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Gazdasági fejlődés a válság után

Belyó Pál*

„MENNYIRE MEREDEK A GÖDÖR FALA?”

A gazdaságunk az Európai Unión belül több éve a leggyengébb teljesítményt mutatja és jelentősen 
elmarad saját lehetőségeitől. A 2010 óta tartó kormányzati ciklusban a gazdaságpolitika olyan hibá-
kat követett el, melyek következtében:

a gazdaságunk intézményrendszere leromlott, o 

az adóterhelés megnövekedett, o 

megkezdődött a tőkekivonás az országból, o 

a beruházások változatlanul csökkennek,o 

a csődeljárások száma a kisvállalkozások körében jelentősen megnőtt,o 

Magyarország befektetői célú megítélése jelentős mértékben romlott,o 

a lakosság jövedelmi viszonyai kedvezőtlenül alakultak,o 

káros reprivatizációs lépések valósultak meg.o 

„Európai stratégia 2020 – és Magyarország”

2011 egyik első gazdaságpolitikai lépése az újra meghirdetett Új Széchenyi Terv volt. Ennek kereté-
ben már januárban újra indították az uniós pályázatokat. Az újdonság, hogy un. „kitörési pontokba” 
sorolták a fejlesztési forrásokat. Ezek az egészségipar, a zöldgazdaság, a tranzit gazdaság, az üzleti 
környezet fejlesztése, a lakásprogram, a tudomány és innováció, valamint a foglalkoztatás bővítése 
lettek. 
A 2011. évi ország-specifi kus ajánlások végrehajtására szolgáló intézkedési tervben az Európai Unió 
által elhatározott konvergencia folyamatokból néhányat ki is emeltek, jelezve, hogy ezekre fordít a 
kormányzat különös hangsúlyt:

államháztartási hiány csökkentése, o 

új költségvetési irányítási keretek, o 

az adóváltozások alacsony keresetűeket érintő kedvezőtlen hatásainak ellensúlyozása, a nők o 
munkaerő-piaci aktivitásának növelése, 
aktív munkaerő-piaci politikák, hátrányos helyzetű csoportok aktivizálása, o 

az üzleti környezet javítása.o 

2011 márciusában már a gazdaságpolitika újabb lépése következett: a Széll Kálmán Terv, amely 
lényegében hivatott volt elindítani a strukturális reformokat egy fenntartható növekedési pályához. 
Ennek keretében a kormány igyekezett mozgásterét tágítani, bevezette a különadókat és államo-
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sította – a jövő számára okozott nehézségekkel nem törődve – a magán nyugdíjpénztári vagyont. 
Ez azonban csak átmeneti megoldást jelentett, ugyanis az adócsökkentés miatti tartós költségvetési 
bevételcsökkenést csak pótlólagosan és átmenetileg oldotta meg. Ez tehát nem lehetett fenntartható, 
és a költségvetés strukturális hiányának növekedését okozta. Nem is kellett sokáig várni, hogy „ki-
igazító” – azaz inkább megszorító – intézkedéseket kelljen bevezetni és a gazdaságpolitika további 
kereteként megjelenjen a Széll Kálmán Terv 2.0 is.
2011-ben a kormány teljes egészében felszámolta a magán nyugdíjpénztárakat, 3 ezer 223 milliárd 
forint értékű vagyont vont állami kezelésbe. A magánszemélyek addigi vagyonából 530 milliárdot az 
államháztartási hiány csökkentésére fordított, 1300 milliárdot pedig működési kiadásként használt 
fel. Az un. reform-folyamat keretében lényegében minden területhez hozzányúlt, hatalmas törvény-
kezési folyamatba kezdett, néhány nap alatt hoztak alapvető fontosságú területekre kiható strukturá-
lis intézkedéseket:

helyi önkormányzatok tulajdonviszonyai, fi nanszírozása,o 

a köznevelési rendszer továbbfejlesztése és a felsőoktatás átalakítása,o 

a szociális ellátás változása,o 

kutatás-fejlesztés fi nanszírozása,o 

az egészségügy szervezetének és a gyógyszerkassza átalakítása o 

a nyugdíjrendszer átalakításának lépései,o 

közösségi közlekedés,o 

a költségvetésben kiadáscsökkentő intézkedések és bevételnövelő intézkedések az o 
egyensúlyjavításáért,
az adóbeszedés hatékonyságának növelése és így tovább.o 

