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I. Gazdaságpolitika irányváltások 2001-2005 között

1. Az Orbán-kormány gazdaságpolitikája a választások előtti évben
Az Orbán-kormány 2001-ig – bár folyamatosan mást kommunikált – lényegében egyensúlyőrző 

pályán tartotta a magyar gazdaságot. 2001-ben azonban - a választásokra készülve - változott a 
helyzet, és hangoztatott gazdaságpolitikáját a kabinet meg is valósította.

A  költségvetési  politika  a  korábbi  restrikciós  jelleg  megszűntével  expanzívvá  vált, és 
felfüggesztették a szigort a jövedelempolitikában is. A laza költségvetési és jövedelempolitikának 
ugyan ellentmondott, hogy a 2001. májusban végrehajtott sávszélesítés nyomán a forint erősödött, 
de  ezt  a  növekedést  fékező  ellentmondást  elviselhetőnek  tartották  az  infláció  csökkentése 
érdekében. A jegybank ugyanis inflációhűtő politikáját 2001 második felében az erős forint által 
elérhető importár-moderálásra építette. A közgazdaságilag irracionális gazdaságpolitikai keveréknek 
politikai  racionalitása  volt:  a  választásra  készülő  kabinet  részben  a  nagyobb  nominális 
jövedelemkiáramlással, részben az alacsonyabb inflációval kívánt voksokat szerezni. 

Az expanzívvá váló költségvetési politika a következőkből tűnt ki: 

• Az  államháztartás  elsődleges  aktívuma  2001-ben  a  GDP  előző  évi  1,5  százalékáról  1 
százalékára csökkent (GFS elszámolás szerint).

• Az államháztartás ESA szerinti deficitje - a GDP százalékában - az előző évi 3,7 százalékról 4,4 
százalékra emelkedett (a nyugdíjreform hatása nélkül számítva). 

• Az államháztartás keresletgeneráló hatása a GDP –0,6 százalékáról +2,4 százalékra váltott át, 
túlnyomó  részt  az  év  második  felében;  2001  végén  ugyanis  felhasználták  az  alátervezett 
inflációból adódó, és még az előző évről áthozott  94,5 milliárd forint mellett  a folyó évben 
képződött további 190 milliárd forintos többletbevételt is.

A költségvetési expanzió elsősorban a fogyasztás élénkítését szolgálta, noha a Széchenyi-tervre 
hivatkozva az év folyamán több szó esett a vállalkozások erősítéséről, az év végén meghirdetett 
Széchenyi Plusz pedig főként útépítés-jellegű beruházásokra fókuszált. A „Széchenyi pénzekből” 
azonban  2001-ben  csupán  néhány  milliárd  forint  jelentett  effektív  keresletet.  A költségvetési 
expanzió mögött alapvetően a fokozódó jövedelem-kiáramlás húzódott meg, ezt bizonyítja, hogy a 
költségvetés kiadási szerkezetében a jóléti funkciókra fordított összegek aránya számottevően nőtt: 
az előző évi 38,4 százalékról 41,2 százalékra (ESA elszámolás szerint). 

A fellazított jövedelempolitika kitüntetett pontjai a következők voltak: 

• A kormány 2001. január elsejével 57 százalékkal, 40.000 forintra emelte a minimálbér összegét, 
ami kb. 150 ezer alkalmazottat érintett a közszférában, és további 600 ezret a versenyszférában. 

• A 2000-ben  keletkezett  bevételi  többletből,  amely  az  alátervezett  inflációból  adódott,  94,5 
milliárd forintot a kormány 2001-re áthozott. Ebből 25 milliárd forint kifizetését engedélyezte 
azokon a területeken, ahol az előző évben a bruttó béremelés nem érte el a 13 százalékot. (2000-
ben  ugyanis  túlságosan  is  szigorúra  sikeredett  a  bérszabályozás,  amelynek  korrekcióját 
beígérték.).
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• Rendkívüli  béremeléseket  léptettek  életbe  a  korábban  elhanyagolt  területeken,  így  az 
oktatásban,  a  kulturális  intézményekben,  a  tudományos kutatásban,  az  egészségügyben és  a 
szociális szférában. 

• A köztisztviselői életpálya jogszabályi feltételeinek megteremtésével kb. 120 ezer köztisztviselő 
jutott kiemelt díjazáshoz. 

• A béremelések a magánszférában is felgyorsultak a rendkívüli minimálbérnövekedés, az általa 
gerjesztett bérfeszültségek, továbbá az állami szférában végrehajtott kiemelkedő bérfejlesztések 
húzó  hatására.  Az  előző  év  őszén  megkötött  bérmegállapodásban  9,75-12,5  százalékos 
béremelés  szerepelt,  a  bruttó  átlagbérszint  azonban ténylegesen 16,3 százalékkal  nőtt.  Ilyen 
nagymértékű eltérésre a megállapodástól addig nem volt példa, amiben az említetteken kívül az 
is szerepet játszott, hogy a cégek a hiteltelenné lett 6 százalékos inflációs prognózis helyett az 
előző évi 10 százalékos fogyasztói árdráguláshoz igazították a keresetek növelését, amit 2000 
végén,  2001  elején  a  még  kedvezőnek  látszó  konjunktúra  körülményei  közt  viselhetőnek 
tartottak (a bérterheket enyhítette a TB járulék két százalékpontos csökkentése).

Az  átlagkeresetek  emelkedése  –  a  kormányzati  döntések  nyomán  –  az  év  második  felében 
gyorsult (17 százalékról 19 százalékra), miközben az infláció – épp ellenkezőleg – a második 
félévben lassult. Így az első félévi 4,5 százalékos reálkereset-növekedés az esztendő második 
felében  majdnem  megduplázódott  (8,4  százalékos  volt).  A  keresletteremtés  zöme más 
csatornákon is 2001 második felére esett, hiszen a költségvetési többletbevételek felhasználásáról 
is az ősz folyamán döntöttek. 

• 2001-ben a béreken kívül a jövedelemképződés más elemeinél is oldódott a korábbi szigor.

• A személyi jövedelemadóhoz kapcsolt gyerekkedvezmény összegét 2000-hez képest jelentősen 
megemelték. Ennek hatása tükröződik abban, hogy a KSH modellszámításai szerint a 2001. évi 
6,4  százalékos  reálkereset-növekedés  a  gyermekkedvezményekkel  együtt  7,8  százalékos 
reáljövedelem-többletet jelentett.  (Összehasonlításképpen: a 2000. évi 1,5 százalékos reálbér-
növekedés az adókedvezmény figyelembe vételével csupán 1,9 százalékra emelkedett.) 

• A családi pótlék ugyan továbbra is  valorizálatlan maradt,  de minden más családi  támogatás 
(gyes,  gyed,  nevelési,  iskoláztatási  támogatás)  értékhatárát  az  öregségi  nyugdíjminimumhoz 
kapcsoltan  emelték,  ami  viszont  a  nyugdíjakkal  együtt  jelentősen  nőtt:  januártól  10,3 
százalékkal. 

• A kétéves költségvetésben eredetileg a nyugdíjak 6,5 százalékos 2001. évi emelése szerepelt. A 
költségvetés  benyújtását  követően  azonban  a  kabinet  1  százalékponttal  megemelte  inflációs 
prognózisát, és ehhez igazodóan nagyobb béremelést vett figyelembe. Ebből adódóan - követve 
a  svájci  indexálási  rendszer  szabályait  -,  a  korábbi  6,5  százalékkal  szemben 7,3 százalékos 
nyugdíjemelés  adódott.  A  költségvetés  parlamenti  vitájában  a  Fidesz-frakció  javaslatát 
érvényesítették,  e  szerint  2001-ben  a  nyugdíjak  3  százalékponttal  nagyobb  mértékben 
emelkedhetnek, mint amiről a jogszabályi rendelkezések szóltak. Így került sor 2001. január 1-
től a 10,3 százalékos nyugdíjemelésre. 

• 2001 áprilisában újabb kormánydöntés született a nyugdíjak immár 13,8 százalékos növeléséről, 
aminek a forrását a kabinet a 2000. és a 2001. évi költségvetési többletbevételekben jelölte meg. 
(Ekkor módosították a 2001. évi inflációs prognózist  8,5 százalékra és emelték meg a nettó 
bérnövekedés ütemét 8-ról 14,2 százalékra.) 

