, 

hiszen a két évtized alatt több mint felére csökkent a tüdőszűrések száma. 

 

A fogászatokon is egyre kevesebben jelennek meg. A 90-es évek elején közel másfél millió 

gyermek jelent meg a kezeléseken, ám ez a szám a 90-es évek közepére 1100 ezer főre 

mérséklődött. 1996-ban megállt a csökkenés, és innentől folyamatos emelkedést 

tapasztalhatunk. 2004-re a fogászaton megjelent gyermekek száma ismét közelít a másfél 

millió főhöz. A felnőttek körében nem ilyen kedvező a tendencia, hiszen itt folyamatos 

csökkenést tapasztalhatunk. Míg 1990-ben több mint 9 millióan mentek el fogászati szűrésre, 

addig mára ez a szám a felére csökkent. 

 

A balesetek aránya a halálozásokon belül viszonylag alacsony. A közlekedési balesetek, 

munkabalesetek, otthoni balesetek az elmúlt húsz év során javuló tendenciát mutatnak. A 

személysérüléses közúti közlekedési balesetben megsérültek száma közel harmadával 

csökkent, míg a halálos kimenetelű balesetek 60 százalékkal mérséklődtek a két évtized 

során. A vasúti balesetek száma is jelentős mértékben csökkent, mára 90 százalékkal 

kevesebb sérülés történik, mint a 90-es évek elején. A halálos otthoni balesetek száma is 

felére csökkent húsz év alatt, és a munkabaleset során meghalt, megsérült személyek száma is 

negyedére csökkent. Ha a munkabaleset során meghalt, megsérült személyek arányát 

vizsgáljuk ezer alkalmazottra vetítve az elmúlt években, szintén kedvező tendenciát 

fedezhetünk fel. Míg 1990-ben ez az arány közel 44 százalék volt, mára 6,6 százalékra 

mérséklődött. Egyedül a tűzesetek mutatnak emelkedő tendenciát, 1990-től 2007-ig 2,5-

szörösére nőtt, majd 2008-ra enyhén mérséklődött, de még így is közel kétszerese az 1990. 

évinek. 

 

A megyei mentőszervezeti rendszer 2005 nyaráig állt fenn, majd az ország európai uniós 

csatlakozása után a megyék szerepét a regionális mentőszervezetek vették át, a hét 

magyarországi régiónak megfelelően.  

 
A regionális felosztás során a mentőállomások kategorizálása is átalakult: A „C” jelű mentőállomáson 

legkevesebb nyolc mentőgépkocsi üzemel, és a mentőállomást orvos vagy mentőtiszt, ill. főápoló és 

garázsmester vezeti. A „B” jelű mentőállomáson 4-7 db mentőgépkocsi teljesít szolgálatot, vezetője 

mentőtiszt vagy mentőszakápoló. Az üzemeltetés műszaki ügyeit a mentőállomás műszaki gondnoka 

végzi. Az „A” jelű mentőállomáson 2-3 db mentőgépkocsi üzemel, vezetője mentőtiszt vagy 

mentőszakápoló.  

 

A mentőállomások számában 35 százalékos volt a javulás az elmúlt húsz év alatt. A 

mentőfeladatok számát vizsgálva a 90-es években folyamatos növekedett, a csúcsát 1999-ben 

érte el, majd egy folyamatos csökkenést figyelhetünk meg. Mára a mentőfeladatok száma az 

1990-es évi feladatok 65 százalékát adja, az 1999-es csúcshoz viszonyítva 2007-re a felére 

csökkent. Eddig a mentőfeladat a mentést és az egyszerű betegszállítást jelentette, de a két 

feladat szétválasztása miatt 2008-tól az egyszerű betegszállítást már nem az Országos 

Mentőszolgálat végzi, így a mentőfeladatok száma 2007-hez képest a harmadára esett vissza. 
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Évente átlagosan kilenc napot töltenek táppénzes állományban a magyar munkavállalók. A 

rendszerváltás idején a hazai biztosítottak még jóval többször mentek táppénzre, 1990-ben 

átlagosan 22, 1993-ban pedig 19 nap betegszabadságot vettek ki. A táppénzre menők 

számának látványos csökkenése azzal is összefügg, hogy a fordulat első éveiben egymillió 

betegszabadságra jogosult személy szorult ki a munkaerőpiacról, ahol így a korábbi 4,5 millió 

fő helyett ma már csak 3,5 millióan találnak munkát. Az adatokból azt is láthatjuk, hogy míg 

1993-ban 73 millió táppénzes napot kellett a társadalombiztosításnak finanszíroznia, tizenöt 

évvel később már csak 33 milliót fizetett meg. 

 

A betegállomány költségeit 1992 óta részben már közvetlenül a munkáltatóknak kell állniuk, 

ugyanis az OEP csak a 16. naptól kezdve folyósít táppénzt. Addig a betegszabadsággal járó 

ellátmányt a munkaadó fizeti. A táppénzes állománnyal összefüggő napi kiadások nominális 

összege az utóbbi két évtizedben a tizenháromszorosára emelkedett. Míg 1990-ben napi 260 

forintot kellett fizetni, 2008-ra ez az összeg már 3123 forintra emelkedett.
155

 A táppénzes 

állományban töltött átlagos idő egy-egy betegség kapcsán az utóbbi két évtizedben 1995-ben 

volt a legmagasabb, amikor is 40 napot töltöttek esetenként folyamatosan betegszabadságon a 

biztosítottak. Az időtartam azóta csökkent, 2008-ban egy-egy betegség kapcsán csak 28 

táppénzes napot engedélyeztek maguknak a biztosítottak. 

 

 

5.4. Az egészségügyi ellátórendszer 

 

Az orvos-beteg találkozások száma az Európai Unión belül Magyarországon az egyik 

legmagasabb, vagyis itt fordul a legtöbb ember orvoshoz. Az orvos-beteg találkozások száma 

folyamatosan emelkedett 2006-ig, azonban a 2007-ben elindított egészségügyi reform 

hatására erőteljes csökkenést tapasztalunk. 
 

A gyógyszertárak száma az elmúlt húsz év alatt 60 százalékkal nőtt, ma már több mint 2400 

gyógyszertár látja el a lakosság igényeit. 
 

1990-től nyílt jogi lehetőség arra, hogy jogelőd nélküli magángyógyszertárak létesüljenek, ennek 

következtében mintegy 700 jogelőd nélküli magángyógyszertár jött létre. Az ellátási rendszert 

szabályozni hívatott Gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi 

LIV. számú törvény célja az volt, hogy Magyarországon egy egységes, a hagyományokhoz és 

lehetőségekhez igazodó európai ellátási rendszer alakuljon ki. A gyógyszertárak jelenlegi eloszlása a 

törvénynek megfelelően követi a népesség területi eloszlását. A gyógyszertárak számának növekedése 

javította a gyógyszerhez jutás lehetőségét, biztonságosabbá, egyenletesebbé vált a lakosság 

gyógyszerellátása. 
 

2007-től vált lehetővé egyes vény nélkül kapható szerek gyógyszertáron kívüli forgalmazása, 

a patika alapítás liberalizálásával nőtt a gyógyszertárak száma. Az új törvény ugyanis 

feloldotta a patikaalapítás lakosság számra és területi elhelyezkedésre vonatkozó korlátait, 

eltörölték a korábbi 50 százalékos patikusi résztulajdonláshoz kötött alapítási feltételt, az 

engedélyezést a Magyar Gyógyszerész Kamara helyett az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi szolgálat hatáskörébe utalták.  
 

2007. január 1. óta a patika alapítás korlátozó szabályai feloldásának eredményeként 345 

közforgalmú, 35 fiók és 12 kézi gyógyszertár engedélyezésére került sor 2008 októberéig. 

                                                 
155 E növekedés azonban elmarad mind a fogyasztóiár-, mind az egészségügyiár-index két évtized alatt 

regisztrált 14 illetve 24-szeres növekedésétől. 
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Olyan településeken, ahol egyáltalán nem, vagy nem volt folyamatos gyógyszerellátás, 

összesen 27 fiók- és 10 kézi gyógyszertár létesült. A lakosság gyógyszerekhez jutását segíti, 

hogy 706 kiskereskedelmi árusítóhelyen vált lehetővé 407 gyógyszer (fájdalomcsillapítók, 

vitaminok, savlekötők) közvetlen, gyógyszertáron kívüli elérhetősége. 
 

A magyarországi egy főre jutó gyógyszerfogyasztás európai viszonylatban nem tekinthető 

kiemelkedőnek, de a kelet-európai régió átlagát jelentős mértékben meghaladja. Ha 

megvizsgáljuk az éves gyógyszerfogyasztást DDD
156

/1000 fő egységben, láthatjuk, hogy 

három gyógyszerterápiás osztály esetében kiemelkedő az éves fogyasztás.  
 

V/12. ábra 
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A tápcsatorna és anyagcsere szerei és a központi idegrendszerre ható szerek 

gyógyszerfogyasztása 2007-től jelentős mértékben visszaesett, míg a kardiovaszkuláris 

rendszerre ható gyógyszerek fogyasztása folyamatosan emelkedett az elmúlt évtizedben. 

Ezen gyógyszerek közé tartoznak többek között a szívglikozidok, az antiarrithmiás szerek, a 

vérnyomáscsökkentők, vizelethajtók, valamint a koleszterin- és a triglicerid-szint csökkentők. 

Hazánk élen jár a szív- és érrendszeri betegségek gyakoriságában, ez az egyik legfőbb 

halálozási ok, így nem meglepő a kardiovaszkuláris szerek folyamatosan növekvő 

fogyasztása.  
 

A támogatott gyógyszerforgalom adatait vizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy a 

közfinanszírozású gyógyszerkiadás az összes gyógyszer-kiadás százalékában 1990-ben még 

közel 80 százalék volt, majd 2001-ig folyamatosan csökkent. A közfinanszírozású gyógyszer-

kiadások aránya ekkor volt a legalacsonyabb, 61,2 százalék. Innentől kezdve folyamatos 

emelkedést tapasztalhattunk egészen 2006-ig, amikor ismét közelítette a 90-es évek arányát. 

2007-ben azután ismét jelentősen, 58,5 százalékra csökkent a közfinanszírozású gyógyszer-

kiadások aránya.  
 

A háziorvosok, házi gyermekorvosok száma az ezredfordulóig folyamatosan nőtt, azóta 

viszont enyhe csökkenés tapasztalható. A dolgozó orvosok száma is 2004-ig folyamatos 

emelkedést mutat, azonban 2005-ben és 2007-ben jelentős visszaesés történt.  
 

                                                 
156 DDD: a napi terápiás dózisok száma. 
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A működő kórházi ágyak száma az 1990-es évektől kezdve folyamatosan csökkent, 2007-től 

drasztikus zuhanás következett be. A kórházstruktúra átalakítása az aktív kórházi ágyak 

számának csökkentésével és a krónikus ágyak bővítésével járt együtt. Az intézkedés nem 

azonos mértékben érintette az egyes régiókat. A reform hatására csökkent az egy főre jutó 

krónikus kórházi ágyak számában korábban meglévő területi egyenlőtlenség, azaz a krónikus 

ágyak száma azokban a régiókban növekedett nagyobb mértékben, ahol korábban kevesebb 

volt az egy főre jutó krónikus ágyszám. A krónikus ágyak számának növelése az összes 

régióban az ágykihasználás mérséklődésével járt együtt. 
 

 

5.5. Az egészségügyi finanszírozás alakulása 
 

Az EU első 15 tagállamaként számon tartott nyugati országok költik a legtöbbet az 

egészségügyre. Hazánk az elmúlt években egyre többet fordított az egy főre jutó összes 

egészségügyi kiadásra, ám lemaradásunk még mindig meglehetősen nagy e 15 nyugat-

európai ország átlagához képest, amelyek körülbelül kétszer többet fordítanak erre a célra, 

mint mi. A nemzetközi adatok nem támasztják alá azt a vélekedést, hogy Magyarország 

fejlettségi szintjéhez képest csökkenteni kell az egészségügyi kiadásokat. Hazánk 

egészségügyi kiadása GDP-hez mért arányát tekintve nemzetközi összehasonlításban 

alacsonynak számít, a nálunk jobb egészségi állapotú országok többet áldoznak GDP-jükből 

gyógyításra, mint ahogyan egészségmegőrzésre is. Az elmúlt években hazánk egészségügyi 

kiadása a GDP százalékában növekvő tendenciát mutat. 
 

Az egyre növekvő egészségügyi kiadások egyre nagyobb terhet rónak a költségvetésre. Az 

Egészségbiztosítási Alap kiadásai az 1993 és 2009 közötti időszakban 306 milliárd forintról 

közel 1420 milliárd forintra nőttek. Az alap évek óta tartó hiányának a 2007. évi 

intézkedéssorozat átmenetileg véget vetett. A reform lépései a kiadások csökkenésén 

keresztül hatottak leginkább az alap egyenlegére. A bevételek alakulását csupán a 

potyautasok kiszűrése, valamint átmenetileg a vizitdíj bevezetése érintette valamelyest. 
 

V/13. ábra 
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Forrás: KSH157 

                                                 
157 1993-ban vált ketté a Társadalombiztosítási Alap Egészségbiztosítási Alapra és Nyugdíj Alapra. Mivel addig 

egységesen a Társadalombiztosítási Járulékból fedezték az ellátórendszerek működését, így utólag nem 

lehetséges szétbontani a bevételeket egészségügyet, illetve nyugdíjat finanszírozó részre. A kiadásoknál viszont 

jól elkülöníthető a két terület. Az ábra 1993 előtt a Társadalombiztosítási Alap nyugdíjkiadásokkal csökkentett 

kiadásait mutatja 
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A világgazdasági válság hatására 2009-ben az Egészségbiztosítási Alap egyenlege ismét 

hiánnyal zárt. A deficit összege 149,5 milliárd forint volt, ami 129,4 milliárd forinttal több az 

előirányzatnál. Az Egészségbiztosítási Alap 2009. évi hiányának nem csak a kiadások 

jelentős megnövekedése volt az oka, hanem az is, hogy a foglalkoztatás és a bérkiáramlás 

csökkentése miatt a tervezettől jóval kevesebb lett az alap járulékbevétele. 