Az eltelt három és fél év sok-sok tapasztalata közül az első talán az, hogy „a tények valóban makacs 
dolgok”. Az un. unortodox gazdaságpolitikával nem lehetett ugyanis megvalósítani a lehetetlent, 
azaz jelentősen csökkenteni az adókat, annak érdekében, hogy majd ennek révén növekedjen a gaz-
dasági aktivitás és a versenyképesség, amelynek eredményeként megvalósuló gazdasági növekedés 
kitermelhetné az adókulcsok csökkenése miatti költségvetési bevételkiesést. 
Volt és van azonban egy minden problémát megoldó gyakorlat, a hír a „Jereváni Rádióból” folyama-
tosan és erőszakosan: …. „jobban teljesítünk!” Pedig a kormány egyedül a költségvetési szigor és az 
elvárt hiány-mérték megteremtésében ért el eredményt, de ennek árát a társadalom szenvedte/szen-
vedi meg, és ha van más mód – márpedig nyilván van, úgy – feleslegesen. A velünk, vagy utánunk 
csatlakozó országok fejlődése jobb mint a miénk.

16
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A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) VOLUMENÉNEK VÁLTOZÁSA
(az előző évhez képest, 100]

Ország 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012

Bulgária 5,4 6,4 6,2 -5,5 0,4 1,8 0,8
Csehország 4,2 6,8 3,1 -4,5 2,5 1,8 -1,0
Észtország 9,7 8,9 -4,2 -14,1 2,6 9,6 3,9

Horvátország 3,8 4,3 2,1 -6,9 -2,3 0,0 -2,0
Lengyelország 4,3 3,6 5,1 1,6 3,9 4,5 1,9
Lettország 5,7 10,1 -2,8 -17,7 -1,3 5,3 5,2
Litvánia 3,6 7,8 2,9 -14,8 1,6 6,0 3,7
Magyarország 4,2 4,0 0,9 -6,8 1,1 1,6 -1,7
Románia 2,4 4,2 7,3 -6,6 -1,1 2,2 0,7
Szlovákia 1,4 6,7 5,8 -4,9 4,4 3,0 1,8
Szlovénia 4,3 4,0 3,4 -7,8 1,3 0,7 -2,5
Európai Unió–28 3,9 2,2 0,4 -4,5 2,0 1,6 -0,4

Forrás: KSH

A régóta várt fejlődést a növekedést gátló gazdaságpolitika, az egyes szektorok túladóztatása, az 
erősödő választási költségvetés ellehetetlenítették, és a gazdaságpolitika változatlanul kiszámít-
hatatlan. A gazdálkodással kapcsolatos biztonság hiányát mind a hazai, mind a külföldi tulajdonú 
vállalkozások egyre erőteljesebben kifogásolják. Érthetetlenül tovább folyik, sőt fokozódik az ál-
lam beavatkozása a gazdaság szabályozásába. A kormány végrehajtotta és folytatja a piacgazdasági 
szempontokból is érthetetlen, a költségvetésre a későbbi években majd megoldhatatlan terheket oko-
zó reprivatizációit. A rezsicsökkentés módja, a pénzügyi szektor túladóztatása akadályozzák a piaci 
versenyt. Az állami beavatkozás a gazdaságba – így pl. a takarékszövetkezeti tulajdonba – fokozza a 
jogbiztonsággal szembeni kifogásokat. A szociális-, egészségügyi-, oktatási szféra átgondolatlan és a 
társadalom tagjai számára egyre rosszabb helyzetet teremtő átalakításának negatívumait is kommu-
nikációs technikával próbálják eltusolni.
Érdekesen alakult az infl áció is. Az MNB már két évtizede méri az un. maginfl ációt, azaz a fogyasz-
tói árindexnek a szezonális jellegű termékekkel csökkentett alakulását is. Ez a mutató rendre alacso-
nyabb a gazdaság normális működése esetén. Most viszont, lassan két éve – alapvetően a rezsicsök-
kentés miatt – a valamennyi terméket felölelő teljes körű infl ációs mutató fölé kerül. Nyilvánvaló 
tehát, hogy az „infl ációs győzelem” csupán a folyamatok félremagyarázása, azaz a háztartások nem 
a kommunikált árváltozásokat élik meg.
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Forrás: MNB