Az augusztus végén nyilvánosságra hozott pénzügyminisztériumi inflációs előrejelzés alapján a 
nyugdíjas szakszervezetek újabb 1,5-2 százalékos emelést tartottak szükségesnek 2001-ben - a 
kormány  ígéretének  teljesítéséhez.  Az  év  végi  további  nyugdíjkorrekcióval  együtt  15-16 
százalékos nominális és 5,8 %-os reálnyugdíj-emelkedés következett be – az általános fogyasztói 
árindexszel számolva. 
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A  lakásépítési  és  vásárlási  hitelek  állami  kamattámogatásának  növelése közvetve  szintén  a 
fogyasztás  bővülését  segítette  elő.  A jelzáloghitelek  kamattámogatását  a  kabinet  4,5  százalékra 
emelte februárban, és kiterjesztette az összes jelzálogbankra. Majd szeptemberben újabb 1,5, illetve 
novemberben további 1 százalékponttal  megtoldotta a támogatáskedvezményt, ami ekként az év 
végére 7 százalékra emelkedett, több mint duplájára az egy évvel korábbinak. Ezzel egyidejűleg a 
kormány garanciát is vállalt arra, hogy az új lakások kamatterhe nem lesz nagyobb 6 százaléknál. A 
kedvezőbbé  váló  jövedelem-kilátások  visszafogták  a  lakosság  megtakarítási  kedvét,  viszont 
élénkítették az eladósodási hajlandóságát.

A gazdaságpolitika irányváltása tudatos volt, arra fókuszált, hogy a lakosság minél szélesebb 
körben  érzékelje  az  állam  (kormányzat)  jótevését,  hogy  kormányzati  oldalról  szociálisan  is 
előkészítsék  a  jobbközép  kurzus  parlamenti  választási  sikerét.  Ideológiát  is  teremtettek  hozzá, 
kezdetben az ún. „magyar modell” hangoztatásával, az év vége felé az anticiklikus gazdaságpolitika 
szükségességének  hirdetésével.  A  „magyar  modellben”  –  állították  kitervelői  –  a  világon 
egyedülállóan lehetséges  egyszerre  élénkíteni  a  gazdaságot,  megőrizni  az egyensúlyt,  növelni  a 
foglalkoztatást  és  csökkenteni  az  inflációt.  2001.  októberében  a  Széchenyi  Plusz  program 
meghirdetésekor a világpiaci konjunktúrahűlésre adott magyar válaszként választották - e kampány 
húzta gazdaságpolitika fedőnevéül - az anticiklikus megjelölést. Mondván, a belső keresletélénkítés 
célja a kieső külső kereslet pótlása, s Magyarország ugyanazt teszi, mint az Egyesült Államok (csak 
magyar modell változatban). 

Csakhogy Magyarországon a belső keresletélénkítés – mint azt a közelmúlt többször tanúsította – 
egyensúlyromlással  vagy/és  inflációerősödéssel  jár,  aminek  korrekciója  idővel  növekedési 
veszteséget  von  maga  után.  A  jegybankelnök,  aki  akkor  már  Járai  Zsigmond,  a  korábbi 
pénzügyminiszter  volt,  nem  kifogásolta  az  expanzív  jövedelmi  és  költségvetési  politikát.  
Szeptemberben,  októberben,  novemberben  és  decemberben  négy  alkalommal,  összesen  150 
bázisponttal csökkentette az alapkamatlábat, 2002. januárban és februárban pedig további három 
alkalommal,  125 bázisponttal,  8,5  százalékra  hűtötte  az  irányadó kamatszintet.  Ez  a  politika  – 
tetézve  az  erős  forintárfolyamra  törekvéssel  –  éppen  akkor  lépett  életbe,  amikor  a  külső 
konjunktúratörés  okán  egyébként  is  veszélyeztetetté  vált  a  folyó  fizetési  mérleg  hiányának 
fenntarthatósága. 

A pályamódosítás – amely letérést jelentett a korábbi beruházás- és export húzta növekedésről –, 
makrogazdasági  paraméterei  2001-ben  még  csak  részben  voltak  kimutathatók,  aminek  a 
hatásmechanizmusok időigényén túlmenően sajátos okai is voltak. Így pl. a második félévben az 
élénkülő  jövedelemkiáramlás  ellenére  az  infláció  üteme  csökkent,  részben  a  leállított  hatósági 
áremeléseknek  köszönhetően  (ez  is  a  kampánypolitizálás  része  volt),  részben  a  külső 
konjunktúrahűlés okozta olajár-csökkenés és más deflációs tendenciák, részben az erősödő forint 
következtében. 

Az áru- és szolgáltatásexport-import növekedése közti olló még az export javára nyílt el, mert a 
növekedéslassulás és annak további előrevetülése már korlátozta a készlet- és beruházási importot, 
viszont az exportdinamika az első háromnegyed évben még folytatódott. Ám a vállalkozói szféra 
fejlesztései csökkentek – ez már a kereslethűlésre volt visszavezethető -, és a beruházásokat már 
csak az államháztartásból finanszírozott fejlesztések hajtották. 

A  háztartások  fogyasztási  dinamikája  az  év  során  0,9  százalékponttal  erősödött,  a  végső 
fogyasztásé 0,8 százalékponttal lett magasabb az előző évinél. Előállt az, amire 1994 óta nem volt 
példa: a fogyasztás üteme (5,2%) jelentősen felülmúlta a GDP emelkedését. (4,3%).  

A  fogyasztás  húzta  pályára  való  átállás  és  annak  egyensúlyromlásban  megmutatkozó 
következményei eminensen ütköztek ki már 2002 első negyedévében is. Ebben szerepet játszott az 
is,  hogy  az  Orbán-kormány  az  új  évben  is  folytatta  kampány  vezérelte gazdaságpolitikáját.  A 
továbbra is laza költségvetési politika nem volt kimutatható, hiszen kétéves költségvetése volt az 
országnak, amelynek második évre szóló pozícióját a kabinet – ígéretétől eltérően – nem fedte fel 
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2002 tavaszán. E jótékony homály adott lehetőséget a jobbközép kabinet további kötelezettség-
vállalásaira, többletköltéseire. 

A jövedelempolitika 2002-ben tovább lazult. A minimálbért ezúttal csak 25 százalékkal emelték, 
ez  880  ezer  munkavállalót  érintett.  Az  adósávokat  az  inflációnál  jóval  nagyobb  mértékben 
valorizálták, megemelték az adójóváírás határát, rendkívüli módon kibővítették a gyermekek utáni 
adókedvezményeket.  Mindez  azt  jelentette,  hogy  az  adópolitika  is  a  jövedelemkiáramlás 
szolgálatába  állítódott.  A nettó  bérek  növekedésének  üteme  meghaladta  (1,3  százalékponttal)  a 
bruttóét, ami ellentétes volt a korábbi évekével (1999-től minden évben a bruttó bérdinamika volt az 
erősebb 1,6-3,4 százalékponttal). Ez megzavarta a vállalkozói szféra bérfejlesztésének mértékéről 
döntőket is, amiből a megállapodásbelinél (2002-re 8,5-10%) magasabb emelés kerekedett ki.

 Az Orbán-kormány 2001 végén és 2002 elején további jövedelemnövekedést kiváltó döntéseket  
hozott:

• 2002 elejére előrehozták az egyébként a második félévre időzített béremeléseket. 

• A  kormány  hozzájárult  ahhoz,  hogy  a  szerződéses  és  a  hivatásos  katonák  fizetését  is 
megemeljék 70 százalékkal.

• A kistelepüléseken egyházi szolgáltatást végzők 60 százalékos bérpótlékot kaptak. 

• Az egészségügy egyes területein jelentősen megnövelték az orvosok és ápolók bérpótlékát.

• A veszteséges MÁV-nál az átlagosnál nagyobb, 9,25 százalékos bérfejlesztést engedélyeztek. 

• A nyugdíjakat 2002 januárjában 3 százalékponttal megfejelték ahhoz képest, mint amennyi a 
svájci  indexálási  rendszer  szerint  járt  volna.  2002  január  1-jével  9,7  százalékkal  nőttek  a 
nyugdíjak és nyugdíjminimumhoz kapcsolt szociális járandóságok.

• Ezen túlmenően a  választások második fordulója  előtt  további,  4,5  százalékkal  megemelték 
januárig visszamenőleg a nyugellátásokat. 