 

 

6. Oktatás 
 

A gazdasági fejlődés az adott társadalmat alkotó népesség számán és korösszetételén túl, 

egyre inkább a rendelkezésre álló humánerőforrás minőségi jellemzőitől függ, a kvalitások 

megteremtése alapvetően az oktatási rendszer feladata. Az utóbbi évtizedekben intenzív és 

tartós gazdasági-társadalmi fejlődést produkáló államokat vizsgálva megállapítható, hogy a 

fejlődés elsőszámú előfeltétele a humánerőforrásban rejlő kapacitás kiaknázásában, a 

szellemi tőke folyamatos, egész életen át tartó fejlesztésében keresendő (pl. skandináv 

országok). A gazdaság versenyképességének egyik meghatározó tényezője az oktatás 

színvonalának emelése, a változó körülményekhez történő rugalmas oktatáspolitikai 

alkalmazkodás. 

 

Az oktatás területén hazánkban is látványos változások mentek végbe a rendszerváltozást 

követően. A demográfiai okok miatt csökkent az iskoláskorúak száma, ugyanakkor 

kiszélesedett az oktatási rendszert igénybevevők köre (oktatási expanzió). A változó 

társadalmi elvárások hatására fokozatosan átalakult az oktatási kereslet, megváltoztak a 

személyi és pénzügyi feltételek. A különböző oktatásfejlesztési prioritások mentén átfogó 

tartalmi és strukturális átrendeződések jöttek létre. Az alábbiakban ezen folyamatok 

fontosabb vetületeit tekintjük át, kitérve a tanulás egyéni és társadalmi eredményességére és a 

tanulói teljesítmények alakulására. 

 

 

6.1. Az iskoláskorú népesség és az oktatási kereslet alakulása 

 

A hazai iskolaszerkezetben tapasztalható számottevő átalakulás főként demográfiai-, 

társadalmi-, gazdasági- és oktatásszabályozási változásoknak tudható be. A születésszám 

rendszerváltozás óta tartó csökkenése, illetve 100 ezer fő alatt állandósult szintje alapvetően 

determinálja a következő években tanköteles korba lépő fiatal generációk számát. Ebből 

adódóan az egyes oktatási szinteken szokásosan megjelenő korosztályok létszáma is 

csökkent. Az 1990-es évhez képest a legnagyobb, majdnem 35 százalékos népességcsökkenés 

az általános iskolás korban lévők (6-13 évesek) létszámában történt, az óvodáskorúak (3-5 

évesek) és a középfokú képzésekben leginkább érintett korosztályba tartozók (14-17 évesek) 

létszáma 20-30 százalékkal csökkent. A felsőfokú képzést elsősorban igénybevevő 18-22 

éves korosztály csökkenése 10 százalékot meghaladó. Ez a kisebb intenzitású fogyás a ’90-es 

évek közepéig tartó emelkedő trend kompenzációs hatásának köszönhető, amely 

mindenekelőtt az ötvenes évekbeli népesedéspolitikai intézkedések (Ratkó-korszak) hatására 

előállt „echo-szerű” népességszám-hullámzás következménye. Természetesen az 

iskolarendszerű oktatásban résztvevők kormegoszlása ennél árnyaltabb és összetettebb (pl. 
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felnőttképzés). A fent említett korosztályok alakulása alapvetően meghatározza a 

közoktatásba lépők számát.
158

 

 

V/14. ábra 

Az iskolarendszerű képzést elsősorban igénybevevő korosztályok 

népesség számának alakulása, 1990-2009*
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Forrás: KSH; Statisztikai Évkönyv 2000-2008; Ecostat számítás 

Megjegyzés: */A 2001. február 1-jei népszámlálás adatai alapján továbbvezetett és  

visszamenőleg korrigált adatok. 

 

Az iskoláskorú népesség (3-22 éves) csökkenésével párhuzamosan oktatási szintenként 

folyamatosan emelkednek a nettó beiskolázási arányok, amelyek az adott korcsoportba 

tartozó nappali tagozatos tanulók arányát mutatják meg a teljes népesség ugyanazon 

korosztályában.
159

 Napjainkra az óvodáskorú gyermekek részvételi hányada csaknem 90 

százalékos,
160

 míg a tanköteles korban lévőké (6-18 évesek)
161

 közelíti a 100 százalékot. A 

nappali oktatásban résztvevők iskoláskorú népességhez viszonyított arányszáma is 

folyamatosan emelkedik, jelenleg 12,8 százalékponttal haladja meg az 1990/91-es szintet. Az 

oktatási részvételi arányok emelkedése azonban nem jelenti a nappali tagozatos diákok 

abszolút számának a növekedését. A beiskolázási arányszámok alakulása jól szemlélteti az 

oktatási expanzió hatásait: ma a középiskolás korú fiatalok szinte mindegyike részt vesz az 

oktatásban (két évtizede még csak háromnegyedük), továbbá a 18-22 éves népesség 

egynegyede főiskolára/egyetemre jár, ami háromszoros aránynövekedést jelent az 1990/91-es 

tanévhez képest. Nemzetközi szinten Magyarország 20 éven aluli korosztályainak oktatási 

részvétele átlag feletti, azonban minél idősebb korcsoportot vizsgálunk, annál nagyobb a 

lemaradás a fejlett régió országaihoz képest. Összességében a gazdasági fejlődéssel együtt 

járó oktatási expanzió hatására Magyarországon is fokozatosan kitolódik az oktatási rendszert 

igénybe vevők életkora. Vagyis az iskolázás várható időtartama, amely mutató magába 

                                                 
158 A várható demográfiai folyamatokról és az oktatási rendszerre gyakorolt hatásairól bővebben: Széll [2010] 
159 Mivel a 6 évesek többsége még óvodás, valamint a 14 évesek nagyobb hányada még általános iskolai 

képzésre jár, ezért a beiskolázási arányszámokat az utóbbi években a 3-6 évesekre, ill. a 7-14 évesekre 

számítják. A mutató értelemszerűen csak közelítő jellegű, hiszen csak a nappali tagozatos tanulókra vonatkozik, 

és nem veszi figyelembe a „túlkorosokat”, illetve az évismétlőket. 
160 E tekintetben a Barcelonában elfogadott uniós iránycél 2010-re 100 százalék volt. 
161 A tankötelezettség Magyarországon leghamarabb 6, legkésőbb 8 éves kortól elkezdődik és az általános 

iskolai tanulmányait az 1997/98-as tanévig megkezdőknél 16 éves korig, az 1998/99-es tanévtől kezdőknél 18 

éves korig tart. 
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foglalja a beiskolázási arányszámok és az iskolarendszerű oktatásban eltöltött idő 

növekedését, 4 évvel magasabb, mint 20 évvel ezelőtt.
162

 

 

Az oktatási rendszer igénybevételének vizsgálatakor nem szabad megfeledkezni arról sem, 

hogy a demográfiai változások még hazánkban sem azonos mértékben érintik az egyes 

régiókat. Ez nem ellentétes tendenciákat jelent, hanem sokkal inkább azonos irányba tartó 

eltérő intenzitásokat. Ebből adódóan a regionális oktatási keresletet alapvetően meghatározó 

régiók szerinti népességszám és korösszetétel eltérően alakul. Magyarország régióit tekintve 

a 16 éves és a 20 éves népesség oktatási részvétele Közép-Magyarországon kiemelkedő. 

Utóbbiak esetében az összes többi régióban az országos átlag alatti arányszámok találhatók. 

Ellenben a 3-5 éves népesség óvodai részvétele éppen Közép-Magyarországon a 

legalacsonyabb, amely a fővárosi agglomeráció óvodai férőhelyeinek elégtelen számára 

utalhat. 

 

V/16. táblázat 

 

Részvétel az iskolarendszerű oktatásban régiónként, 2008 

 

Régiók 

A 3–5 éves 

népességből az 

óvodások aránya, % 

A 16 éves népességből 

az oktatásban részt 

vevők aránya, % 

A 20 éves népességből 

az oktatásban részt 

vevők aránya, % 

Közép-Magyarország 84,2 101,3 79,7 

Közép-Dunántúl 88,0 94,0 32,9 

Nyugat-Dunántúl 87,9 99,0 46,9 

Dél-Dunántúl 89,2 90,7 47,3 

Észak-Magyarország 88,2 96,9 38,0 

Észak-Alföld 89,0 98,3 44,2 

Dél-Alföld 89,9 99,1 50,0 

Összesen 87,4 97,8 52,9 

Forrás: KSH THM adatbázis 

 

Közvetlenül nem tartozik a közoktatás keretei közé, de a bölcsődei ellátórendszer 

hatékonysága, minősége, a bölcsődében, majd később az óvodában folytatott kora 

gyermekkori nevelés nagyban meghatározza az oktatás jövőbeni eredményességét. Az iskolai 

kudarcok és az oktatási pályákról való lemorzsolódás megelőzésében rendkívül meghatározó 

a gyermek 0-tól 6 éves koráig terjedő időszak, különösen igaz ez az első három életévre 

(Herczog [2008]). A bölcsődei férőhelyek száma nem tudott lépést tartani a gyermekek 

bölcsődében való elhelyezésének fokozódó igényével, amely következtében a férőhely 

kihasználtság mára jóval 100 százalék feletti (130%). A Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium tájékoztatása szerint a 6 hónap és 3,5 év közötti bölcsődés korú gyermekeknek 

így mindössze 10 százaléka részesül bölcsődei ellátásban, holott az uniós iránycél 2010-re 30 

százalék lett volna. A bölcsődei hálózat férőhelyeinek számában jelentős különbségek vannak 

településnagyság és regionális elhelyezkedés szerint. A férőhely-hiány nem azonos szintű az 

                                                 
162 Itt figyelembe kell venni azt is, hogy a felsőoktatásban bevezetett kreditrendszer is hatással lehet a 

tanulmányi idő kitolódására. Egyes vélemények szerint, a jelenlegi kreditrendszert, amely elsősorban a hallgatói 

mobilitást lenne hivatott elősegíteni, a hallgatók elsősorban a tanulmányi pályákon való mozgás időbeli 

kitolására használják (Barakonyi [2009]). 
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ország minden régiójában, főleg Budapest és a nagyobb városok agglomerációjában okozza a 

legnagyobb problémát. Ez igaz az óvodai hálózat kapacitás-kihasználtságára is. 

 

Az elmúlt két évtizedben egyértelműen növekedett az idősebb diákok aránya az egyes 

oktatási szintek nappali tagozatain. Az 1990/91-es tanévben a 19 éves és idősebb tanulók 

aránya a szakiskolákban/szakmunkásképzőkben nem érte el a 8, a középiskolákban az 5 

százalékot.
163

 Ezzel szemben a 2008/09-es tanévre már meghaladta a 20, illetve a 15 

százalékot. A 23 éves és idősebb diákok jelenléte a felsőoktatási intézményekben 19,7 

százalékról 32,7 százalékra változott. Tehát a vertikálisan és horizontálisan is átalakuló 

oktatási szerkezet rugalmasabb oktatási keretei következtében kitolódik az iskolarendszerbe 

lépők életkora. 

 

A 2009/2010-es tanévben 2 millió 133 ezren részesültek óvodai nevelésben, illetve iskolai 

oktatásban, ebből nappali tagozaton 1 millió 926 ezren vettek részt. Az alsóbb szintű 

képzésekben tanulók száma az elmúlt két évtizedben követte a demográfiai trendeket, vagyis 

az óvodába és az általános iskolába járók száma csökkent. Azonban még az általános 

iskolások számánál is nagyobb csökkenés ment végbe a szakiskolai képzés iránt érdeklődök 

körében. Ennek következtében az ezredfordulóig a felére csökkent a számuk, majd egy enyhe 

emelkedő trend körvonalazódott, de a 150 ezer főt még most sem éri el. Eközben az oktatás 

expanziójának köszönhetően a legalább érettségit nyújtó, magasabb szintű képzéseken 

megjelenők száma jelentősen emelkedett. A népesedési folyamatok és oktatási keresletek 

változását jól mutatja az egyes oktatási szintekre belépő kezdő évfolyamos hallgatók 

számának alakulása is.  

 

A középszintű képzésekben számottevő átrendeződés figyelhető meg a vizsgált időszakban. 

Az 1990/91-es tanévben a nappali tagozatos diákok 44 százaléka járt szakmunkásképzőbe 

(szakiskolába), egyharmada szakközépiskolába és mindössze egynegyede tanult 

gimnáziumban. Az ezredfordulóra a szakközépiskolák lettek ugyanolyan népszerűek, mint a 

szakiskolák voltak, majd a gimnáziumok következtek, végül az iskolarendszerű szakképzést 

nyújtó intézmények zárták a sort, melyek részesedése már nem érte el a 25 százalékot sem. 

Ezek az arányok napjainkig érdemben nem változtak.  

 

A rendszerváltozás óta kétségtelenül a felsőoktatásban résztvevő hallgatók létszáma 

növekedett a legnagyobb intenzitással. A nappali tagozatos hallgatói létszám több mint 

háromszorosára (243 ezer fő), a többi tagozaton, kvázi felnőttoktatásban tanulóké 

négyszeresére emelkedett (128 ezer fő). A jelentkezők számának növekedése mellett a 

felsőoktatási intézményekbe való bejutási korlátok is enyhültek. Ezt jól mutatja a nappali 

tagozatú felsőfokú alapképzésre, osztatlan és mesterképzésre első helyen felvetteknek a 

jelentkezettekhez viszonyított arányának évenkénti alakulása. Míg 1990-ben az első helyre 

jelentkezők közül csak minden harmadik került be a felsőoktatásba, napjainkra a felvettek 

aránya csaknem eléri a 70 százalékot. A felsőoktatási képzések iránti lakossági érdeklődés 

alakulásában a piacgazdaságra való áttérés okozta munkaerőpiaci változások tükröződnek. 