A kommunikáció egyértelműen pozitív gazdasági eredményekről számol be, és kinyilvánítja, hogy 
„most már ELLENFELEINK is elismerik eredményeinket…” (újabb hír a Jereváni Rádióból).
A kormányzati gazdaságpolitika 2013-ra egyértelműen kijelölte, nagyrészt meg is valósította a piac 
újraelosztását. A többféle formában alkalmazott, az állami befolyást növelő speciális államosító gya-
korlat megteremti a kormány közeli cégek tulajdonszerzését és piaci egyeduralmát, amely most a 
lakosság kommunális ellátásában érdekelt területeken bontakozik ki. Az ágazati különadókat a kor-
mány 2013-ban ígéretei ellenére sem szüntette meg, azok 2013-ban a költségvetési bevételekben a 
GDP mintegy 2,5 %-át elérő mértékűek. Ez a gyakorlat 2014-ben változatlanul fennmarad, tovább 
akadályozva a növekedés alapjainak biztosítását. 
A kormányzat széles körben hangsúlyozza, hogy „a tények makacs dolgok ..…” és ez így is van. A 
kormányzati törekvések ellenére sem csökkent a vállalatok GDP arányos adóterhelése Magyaror-
szágon az elmúlt években. A lassan már négy éve folytatott fi skális politikájával csak látszólagos, 
rövid távú sikert ért el, működése során nem teremtette meg a gazdaság növekedésének alapjait, 
visszafogta a beruházások növekedését, és a foglalkoztatottság területén is csupán szinten tartást tud 
felmutatni. 
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A BRUTTÓ ÁLLÓESZKÖZ-FELHALMOZÁS

Ország
2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012

volumenváltozás (az előző évhez képest, százalék) a GDP 
%-ában

Bulgária 16,8 30,7 21,9 -17,6 -18,3 -6,5 0,8 21,4

Csehország 6,5 6,0 4,1 -11,0 1,0 0,4 -4,5 23,1
Észtország 16,7 15,2 -13,3 -39,0 -7,3 37,6 10,9 25,2

Horvátország -3,9 4,9 8,7 -14,2 -15,0 -6,4 -4,6 18,4
Lengyelország 2,7 6,5 9,6 -1,2 -0,4 8,5 -1,7 19,1
Lettország 10,1 23,5 -13,8 -37,4 -18,1 27,9 8,7 22,8
Litvánia -8,4 11,2 -5,2 -39,5 1,9 20,7 -3,6 16,6
Magyarország 6,0 4,5 2,9 -11,1 -8,5 -5,9 -3,7 17,4
Románia 6,3 15,3 15,6 -28,1 -1,8 7,3 4,9 26,7
Szlovákia -9,6 17,5 1,0 -19,7 6,5 14,2 -10,5 20,1
Szlovénia 2,6 3,0 7,1 -23,8 -15,3 -5,5 -8,2 17,8
EU–28 4,4 3,7 -1,4 -13,4 -0,2 1,6 -3,0 17,9