• Folytatódott és újabb körökre terjedt ki a szövetkezeti üzletrészek visszavásárlása.

• Életbe  lépett  a  diákhitel  intézménye,  és  engedélyezték  féléves  hitel  egyösszegben  való 
felvételét. 

• A gázárak emelését elodázták.

• A benzin jövedéki adójának emelését januárról júniusra halasztották. 

• Eltörölték a nyugdíj mellett munkát vállalók személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettségét.

• Enyhítettek  a  Széchenyi-terv  pályázatain  elnyert  pénzek  lehívhatóságán,  az  utólagos 
finanszírozás mellett lehetőséget nyújtottak előlegek felvételére is.

• Kedvezményes hiteleket és támogatást helyeztek kilátásba a családi gazdaságoknak. 

A kormányváltás (2002. május 27-én alakult meg a Medgyessy-kormány) idejére ismertté vált 
gazdasági helyzet  merőben különbözött  attól,  mint amit a  választási  programok összeállításakor 
feltételeztek, és igen jelentős mértékben különböztek a folyamatok a kétéves költségvetés 2002-re 
prognosztizált változatának alapvetésétől. (A kétéves költségvetés szerint például 2002-ben a GDP 
5,5-6 százalékkal nőtt volna.) 2002 első negyedévének adatait összevetve az egy évvel korábbiakkal 
nyilvánvalóvá  vált  az   egyensúlyromlással,  dinamikacsökkenéssel,  fogyasztási  többletekkel  
ösztönzött  gazdasági  pálya,  amelynek  hátterében  részben  a  külgazdasági  konjunktúra  hűlése 
húzódott meg, részben az arra adott, a választási ciklus logikáját követő gazdaságpolitikai döntések 
következményei jelentek meg.
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Főbb makrogazdasági mutatók (előző év azonos időszaka = 100 %)

Mutatók 2001. I. negyedév 2002. I. negyedév
Bruttó hazai termék növekedése 4,6 3,5
Ipari termelés növekedése 10,3 0,2
Építőipari termelés növekedése 5,7 23,4
Kiskereskedelmi forgalom növekedése 7,2 14,0
Beruházások növekedése 5,3 8,6
   Ebből: feldolgozóipar 8,5 -5,8
Áru- és szolgáltatásexport növekedése 17,5 4,2
Áru- és szolgáltatásimport növekedése 16,6 4,1
Háztartások fogyasztásának növekedése 6,7 9,0
Végső fogyasztás növekedése 5,7 8,7
Foglalkoztatottak számának növekedése 1,4 -0,6
Nettó nominális kereset növekedése 15,1 18,7
Reálkereset növekedése 4,4 11,8
Fogyasztói áremelkedés 10,3 6,2
Folyó fizetési mérleg hiánya, millió euró 237 560
Külföldi adósságállomány, millió euró 11 755 12 100

1. táblázat – Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

2002. első negyedévében a reálkeresetek növekedési üteme több mint háromszorosa lett a GDP 
emelkedésének,  a  vállalati  szféra  beruházásai  viszont  zuhantak,  az  ipari  termelés  stagnált,  a 
kiskereskedelem  eladási  forgalmának  emelkedése  ugyanakkor  a  duplájára  nőtt.  Az  áru-  és 
szolgáltatásexport-import  növekedése  jelentősen  esett,  a  folyó  fizetési  mérleg  hiánya 
megkétszereződött. Az államháztartás egészéről – az ismert okok folytán – nem álltak rendelkezésre 
adatok,  csupán annyit  lehetett  tudni,  hogy az év első három hónapjában a  hiány elérte  az első 
félévre előirányzottat, és a kormány ezekben a hónapokban kimerítette az első félévre rendelkezésre 
álló  központi  tartalékot.  A külföldi  adósságállomány  3  százalékkal  nagyobb  volt  az  egy  évvel 
korábbinál.   A  fogyasztói  infláció  adatát  kivéve  –  amely  a  mesterséges  inflációelfojtás 
következményeit  is  tükrözte  –  a gazdaság  minden  mutatója  a  romlás  tendenciáját  jelezte: a 
növekedés  dinamikája  romló  szerkezet  mellett  csökkent,  az  egyensúlyi  mutatók  pedig 
kedvezőtlenebbek lettek.

Az  Orbán-kormány  tisztában  volt  döntéseinek  következményeivel,  tudatosan  vállalta  e 
gazdaságpolitikát azzal, hogy a választások után majd korrigálnak. A korrekció szükségességét a 
kedvezőtlenül alakuló külgazdasági körülményekre tervezték hárítani, amelyek – és az év elején 
még  ez  is  reményt  keltő  várakozás  volt  –  az  esztendő  második  felében  fordulatot  vesznek, 
könnyebbé téve a pálya kiigazítását. 

2. A Medgyessy-kormány gazdaságpolitikája

2.1. Lendületes indítás és hibázások (2002-2003)
A  Medgyessy-kormány nem készített  leltárt, nem lépett  a  széles  nyilvánosság elé  az öröklött 

helyzet bemutatásával. Ám ez nem jelentette azt, hogy ne lett volna tisztában a helyzettel. De a 
2002.  évi  parlamenti  választások  első  fordulója  utáni  politikai  csatározások  kijelölték  a 
választásokat követő gazdaságpolitika irányultságát. Az új kormány az elődje által kitaposott úton 
gyorsította tovább a fogyasztást és rontotta az egyensúlyi mutatókat. A gazdasági döntéseket teljes 
mértékben a politika logikája uralta,  így esett  áldozatul a magyar gazdaság a hatalom mielőbbi 
visszaszerzéséért, illetve a megtartásáért folyó pártküzdelmeknek. 

http://www.penzugykutato.hu 5. oldal Minden jog fenntartva!

http://www.penzugykutato.hu/


A Medgyessy-kormány, hogy szavahihetőségét bizonyítsa, kétszer száz napos programjában több 
mint  220 milliárd forintos  olyan kötelezettséget  vállalt  magára,  aminek nem volt  fedezete  és  a 
következő évek cselekvési terét  is  bekorlátozta.  Ahelyett,  hogy korrigálta volna,  tovább lökte  a 
magyar  gazdaságot  a  fogyasztás  orientálta  pályán.  Folytatódott  az  expanzív  költségvetési  és  
jövedelmi  politika,  miközben  a  monetáris  politika  egyre  restriktívebbé  lett.  A lakástámogatási 
rendszerben további kedvezményeket léptettek életbe, aminek következtében a lakáshitelek kamata 
alacsonyabb  lett,  mint  a  pénzbefektetésekben  elérhető  hozam.  A  növekedés  belső,  lakossági 
finanszírozási forrásainak elapadása csak azért nem vezetett ezzel arányos külső deficitre, mert a 
kedvezőtlen konjunkturális feltételek mellett a vállalati szektor – a normál üzletmenettől eltérően – 
nettó megtakarítóvá vált. 

Az MNB monetáris politikája a Medgyessy-kormány színre lépésével megváltozott. A jegybanki 
alapkamatot  2002 első  hónapjaiban  három alkalommal  is  csökkentették  (9,75  %-ról  8,5  %-ra), 
amikor is a jegybank követte a piaci hozamok alakulását. Passzivitását azonban a központi bank 
május elején feladta és megüzente a piacoknak, hogy a továbbiakban kamatemeléssel védi azt az 
általa szükségesnek vélt forint-árfolyamot, ami inflációs célkitűzésének teljesüléséhez kell. Verbális 
intervenciója elérte a célját, és a rövid lejáratú pénzpiaci hozamok emelkedni kezdtek. Ezek után 
nem volt meglepő, hogy a Medgyessy-kormány megalakulása előtt néhány nappal 50 bázisponttal 
megemelték  az  alapkamatlábat.  A reálkamat  ekkor  átlépte  a  3  százalékos  határt,  amire  Járai 
Zsigmond jegybankelnöksége alatt korábban nem volt példa. Július elején újabb fél-százalékpontos 
emelés következett, ekkor a reálkamat már 4,7 százalékot tett ki – az aktuális fogyasztói árindexszel 
számítva.