Ennek köszönhető, hogy a gazdaság és irányítás képzési területekre járók aránya 

megháromszorozódott a ’90-es évek eleje óta. Ugyanakkor a 2004. évi felvételi eljárást 

követően csökkent a felsőfokú képzésekre jelentkezők száma. Ez részben demográfiai 

okokból adódott, másrészt a felsőoktatásban való részvételi szándék lanyhulása is érezhető 

                                                 
163 A fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák nélkül. 
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benne, amely főként a 20 éven felüliek esetében volt szembetűnő. A 2008-as mélypontot 

követően ez a tendencia megfordulni látszik, de a 2010-ben felsőoktatásba jelentkezést 

benyújtók száma még így is csaknem 30 ezerrel elmarad a 2004. évi értéktől. 

 

V/15. ábra 

Az összes képzési szinten és formában a felsőoktatási intézményekbe 

jelentkezők száma korosztályonként, 2001-2010
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Forrás: Educatio Nonprofit Kft. - Országos Felsőoktatási Információs Központ. 

Megjegyzés: */ Adott év szeptemberében induló képzések felvételi eljárása alapján.  

**/ Előzetes adat. 

 

A felnőttoktatásban a 2004/05-ös tanévig folyamatos emelkedés látható, azonban azóta 

megfordult a tendencia és csaknem 90 ezer fővel csökkent a felnőttképzésekben résztvevők 

száma. A tankötelezettség kitolása, az általános képzettségi szint emelkedése a felnőtt 

lakosság általános iskolai képzések iránti keresletének csökkenését vonja maga után. A 

középfokú felnőttképzésekben részt vevők száma 21 ezerrel csökkent az eddigi legmagasabb 

részvételt hozó 2001/02-es tanévhez képest. Az egyes képzési típusok arányai alapján a 

felnőttek között mára kedveltebbé váltak a gimnáziumi képzések a szakközépiskolainál, 

ugyanakkor a szakiskolai képzések iránti kereslet is nő. A felsőoktatási intézmények hallgatói 

számának 2005/06-os tanévet követő csökkenésében szintén a nem nappali tagozaton tanulók 

számának visszaesése játszik szerepet, a nappali tagozatos hallgatók száma az utóbbi időben 

stagnál. 

 

Mindezek következménye, hogy a felnőttkori tanulásban résztvevők aránya, vagyis az 

élethosszig tartó tanulás mutatószáma
164

 hazánkban mindössze 3,1 százalék. Regionális 

szinten kiemelkedően a legjobb mutatóval rendelkező régió Közép-Magyarország (4,7%), 

amely vélhetően a régió magasabb gazdasági fejlettségével, a gazdasági életben betöltött 

központi szerepével van ok-okozati összefüggésben. Figyelmeztető jel, hogy az utóbbi 

években nő a lemaradásunk az Európai Unió 27 országának átlagától, 2008-ban az uniós 

átlagtól való eltérés már meghaladta a hat százalékpontot. Az élethosszig tartó tanulás 

mérőszáma egyedül az oktatási rendszerükről méltán híres skandináv országokban 20-30 

százalék feletti (Finnország, Dánia, Svédország). Pedig Magyarország versenyképessége 

szempontjából is elengedhetetlen a tudástőke folyamatos fejlesztése, amelyhez az egész 

életen át tartó tanulás stratégiája teremtheti meg az alapot. 

                                                 
164 Azon 25-64 éves felnőttek aránya, akik a felmérést megelőző négy hétben iskolarendszerű oktatásban, vagy 

felnőttképzésben vettek részt. A humán tőke, a munkaerő színvonalának változását méri. 
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A fokozódó nemzetközi versenyben nélkülözhetetlen valamely idegen nyelv/nyelvek 

elsajátítása. Az utóbbi évtizedekben az idegen nyelvet tanulók arányában, főként az alsóbb 

oktatási szinteken fokozatos javulás érzékelhető hazánkban. Ennek ellenére még így sem 

érjük el az uniós átlagot. A 2007-es adatok szerint az általános iskola alsó tagozatára járó 

magyar diákok fele nem tanul semmilyen idegen nyelvet, miközben az uniós átlag mindössze 

29,3 százalék. A három leggyakoribb nyelvet (angol, francia, német) alsó tagozatban tanulók 

együttes aránya is jóval elmarad az EU átlagától (Magyarország: 51,1%; EU27: 69,1%).
165

 

Az Eurostat 2007-es évre vonatkozó felnőttképzési felmérése (Adult Education Survey) 

szerint a vizsgálatba bevont országok közül Magyarországon kiemelkedően magas, 74,8 

százalék az anyanyelvén kívül más idegen nyelvet társalgási szinten nem beszélők aránya a 

25-64 éves népességben. Ez több mint kétszerese a felmérésben szereplő európai uniós 

országok átlagának. A túlzottan magas arány annak is köszönhető, hogy Magyarország nyelvi 

szempontból elszigetelt ország. A hazai munkaerőpiaci tapasztalatok is azt mutatják, hogy az 

idegen nyelvismeret, a tényleges nyelvtudás elmarad a kívánt szinttől. 

 

 

6.2. A népesség iskolázottsága, a tanulás eredményessége 

 

A népesedési folyamatoknak és az oktatási rendszerben való részvételi arányoknak 

megfelelően 1990 óta, az általános iskolát sikeresen befejezők és a szakmai bizonyítványt 

szerzők száma csökkent. Az érettségi oklevelet, valamint felsőfokú diplomát szerzők száma 

viszont jelentős mértékben emelkedett, annak ellenére, hogy számuk az utóbbi 5 évben 

kisebb-nagyobb ingadozásokkal stagnált. A ’90-es évek elején a legtöbben még a 

szakközépiskolákban tettek érettségi vizsgát, napjainkra a gimnáziumok vették át a vezető 

szerepet, amely általános jellegéből adódóan elsősorban a felsőfokon történő továbbtanulást 

alapozza meg. A felsőfokú képesítést szerzők esetében több mint kétszeres a növekedés, a 

nem nappali tagozaton diplomát szerzők aránya 40 százalék fölé kúszott. Azonban az elmúlt 

néhány évben, részben a felnőttképzés iránti kereslet csökkenése miatt, a nem nappali 

képzéseken felsőfokú képesítést szerzők súlya is csökkent. A demográfiai változásokra 

visszavezethető okokon túl a felnőttképzés visszaesése lehet a magyarázata annak is, hogy 

hazánkban 2008-ra 55 százalék alá esett az érettségizetteknek a 18 évesekhez mért aránya, 

miközben az ezredfordulótól egészen 2007-ig 50,6 százalékról 62,9 százalékra növekedett. A 

felsőfokú oklevelet szerzettek 18-22 éves népességhez viszonyított aránya a 2005. évi 25,1 

százalékról 22 százalékra mérséklődött. 

 

A magyar népesség iskolázottság szerinti összetétele az elmúlt húsz évben nagymértékben 

átalakult, erőteljesen nőtt a magasabban kvalifikált népesség száma és aránya. Az idősebb 

generációk helyére lépő fiatalabb generációk iskolázottsági szintje az oktatási expanzió 

hatására jóval magasabb. Ennek egyértelmű velejárója a 15 éves és idősebb lakosság 

általános képzettségi szintjének emelkedése, amelyben a nemek szerinti különbségekben is 

lényeges elmozdulások történtek. 

 

                                                 
165 Néhány releváns tagállam hiányzó adatai miatt az EU27 átlaga a 2006-os évre vonatkozik. 
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V/16. ábra 

A 15 éves és idősebb népesség legmagasabb iskolai végzettség 

szerinti megoszlása nemenként
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Forrás: Mikrocenzus 2005 (KSH) 

 

Európai vonatkozásban Magyarország az iskolai végzettség mutatóit tekintve, kisebb-

nagyobb eltérésekkel, de az uniós átlag közelében helyezkedik el. A fiatal népesség 

képzettségi színvonalát mérő mutató, amely a legalább középfokú végzettséggel rendelkezők 

arányát tükrözi a 20-24 éves népességben 83,6 százalék, ami 5 százalékponttal haladja meg 

az EU országok átlagát. A másik három visegrádi országhoz képest elég nagy a 

lemaradásunk, esetükben 90 százalékot meghaladó az arány, amellyel a képzeletbeli dobogó 

első három helyét foglalják el. Ugyanez mondható el a 25-64 éves népességben minimum 

középfokú képesítéssel rendelkezők esetében is. Az alacsony, legfeljebb alapfokú 

végzettségűek hagyományosan a mediterrán országokban képviseltetik a legnagyobb 

arányban magukat. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányában hazánk elmarad mind 

az uniós, mind az OECD országok átlagától, annak ellenére, hogy a felsőfokú 

intézményekben tanulók aránya számottevő és átlagon felülinek mondható. A felsőoktatás 

expanziója, diplomás kibocsátása – a közvélekedéssel ellentétben –, még mindig nem érte 

utol a fejlett európai országokat, ahol sok esetben kétszer nagyobb arányok találhatók. 

 

A középszintű és felsőfokú oktatásban tapasztalható hallgatószám javulás mellett bizonyos 

szakokon gyakran a mennyiségi szemlélet érvényesül. Ez nagyszámú, „túlképzett” munkaerő 

megjelenéséhez vezet a munkaerőpiacon, amely a piaci igények és lehetőségek hiányában 

nem képes képzettségének megfelelő munkát betölteni. Ezzel párhuzamosan némely területen 

szakmunkás- és szakemberhiánnyal kell szembenézni, mint például a fémiparban, 

építőiparban, egészségügyben. Az oktatási rendszer képzési szerkezete tehát nem minden 

esetben idomul a gazdasági és a társadalmi igényekhez, a munkaerőpiac és a tudásalapú 

társadalom követelményeihez, a szerkezeti torzulások pedig gyengítik hazánk 

versenypozícióját. A felsőfokú képzéseken belül a 2007-es Eurostat adatok szerint európai 

szinten hazánkban túl magas a társadalomtudományi-, gazdasági- és jogi képzésekben részt 

vevő hallgatók aránya (Magyarország: 40,6%, EU27: 33,9%). Ezzel szemben a 

munkaerőpiacon közkedvelt és keresett műszaki szakembereket, mérnököket képző 

szakokon, valamint a természettudományi képzéseken az uniós átlag alatt jelennek meg a 

magyar hallgatók (Magyarország: 11,5 ill. 6,9%; EU27: 14 ill. 10,5%). Az oktatási rendszer 

biztosította iskolázottságnak van egy mennyiségileg optimális szintje, de még most is 

érvényes Polónyi-Timár [2001] megállapítása, hogy hazánkban bizonyos felsőfokú 
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végzettséggel rendelkezők körében túlkínálat van, továbbá a magyar oktatási rendszer torzult 

mennyiségi kibocsátása mellett a minőségi színvonal sem kielégítő. 

 

Ezt a megállapítást támasztják alá részben a PISA-felmérések
166

 eredményei. Fontos 

megjegyezni, hogy a felmérések metodikája elsősorban a tudás gyakorlati alkalmazására 

fókuszál, így csak az egyik, mindamellett igen fontos aspektusát fedi fel a tanulói 

készségeknek, képességeknek. Továbbá a közoktatás rendszerének nem a típusfeladatok 

begyakoroltatását kell célul tűznie a jobb eredmények elérése érdekében. Sokkal inkább a 

PISA-vizsgálatok által felmért kompetenciák valódi átadását, a felmérések eredményeiből 

levont következtetések adaptálását, hogy az iskolarendszerben szerzett tudás a mindennapi 

életben is valóban alkalmazhatóvá váljon. Az eddigi három felmérés során nyilvánvalóvá 

vált, hogy a magyar diákok vizsgált készségei szignifikánsan elmaradnak a legjobb 

teljesítményt nyújtó országokétól, valamint a természettudományos műveltség kivételével az 

OECD országok együttes átlagától is. Még jobban szemlélteti az elmaradást az országok 

tanulóinak képességszintek szerinti eloszlásainak különbségei.
167

 Az előző felmérések 

eredményeihez hasonlóan, a magasabb szinteket az átlagnál rendre kisebb arányban érik el a 

magyar tanulók. Ez a magyar oktatási rendszer azon minőségi problémájára utal, amely 

biztosíthatná a megváltozott gazdasági-társadalmi körülményekhez történő hatékony és 

versenyképes alkalmazkodást. 