Forrás: KSH

A beruházások idén csak néhány területen és csak enyhe mértékben nőnek, a vállalati szférában nincs 
bővülés és egyelőre nem is reménykedhetünk ebben, sőt 2014-ben is valószínűleg stagnálni fognak. 
A fogyasztás a reáljövedelmek néhány százalékos emelkedése ellenére sem fog a lakosság számára 
érezhetően bővülni. Az infl áció átmeneti radikális leszorítása – amellett, hogy költségvetési bevétel-
kiesést is jelentett – a normális piaci keresleti-kínálati viszonyok megzavarását is jelentheti.
A foglalkoztatás bővítésében a kormánykommunikációban elhangzottak ellenére változatlanul nincs 
számottevő előrelépés. A korrekt számítások szerint – a közfoglalkoztatottak mintegy 200 ezerre 
bővült létszámát, a külföldön dolgozók cca. 400 ezres tömegét, a szürke-fekete foglalkoztatás újbóli 
növekedését és a statisztikai hiba feltételezhető 50 ezres mértékét is fi gyelembe véve – csupán a 
2009. év körüli mértéket sikerül fenntartani. 
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EGY FŐRE JUTÓ REÁLJÖVEDELEM ALAKULÁSA

Év Egy keresőre jutó nettó 
nominál-átlagkereset

Egy keresőre jutó 
reálkereset

Egy főre jutó 
reáljövedelem

2002 119,6 113,6 106,7

2003 114,3 109,2 105,1

2004 105,6 98,9 102,9
2005 110,1 106,3 103,6

2006 107,6 103,6 101,5

2007 103,0 95,4 95,2

2008 107,0 100,8 98,5

2009 101,8 97,7 96,4

2010 106,8 101,8 97,1

2011 106,4 102,5 102,6

2012 102,1 96,6 96,6

Forrás: KSH

A jelenlegi munkanélküliek és a semmilyen ellátásban nem részesülők tábora, mintegy 270 ezer fő, 
a regisztrált munkanélküliek 54 százaléka. Miből élnek ezek az emberek? Mekkora lehet a szegé-
nyek körében a fekete munkából, fekete gazdaságból élők száma? Hányan lehetnek azok, akiket a 
családjuk, szüleik tartanak el? Széleskörű szociológiai tanulmányok elemzik a jelenlegi elkeserítő 
magyarországi helyzetet. (lásd pl. a Pillangó Kutatást, amelyet a Pro Cserehát Egyesület végzett). A 
becslések szerint a minimálbérre bejelentett foglalkoztatottak mintegy 48 százaléka átlagosan ugyan-
akkora összeget kap bejelentés és adózás nélkül. Ez mindenképpen a gazdaság magas fokú „szeny-
nyezettségére” utal. Feltehetően a munkanélküli fi atalok túlnyomó részét a családjuk tartja el. Vagyis 
a 20-22%-os fi atal munkanélküliség kezelését is maguk a szegényedő háztartások kényszerülnek 
megoldani. A fekete munka nagysága a legújabb becslések szerint az összes foglalkoztatottnak mint-
egy 15-18 %-át teheti ki, az elmúlt közel 4 év gazdasági szigorításai fokozottan rákényszerítették a 
vállalkozásokat e módszer alkalmazására.
Vajon Magyarország tényleg jobban teljesít….? A Világgazdasági Fórum már több éve az egyik utol-
só helyre sorolja hazánkat a visegrádi országok között. 2013-ban is a makrogazdasági környezet, az 
árupiaci fejlettség-hatékonyság, a pénz- és tőkepiaci fejlettség és az üzleti és gazdasági komplexitás 
szempontjaiban a legkedvezőtlenebb osztályzatot kaptuk. Nincs miért dicsekednünk!
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Lengyel-
ország

Cseh-
ország Szlovákia Magyar-

ország

Intézményi háttér 4 3,6 3,3 3,7

Infrastruktúra 4 4,7 4,1 4,4

Makrogazdasági környezet 4,9 5 4,9 4,5

Egészségügy és alapoktatás 6 5,8 6,1 5,9

Felsőoktatás és szakképzés 4,9 4,9 4,4 4,7

Árupiaci hatékonyság 4,3 4,4 4,2 4,2

Munkaerő-piaci fejlettség 4,2 4,2 4,2 4,2

Pénz- és tőkepiaci fejlettség 4,5 4,2 4,5 3,9

Technológiai fejlettség 4,5 4,9 4,2 4,4

Piacméret 5,1 4,5 4 4,3

Üzleti és gazdasági komplexitás 4,1 4,4 4 3,7

Innovációs környezet 3,2 3,7 3 3,5

Megjegyzés: a nagyobb érték a kedvezőbb!