Az  MNB  folyamatosan  a  jegybanktörvényben  lefektetett  első  számú  feladatára,  a  forint 
vásárlóerejének  védelmére  hivatkozott  az  erős  és  még  erősebb  forintárfolyam meghirdetésével, 
amivel  egyfelől  maga  ásta  alá  a  dezinfláció  fenntarthatóságát,  másfelől  biztossá,  kiszámítható 
tereppé tette a hazai piacot a befektetők számára. Ez volt az az időszak, amikor külső konjunkturális 
okokból,  továbbá a  fajlagos  bérköltségek emelkedése  (a  minimálbér-emelés  hatása)  nyomán az 
exporttermelés  egyébként  is  visszaesett,  meglódultak  az  üzem-  és  gyárbezárások  a  legnagyobb 
multinacionális  cégeknél  is.  Az  import  viszont  ösztönzést  kapott  a  nagyobb  fogyasztói  és 
lakásépítési  kereslet  által  is.  A fizetési  mérleg  az  erős  árfolyam  okán  is  romlott.  A termelés 
csökkent,  valamennyi  makrogazdasági  mutató  kedvezőtlen  tendenciát  jelzett,  a  forint  mégis 
erősödött,  ami  nyilvánvaló  ellentmondásnak  bizonyult.  A  hazai  valuta  erejét  a  felértékelésre 
spekuláló tőke adta, amely 2003 januárjában már a sávközép elmozdítását is megcélozta.

Az  MNB  az  „inflációs  veszélyre”  hivatkozva  2003.  január  13-án  sem  csökkentette  az 
alapkamatlábat,  holott  az  infláció  2002  második  felében  már  5  százalék  alá  került  és  a  forint 
árfolyama az erős sávszél közelében helyezkedett el. (A központi bank téves helyzetmegítélését a 
későbbi  hónapokban  tovább  mérséklődő  fogyasztói  árindex  is  jelezte,  az  infláció  áprilisban  és 
májusban ugyanis 4 százalék alá esett.)  Ezt követően mintegy egy milliárd euró zúdult  a hazai 
pénzpiacra, és csak ennek hatására csökkentette az MNB 1 százalékkal az alapkamatot. Ám mivel 
ez elégtelennek bizonyult  a  devizabeömlés  feltartóztatására  egy nap  múlva a  Monetáris  Tanács 
újabb 1 százalékpontos kamatvágásra kényszerült. Ez végre hatott, és január 17-én az árfolyam 255 
forintra gyengült a sávszéli 234,69-ről.

Összegezve: 2002-ben  a  racionális  várakozásokkal  ellentétesen  nemcsak  hogy  elmaradt  a 
parlamenti  választási  ciklushoz  igazodó  túlfűtöttség  korrekciója,  hanem a  májusi  választásokat 
követően is folytatódott a fogyasztást serkentő jövedelem-kiáramlás. Részben, mert a kormányra 
kerültek  az  őszi  önkormányzati  választásokat  is  meg akarták  nyerni,  részben,  mert  az  ígéretek 
könyörtelen  számonkérésével,  sőt  túllicitálásával  a  Fidesz-MPP  folyamatosan  a  túlvállalás,  a 
túlköltés irányába hajszolta a kormánykoalíciót. Közben nem indult meg a korábban 2002 második 
felére  várt  külső  konjunktúra-élénkülés,  és  a  szigorú  monetáris  politikának  is  kínálatkorlátozó, 
költségvetési és fizetési mérlegrontó hatása volt. A helyzet minden szempontból kedvezőtlen volt. 
2003-ban  határozottan  korrigálni  kellett  volna  a  magyar  gazdaság  növekedési  pályáját,  amit 
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azonban a kabinet a társadalom előtt  titkolni kívánt, és ezért a mégoly tétova döntésekhez sem 
tudott  társadalmi  támogatottságot  szerezni.  Az  elvetélt,  illetve  félresikerült  vagy  megkésett 
intézkedések összességében inkább rontottak, mintsem javítottak a helyzeten. 

2003-ban a jövedelem-politikában a kormány semmiféle kedvezményből nem vett vissza, noha az 
államháztartás körében végrehajtott 50 százalékos béremelés 2003-ra áthúzódó hatásával tisztában 
volt.  A köztisztviselők  előző  évről  elmaradt,  korábban  beígért  béremelése  is  ezt  az  esztendőt 
terhelte.  A reálkeresetek  2003-ban  a  versenyszektorban  7,3  százalékkal  nőttek  (62  százalékkal 
gyorsabban  a  megállapodásbelinél),  az  államháztartásban  pedig  12,7  százalékkal.  A 
nemzetgazdaság  egészében  a  reálkeresetek  és  a  termelékenység  emelkedése  közti  különbözet 
tovább szélesedett.  A jövedelempolitika tehát messze nem tudta visszaigazolni azt a várakozást, 
amit a beígért pályakorrekcióhoz kapcsolódóan az előző évben a kormány Brüsszelnek bemutatott. 

A költségvetési politikában történtek a pálya kiigazítására irányuló próbálkozások. Ám ezek eleve 
kudarcra voltak ítélve, mert már  a kiinduló bázist is rosszul mérték fel.  A 2003. évi költségvetési 
törvény azzal  számolt,  hogy az államháztartás hiányát (a  GDP százalékában) a 2002. évi  5-5,5 
százalékról kell lecsökkenteni, ami azért sem tűnt nehéznek, mert kalkulálni lehetett az egyszeri 
tételek kiesésével is. A tényleges bázis meghaladta a 10 százalékot (GFS szerint), vagyis a törvény 
előkészítésénél a reálisnál jóval kedvezőbb helyzetből indultak ki,  ami bekorlátozta a szükséges 
megszorítás mértékét és ezen keresztül befolyásolta annak tartalmát. 

A 2003. évi költségvetés beterjesztésekor a kabinet úgy gondolta, hogy a költségvetés kereslet-
visszafogó hatását olyan tételnél kell érvényesíteni, ami nem sérti közvetlenül egyetlen társadalmi 
csoport érdekét sem. Ez az állami beruházások korlátozását jelentette, a fejlesztések elodázását, az 
autópálya-finanszírozás sajátos technikájának kidolgozását. 

A kabinet a folyó évben két alkalommal is kísérletet tett a költségvetési kiadások visszafogására. 
Az egyikre június elején került  sor, amikor a pénzügyminiszter bejelentette, hogy korlátozzák a 
kedvezményes lakáshitelek plafonját, és emellett 76 milliárd forintos keretmegszorítást alkalmaznak 
a központi költségvetésben, ami ténylegesen csak a felét jelentette, mert a másik felét tartalékok 
zárolása tette ki.  Az ellenzék által  Medgyessy-csomagnak elkeresztelt  intézkedésnek inkább csak  
gesztus értéke volt a jegybank felé, jelezve, hogy a kormány is tesz lépést a költségvetési politikán 
keresztül – addicionálisan is – az infláció mérséklése érdekében. Ezzel szemben viszont elvárja, 
hogy a jegybank gyengébb árfolyammal támogassa meg a kínálat növekedését és ezen keresztül a 
költségvetés bevételeit. Ez volt a kabinet másik gazdasági kiigazítási kísérlete 2003-ban, amelynél 
szintén nem kellett széles társadalmi felháborodástól tartania. Június elején rávette a jegybankot, 
hogy egyezzen bele a sávközép 2,26 százalékos leértékelésébe, amivel annak biztonságát akarta az 
exportőröknek  közvetíteni,  hogy  az  euró  nem lesz  kevesebb  240  forintnál,  az  új  erős  sávszél 
ugyanis ezt jelentette.

A Monetáris  Tanács  elfogadta  a  kormány  javaslatát  tekintet  nélkül  arra,  hogy  a  leértékelés 
időpontját megelőzően a forint már kb. tíz napja folyamatosan gyengült. Ilyen körülmények közt a 
sávközép elcsúsztatása  azt  fejezte  ki,  hogy a  kabinet  –  az MNB-vel  karöltve  –  még gyengébb 
forintárfolyamot szeretne. A sávközép eltolására tehát rossz időben került sor, amit a kormány és a 
jegybank  nem tudott  úgy  kommunikálni,  hogy  az  ne  váltson  ki  ideges  reakciókat  a  pénzpiaci 
befektetők körében. Az euró árfolyama 260-270 forintos sávba került, ami veszélyeztette a központi 
bank kitűzött inflációs céljának teljesülését. A jegybanknak azonban nem volt türelme kivárni az 
árfolyammozgás lecsillapodását, nyolc napon belül 3 százalékponttal megemelte az alapkamatlábat, 
ami gyakorlatilag 3,5 százalékpontos növelést jelentett, hiszen közben az ECB 0,5 százalékponttal 
mérsékelte  az  euró  kamatlábát.  Az  MNB  kapkodásán  túlmenően  szakszerűtlenségéről  is 
bizonyságot tett, amikor 250 forintban jelölte meg az inflációs cél eléréséhez szükséges árfolyamot, 
minek előtte 255 forintos árnál a beleegyezését adta a sávközép leértékelésébe. 