 

V/17. táblázat 

 

A diákok képességszint szerinti megoszlása a 2006-os PISA-felmérésben 

 

Mért készség 
Az 1. szint 

alatt 
1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 

Természettudomány 
Magyarország 2,7 12,3 26,0 31,1 21,0 6,2 0,6 

OECD-átlag 5,2 14,1 24,0 27,4 20,3 7,7 1,3 

Matematika 
Magyarország 6,7 14,5 25,1 26,5 16,9 7,7 2,6 

OECD-átlag 7,7 13,6 21,9 24,3 19,1 10,0 3,3 

Olvasás-szövegértés 
Magyarország 6,6 14,0 25,3 30,6 18,8 4,7 - 

OECD-átlag 7,4 12,7 22,7 27,8 20,7 8,6 - 

Forrás: OECD PISA 2006 adatbázis 

 

Magyarországra vonatkozóan a PISA felmérések legrelevánsabb eredménye és megállapítása 

az, hogy mindhárom műveltségi területen (matematika, természettudomány, olvasás-

szövegértés) hazánkban a legerősebb a család szociodemográfiai hátterének hatása a hallgatói 

teljesítményekre. Továbbá nálunk a legnagyobb az egyes iskolák közötti különbségekből 

adódó teljesítményszóródás,
168

 amely szelekció határozott oktatáspolitikával számottevően 

mérsékelhető (Csapó [2008]). A szakiskolások teljesítménye valamennyi műveltségi területet 

                                                 
166 Programme for International Students Assesment (Tanulói teljesítmények nemzetközi értékelésének 

programja). A felméréssorozat három területen (matematika, természettudomány, olvasás-szövegértés) vizsgálja 

a 15 éves tanulók képességeit. 
167 A PISA-felmérések az olvasás-szövegértés elemzésénél 5, a másik két készség esetén pedig 6 

képességszintet különböztetnek meg. Az iskolai osztályozáshoz hasonlóan a magasabb érték kedvezőbb 

eredményt jelez. 
168 Magyarországon a tanulói képességek közötti különbségeket a legnagyobb arányban, 70%-ban az iskolák 

közötti egyenlőtlenségek magyarázzák. Ebből a szempontból második Németország esetében 60% az arány 

(OECD [2007]). 
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tekintve jelentősen elmarad a magyar és az európai középfokú iskolába járók átlagaitól. A 

szakiskolákban az átlagosnál jóval magasabb az évismétlők aránya, valamint csaknem 30 

százalékos a tanulók lemorzsolódása. A kutatási eredmények alapján a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulóknál (alacsony iskolázottságú szülők, inaktívak, roma tanulók) sokkal 

nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem fejezik be a tanulmányaikat (Liskó [2008]). A 

humántőke felértékelődése következtében a korai iskolaelhagyók, megfelelő alapkészségek 

és bármiféle képzettség hiányában többnyire esélytelenné válnak a munkaerőpiacon. Ezért 

kedvező, hogy a korai iskolaelhagyók aránya
169

 1997 óta 6 százalékponttal csökkent, jelenleg 

11,7 százalék. Azonban a javuló tendencia és az EU-átlag (14,9%) alatti érték ellenére ez 

még mindig igen magas, a többi visegrádi országban 5-6 százalék között mozog. 

 

Összességében Magyarország iskolarendszere rendkívül szelektív, vagyis ahelyett, hogy 

mérsékelné, inkább újratermeli, sőt számos esetben még erősíti is a társadalmi 

egyenlőtlenségeket. Az oktatási rendszerben megbújó egyenlőtlenségek tárgyalásakor 

feltétlenül ki kell térni a roma népesség helyzetére, ahol a kirekesztettség három alapvető és 

egymást erősítő dimenziója: a területi koncentráció és szegregáció, a munkaerőpiacról való 

tartós kiszorulás, valamint az iskolázottsági lemaradás és oktatási szegregáció egyszerre van 

jelen (Havas [2008]). A cigányság az iskolai oktatás magasabb szintjein huzamosabb ideje 

rendkívül alulreprezentált, így az össznépességhez viszonyított képzettségi lemaradásuk 

számottevő, amely bizonytalan és alacsony szintű foglalkoztatottságot determinál (Kertesi 

[2005]). 

 

A magyar oktatási rendszer és a munkaerőpiac közötti kapcsolat hiányosságait a 

rendszerváltozás egyértelműen felszínre hozta és felerősítette. A modern társadalmakban a 

megszerzett képzettség a felfelé irányuló társadalmi mobilitás meghatározó eleme. Az 

iskolázatlan és képzetlen emberek alapvetően hátrányos helyzetből indulnak, az alacsonyabb 

iskolai végzettség növeli a létbizonytalanságot, csökkenti a munkaerőpiacon történő 

elhelyezkedés esélyét, valamint számottevő elmaradást eredményez a keresetekben. 

Nemzetközi viszonylatban, a Magyarországot amúgy is jellemző gyenge gazdasági 

aktivitáson és foglalkoztatottságon belül, az alapfokú képzettséggel rendelkezők 

foglalkoztatottsága kiugróan gyenge: a 15-64 éves korosztályon belül mindössze 25,7 

százalék, ami csaknem fele az EU országok 46,2 százalékos arányának. Ennek egyik oka, 

hogy az általános iskolából kikerülő tanulók közel negyede az olyan alapkészségeknek sincs 

birtokában, mint például az írni-olvasni tudás, amely készségek a tanulmányi előmenetel és a 

munkaerőpiaci elhelyezkedés szempontjából is elengedhetetlenek. Fontos megjegyezni, hogy 

az elérhető statisztikai adatok alapján a képzetlenek rendszerváltozást követően összeomló 

foglalkoztatási helyzete nem tekinthető pusztán romaproblémának (Köllő [2009]). Mindez 

rámutat arra, hogy a teljes magyar iskolai- és képzési rendszer, valamint a 

pedagógustársadalom is csak részben volt képes igazodni a piacgazdaság és a globális erőtér 

változó feltételeihez, továbbá az így született újfajta tanulási koncepciókhoz,
170

 s így nem 

sikerült megvalósítani az oktatás minőségi színvonalának szinten tartását sem. 

 

                                                 
169 Azon alapfokú iskolai végzettségű 18–24 évesek aránya, akik nem vettek részt oktatásban a munkaerő-

felmérés felvételét megelőző 4 hétben 
170 Az egyik legnagyobb prioritást élvező oktatáspolitikai koncepció az egész életen át tartó tanulás, amely az 

oktatási rendszer funkcióját három fő irányvonal mentén jeleníti meg: 1. A gazdasági versenyképesség fokozása. 

2. Az egyéni életutak sikeresebbé tétele. 3. A társadalmi kohézió, a társadalmi integráció, a társadalmi 

szolidaritás, valamint az esélyegyenlőség erősítése. 
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6.3. Infrastrukturális, személyi és pénzügyi feltételek 

 

A fejlett társadalmak oktatási struktúrájára a hosszabb, általánosabb jellegű alapozó szakasz 

jellemző, amire sokféle igényt kielégítő igen differenciált felsőbb szintű képzések épülnek. A 

magyar iskolarendszer az elmúlt évtizedekben csak részben követte ezeket a folyamatokat. 

Az oktatási rendszer szerkezeti és tartalmi átalakulása, az intézmények és programok 

differenciálódása hazánkban is lezajlott, de ez a differenciálódás a képzési szint alacsonyabb 

fokán is megjelent, ami nem annyira a választékot erősíti, mint inkább a rendszer 

szelektivitását. Ezáltal nagy valószínűséggel morzsolódnak le az iskolai elvárásokat 

gyengébb szinten teljesítők úgy, hogy nem szereznek a munkaerőpiac által is igényelt és 

elismert képesítést, tudást. A ’90-es években egyre gyakoribbá váltak az olyan iskolák, 

amelyek egy intézményen belül többféle profilt és különböző hosszúságú képzési formákat 

nyújtottak. A közoktatást biztosító iskolák fenntartása a települési önkormányzatok 

hatáskörébe került. Az állami intézmények mellett fokozódott az egyházi és alapítványi 

iskolák szerepvállalása. A hagyományos hároméves szakképzés a középfokra, illetve a 

középfok utánra tolódott. Ezzel párhuzamosan a felnőttképzés és a posztszekunder képzések 

különböző formái is elterjedtek, amelyek tovább színesítik a strukturális képet. Még 

bonyolultabbá teszi a közoktatási rendszer bemutatását a pedagógiai ciklusok, illetve a 

pedagógiai szakaszok fogalmának megjelenése, valamint az, hogy e szakaszok nem 

feltétlenül esnek egybe az iskolatípusokkal. Ráadásul az egyes rendeletek, törvények sokszor 

ellentétes irányba mozdították az oktatáspolitikát. (Halász [1998], Imre-Györgyi [2006]). A 

magyar iskolarendszer erős tagoltsága regionális és településszerkezeti szinten is 

megnyilvánul. Az egyes régiókban tapasztalható gazdasági lemaradás, erőteljes kapcsolatot 

mutat az iskolázottság területi különbségeivel, amelynek egyenes következménye az 

alacsonyabb gazdasági aktivitás és foglalkoztatottság. 

 

Az 1980-as évek második felétől, a volt szocialista régió országaihoz hasonlóan, hazánkban 

is nagyfokú oktatási expanzió ment végbe. Ez kezdetben a középfokú képzést érintette, majd 

a ’90-es évektől fokozatosan továbbterjedt a felsőfokú oktatásra is. Utóbbi esetben a 

felsőoktatásba belépők abszolút száma ugrott meg, míg a középszintű oktatást tekintve a 

legfontosabb változást a rendszerben eltöltött idő jelentette, amely a képzési szerkezet 

horizontális (pl. érettségit adó intézmények iránti kereslet megnövekedése) és vertikális (pl. 

6-8 évfolyamos gimnáziumok) eltolódásából adódott (Balázs [2003], Husz [2006], Imre-

Györgyi [2006]). A középfokú oktatáson belül a szakképzés erőteljesen háttérbe szorult, az 

iskolaválasztásnál az érettségit adó oktatási formák preferálása vált jellemzővé. Ez a változás 

egyben még erősebb versenyt indított a demográfiai folyamatok hatására amúgy is csökkenő 

számú fiatal nemzedékért, amelynek eredménye az intézmények intenzív horizontális és 

vertikális terjeszkedése lett. A magasabb presztízsű, kedvezőbb infrastruktúrájú és területi 

elhelyezkedésű intézmények erősebb pozícióból indultak ebben a versenyben, amely a jobb 

képességű tanulók sikeres szelektálásához vezetett. Ezt egyértelműsítik a PISA felmérések 

eredményei. Az érettségi a jobb és biztosabb álláshelyek megszerzésének reménye mellett a 

felsőfokú tanulmányok megkezdésének a feltétele. A középszintű oktatás szerkezeti 

átalakulása lett egyben a felsőoktatási expanzió előszobája is. 

 

A felsőoktatás képzési rendszerében a legnagyobb változás a bolognai folyamathoz való 

csatlakozás 1999-ben történő ratifikálása volt. A Bologna-modell egy lineáris, lépcsős 

képzési rendszer, amely piramis szerkezetű és a mobilitás követelményeit tartja elsődlegesen 

szem előtt, átjárható képzési struktúrát teremtve nem csupán vertikálisan, hanem 
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horizontálisan is, vagyis több átmeneti lehetőséget biztosít az összeurópai felsőoktatási 

rendszer berkein belül. Az európai felsőoktatási rendszerek megújításának egyik alapvető oka 

a megváltozott globális környezeti erőviszonyokhoz való alkalmazkodás szükségességének 

felismerése. A bolognai folyamat lényegében nem tesz mást, minthogy a sikeres angolszász, 

közelebbről az amerikai felsőoktatási modellt próbálja adaptálni, amelynek sokszínűsége, 

rugalmassága és piacorientáltsága, kedvező oktatási és kutatási infrastruktúrával párosulva 

nagyban hozzájárult az USA vezető gazdasági szerepéhez. Magyarországon mára kialakultak 

az új rendszer keretei, azonban sok helyen nem történt meg a tényleges paradigmaváltás, 

csupán a meglévő struktúrák kaptak új címkéket. Számos felsőoktatási intézményben az 

érdekcsoportok küzdelme, az érdekérvényesítési potenciál szabta meg a reformok tartalmi 

elemeit. Volt ahol az addigi főiskolai képzéseket ültették át alapképzésre, volt ahol 

egyszerűen kettévágták a régi egyetemi szakot, vagy az öt év anyagát tömörítették három 

évre (Barakonyi [2009]). A bolognai folyamat egyik legfontosabb törekvése 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. 

 

Az oktatási környezet (intézmények száma, osztálylétszámok) változásai jól tükrözik ezen 

demográfiai-gazdasági-oktatáspolitikai folyamatok hatásait. A pedagóguslétszámok viszont 

nem, illetve csak jóval enyhébb intenzitással és késve követték a népesedési trendeket. A 

középszintű oktatást végző iskolák száma jelentősen emelkedett, amellyel párhuzamosan a 

felsőoktatási intézmények száma is gyarapodott, jelenleg összesen 70, amelyből 29 állami (19 

egyetem és 10 főiskola). A karok száma 172, ebből állami fenntartású intézményben összesen 

127 kar működik. Az egy diákra jutó tanárlétszámot tekintve Magyarország, főként az 

alacsonyabb képzési szinteken, jelenleg is a nemzetközi élmezőnybe tartozik. Az OECD 

2007-es adatai szerint a magyar diák/tanár arány óvodában 10,8, alapfokon (alsó tagozat) és 

alsó középfokon (felső tagozat) egyaránt 10,2, felső középfokon (középszint) 12,1. Ezzel 

szemben az OECD-országok átlaga sorrendben 14,9; 16; 13,2 illetve 12,5 (OECD [2009]).
171

 

Ennek ellenére sem javultak számottevően a PISA-felmérések eredményei, tehát 

feltételezhető, hogy a tanári pályára kerülők minőségi kiválasztásának mechanizmusa 

fejlesztésre szorul. Magyarországon már hosszú idő óta nem működik a tanárképzésre 

jelentkezők szelektálási folyamata, amely a szakmai és a pszichológiai alkalmasság 

kritériumainak sem felel meg teljes mértékben. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan 

kerülnek ki úgy a tanárképzés rendszeréből, hogy nem alkalmasak a pedagógusi pályára. 