2013-ban a külkereskedelmi aktívum növekedése lassult, és ez folytatódik 2014-ben is. Bár a külső 
fi nanszírozási képesség az EU támogatások következtében javulhat, a folyó fi zetési mérleg aktívu-
mának bővülése a jövedelem kiáramlás fokozódása miatt mindképpen lassulni fog. A 2014-es várha-
tó GDP növekedéssel szembeni negatívumokat erősíti az, hogy ez évben a nettó magyar működőtőke 
behozatal jelentősen lecsökken, folyamatos a tőkekivitel és a külföldi beruházók bizalma nagyon 
alacsony. 

A VILÁGGAZDASÁGI FÓRUM VERSENYKÉPESSÉGI RANGSORA, 2013-BAN
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Forrás: DUIHK (Német-Magyar Ker. és Ipar Kamara)

A gazdaság reálszféráját tekintve csupán az építőipari volumenben tapasztalunk némi növekedést. 
Ez a korábbi nagyon alacsony szint után érthető is, és az építőipari állami megrendelések ez évben 
és jövőre is enyhe 1-2% közötti növekedést biztosítani fognak. Az iparban a 2013 első félévi jelentős 
lassulást követően 2013-ban összességében 1 %-os termelésbővülést teljesíthet. A 2012. évi komoly 
termelés visszaesés után idén egyértelműen kedvező lesz a mezőgazdaság teljesítménye és mintegy 
20 százalék körüli bővülés várható, amit jövőre feltehetően nem tud a szektor megismételni. A for-
rások csökkenése következtében az üzleti és közösségi szolgáltatások ez évben tovább romlanak 
volumenükben és minőségükben, 2014-ben pedig várhatóan szinten maradnak.
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MAKROGAZDASÁGI ELŐREJELZÉS 2013-2014. ÉVEKRE
(2013. november - változás az előző évhez képest, összehasonlító áron)*