A  júniusban  bekövetkezett  kamatemelés  –  amely  7,5  százalékra  növelte  a  forint-
megtakarításokon elérhető kamatfelárat -, szinte azonnal felemésztette a költségvetési megszorítási 
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csomagot  a  magasabb  kamatteher  következtében.  A  költségvetési  kiigazítási  kísérlet  tehát 
eredménytelen maradt.

A rendkívül  kedvezőtlen fordulatot  hozó közös,  kormány-jegybanki  árfolyam-politikai  döntés 
után,  a  befektetőket megnyugtatandó, a kormány és a jegybank együtt  jelentette be júliusban a 
magyar  gazdaság  2008.  évi  csatlakozását  az  euróövezethez.  Ám  e  bejelentésnek  a 
gazdaságpolitikailag kaotikus körülmények között a befektetők nem tudtak hitelt adni, és nem hogy 
javult, hanem tovább gyengült a forint árfolyama. 

Ez a körülmény, az ősz folyamán is kihagyott kamatcsökkentési lehetőségek, továbbá néhány, 
vártnál  kedvezőtlenebb  egyensúlyi  mutató  novemberben  tőkekivonást  váltott  ki  egyes 
befektetőknél, amire a jegybank ismételten nagyon durván reagált. A hónap végén 3 százalékponttal 
emelte  az  alapkamatot,  amivel  olyan  magatartást  tanúsított,  mint  ami  összeomlás  előtti 
gazdaságokra jellemző. S történt ez éppen akkor, amikor a reálfolyamatok javulása már kivehetővé 
vált. A 12,5 százalékra emelt jegybanki kamat, amellyel 10 százalékos kamatprémium volt elérhető, 
aláásta  a  2004.  évi  költségvetést,  ezért  a  kormány  december  elején  újabb  intézkedések  
meghozatalára kényszerült. Az autópálya-építéseken túl gyakorlatilag minden központi beruházást 
korlátoztak a 2004-es költségvetésben, és limitálták a lakáshitelek kamattámogatását is, ami érdemi 
visszafogást jelentett.

A 2003  második  felében  az  élénkülő  külső  konjunktúra  nyomán  megkezdődött  a  magyar 
gazdaságban is a fundamentumok javulása, a növekedés - az egyensúlyalakulás szempontjából - 
kedvező  szerkezetben  gyorsult.  A  kedvezőbb  mutatókat  a  Medgyessy-kabinet  -  az  utólagos 
mítoszteremtés  jegyében -  a  2003 második  felében  bekövetkezett  gazdaságpolitikai  fordulatnak 
igyekezett beállítani, noha ilyenről szó nem volt. 

2.2. A 2004. évi korrekció 
A  korábbi  évek  belső  keresletélénkítő  politikájával  szemben  2004-ben  a  gazdaságpolitika 

valamennyi  eszközzel  a  belföldi,  fogyasztási  jellegű  kereslet  dinamikájának  visszavételére 
fókuszált. 

A 2004. évi gazdaságpolitikai kiigazítás egyik alapeleme a keresetnövekedés megszorítása volt. 
● Az államháztartásból  finanszírozottak körében szigorú,  bár  idővel  némileg oldódó bértömeg-

szabályozást érvényesítettek.

● A minimálbért  2004-ben  6  százalékkal  emelték,  ami  rendkívül  visszafogott  növelés  volt  a 
korábbiakhoz képest, annál is inkább, mert – és ez előre tudható volt – a 3000 forintos emelés 
nem biztosította a minimálbér reálértékének megőrzését. 

● A versenyszférára nézve 7-8 százalékos keresetemelkedésben tudtak megállapodni az Országos 
Érdekegyeztető  Tanácsban,  ami  előrelépés  volt  az  előző  évi  reálkeresetekre  vonatkozó 
megegyezéshez képest, és ezen kívül rendkívül visszafogottnak tűnt. 

● A béreket  terhelő elvonások emelkedése következtében a  nettó keresetek 0,4 százalékponttal 
kisebb  mértékben  nőttek  a  bruttó  átlagbéreknél,  ami  az  átlagos  és  az  átlagnál  alacsonyabb 
keresettel rendelkezőknél ennél nagyobb megszorítást jelentett.

● A reálkeresetek alakítója volt az előző évinél tudatosan vállalat magasabb infláció is. Közvetve 
már azáltal is, hogy a 2004. évi költségvetési alapvetésben a reálisan várhatónál alacsonyabb 
infláció szerepelt, 5,5-6 százalék. A korábbiaknál nagyobb hatósági áremelések, továbbá az áfa- 
és jövedéki adók rendszerének változása megtörte a dezinfláció trendjét, és a vártnál nagyobb, 
6,8  százalékos  fogyasztói  árdrágulás  a  reáljövedelem-képződés  hatékony  korlátozójának 
bizonyult.
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Az esztendő egészéről rendelkezésre álló adatok alapján a jövedelempolitika szigora a vártnál  
erősebb  lett, a  reálkeresetek  szintjét  ugyanis  nem  sikerült  megőrizni,  az  a  nemzetgazdaság 
egészében 1 százalékkal csökkent.

A  romló  jövedelemhelyzet  a  háztartásokat  óvatosabb  költekezésre  késztette,  aminek 
következtében  a  bruttó megtakarítások  növekménye  a  GDP  6,4  százalékáról  6,6  százalékára 
emelkedett.  A  2004-től  szigorúbbá  váló  lakásfinanszírozási  rendszernek  köszönhetően  a 
háztartások  nettó  finanszírozási  képessége  az előző  évi  0,1  százalékról  (a  GDP arányában)  2,5 
százalékra emelkedett. 

A költségvetési politika erősen megszorító jellegű volt. Az államháztartás hiánya a bruttó hazai 
termékhez viszonyítva – a nyugdíjreform hatását figyelembe véve – 1,1 százalékponttal csökkent a 
GDP-hez  képest  az  ESA  95  elszámolási  mód  szerint.  (6,5  százalékról  5,4  százalékra,  a 
nyugdíjreform nélkül 7,4 százalékról 6,5 százalékra). Annak ellenére sikerült ilyen mértékű javulást 
felmutatni, hogy a kamategyenleg – a magas forintkamatok és magas forintadósság-állomány miatt 
romlott. A globális keresletszűkítésre utal, hogy az államháztartás elsődleges egyenlege 2003-hoz 
képest a GDP arányában javult, bár továbbra is deficitet jelzett.

Az  államháztartáson  belüli  szerkezeti  változások  –  a  globális  keresleti  hatáson  túlmenően  – 
elősegítették  a  gazdaság  növekedési  szerkezetének  szükséges  irányú  átrendeződését,  azaz  a 
fogyasztás dinamikájának visszafogását és a felhalmozás erősítését. Ez részben az adórendszeren 
keresztül valósult meg, hiszen a megemelt áfa-kulcsok és áfa-átrendezések az infláción keresztül a 
fogyasztás dinamikáját korlátozták, és ilyen hatása volt a személyi jövedelmek terhelésnövelésének 
is.  Ugyanakkor az adórendszer hozzájárult  a vállalkozói szektor profitabilitásának erősödéséhez. 
Másrészt az államháztartás kiadásai körében nőtt a felhalmozási jellegű és csökkent a fogyasztási 
célú kifizetések aránya. 

A 2004. évi költségvetési politikát a gazdasági pályakiigazítás szempontjából akár sikeresnek is 
minősíthetjük.  Problémái  más  okokból  adódtak.  Egyfelől  abból,  hogy  a  hiány  mérséklése 
alapvetően  mennyiségi  megszorításokon  alapult  és  nem  reformértékű,  stabil  eredményt  jelentő 
szerkezeti, minőségi változásokon. Másfelől abból, hogy a deficitcél évközben kétszer is módosult, 
minek  utána  a  megelőző  években  sem  tudta  a  fiskális  politika  visszaigazolni  az  elfogadott 
hiánymutatókat. Beigazolódott, hogy a piaci szereplők legalább akkora jelentőséget tulajdonítanak a 
tervezett  államháztartási  egyenleg  teljesülésének,  mint  magának  a  felmutatott  eredménynek.  A 
költségvetési politika hitelességét ebből a szempontból csak korlátozottan sikerült javítani. 