Továbbá a tanári pálya a rendszerváltozás óta igen sokat veszített népszerűségéből, melynek 

az egyik fő oka az anyagi megbecsültség hiánya. Sokat mondó adat, hogy az állami 

fenntartású intézményekben a kezdő tanári fizetés dollár alapú vásárlóerő-paritáson számolva 

Magyarországon a legalacsonyabb az OECD-országokban, lényegesen elmarad az átlagtól.
172

 

Ráadásul hazánkban kell a legtöbb évet a tanári pályán eltölteni ahhoz, hogy a legmagasabb 

fizetési szintet érjék el a pedagógusok. Ez az általános iskola felső tagozatán tanító tanár 

esetében 40 év, szemben az OECD-országok 24 éves átlagával (OECD [2009]). A hazánknál 

                                                 
171 Az egy főre jutó pedagóguslétszám vizsgálatánál érdemes azt is figyelembe venni, hogy az egyes országok 

oktatási segédszemélyzettel való ellátottságában különbségek lehetnek, amely némi korrekcióra adhat okot. 
172 2007-ben a kezdő fizetés alapszinten (alsó tagozat): Magyarország 11 216 USD, OECD-átlag 28 687 USD; 

kezdő fizetés alsó középfokon (felső tagozat): Magyarország 11 216 USD, OECD-átlag 31 000 USD; kezdő 

fizetés középszinten: Magyarország 12 855 USD, OECD-átlag 32 183 USD. 
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magasabb színvonalú oktatást biztosító országokban az anyagi megbecsülés mellett rendkívül 

fontos a kreatív és konstruktív miliő, valamint az erős társadalmi megbecsültség is. 

 

Az oktatási kiadások alakulása többféle mutató alapján elemezhető. Magyarországon az 

oktatási célú kiadások államháztartási kiadásokon belüli aránya az 1990-es 9,6 százalékos 

szintről egy kezdeti csökkenő tendencia után, 2003-ban érte el a tetőpontját (12,3%), majd ezt 

követően, 2007-re 9,5 százalékra apadt. Hasonló tendenciát követ a GDP százalékában mért 

oktatási ráfordítások aránya, amely a vizsgált időszakot tekintve jelenleg a legalacsonyabb 

(4,8%). Nemzetközi összehasonlításban a magyar ráfordítási szint a GDP százalékában az 

uniós átlag felett van, azonban az oktatás állami költségvetésen belüli prioritását jelző, 

államháztartási kiadásokban meghatározott arányt tekintve az uniós átlag alatt marad. 

Jellemzően az óvodai oktatás és az alsóbb szintű képzések oktatási ráfordításai haladják, 

illetve közelítik meg az EU átlagot. 

 

V/18. táblázat 

 

A költségvetés oktatási kiadásainak aránya az államháztartási kiadások, valamint  

a GDP százalékában, oktatási szintenként, 2001-2007 

 

Év 

Az államháztartási 

kiadások %-ában 

GDP %-ában 

Óvodai nevelés 

(ISCED 0) 

Alapszintű 

oktatás (alsó 

tagozat) 

(ISCED 1) 

Alsó- és felső 

középfokú 

oktatás 

(ISCED 2-4) 

Felsőfokú 

oktatás 

(ISCED 5-6) 

Összesen 

EU HU EU HU EU HU EU HU EU HU EU HU 

2001 10,89 10,58 0,48 0,85 1,16 0,95 2,27 2,13 1,08 1,08 4,99 5,01 

2002 11,01 10,46 0,50 0,91 1,14 0,95 2,32 2,29 1,15 1,23 5,01 5,38 

2003 11,01 11,92 0,49 0,97 1,17 0,99 2,35 2,68 1,14 1,21 5,14 5,86 

2004 10,93 11,10 0,49 0,93 1,16 1,03 2,29 2,46 1,13 1,02 5,06 5,43 

2005 10,88 10,91 0,49 0,97 1,15 1,10 2,25 2,36 1,15 1,03 5,04 5,46 

2006 10,98 10,43 0,50 1,00 1,18 1,06 2,23 2,33 1,13 1,04 5,05 5,41 

2007 10,99 10,45 0,51 0,90 1,16 0,99 2,21 2,29 1,11 1,03 4,98 5,20 

Forrás: Eurosat 

 

A már tárgyalt PISA-felvételek eredményei azt is kimutatták, hogy az oktatási ráfordítások és 

a képzési outputok, más szóval az anyagi források növelése és az oktatás minősége közötti 

kapcsolat mérsékelt (OECD [2007]). Ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy a pénzügyi 

források emelése önmagában még nem elég az oktatási rendszer magas színvonalon történő 

működtetéséhez, az anyagi ösztönzők mellett más feltételeknek is teljesülnie kell. Erre 

mutatnak rá a McKinsey-jelentés megállapításai is, amely szerint a minden gyermek számára 

nyújtandó, lehető legjobb színvonalú oktatás jó tanárok nélkül elképzelhetetlen. Vagyis az 

oktatási reformok eredményességéhez, az oktatási színvonal, a tanulói teljesítmények 

emeléséhez nem elégséges feltétel az oktatási környezet, az infrastrukturális beruházások, 

valamint a pénzügyi források növelése. A jól teljesítő iskolarendszerekben (pl. Finnország, 

Szingapúr) a megfelelő embereket választják ki tanárnak, akiket hatékony pedagógussá 

képeznek, továbbá minden gyermek számára elérhetővé teszik az így létrehozott magas 

színvonalú tanítást. Természetesen az anyagi megbecsültség fontossága is egyértelmű, a 

kezdő tanárfizetések összhangban vannak más diplomásokéval (Barber-Mourshed [2007]). 
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Egy jól és magas színvonalon működő oktatási rendszer alapvető feladata az 

alapműveltséghez és az életben való boldoguláshoz szükséges tudás, értékrendszer 

közvetítése, továbbá a munkaerőpiacon valóban alkalmazható szakmai ismeretek és 

kompetenciák átadása. A gazdasági és társadalmi mutatók szerint a fejlett és sikeres oktatási 

rendszerrel rendelkező országok a gazdaság és társadalom minden területén fejlődést 

mutatnak. Tehát az ember nem pusztán a gazdasági termelés egyik fő tényezője, hanem célja 

is. A fenntartható gazdasági fejlődés mechanizmusában az elért gazdasági teljesítmény a 

társadalmi haladást, az ember jobb létfeltételeinek megteremtését szolgálja. Így valósulhat 

meg az állampolgárok életminőségének javulása, amely egyéni és össztársadalmi jóléthez 

vezet. Mindent összevetve a rendelkezésre álló információk alapján a magyar oktatási 

rendszer szerkezete, egyéni és társadalmi eredményessége – sem az Európai Unióban, sem 

szélesebb körben – még nem éri el azt a szintet, amely Magyarország jövőbeni 

versenyképességét hosszútávon megalapozhatná. 
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VI. 

A RENDSZERVÁLTÁS ÉS FELZÁRKÓZÁS FÉLSIKEREI 
 

 

Kötetünk a hazai gazdaság fejlődésének elmúlt két évtizedét elemzi, a rendszerváltástól az 

általános világgazdasági válságig. Az alábbiakban a kötet legfontosabb megállapításait, a 

jövő szempontjából is tanulságos következtetéseit foglaljuk össze.  

 

 

Milyen célokkal indultunk neki a rendszerváltásnak, milyen kihívásokkal kellett 

szembenéznünk? 

 

A rendszerváltozás legfőbb céljai az alábbiakban foglalhatók össze: 

 

1. a korábbi alacsony hatékonyságú és kevésbé versenyképes gazdaságunkat váltsuk fel egy 

történelmi tapasztalatok szerint hatékonyabb, piacgazdasági rendszerrel; 

2. a nyugati országok általános emberi, üzleti normáihoz igazított jogrendszerrel bíró EU 

kontinensnyi piacába integrálódjunk mielőbb, hogy ez által olyan lehetőséghez 

juthassunk, amellyel belátható időn belül fel tudunk zárkózni a nyugat-európai országok 

átlagos fejlettségi szintjéhez; 

3. a rendszerváltozás és a piacgazdasági átalakulás során a legkevésbé sérüljenek az 

állampolgárok emberi létbiztonsághoz, és szükség szerint a társadalmi szolidaritáshoz 

(segítséghez) és esélyegyenlőséghez fűződő jogai. 

 

A fenti célok mellett az alábbiak jelentettek kihívást: 

 

 transzformáció – ami a hazai társadalom és gazdaság adaptációja, azaz egyidejű 

alkalmazkodása a nemzetközi erőtérhez, valamint belső viszonyaink és környezetünk 

modernizálása; 

 fenntarthatóság – az egyensúly megőrzése, az átalakulás társadalmi, gazdasági és 

környezeti szempontjainak figyelembevételével; 

 felzárkózás – visszatérés és kapcsolódás a fejlett világhoz, elfogadható életminőséget 

biztosító állapot elérése és tartósítása. 

 

A fentiek egyenként is komoly erőfeszítéseket kívánnak, együttesük pedig különlegessé teszi 

a korábbi húsz év törekvéseit, és meghatározza az időszakra vonatkozó kutatások irányát és 

szempontjait. 

 

A fentiekben megjelölt célok rendkívül bonyolult feladatot jelentettek, amelyet különböző 

külső és belső okokra és gyengeségeinkre visszavezethetően csak részben sikerült 

megvalósítanunk.  

 

 

Hogyan változott hazánk felzárkózásának külső feltételrendszere, mozgástere az utóbbi két 

évtizedben? Az átmenet kezdetén megörökölt közepes fejlettség előny volt, vagy 

csapdahelyzetté vált, amiből egyre nehezebb kitörnünk?  
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Az átalakulást a kedvező külső feltételek támogatták. Ez részben jelentős anyagi eszközök, új 

technika tömeges beáramlását jelentette, részben biztos külső piacokat, de mindenekelőtt 

olyan politikai szimpátiát a világgazdaság erőközpontjai részéről, amely anyagi előnyökre is 

lefordítható volt. Ezt az Unióhoz történő csatlakozás felkészülési folyamatában, majd a 

csatlakozást követő rövid időszakban érzékelhettük leginkább.  

 

A magyar gazdaság két évtizedes fejlődése nem volt egyenletes, mivel a gazdaságpolitika 

rendszeresen letért az egyensúlyi pályáról, emiatt folyamatos stop-go ciklusok alakultak ki, 

ami nyilvánvalóan növekedési veszteséggel járt. A ciklusok mellett ugyanakkor a termelési 

tényezők – a fizikai és a humán tőke –, illetve a külföldi tőkebefektetések viszonylag 

egyenletesen bővültek és korszerűsödtek. A felzárkózási folyamat sokkal lassúbb volt az 

életszínvonalat tekintve, a lakosság reáljövedelme csak 2004-re érte el a rendszerváltást 

megelőző szintet. A transzformációs válság idején a jövedelem-egyenlőtlenségek drámaian 

nőttek, és a stabil gazdasági növekedés éveiben sem csökkentek. A pénzügyi válság hatására 

a jövedelempolarizáció tovább növekedett. Elmondható tehát, hogy bár az elmúlt húsz évben 

közelebb kerültünk a fejlett európai országok színvonalához, a felzárkózás üteme azonban 

relatíve lassú volt, részben a túlköltekező állam, részben a nem eléggé növekedésbarát 

szabályozórendszer miatt. 

 

A transzformációs válságot követően a gazdaságot egy részben sikeres felzárkózás 

jellemezte. A gazdasági teljesítményünk 1999-re elérte a rendszerváltás előtti szintet, az azt 

követő években pedig stabilan 4 százalék feletti növekedést értünk el. A 2006-ban 

megkezdett stabilizációs intézkedések hatására a növekedés lassult, majd a világgazdasági 

válság és a hazai egyensúlytalanságok mély recessziót okoztak. Ezzel együtt az EU15 

átlagához viszonyított vásárlóerő-paritáson mért GDP az 1991-es 46 százalék körüli értékről 

2009-re 57 százalékra emelkedett. Magyarország vásárlóerő-paritáson mért egy főre eső 

hazai összterméke (GDP-je) az EU27-ek átlagának a 63 százalékát érte el 2009-ben. Hazánk 

ezzel az egy főre jutó GDP alapján a 21-ik helyet foglalta el a Közösségben. Az előző évhez 

(2008-hoz) képest nem közeledtünk az uniós átlaghoz, igaz nem is távolodtunk, miközben egy 

helyet ugrottunk előre.  

 

Magyarország az elmúlt húsz év alatt visszakerült a világgazdaság fejlett centrumának 

áramlatába. Növekedési teljesítménye összességében átlagos, de ez minőségileg eltérő 

szakaszokban zajlott le. A fejlettségben és társadalmi haladásban a fejlett és kvázi fejlett világ 

alsó középmezőnyében foglalunk helyet. Helyzetünk nem stabil, és a rendszerváltást követő 

időszak második felétől romló. Kelet-közép európai regionális összehasonlításban az élvonal 

alsó részében helyezkedünk el. Az időbeli összehasonlításban az egyes gazdasági és 

társadalmi területek eltérő fluktuációt mutattak, a társadalom általános pozíciójáról 

elmondható, hogy amíg 2000-ig az egyes rangsorokban általában Magyarország javuló 

helyzetben volt, addig az utóbbi nyolc évben az ország globális pozíciói romlottak, a 

térvesztés regionálisan is kimutatható. 

 

Az elmúlt két évtized az ország társadalmi-gazdasági haladása szempontjából többszörösen 

nehezített transzformációs időszaknak tekinthető. Ennek egyik eleme a világgazdaság gyors 

átalakulása, amely mennyiségileg is, minőségileg is megváltoztatta az országok mozgásterét 

– átrendeződtek az erőviszonyok, megváltoztak a technológiai alapok, új gondolkodási 

paradigmák váltak meghatározóvá vagy versengtek a meghatározó szerepért. A 

világgazdasági újrapozícionálással együtt jelentkezett a kelet-európai rendszerváltás, amely 
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alapjaiban rendezte újra a hazai politikai – gazdasági - társadalmi viszonyokat. Mindezeket 

a transzformációs küzdelmeket súlyosbították az időről időre felbukkanó válságok. E 

körülmények között a magyar teljesítmény a fejlett világ fajlagos teljesítményének 

hozzávetőleg fele, ám a középmezőnybeli helyzet nem csupán és nem elsősorban ez alapján 

jellemezhető. Az elemzések és átfogó értékelések néhány lényeges ellentmondásra, belső 

feszültségre világítottak rá, amelyek szerepet játszottak a jelenlegi állapotok kialakulásában. 