Mutatók 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 
várható

2014.
prognózis

GDP – bruttó hazai termék, % 100,9 93,7 101,1 101,6 98,3 101,1 101,5

Háztartások végső fogyasztása, % 99,8 94,6 96,4 100,3 98,3 99,6 100,5

Közösségi fogyasztás,% 99,9 102,2 99,6 101,0 998,0 100,0 101,0

Bruttó állóeszköz-felhalmozás, % 102,9 92,0 96,4 96,0 99,5 98,8 99,5

Kivitel, % a) 105,7 90,4 114,1 108,0 106,0 104,2 104,5

Behozatal, % a) 105,8 85,4 112,0 107,0 105,0 103,0 103,8

Külkereskedelmi mérleg egyen-
lege, milliárd €

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

Éves infl áció, % 106,1 104,2 104,9 103,9 105,7 101,7 102,8

Folyó fi zetési mérleg egyenlege/
GDP

-7,3 -0,2 0,2 0,5 1,0 2,1 2,3

Államháztartás ESA95 egyenlege a 
GDP százalékában

-3,8 -4,9 -4,2 -2,9 -3,4 -3,0 -3,0

Munkanélküliségi ráta, % 7,8 10,0 11,2 10,9 10,9 10,8 10,7

A rendszeres havi bruttó átlagker-
eset alakulása %

107,3 103,4 102,3 105,2 105,4 103,6 104,0

Az ipari termelés alakulása, % 100,0 92,2 110,6 105,6 98,2 101,4 102,5

Az építőipari termelés alakulása, %
96,3 94,7 85,9 92,6 91,1 95,1 98,5

Kiskereskedelmi forgalom vol-
umene, %

98,4 94,7 97,9 100,2 97,8 100,2 100,7

Jegybanki alapkamat b) 10,0 6,25 5,75 7,00 5,75 3,0 3,0

Euró átlagos Ft árfolyama 252,25 280,58 275,41 279,21 289,42 298,00 308,00

* KSH, MNB, Policy Agenda (Belyó Pál) Megjegyzések: a) nemzeti számlák alapján,  b) az év végén
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Az államháztartási hiány a 3 év alatt meghozott 6 jelentős megszorító csomag hatására és az újabb 
költségvetési kiigazítás következtében a tervezettnél magasabban, de még talán a GDP 3 százaléka 
alatt marad ez évben is. Bizonytalanná vált a hiány 2014. évi tervezhetősége, a kötelező mértékű 
hiány esetleg majd újabb kiigazításokkal valósulhat csak meg.  A választások előtt megkezdett „osz-
togató költségvetés” további – a várható kommunikáció szerint a lakosságot „természetesen” nem 
érintő – elvonásokat is jelenthet. Az államadósság az elmúlt 3 évben – a magánnyugdíj pénztári 3200 
milliárd Ft bevonása, a szektorális különadók és a lakosságot (kiadásait, fogyasztását és megtaka-
rítását „igen kreatív” adókkal) terhelő adók ellenére. Az államadósságunk az ígéretek ellenére sem 
csökkent 2010-hez viszonyítva, azaz 80% körül marad idén és 2014-ben is, de az árfolyam alakulás 
miatt időnként emelkedhet, így pl. 2013 március végén újra 82 százalék fölött volt. Az idei és jövő 
évi adósságrátát a forint árfolyamváltozása és monetáris intézkedések befolyásolhatják, de a lényeg, 
hogy 3 év alatt sem sikerült a megalapozott, a gazdasági folyamatokon alapuló csökkentése. 
A lakosság fogyasztása 2013-ban – a választások következtében megvalósuló bruttó 4-5% körüli 
béremelkedés és a 3,5-4 %-os nettó béremelkedés ellenére – nem fog növekedni, míg 2014-ben már 
enyhe bővülést feltételezünk. Az infl áció alacsony, 2-2,5% közötti mértékét fi gyelembe véve a fog-
lalkoztatottak 1,5-2 %-os, míg a nyugdíjasok mintegy 3 %-os reáljövedelem bővülése nem éri el az 
érezhető javulás mértékét.
Az ország gazdasági helyzetéről felvázolt helyzet csak vázlatos, de talán utal arra, hogy … végül ki 
is marad majd a gödör alján?
A KSH 2012-ben közzétett létminimum adatai szerint mintegy 4 millió ember él az egy főre jutó 
létminimum alatt.Pontos és számszerűen korrekten meghatározott létminimum adatok alapján ez a 
következtetés arra utal, hogy 4 millió szegény van ma Magyarországon, ők 85 ezer Ft-os létminimum 
alatti havi jövedelemből kényszerülnek megélni. Módszertanilag a „létminimum” a minimálisan 
szükséges kiadások összegét jelenti, ez most hazánkban 85.960,-Ft. Ha a „létminimum” a magyaror-
szági minimális létfenntartás költségét jelenti, akkor az az alatti jövedelem a szegénység valamilyen 
szintjét, azaz egy un. abszolút szegénységi szintet jelent. Másként fogalmazva ez azt jelenti, hogy 
ha valaki a létminimum alatt él, akkor a fogyasztói kosarát tekintve nem tudja megvenni azokat az 
alapvető javakat és szolgáltatásokat, amelyek szükségesek a létfenntartásához. A jövedelmi felvéte-
lek szerint a helyzet ma rossz Magyarországon, és ez az elmúlt évek elhibázott jövedelemelosztási és 
adópolitikájának is a következménye.