Nehezítette a költségvetési politika helyzetét,  hitelességének visszaszerzését,  hogy a jegybank 
szinte  szünet  nélkül  kétségbe  vonta  a  deficitcél  teljesíthetőségét,  és  ezért  a  szükségesnél  és 
indokoltnál is lassabban csökkentette az irányadó kamatlábat, ami a kamatszolgálat emelkedését 
vonta maga után. 

2004-t szigorú monetáris kondíciók jellemezték. A fogyasztói áralapú reálárfolyam 10 százalékos 
felértékelődést  mutatott  az  év  folyamán,  2000-hez  képest  pedig  24  százalékost.  A  fajlagos 
munkaköltség-alapú reálárfolyam alapján mérve is 10 százalékos reálfelértékelődés ment végbe. A 
reálkamat  2004  végén  a  3  hónapos  állampapírok,  az  éven  belüli  vállalati  betétek  és  hitelek 
tekintetében is magasabb volt a 2001. és 2002. véginél.  (A 2003. végi rendkívüli állapotokkal való 
összevetést indokolatlannak tartjuk.) 

A jegybank óvatos kamatpolitikájának indoklásánál kezdetben 2005 végi inflációs céljának (4% 
±1%) elérésére hivatkozott,  később az államháztartás túlköltekezésének monetáris szigorral való 
megakadályozására. Az infláció elszabadulásától való félelme a tények ismeretében bizonyítottan 
megalapozatlannak bizonyult.  Az MNB elemzői tisztában voltak azzal – amit nyilvánosságra is 
hoztak -, hogy az EU csatlakozás a verseny erősödésén keresztül kedvezően hat a kínálati árakra. A 
szigorú  jövedelempolitika  és  a  megtakarítások  növekedése  alapján  pedig  reális  volt  a  kemény 
keresleti korlátok feltételezése, vagyis az a prognózis, hogy az adórendszerbeli változások inflációt 
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növelő hatása az esztendőn belül lehúzódik, nem tud továbbgyűrűződni a várakozásokon keresztül a 
bérekbe és az árakba, azaz nem alakul ki ár-, bér-, bér-, bér-, árspirál. 

A magas kamatfelárhoz kapcsolódó erős és erősödő árfolyammal nem lehet felvenni a harcot az 
ikerdeficittel szemben, az ilyen monetáris politika inkább árt a gazdaságnak, mint segít. Részben, 
mert  megnő  a  kamatszolgálat,  ami  emeli  az  államháztartás  hiányát  (és  az  államadósságot  is), 
részben, mert a felértékelődő valuta rontja a fizetési mérleget, miközben azt a látszatot kelti, hogy 
minden rendben van: finanszírozható belső megtakarítások nélkül is  a gazdaság.  A hitelkereslet 
áttendálása  a  deviza  és  devizaalapúak felé  –  ami ennek a  politikának a  következménye volt  – 
kockázatos és a várható árfolyamgyengülést követően megemeli az adósságrátákat. 

3. A Gyurcsány-kormány gazdaságpolitikája
A 2004. évi erős megszorítások után – amelynek köszönhetően a magyar gazdaság visszatért a 

beruházás  és  export  húzta  pályára  –  a  kormányzat  2005-re  a  lazább  előrelépés  politikáját 
választotta. A 2004 október elején felálló Gyurcsány-kabinet lényegében készen kapta a 2005. évi 
költségvetést, amelyen már csak néhány karakterisztikus fazonigazítást hajthatott végre.

A 2005-re  elfogadott  költségvetésből  kiolvasható  gazdaságpolitika  főbb  jegyei a  következők 
voltak:

● A  kormány  elfogadta  a  nemzetközi  előrejelzéseket,  és  a  kedvező  külső  konjunktúra 
fennmaradására  számítva  4  százalékos  GDP növekedésre,  továbbá  4,5  százalékos  inflációra 
(ennél magasabb GDP deflátorra) építette költségvetési  tervét. 

● A  kormány  csak  részben  vállalta  fel  a  már  2004-ben  megcsúszott  konvergencia-pálya 
korrekcióját.  A  GDP-arányos  hiányt  elégségesnek  tartotta  0,6  százalékponttal  csökkenteni, 
miközben – az akkor ismert adatok alapján – ennek a duplájával kellett volna, ha vissza akart 
volna  térni  a  2004  májusában  elfogadott  programhoz.  (Ebben  ugyanis  2005-ben  az 
államháztartás hiánya már csak 4,1 százalékot tehetett volna ki a GDP arányában.) A kormányfő 
az elmaradt 120-130 milliárd forintos megszorítást társadalompolitikai megfontolásból tartotta 
szükségesnek.

● A  költségvetési  politika  a  tervezett  deficitcsökkentést  nagyobb  részt  a  kamatszolgálat 
mérséklődésével vélte elérhetőnek, vagyis az alapkamat esésével és a devizaadósság arányának 
emelkedésével számolt. Az elsődleges (kamatmentes) egyenleg továbbra is deficites volt, és a 
terv szintjén mindössze 0,2 százalékponttal csökkent volna. Erőteljes költségvetési kiigazításról 
tehát sem mennyiségileg, sem pedig minőségileg, tartalmát tekintve nem volt szó, ellenkezőleg, 
a 2004-es szigorhoz képest határozott lazulás volt kivehető.

● A terv szintjén mind az újraelosztási,  mind a centralizációs ráta  a GDP 1,5-1,5 százalékával 
csökkent  volna.  (Erről  tényadatokat  csak  a  2006  nyarára  elkészülő  zárszámadási  törvény 
szolgáltat majd.)

● A költségvetési politika a lehetőségekhez képest kissé ambiciózusra sikeredett. Kedvezni kívánt a 
háztartásoknak és a vállalkozásoknak is. Az adórendszeren keresztül az igazságosabb jövedelem-
eloszlást  célozta  meg  amennyiben  a  munkajövedelmeknél  kedvezményeket  adott  (az  szja 
középső sávjának megszüntetése, a 38 %-os felső kulcs változatlanul az évi 1,5 millió forintos 
határnál lép be, az szja kedvezmények igénybevétele hat millió forintos éves jövedelem fölött 
megszűnik,  és  a  családi  kedvezmények,  az  adójóváírás,  valamint  a  lakáshitel-kedvezmények 
kivételével az igénybe vett kedvezmények összege nem haladhatja meg a százezer forintot), a 
tőkejövedelmekre viszont nagyobb adóteher nehezült (20-ról 25 százalékra emelt forrásadó, a 
bankadó bevezetése, az árfolyamnyereség-adó visszaállítására törekvés). 

A  vállalkozásokat  részben  a  tételes  egészségügyi  hozzájárulás  összegének  csökkentésével, 
részben  az  iparűzési  adó  egy  részének a  társasági  adóból  való  leírásával  kedvezményezte  a 
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költségvetés – bevételi oldalról. A támogatások terén ennél nagyobb áttörést tartalmazott, amikor 
soha  nem  látott  mértékűre  szállította  le  a  költségvetési  forrás  igénybevételére  feljogosító 
fejlesztések értékhatárát. Ez azt jelentette, hogy – szemben a korábbi évek gyakorlatával – a kis- 
és közepes cégek is hozzájuthattak – normatív alapon – állami támogatásokhoz.

● A  költségvetésen  belüli  átalakításokat  részben  mennyiségi  szabályozással,  részben  új 
szabályozással  kívánta  a  fiskális  politika  végrehajtani.  Az  előbbi  azt  jelentette,  hogy  a 
költségvetési  intézmények dologi  kiadásait  öt  százalékkal  csökkentették,  és  előírták,  hogy  a 
közszférában a tervezett hat százalékos béremelés nyolcvan százalékát létszámleépítésekből kell 
fedezni. A megtakarítást kb. tízezer főre becsülték, amihez a kormány negyven milliárd forintos 
végkielégítési keretet különített el. Sor került ezen túlmenően a fejezeti kezelésű előirányzatok 
újrapályáztatására,  az  azonos  célt  szolgáló  programok  összevonására,  megszüntetésére,  ami 
elmozdulást jelzett a nullbázisú költségvetés-készítés felé. Megkezdődött a regionális döntésű, 
elkülönített pénzalapok rendszerének kialakítása is.