 

Az utóbbi évtizedekben létrejött egy mély világgazdasági és politikai globalizáltság: számos 

szálon szoros nemzetközi összefonódottság alakult ki, a hazai jogi és intézményi rendszer 

messze előremutatóan megteremtette a nemzetközi gazdasági együttműködési alapjait, 

amelyeken keresztül a világgazdasági impulzusok közvetlenül elérik az országot. A nagyfokú 

nyitottság és nemzetközi gazdasági integráltság együtt él egy gyenge belső teljesítménnyel, 

valamint egy kevéssé hatékony és bonyolult államigazgatási rendszerrel. 

 

Alapvetően ellentmondásos a hazai gazdaság duális szerkezete. Az elért világgazdasági 

pozíció és gazdasági teljesítmény nem egyenletesen oszlik meg a gazdaság egészében. 

Létrejött egy nagyfokú centralizáció, dominánssá vált a nagyvállalati szektor, amelynek nagy 

része többségi külföldi tulajdonban van. A termelés harminc százalékát sem elérő hazai 

vállalati kör nagy része kis- és középvállalkozás, amelynek dinamikája és magántulajdonosi 

szerkezete fontos eredménye volt az elmúlt húsz évnek. Ugyanakkor a kis- és 

középvállalkozások körében is sok a külföldi érdekeltségű, ezek jelentős része a 

multinacionális vállalati szektor beszállítója. Hiányzik tehát a hazai nagyvállalati kör, és a 

meglévő vállalkozások is az alapvetően oligopol struktúra hierarchiájában alacsonyan 

helyezkednek el, egyre romló versenyképességgel és- kilátásokkal. A műszaki fejlesztések, 

vállalatszervezési újítások, versenyképességi tényezők, fejlett munkakultúra stb. így nagyrészt 

szigetjellegűek maradtak: nem termékenyítették meg a hazai mikroszektort, kis hozzáadott 

értékű rész jutott belőle számukra, a versenyképes teljesítmény jövedelmeit a tulajdonosok 

jórészt repatriálták.  

 

A magyar gazdaság relatíve nagy tőkebeáramlást élvezett a vizsgált időszakban. Ez sem volt 

azonban ellentmondás-mentes. A külső források bevonásának kezdetben elég előnyösnek 

tűnő változatát jelentette a fokozott működőtőke-behozatal, elsősorban a privatizáció és a 

zöldmezős beruházások révén. Az új kapacitások belépésekor bővült a magyar gazdaság és az 

elsődleges gazdasági teljesítménymutatók (GDP) alapján nézve dinamikus felzárkózási 

folyamat indíthattak volna el. Ám ez a működőtőke-állomány a gazdaság egészéhez 

viszonyítva túlzott, amit úgy kell érteni, hogy a beáramló tőkemennyiség nem a hazai 

megtakarításokat kiegészítő, hanem azokat pótló tőkemennyiség. Ennek azért nagy a 

stratégiai kockázata, mert a működőtőke-transzfer alapvető jellemzője, hogy a pótlólagos 

tőkeállománynak pótlólagos jövedelemkiáramlás az ára, mégpedig exponenciális mértékben. 

A beáramló működőtőkének ugyanakkor Magyarországon alacsony vagy elszigetelt az 

innováció tartalma, és kismértékű a műszaki indukciós jövedelem hatása, csakúgy, mint 

annak tovagyűrűzése. Ami magas hozzáadott érték tartalmú vagy azt generáló, annak nagy 

része exportra kerül, adaptációja igen alacsony a hazai termelői és fogyasztói oldalon 

egyaránt. A relatíve bőséges működőtőke-beáramlás végső soron forráskivonó hatású lehet, 

ami rontja a hazai gazdaság nemzetközi versenyképességét. A képlet azonban nem ennyire 

egyszerű. A kialakult helyzetnek van egy olyan vetülete is, hogy nem a bejövő működő tőke a 

sok, hanem alkalmazkodóképességünk alacsony. A feltételek megfogalmazásában és 

elfogadtatásában is gyengék voltunk, s nem tudtunk kitermelni egy erős középvállalati 
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struktúrát, amely hidat képezhetne a kis- és nagyvállalatok között. E téren felelősségünk 

nagy, tennivalóink számosak, a felhalmozódott problémák mielőbbi megoldást igényelnek. 

Ennek iránya aligha lehet a külföldi tőkebeáramlás visszaszorítása, sokkal inkább annak 

ösztönzése, és hatékony integrálása. 

 

A versenyképesség másik lényeges eleme a humán tőke – amely a harmadik fontos belső 

ellentmondás forrása. Elemzéseink szerint Magyarország értékes humán vagyonnal 

rendelkezik – ám ez a vagyon nem válik tőkévé. Egyrészt azért, mert műszakilag relatíve 

gyengén felszerelt, innováció tartalma nem tud versenyképes anyagi erővé válni. Másrészt 

azért, mert a gazdasági és politikai szférával szemben a humán tényező sokkal kevésbé 

globalizált. Harmadrészt, a magas értéktartalmú tudás-vagyon nagyon szűk mértékben tud 

alkalmazott tudássá válni: enciklopédikus és a világ törvényszerűségeit reálisan ismerő 

gazdagsága nem tud felzárkózást felgyorsító és húzóerővé válni, az innovációk vállalati és 

fogyasztói adaptációja relatíve alacsony. A gyermekkori népességben rejlő potenciál, a 

kedvező oktatási arányok, beiskolázottság, kultúraigény (amely még a válság alatt sem 

zuhant) ellenében a humán vagyon relatíve alulfizetett, alulfoglalkoztatott, ugyanakkor 

immobil és gyorsan amortizálódó, egészségi állapota, pszichés képessége és tudásminősége 

nagy léptékben romlik, roncsolódik. Végül, a humán vagyon kreatív ereje nagy, ám 

szocializáltságára és kulturáltságára ez kevésbé igaz – más szóval az emberi tényező egyéni 

vagy különállóan magas értékű részei nem tudnak társadalmilag hasznos és hatékony 

rendszerré összeállni, felhasználásuk is pazaroló, nem képes a felzárkózást segítő energiává 

válni. Mindennek azért van jelentősége, mert a humán vagyon retardálódása a 

legveszélyeztetettebb eleme a stratégiai kitörésnek és társadalmi haladásnak. Az emberi 

tényező roncsolódásának helyreállítása csak generációs léptékben mérhető, ezért kiemelt 

jelentőségű a folyamat mielőbbi megállítása, majd megfordítása. 

 

A fenti ellentmondások egy dinamikájában stagnáló nemzetközi pozícióban jelennek meg. A 

felzárkózási törekvések nagy lendületet kaptak a nemzetközi erőtér szívóhatásaitól, igaz az 

előnyök jelentős része a duális szerkezeten keresztül el is tűnt. Ezzel együtt a kitörési 

kísérletnek több forrásból származó, erős közegellenállással kellett szembenéznie. A magyar 

gazdaság és társadalom felzárkózási energiáinak lényeges részét a szinten tartás kötötte le: a 

felzárkózó időszak és állapot egyik jellemző vonása a folyamatos küzdelem azért, hogy az 

ország a középmezőny felső részébe kerüljön, ellenkező esetben nagy a veszélye annak, hogy 

a hierarchiában való alacsonyabb pozícióval elérhető alacsonyabb teljesítmény egyre lejjebb 

sodorja az országot, aminek a kockázata a jövőbeli perspektívák szűkülése. Rendelkezésre áll 

a felzárkózásra kész, potenciálisan gazdag és hatékony humán vagyon, amely relatíve 

gyengébb anyagi-műszaki körülmények között visszafogott teljesítménnyel üzemel.  

 

A fentiek annál fontosabbak, mivel az Unió nemzetközi illeszkedése szempontjából is csak a 

humán tőke fejlődése, a termelékenység növelése, a minőség és a megbízhatóság együttesen 

jelentheti a felzárkózás gyorsításának alapját. Annál is inkább, mivel a tudományos és 

beruházási potenciál terén, a high-tech kifejlesztésében az USA vezető szerepe vitathatatlan, 

sőt a legutóbbi két évtizedben tendenciaszerűen erősödött. A standard termékek ár-

versenyképessége terén viszont Kína, a távol-keleti országok és más fejlődő országok előnyt 

élveznek. Ám a „BRIC” ország-csoport mégoly látványos gazdasági növekedése mögött is 

nagy horderejű társadalmi feszültségek, és környezetkárosító folyamatok húzódnak meg. 

Ezen országok világpiaci térnyerése, világpiacokon jelentkező fosszilis energiaforrás igénye, 

belföldön az urbanizációs forradalmak mögött zajló belső migrációt kísérő társadalmi 
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feszültségeik az Unió nagyon fontos történelmi helyzeti előnyére mutatnak rá a 

fenntarthatóság területén. Ezt tudatosítani indokolt, mivel a fenntartható fejlődés terén is a 

közös érdekeltség megteremtésével lehet továbblépni.  

 

Az Unió a globalizációs kihívásokra az integráció mélyítésével, a bővítéssel és a 

versenyképességi stratégia meghirdetésével reagált. Vizsgálataink azt igazolták, hogy 

Európa pozícióinak erősítése a világgazdaságban nem lett volna irreális célkitűzés. De a 

gazdaságpolitikai prioritások kimunkálása nagyon lassan haladt előre, a végrehajtás pedig 

rendre megfeneklett. Gazdasági téren az unió világgazdasági súlya számos okból 

mérséklődött, és irreális célkitűzéssé vált a világgazdasági dominancia visszaszerzése. 

Viszont a nemzetközi tudományos-műszaki innovációban való tényleges felzárkózás esélye 

adott volt. A világgazdaság legutóbbi válsága nyomán azonban bizonyossá vált, hogy ennek 

valószínűsége a következő két-három évtizedben nem nagy. Számos kedvező tényező 

eredményezhette volna az Európai Uniót abban, hogy alkotó térség legyen és a globális 

nemzetközi versenyben előretörjön. A viszonylag stabil és demokratikus politikai rendszer, 

a magasan képzett munkaerő, a nagy és egységes piac, az egységes valuta, a térség 

tudományos és technikai bázisa, a hatalmas és tőkeerős európai bázisú társaságai és 

világkereskedelmi szerepe a XXI. század új hatalmi központjává tehetnék az európai 

államok közösségét. Mindez most megkérdőjeleződött. Az öregedő népesség, a szűkülő 

munkaerő-bázis, a szociális problémák, a munkaerő viszonylag magas költségei, a 

bevándorlással és a bevándorlókkal kapcsolatos bizonytalan, rendszerint ellenséges 

magatartások és politikák nemcsak a térség nemzetközi versenyképességét befolyásolják 

kedvezőtlenül, hanem belső kohézióját is. Bizonytalan az is, hogy a kevésbé fejlett 

tagállamok felzárkózási esélyeit milyen mértékben és ütemben lesz képes a közösség 

javítani. Legutóbb pedig az adósságválság rémével kellett szembenéznie az integrációnak. 

 

Tudatos Európa-politikával és gazdaságstratégiával hazánk nem esélytelenül törekszik 

pozíciójának javítására a térségben. Ugyanakkor külgazdasági, külső erőforrás-bevonási 

lehetőségeinket illetően rövid távon arra kell felkészülnünk, hogy a jelenlegi világgazdasági 

válságból, már csak a nagy belső piacaik miatt is, a feltörekvő országok jöhetnek ki 

könnyebben, míg a fejlett gazdaságoknál, így az Európai Unióban, időben elnyújtottabb 

depresszióra lehet számítani. A kissé növekvő ciklusidőre vonatkozó megállapításaink 

alapján azt lehet valószínűsíteni, hogy a ciklus leszálló ága eltarthat akár 2010 elejéig is, az 

új fellendülés pedig elnyújtottabb lesz a nem globalizációs időszak előtti ciklusokhoz 

képest. Ez azt valószínűsíti, hogy az átlaghoz közeli konjunktúrára 2011-nél előbb nem 

számíthatunk. Magyarország újból tartóssá tehető felzárkózási időszaka pedig – megfelelő 

alkalmazkodás esetén – a 2012-őt követő évektől kezdődhet el.  

 

Hogyan éltünk a külső mozgástér adta lehetőségeinkkel? Mi jellemezte külső egyensúlyi 

viszonyainkat az adott időszakban? 

 

A folyó fizetési mérleg jellemzően anticiklikusan alakul: a belső kereslet visszaesésével 

csökken a folyó fizetési mérleg hiánya, míg jó konjunktúra idején emelkedik a külső 

finanszírozási igény. A külkereskedelmi áruforgalom a rendszerváltás után alapvető 

változásokon ment keresztül. A transzformációs válságot követően a gondolkodás 

középpontjába a világgazdasági nyitás, azon belül az EU integráció perspektívája került. A 

külső konjunktúra pozitív hatást gyakorolt a külforgalomra, a külkereskedelmi nyitottság az 

1990. évi 30 százalékról 2008-ra 80 százalékra emelkedett, a kivitel volumene 4,9, a 
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behozatalé 4,6-szeresére nőtt. A Szovjetunió térvesztésével egyidejűleg az ezredfordulóra a 

fejlett országok váltak legfőbb külgazdasági partnereinkké, amiben nagy szerepet kapott a 

régió-orientáltság. A géphányad magas aránya a rendszerváltást követően is fennmaradt, a 

multinacionális cégek hazai tevékenységének hatására azonban a hazai gépexport 

technológiai modernizáción ment keresztül. Az áruforgalom egyenlegének az alakulása 

kettősséget mutat az 1995 és 2008 közötti időszakban: az ezredfordulóig folyamatosan 

emelkedett a passzívum, majd az trendszerűen csökkenni kezdett. Ez a tendencia különösen 

2004 után, az Európai Uniós csatlakozásunkat követően erősödött fel, ennek következtében 

2007-től enyhe többlet képződött az áruforgalomban. A szolgáltatások aktívuma a vizsgált 

időszakban folyamatosan emelkedett. A folyó fizetési mérleg passzívumának legnagyobb 

részéért a jövedelem sor felel. Az egyenleg 1995-től folyamatosan hiányt mutatott, melynek 

80 százalékát a nem adósság típusú befektetésekhez tartozó jövedelmek kiáramlása okozza. A 

folyó fizetési mérleg egyenlege 1995 közepén látványosan javult a belső egyensúlyjavító 

intézkedéseknek köszönhetően. Az 1996 és 2008 közötti 12 évben az egyenleg trendszerűen 

romlott, a jövedelemsor növekvő passzívuma következtében. 2003 és 2008 között a 

finanszírozási igény stabilan 1500 millió eurós negyedéves szinten maradt, vagyis a 

jövedelemsor hiányának növekedését kompenzálni tudta a reálgazdasági tranzakciók 

csökkenő hiánya, illetve növekvő többlete. 2008-ban és 2009-ben külső egyensúlyi pozíciónk 

gyorsan javult. Bár exportpiacainkon jelentősen zsugorodott a kereslet, a hazai kereslet 

kontrakciója még markánsabb volt a fiskális megszorítások következtében. Ezt felerősítette a 

bankok prociklikus hitelaktivitása. 

 

A szocializmusból megörökölt állami szerepvállalás rányomta a bélyegét az újraelosztás 

mértékére a kilencvenes évek első felében. Az állami redisztribúció mértékét az 1995-ös 

Bokros-csomag eredményeként sikerült GDP-arányosan 50 százalék alá szorítani, s ezzel 

együtt csökkenő pályára állítani az előző rendszerből örökölt, és azóta is veszélyesen 

gyarapodó államadósságot. A kilencvenes évek második felében viszonylag kiegyensúlyozott 

(elsődlegesen pozitív) államháztartás mellett tovább zsugorodott az államadósság (egészen 52 

százalékig 2001-ben). Az ezredfordulót követően felerősödött a már addig is jól érzékelhető 

kapcsolat az egyenleg alakulása és a választási ciklusok között. 2002 és 2006-, azaz két 

választási év között még az elsődleges egyenleget sem sikerült pozitív tartományban tartani. 

Az eredmény az adósságállomány jelentős növekedése lett, ami 2006-ban újabb költségvetési 

kiigazítást kényszerített ki. A pénzügyi és gazdasági válság kitörése után hazánk külső 

eladósodásból fakadó sérülékenysége miatt a viszonylag sikeres korrekció ellenére sem 

lazíthatott a költségvetésen. Ennek volt a következménye a versenytársainknál nagyobb 

növekedési áldozat. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a fentiek meggátolták az államadósság 

további jelentős növekedését.  

 

 

Kettős gyökerű válság  

 

Az átalakulás kezdeti szakaszában túlságosan nagy szerepet kaptak a piac 

mindenhatóságához fűzött spontán (neoliberális) elméletek. A spontán változások különösen 

érzékenyen érintették a korábban kialakult társadalmi munka- és tulajdoni megosztási és 

jövedelmi arányokat, amelyek idővel egyre élesebb társadalmi elkülönüléshez és ellentéthez 

vezettek, a rendszerváltozás nyertesei és vesztesei egyre inkább szétváltak. 
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A rendszerváltozás jelentős elitváltással járt, ebben a folyamatban időnként meghatározó 

szerephez jutottak a választói szavazatmaximáló célok és eszközök is, amelyek sok esetben 

megbontották a gazdaság amúgy is labilis egyensúlyi viszonyait (lásd a gazdaság 

kormányzati időszakokhoz kötődő ciklikusságát). 

 

Az éppen hatalmon lévő kormányok a gyakran megbomlott egyensúlyt jórészt külső források 

bevonásával igyekeztek orvosolni, amelyek a belső feltételek és arányok megváltoztatása 

nélkül egyre drágábban voltak elérhetők.  

 

Húsz év négy monetáris rezsim. Így is összegezhetnénk a hazai monetáris politika elmúlt két 

évtizedét. Az első időszak fix és időnként kiigazított árfolyamát, 1995-től felváltotta a csúszó 

leértékelés rendszere. A nominális leértékelés sikeresen orientálta a gazdasági szereplőket, 

így megfelelő nominális horgony volt a bevezetését követő 2-3 évben. Emellett 

versenyképességi szempontból is előnyösnek tekinthetjük a rendszert, mivel a reáleffektív 

árfolyam folyamatos leértékelődése élénkítette a hazai exportot. A 2000-es évek elejére az 

infláció csökkenése megtorpant és mivel a gazdaságpolitika elsődleges céljává az euro 

bevezetés lépett elő, fontos volt a fogyasztói árindex mérséklése. 2001-ben így az inflációs 

célkövetés rendszere lépett életbe, egy tágabb forint ingadozási sávval kiegészülve. A sáv 

2008-as eltörlése óta az árfolyam szabadon lebeghet. Az inflációs célkövetés kezdeti sikerei 

után a fiskális expanzió, a forgalmi adók többszöri emelése, valamint a szabályozott árak 

magas dinamikája miatt az inflációs célok már nem teljesültek, a rezsim hitelessége megtört 

és az inflációs várakozások magasan ragadtak. 

 

A magyar gazdaság kettős gyökerű (külső és belső okokra visszavezethető) válsága tovább 

szélesítette a társadalmi rendszerváltozásra visszavezethető polarizációt, amely a tartós és 

széles rétegeket sújtó restrikciós intézkedések miatt egy általános bizalmi és társadalmi 

válság veszélyét hordozza. 

 

 

Szerkezeti átalakulás és kvázi-fejlettség 

 

Az elmúlt húsz év nemzetgazdaságot ért legnagyobb változásai (a rendszerváltozás, a 

közösségi vagyonok privatizációja, illetve a dinamikussá váló külföldi működő tőke 

behozatal, valamint az uniós tagság elnyerése) mélyreható szerkezeti átalakulásokat idéztek 

elő a gazdasági szféra majd minden részében. Ezek jórészt (például a mezőgazdaság, és ipar 

jelentős térvesztése, illetve a szolgáltató ágazatok súlyának növekedése) megfelelnek a 

nemzetközi tendenciáknak. Ezek alapján azt lehet mondani, hogy a magyar nemzetgazdaság 

egy átmeneti korszak szerkezeti jellemzőit mutatja; vagyis a mezőgazdaság, az üzleti-, 

pénzügyi-és egyéb szolgáltatások részesedése már megfelel a fejlett országokra jellemző 

posztindusztrális-, az iparé és a kereskedelemé és az építőiparé pedig az iparosítás befejező 

szakaszára jellemző arányoknak. 

 

A piacgazdaságra való áttérés egyik legfőbb feltétele a tulajdonviszonyok radikális 

átalakulása, a magántulajdon térnyerése. 1995-ben a pénzügyi közvetítés nélküli ágazatok 

egészében még 34 százalékot tett ki a közösségi, 12,1 százalékot a külföldi és 53,9 százalékot 

a hazai magántulajdon bruttó hozzáadott értékhez való hozzájárulási aránya. Ezt követően a 

privatizációs folyamatok előrehaladásával fokozatosan csökkent a közösségi szektor 

részesedése, a külföldi többségi tulajdonú vállalatok teljesítményhányada 28,5 százalékra 
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növekedett, míg a hazai magántulajdon részaránya kisebb visszaesést elszenvedve 50,8 

százalékra mérséklődött.  

 

Magyarország gazdasága az uniós csatlakozással még nyitottabbá vált, és a növekvő 

konkurencia nyomán jelentősen megváltozott struktúrával kapcsolódott be a nemzetközi 

(uniós) munkamegosztásba. Ezek nyomán az egyes nemzetgazdasági ágakon belül is további 

differenciálódás (specializálódás) ment végbe.  

 

A mezőgazdaságnál például a növény- és állattenyésztés korábbi optimálishoz közeli 50:50 

arányú szerkezete napjainkra 65:35-ös arányra módosult, ami már az ökológiai 

fenntarthatóságot teszi kétségessé. Még nagyobb átalakulás mutatható ki a szektor tulajdoni 

és birtok szerkezetében, ahol jelentősen megnőtt a nagy magángazdaságok aránya. Ezek a 

belső szerkezeti és tulajdoni változások erősen lecsökkentették a mezőgazdaság foglalkoztató 

képességét, aminek következtében az ágazatból közel egymillió fő „vándorolt el”. 

 

Hasonlóan markáns belső szerkezeti átalakulások mutathatók ki az iparban is, ahol az 

iparágak hármas (kiszoruló, szinten maradó és dinamikusan bővülő ún. húzó ágazatok) 

szerinti csoportját lehet megkülönböztetni. Az iparágak felsorolt csoportokba sorolását a 

szektorok hosszú távú versenyképessége alapján végeztük el. A kiszoruló iparágak közé 

sorolható például a nálunk különösen kedvezőtlen adottságokkal rendelkező bányászat és 

kohászat mellett, a legtöbb könnyűipari ágazat, sőt még a bizonyos mértékig a korábban a 

magyar ipar gerincét képező élelmiszeripar is. A húzó ágazatok közé a gépipar néhány 

multinacionális vállalat által preferált alágazata (számítógép- és műszergyártás, valamint a 

gépjárműgyártás) került. Alig változott viszont néhány, jórészt hazai piacra termelő szektor 

(vegyipar, építőanyag ipar és egyéb ipar) nemzetgazdasági ágon belüli részesedése. A fenti 

változások nyomán az ipar munkaerő megtartó képessége is erősen lecsökkent, és az így 

felszabaduló több százezer főt – megfelelő támogatás hiányában – még az összes munkaerő 

közel 70 százalékát alkalmazó kis- és közepes vállalkozások sem tudták felszívni. 

 

Az építőipar részaránya hosszú távon nézve közel szinten maradt, viszont középtávon a 

parlamenti ciklusokhoz kötődő erős „stop go” hatások miatt különösen nagy 

teljesítményingadozásoknak volt kitéve. Ez jelentős gazdálkodási, finanszírozási és 

szervezési nehézségeket okozott a szektor vállalkozásainak. Emiatt – különösen az időszak 

második felében – a legnagyobb arányú csőd és felszámolási eljárás e szektorban mutatható 

ki.  

 

A rendszerváltozás óta eltelt időszak első felében a kereskedelem fejlődését a gyenge 

vásárlóerő, és az erős konkurenciaharc jellemezte. Az előprivatizáció lehetőségével élve 

sorozatban születtek a kis létszámú, gyenge tőkeerővel rendelkező vállalkozások, miközben 

Magyarország ideális célpontnak bizonyult a kereskedelmi multinacionális vállalkozások 

számára is. Az új évszázad első évtizedében – a 2006. évi megszorító intézkedésekig terjedő 

periódusban – a fizetőképes kereslet bővülésével gyorsult a kereskedelem strukturális 

átalakulása. Az ország szinte valamennyi régiójában a szétaprózott bolthálózat koncentrációja 

és újabb üzletláncok megjelenése volt a jellemző. Hatására néhány év alatt a külföldi 

érdekeltségű vállalkozások piaci részesedése megközelítette a kereskedelmi forgalom 50 

százalékát. 
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A turizmusra (szálláshely szolgáltatás, vendéglátás) jelentősen hatottak a rendszerváltás 

környékén bekövetkezett politikai, majd a későbbi években egyes adózási és 

életszínvonalbeli változások. Ezekre példaként a világútlevél bevezetése, a valutakerettel 

kapcsolatos könnyítések, korlátozások megszüntetése, végül az üdülési csekkek adózási 

szabályainak módosulása említhető. A szabad utazás lehetősége, a magyar gazdaság 

strukturális átrendeződése felértékelte a hazai turizmus jelentőségét, annak ellenére, hogy a 

szektor GDP-hez való hozzájárulása igen alacsony és távlatilag sem növelhető számottevően. 

 

A rendszerváltás, valamint a globalizáció gyors terjedése felértékelte a szállítás, a közlekedés 

és a raktározás jelentőségét. Az ágazat a gazdaság egyik motorjává lépett elő, hatással van a 

gazdaság egészére, elősegítheti, vagy éppen visszafoghatja fejlődését. Magyarországon 

viszonylag alacsony a szállítás, raktározás ágazat GDP-hez való hozzájárulása. A szektor 

belső szerkezeti arányait jelentősen módosította, hogy néhány nagy állami monopóliumra 

épülő vállalatának fejlesztésére (korszerűsítésére és racionalizálására) eddig nem volt 

elegendő forrás. Emiatt – valamint a nagy gyorsforgalmi úthálózat és motorizációs fejlődés 

eredményeképpen – a szállítási teljesítmények mind nagyobb hányadát a közúti fuvarozási 

cégek veszik át, és a vasút korábbiakban viszonylag magas részaránya és a teljesítmény 

jellemzői erős visszaesést szenvedtek el. 

 

Az informatika és kommunikáció területén olyan folyamatok mentek végbe az elmúlt 20 

évben, amelyek hatására ma egészen európai színvonalú ellátás alakult ki (például sokkal 

szélesebb az igénybevevők köre, a szolgáltatások összekapcsolódnak, az egyes információs 

és kommunikációs eszközök sokfunkcióssá váltak). A vázolt eredményekben nem kis része 

van a bejövő korszerű technikának és tőkének. Napjainkban a már említett ipari húzó 

ágazatok mellett ez a szektor jelenti a gazdaság növekedésének egyik motorját. 