● A költségvetés a  foglalkoztatáspolitikát is támogatandónak tartotta; a közterhek mérséklésével, 
különböző kedvezményekkel kívánta ösztönözni a munkahelyek számának növelését.

A  sokféle  prioritást  (adócsökkentés,  kiadás-  és  deficitfaragás,  foglalkoztatás  elősegítése, 
vállalkozások támogatása, igazságosabb lakástámogatás és jövedelemelosztás, regionalitás erősítése 
az újraelosztásban, reáljövedelem-növelés és közútfejlesztés) a kormány úgy gondolta egy évben 
összezsúfolhatónak, hogy részben sehol nem lépett nagyot, részben néhány százmilliárd forinttal 
megtoldhatónak vélte az államháztartás terjedelmét (becsülhetően 4-500 milliárddal). Azáltal, hogy 
nem tett  eleget  maradéktalanul  NATO szerződés szerinti  kötelezettségeinek (itt  kb.  százmilliárd 
forintot  takarított  meg),  és  nagy fejlesztési  projekteket  (autópálya-,  börtön-  és  kollégiumépítés) 
magánfinanszírozás formájában kívánt megvalósítani (PPP).

Mivel  a  2004-es  hiányterv  túlteljesítése  és  a  konvergencia-program  2004.  decemberi 
felülvizsgálata miatt  Magyarország a túlzott  deficiteljárás brüsszeli  szabályozása alá  került,  150 
milliárd  forintos  rendkívüli  tartalékot  építettek  be  a  költségvetésbe,  és  a  2004-ben  zárolt 
maradványszint megtartását írták elő. 

2005  elején  széles  társadalmi  csoportokat  átfogó  adóreform-bizottság  dolgozott  a 
Pénzügyminisztériumban, amely azt a feladatot kapta, hogy tekintse át az adórendszert és tegyen 
javaslatokat a centralizáció csökkentésére. A pénzügyminiszter – akkor még Draskovics Tibor – a 
bizottság munkájától azt várta, hogy az bevételi oldalról gyakorol nyomást a kiadások átalakítására, 
reformalapú átszabására a deficitfaragási  kényszer mellett.  A bizottság azonban csak néhány, az 
adóadminisztráció  egyszerűsítésére  vonatkozó  elgondolással  tudott  előrukkolni,  kézzel  fogható 
adómérsékléssel nem, tekintettel arra, hogy a kiadások faragására nem volt felhatalmazása. 

A  költségvetési  politika  eme  pí-ár-változatának  kifulladását  követően  a  kormány 
kényszerhelyzetbe  került:  a  2005-ös  deficitcél  tarthatósága  és  ezzel  a  költségvetési  politika 
hitelessége megrendülőnek tűnt, valamit tenni kellett. A korábbi megszorításos gyakorlat tartalékai 
azonban  jórészt  már  lemerültek,  viszont  a  reformpolitizáláshoz  nem  volt  elégséges  társadalmi 
támogatottság. Gyurcsány Ferenc ezért köztes megoldást választott, amikor meghirdette a száz lépés 
politikáját. A kormányfő túl közelinek érezte a választásokat ahhoz, hogy radikális – elődei által 
sem megtett  – reformlépésekkel írja be magát  a nemzetmentő,  de bukott  politikusok történelmi 
arcképcsarnokába. Ugyanakkor a választások még túl messze voltak ahhoz, hogy addig az időt édes 
semmittevéssel ki lehetett volna húzni. Így állt elő kompromisszumos megoldásként a száz lépés 
programja, amelynek a helyes irányultsága nehezen vitatható. A száz lépés keretét adta a különböző 
területeken folyó ésszerűsítési, kevés költségvetési forrást felhasználó munkálatoknak, részévé vált 
a  2006-os  költségvetésnek,  egyes  elemei  pedig  később  visszaköszöntek  a  bemutatott  garancia-
megállapodások tervezeteiben is.
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A száz lépés nem kiérlelt, százszor megrágott javaslatokat tartalmazott, hanem többnyire még 
ötletszerűeket, amely hátrány előnynek is bizonyult, mert így meglepetésszerű volt, a kormányzati 
elgondolás nem deformálódott a különféle érdekcsoportok ellenállása által. A program szándéka – 
kétségkívül helyes volt, amennyiben a kiskapuk lezárására, a fekete-, szürkegazdaság kifehérítésére, 
az állami támogatások célirányosabb felhasználására, a foglalkoztatás bővítésére, a munkaerőpiac 
rugalmasabbá tételére irányult. Az egészségügyben a különféle biztosítási csomagok felvállalásával 
akár egy egészségügyi reformprogram előhírnökeként is köszönthetjük. A nyár végére a csomag 
adó-  és  más  elvonási  elemei  váltak  a  közbeszédben  dominánssá,  amelyek  tervezete  túllépett  a 
kormányzati cikluson, és 2010-ig szóló javaslatot tartalmazott. 

A  program nem  volt  alkalmas  az  akut  költségvetési  feszültségek  levezetésére, de  számos 
kezdeményezésnek mozgásteret adott, eredményeire a későbbiekben lehet számítani. Ezért a nyár 
folyamán  a  költségvetés  kiigazítására  olyan  intézkedéseket  hoztak,  mint  125  milliárd  forint 
végleges  zárolása  a  rendkívüli  tartalékból  és  a  gyógyszertámogatás  rendszerének  átalakítása. 
Foganatosítottak  néhány  adóbevételt  növelő  döntést  is  amellett,  hogy  a  2004.  évi  maradvány-
befagyasztást nemcsak prolongálták, de meg is toldották. Mindez azonban nem volt elégséges a 
költségvetési politika hitelességének helyreállítására, azt ugyanis szeptemberben erős aknatámadás 
érte. 

A jegybank  egyik  elnökhelyettese  kötelességének  kéretlenül  eleget  téve  felhívta  a  brüsszeli 
adminisztráció figyelmét a hazai autópálya-finanszírozás sajátos konstrukciójára, amivel egyébként 
az Eurostat előzetesen egyetértett. Az MNB jelentése alapján azonban változtatott a véleményén, és 
az  autópálya-finanszírozást  az  államháztartás  körébe  soroltatta,  ami  megfordította  a 
deficitcsökkentés tervezett és remélt pályájának ívét: a hiány nem csökkent (5,4 %-ról 3,6 %-ra – a 
nyugdíjreform hatásának figyelembe vételével), hanem nőtt, hat százalék fölé emelkedett. Az MNB 
szorgoskodása nélkül  erre  így legfeljebb a  zárszámadáskor,  2006 nyarán derült  volna fény,  bár 
korántsem biztos, hogy a brüsszeliek akkor is más álláspontot foglaltak volna el.

A  kormány  mindenesetre  úgy  tett,  mintha  a  hiány  csak  az  autópálya-finanszírozás 
államháztartásba történő visszavétele miatt ugrott volna meg, holott a növekményt egyéb tételek is 
szaporították.  Nem mutatott  a kabinet semmiféle hajlandóságot a többlet  ellentételezésére, sőt a 
faragások elmaradása mellett további hiánynövelő kötelezettséget vállalt magára: az üzemanyagok 
áfacsökkentésének  előre  hozatalát.  Csak  a  2006-ra  szóló  költségvetési  tervben  emelte  meg  a 
hiánymérséklés mértékét, ami papíron 1,4 százalékpontos faragást jelentett (több mint a dupláját a 
2005. évi tervnek).