 

A pénzügyi közvetítői (banki szolgáltató, nyugdíj alap, biztosítási) szektor két évtizedes 

fejlődésében két eltérő fejlődési periódus mutatható ki: az első évtized a korábbi állami 

(szövetkezeti) intézmények konszolidálásának és privatizálásának korszaka volt, majd az 

ezeredfordulót követően a külföldi befektetőktől átvett korszerű technika, technológia 

eredményeként jelentősen megnőtt a szektor nemzetgazdasági „súlya.” A második periódus 

alatt a hazai és külföldi tulajdon arányában döntő fordulat következett be: az 1995-ben még 

csak 4 százalék körüli külföldi tulajdoni arány 2007-re több mint 70 százalékra emelkedett. 

 

Néhány itt is kiemelt szerkezeti változás legfőbb nemzetgazdasági hatása, hogy két évtized 

alatt jelentősen megnőtt a külföldi tőke szerepe. Ez számos szektornál a termelés és 

szolgáltatás versenyképesebbé válását, a külkereskedelmi mérleg fokozatos javulását és a 

belső ellátás színvonalának korszerűsödést eredményezte, más oldalról viszont egy erősen 

duális gazdaság következményeivel és spontán szerkezeti változásaival járt együtt. Ennek 

egyik következménye a munkaigényes szektorok fokozatos kiszorulása és az új, magas 

termelékenységű húzó ágazatok térnyerése. Ez jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a magyar 

gazdaság foglalkoztatási rátája ma a legalacsonyabb az Unión belül. A duális gazdaság 

másik lényeges hatása, hogy az országban megtermelt jövedelem mind nagyobb része fölött a 

külföldi tulajdonosok rendelkeznek, és ez egyes időszakokban jelentős forrás kivonással 

járhat együtt.  

 

A jövőben a szerkezeti problémák ellentmondásainak felszámolására tudatos és szelektív 

ágazati fejlesztési politikára lesz szükség. 
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A hazai vállalati szerkezet ellentmondásai 

 

Mint elemzésünk több helyen is rámutatott, a forrásbevonás a külföldi tulajdonnak a hazai 

gazdaságban meghatározóvá válásával játszódott le, és a nagyvállalatok dominanciájával 

párosult. A vállalati adatokat tekintve jelentős különbségek mutatkoznak a külföldi és 

belföldi tulajdon szerint. A társasági adóbevallás jelenlegi legfrissebb, 2008-ra vonatkozó 

adatai alapján készült számításokból kitűnik, hogy a külföldi tulajdont is tartalmazó 

vállalatok az összes nettó árbevételből 56, a szektor GDP-jéből 51, az exportból 85, az összes 

bruttó jövedelemből pedig 44 százalékot képviselnek. A külföldi tulajdon tehát meghatározó 

jelentőségű a gazdaság teljesítménye szempontjából. Egyértelmű a termelékenységi fölényük 

is, ami arra utal, hogy a külföldi tőkebevonás hozzájárult a modernizációhoz. 

 

A hazai KKV szektor növekedett ugyan, helyzete azonban mindvégig törékeny volt, az 

általános életképesség-romlás különösen a kvázi húzóágazatok területén bizonyult károsnak, 

ahol az utóbbi évtizedben a multinacionális centralizációt sok KKV felszámolása kísérte. Az 

innováció szintje uniós összehasonlításban alacsony, kutatásra a GDP 1 százalékát fordítjuk, 

a vállalkozások mindössze 20 százaléka innovatív, ami a második legrosszabb arány 

Európában. Így a versenyképesség fenntartása kevés magyar hozzáadott érték tartalommal 

ment végbe, a megnövekedett jövedelem elsősorban a külföldi tulajdon díja. 
 

A pénzügyi közvetítés vállalkozásainak fejlődését – ha a 2008. végén bekövetkezett válság 

érezhető negatív hatásaitól és kényszerű bankmentő akcióitól eltekintünk – két szakaszra 

lehet osztani: 

 

 a korábbi állami nagybankok kezdeti kényszerű konszolidálásának (nagyjából a múlt 

század kilencvenes évtized közepéig, végéig terjedő) időszakára, és  

 az ezerdfordulót követően felgyorsuló privatizációs időszakra.  

 

A két periódus dinamikai különbségeire már az előzőekben röviden utaltunk. Az első 

időszakban elvégezett bankkonszolidációs folyamatok jelentősen hozzájárultak a pénzügyi-

gazdasági viszonyok stabilizálásához, míg a második szakaszt dinamikus növekedés 

jellemezte, amelyet a gazdasági fellendülésen túl az is segített, hogy a privatizáció és a 

jelentős külső bank és biztosító alapítások révén a szektor rövid úton hozzájutott mindahhoz a 

szellemi és pénzügyi tőkéhez, ami ebben az időszakban a fejlett országok pénzügyi 

vállalatainak a jellemzője volt. Ezeknek a változásoknak és különbségének az érzékeltetésére 

röviden áttekintjük a szektor tulajdonviszonyaiban bekövetkező változásokat: 

 

 1995-ben a GDP hozzájárulási aránya alapján mérve a közösségi tulajdon 7,6, a 

külföldi tulajdon 4,2, a hazai magántulajdon pedig 88,2 százalékot tett ki; 

 2001-ben ugyanez (az előbbi sorrendben megadva) 20,9, 42,6, illetve 36,5 százalékot 

képviselt; 

 2007-ben viszont már 2,2, 70,8, illetve 27,0 százalékos arányokat mutatott ki a 

KSH.
173

 

 

12 év alatt a hazai és külföldi tulajdon arányában tehát döntő fordulat következett be. 1995-

ben még 95,8:4,2 volt ez az arány, 2007-re 29,2:70,8-re módosult. Napjainkban tehát ezt a 

                                                 
173 Forrás: KSH – Nemzeti számlák 1995-2007. 
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szektort több mint 70 százalékban a nagy külföldi pénügyi vállalkozások uralják. Kedvező 

változások fejeződnek ki abban a tényben is, hogy az ágazat jövedelmezősége is érezhetően 

javult. 1995-ben az ágazat bruttó működési eredménye még csak 42,5 milliárd forint volt, ez 

2000-re 162,6 milliárdra módosult, 2007-re pedig 411,2 milliárdra növekedett (a különbség 

közel tízszeres).  

 

 

Rendszerváltozás és jövedelemi polarizáció 

 

A magyar társadalom óriási várakozásokkal és a modernizáció igényével érkezett a 

rendszerváltás küszöbére, holott – a gazdaság akkori struktúrájának fenntarthatatlanságából 

következően – a szerkezetváltás szükségszerűen áldozatokkal kellett, hogy járjon. A 

nyolcvanas évek végére elért életszínvonal nem maradhatott fenn. A piacaikat (és az állami 

dotációt) vesztő vállalatok gyors összeomlása, a termelőkapacitások jelentős leépítése a 

foglalkoztatás zuhanását vonta maga után, ami a magas inflációval, a munkából és a szociális 

rendszerekből származó bevételek vásárlóérték-vesztésével együtt jelentős 

jövedelemveszteséget okozott a lakosságnak. Az ellátórendszerekre nehezedő terhek 

növekedése és az állami bevételek csökkenése újabb megszorításokat vont maga után a 

kilencvenes évek közepén, ami hozzájárult a gazdaság konszolidációjához, azonban további 

áldozatokat követelt a lakosságtól. 1995-96-ra lezárult a gazdasági szerkezetváltás. Mivel az 

átalakulás nem egyformán érintette a társadalom egyes csoportjait, így ebben az időszakban 

fölgyorsult a lakosság egészén belüli és az egyes régiókban élők közti jövedelmi polarizáció.  

 

A „Bokros-csomag” néven ismertté vált kiigazító lépések után megindult a gazdaság 

növekedése, ami a munkaerőpiacon is éreztette hatását. A foglalkoztatás néhány éven 

keresztül dinamikusan nőtt, és ezzel párhuzamosan az életszínvonal is emelkedésnek indult. 

Ez a javulás azonban alig érintette a rendszerváltás veszteseit: az alacsonyan képzettek, a 

leszakadó térségekben élők helyzete alig változott. A 2000-es évek elejétől kezdve a gazdaság 

növekedése stagnáló és alacsony foglalkoztatottság mellett ment végbe. A 2008 végén 

robbanó gazdasági válság kb. 150 ezer munkahelyet szűntetett meg. A gazdaság és 

társadalompolitika egyik hosszú távú kihívásává vált a munkaerőpiaci szempontból hátrányos 

helyzetű csoportok foglalkoztatásának megoldása. 

 

A 2000-es évek első felében gyorsult a jövedelmek emelkedése. A lakosság anyagi 

körülményei folyamatosan javultak, jelentős modernizációs folyamat ment végbe és az 

életszínvonal fokozatosan meghaladta a nyolcvanas évek végi szintet. Az eredmények csak 

részben voltak a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás és a reálkeresetek emelkedésének 

hozadékai, ezek mellett a szociális politika is átalakult. Az állam – a lakáshelyzet javítása 

mellett – a társadalmi igazságtalanságokat igyekezett enyhíteni (pl. a kedvezőtlen időszakban 

nyugdíjba vonulók vagy a közszférában dolgozók helyzetének rendezésével), az intézkedések 

azonban egyre nagyobb terhet róttak a költségvetésre. A 2006-ban indított egyensúlyjavító 

lépésekre a lakosság egyre növekvő és összességében fenntarthatatlan mértékű hitelfelvétellel 

reagált, aminek a válság kitörése vetett véget. A recesszió eredményeként a reáljövedelmek 

az 1989-es szint alá csökkentek. A fogyasztás ugyan lényegesen magasabb, mint két 

évtizeddel ezelőtt, ennek ára azonban a lakosság alacsony vagyonfelhalmozása. Hosszú távon 

a jövedelmek és a szociális rendszer egyensúlyi pályán tartása valamint a 

jövedelempolarizáció csökkentése jelent megoldandó feladatot.  
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A demográfiai tendenciák hosszú ideje kedvezőtlenek. A népesség már a nyolcvanas évek 

eleje óta csökken, és egyre inkább elöregszik. 2005 óta a 65 éven felüliek száma meghaladja 

a 15 évnél fiatalabbakét. A halálozási mutatók javultak a kilencvenes évek óta: ez részben 

egyes rétegeknél az egészségesebb életmóddal valamint az egészségügyi ellátás és 

orvostudományok fejlődésével hozható összefüggésbe. A születések száma alacsony, az 

életpályák átalakulása és a családszerkezet változásai miatt egyre későbbre helyeződik az a 

kor, amikor a nők megszülik első gyermeküket, ami csökkenti a második gyermek 

vállalásának esélyét. A szociális ellátórendszer nem ösztönöz gyermekvállalásra: az ellátások 

reálértéke jelenleg is elmarad az 1989-es szinttől. A gyermekvállalás jelenti az egyik 

legnagyobb szegénységi kockázatot, a bölcsődei/óvodai hálózat hiányosságai erős 

ellenösztönzőként jelennek meg. A társadalom idősödése tény, a folyamat hosszabb távon sem 

változtatható meg alapvetően. A lakosság élettartamának növekedése pozitívum, lehetőség, 

amit a gazdaság kiaknázhat, ugyanakkor az elöregedés számos kihívást hordoz, amelyekre 

reagálni kell majd. Elsősorban az egészségi állapot javítása és gyermekvállalásra való 

ösztönzés területén akadnak tennivalók. 

 

A lakosság képzettségének szintje a gazdaság korábbi struktúrájához igazodott, ezért is 

válhatott permanens problémává az alacsony foglalkoztatás a rendszerváltás után. Az elmúlt 

húsz évben emelkedett az oktatásban való részvétel, és ennek eredményeként jelentős 

mértékben javult a társadalom általános képzettsége. A fejlődés azonban kétarcúnak 

bizonyult. A felsőoktatás expanziója pozitívumként értékelhető, hozzájárult a magyar 

társadalom és gazdaság fejlődéséhez, a belső arányokon azonban változtatni kell: egyes 

szakmákban túlképzés, más területeken szakemberhiány alakult ki. Az oktatási rendszer 

szelektív, teljesítménye egyre inkább elmarad a fejlett országok szintjétől. Mindent összevetve 

a magyar oktatási rendszer szerkezete, egyéni és társadalmi eredményessége – sem az 

Európai Unióban, sem szélesebb körben – még nem éri el azt a szintet, amely Magyarország 

jövőbeni versenyképességét hosszútávon megalapozhatná. 
 

Összességében elmondhatjuk, hogy az elmúlt két évtizedben a társadalom fejlődése, a 

gazdasághoz hasonlóan, ellentmondásos pályát írt le. Jelentős előrelépésként értékelhetjük az 

egészségesebbé váló életmódot, az élettartam növekedését, a javuló képzettséget, a 

fogyasztási struktúra modernizálódását, az anyagi körülmények általában vett javulását. 

Negatívum, hogy mindez stagnáló foglalkoztatás, az ellátórendszerek egyensúlytalansága, 

csökkenő pénzvagyon-felhalmozás, bővülő, ugyanakkor a fejlett országok színvonalához 

képest elavuló tudástőke, széles tömegek leszakadása és továbbra is fogyó népesség mellett 

ment végbe. A meglévő belső ellentmondások csökkentése nélkül a társadalom jelenlegi 

fejlettségének fenntartása is egyre nehezebbé válik a jövőben. 
 

Az elmúlt két évtized tapasztalatai felerősítették a stratégiai szemlélet és cselekvés 

szükségszerűségét. A jelen időszakban aktuális és nélkülözhetetlen a gazdasági fejlődés 

stratégiájának kimunkálása: a globalizáció a tetőző szakaszához közeledve új paradigmáknak 

enged teret; a nemzetközi válságból mutatkoznak a kilábalási tendenciák, az Európai Unió 

most indítja 2020-ra vonatkozó átfogó stratégiai tervét. 2011. első félévében Magyarország 

adja az integráció soros elnökségét, amelynek kiemelkedő feladata az európai stratégia 

kidolgozása, egyeztetése és élő gyakorlattá váltása lesz. Kutatásunk ehhez is adalékot 

szolgáltathat. 

 

 

Budapest, 2010. június 
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