A fiskális  politika ezzel  a  döntéssel  egyfelől  egyértelműen becsatornázódott  a  választások  
logikáját követő politikába, másfelől kivívta Brüsszel elmarasztalását, a Fitch befektetés-minősítő 
leértékelését  és  a  portfolió-befektetők  bizalmának  megingását.  Csak  olaj  volt  a  tűzre,  amikor 
Gyurcsány  Ferenc  szeptember  végén  meglebegtette  a  2010-es  euróövezeti  csatlakozás 
céldátumának esetleges felülvizsgálatát. Az őszi hónapokat gyengülő forintárfolyam, alacsonyabb 
BUX index és  magasabb referenciahozamok jellemezték,  ami  megfelelt  a  kialakult  bizonytalan 
helyzetnek. Ám a forinton elérhető magas kamatprémium még így is elégségesnek bizonyult ahhoz, 
hogy ne induljon meg tömeges tőkekivonás,  ne váljon effektívvé az MNB elnökének pénzügyi 
összeomlást többször is kilátásba helyező jóslata. Ennek elkerüléséhez - nem mellesleg - komoly 
tőkeérdekek fűződtek. 

A jegybankról szóló törvény módosításával az év elején négy új, kormány által javasolt taggal 
kibővült a Monetáris Tanács. Ennek ellenére nem következett be az a rosszindulatú feltételezés, 
hogy ezt követően a grémium a kormány érdekei szerint fellazítja a monetáris politikát. Az MNB 
2005-ben nagyon helyesen szakított azzal a gyakorlatával, hogy az inflációs cél mellett valamilyen 
módon a kívánatosnak tartott árfolyamacélt is a nyilvánosság tudomására hozta. Az év folyamán 
bekövetkezett nagymértékű kamatcsökkentés ellenére az árfolyam szeptemberig erős maradt, ezt 
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követően – az említett költségvetési gubanc nyomán – gyengült, átlépte a 250 forintos határt is, de 
továbbra is az erős sávszélen tanyázott - nagyobb kilengések nélkül.

A Monetáris Tanács szeptember végéig minden kamatdöntő ülésen csökkentette a jegybanki két 
hetes betét kamatát,  többnyire 25 bázisponttal,  de néhány alkalommal 50 illetve 75 bázispontos 
kamatnyesésre is sor került. A szeptemberi befektetői bizalomgyengülést követően az alapkamat 
csökkentése 6 százalékon elakadt. Az év eleji 9,5 százalékról történő viszonylag gyors kamatvágás 
annak ellenére következett be, hogy a gazdasági fundamentumok az év első felében nem mutattak 
kedvező képet  –  az  infláció  kivételével  -,  a  költségvetési  politika  hitelessége  pedig  mindvégig 
megkérdőjeleződött. A kamatcsökkentés nem ingatta meg a forint árfolyamát, ami a közép-európai 
térség iránti befektetői bizalommal, a befektetők nagyobb kockázatvállalási hajlandóságával és a 
kedvezően alakuló inflációs várakozásokkal volt magyarázható. A jegybank elnökének és néhány 
vezető munkatársának nyilatkozatai ellenére sem, akik a fiskális politika kockázatainak permanens 
hangoztatásával  nem  győzték  felhívni  a  forintban  befektetők  figyelmét  arra  a  finanszírozási 
bizonytalanságra,  amit  részben  maguk  keltettek.  Járai  Zsigmond  jegybankelnök  válsághangulat 
szításával és fenntartásával,  az összeomlás rémképének előrevetítésével igyekezett  azt  az orbáni 
„minél  rosszabb, annál jobb” politikát kiszolgálni,  amelyet a Fidesz a 2002-es választások első 
fordulójának elvesztése után folytatott. Pártos ügybuzgalma a külföldi szakértőknek is szemet szúrt, 
olyannyira,  hogy  az  év  vége  felé  meg  is  jegyezték:  a  jegybankelnök  forintrontást  célzó 
megnyilvánulásait követően a forint árfolyama erősödik. 

A monetáris politika összességében egyfelől lazább volt, mint az előző évben, másfelől viszont 
Járai Zsigmond megnyilatkozásai alapján nagyobb kockázatot hordott magában. 

A jövedelempolitika  2005-ben  fellazult. Az  Országos  Érdekegyeztető  Tanácsban  és  a 
költségvetési  törvényben  is  hat  százalékos  bruttó  béremelést  irányoztak  elő,  a  tényleges 
béremelkedés azonban mind a versenyszférában, mind az államháztartásban jóval meghaladta ezt. A 
nettó bérdinamika a személyi jövedelmeket terhelő elvonások csökkentésével – amelyek elsősorban 
az alacsony keresetűeket kedvezményezték – magasabb volt  a  bruttó bérkiáramlás üteménél,  és 
ehhez  a  bértárgyalásokon  nehéz  volt  alkalmazkodni,  ahol  egyébként  a  tervezett  4,5  százalékos 
inflációhoz igazodtak.  A 2005-ben bekövetkezett  hat  százalék feletti  reálkereset-növekedés  több 
mint a duplája volt  a gazdaságpolitikai tervben szereplőnek és kb. négyszerese a konvergencia-
programbelinek. 

A bérekhez igazodva a reáljövedelmek is a vártnál gyorsabban emelkedtek. Hogy ebből nem lett 
nagyobb kiskereskedelmi forgalombővülés és elszaladó háztartási fogyasztás, annak okát a lakosság 
óvatos  alkalmazkodásában  kell  keresnünk.  Megfigyelhetően  a  háztartások  jövedelempozícióik 
megváltozására  mintegy  fél,  háromnegyed  éves  késéssel  reagálnak,  pro  és  kontra.  A 2004-ben 
csökkent reálbérszint költekezést visszafogó hatásával szembesülhettünk 2005 első háromnegyed 
évében. 

A 2001 második felétől folytatott,  direkt politikai szempontot követő gazdaságpolitika, amely 
2001-2003  között  kedvezőtlen  külső  konjunkturális  feltételekkel  párosult,  versenytársainkhoz 
képest lerontotta a magyar gazdaság teljesítményét. A 2004. évi gazdaságstabilizáció igaz kiiktatta a 
kirívó  aránytalanságokat  és  visszaállította  az  egyensúlytartó  növekedési  pályát,  de  a  kiigazítás 
növekedési  áldozatot  követelt.  2005-ben  a  választásokra  készülő  kormány  részéről  újból 
megkezdődött  a  gazdaság felfűtése –  elsősorban a  költségvetési  politikán keresztül,  de  ebbe  az 
irányba  mutatott  a  fellazuló  jövedelempolitika  is.  Meglehet,  a  belső  keresletélénkítés  nélkül 
alacsonyabb  növekedési  ütemet  tudtunk  volna  felmutatni.  Szerencsénkre  az  expanzív 
gazdaságpolitika 2005-ben nem vonta maga után sem a külső egyensúly romlását, sem az inflációs 
nyomás erősödését.  Folytatódása azonban – amelyre a választások évében van esély – mind az 
egyensúly, mind a növekedés szempontjából növekvő kockázatokat hord magában.
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II. A főbb gazdasági mutatók alakulása

1. Gazdasági növekedés
A bruttó hazai termék az évezred első öt esztendejében kb. 22 százalékkal gyarapodott, évenként 

változó  ütemben.  2000  után  (amikor  a  GDP  a  rendszerváltást  követően  a  legmagasabb,  5,2 
százalékos  növekedést  mutatta)  a  növekedés  dinamikája  lassult  –  párhuzamosan  a  külső 
konjunktúra-mérséklődéssel  -,  és  csak  2004-ben  vett  nagyobb  lendületet  a  kedvezőbbé  váló 
világgazdasági  feltételekhez  igazodva.  2005-re  4,2  százalékos  bővülés  prognosztizálható. 
Feltételezhetően 2002-ben jóval nagyobb lett volna a dinamika hűlése a fogyasztás meglódulása 
nélkül, ám bizonyosra vehető, hogy 2004-ben nagyobb GDP gyarapodást realizálhattunk volna, ha 
nem kellett volna sort keríteni a 2001-től megcsúszott gazdasági pálya korrekciójára.

A politika által kikényszerített aránytalanság tükröződött egyfelől abban, hogy 2002-2003-
ban a GDP belföldi felhasználásának emelkedése lényegesen meghaladta a termelését,  másfelől, 
hogy  a  belföldi  felhasználás  növekedése  mögött  eminensen  a  lakosság  fogyasztásának  rapid 
bővülése  húzódott  meg.  A táblázatból  azonban  az  is  látható,  hogy  a  termelés  dinamikájánál 
gyorsabb  lakossági  fogyasztásgyarapodás  már  a  választások  előtti,  2001-es  esztendőben 
megkezdődött. 2005-ben azonban nem ismétlődött meg a nemzetgazdasági aránytalanságnak ez a 
jelensége.

A termelésnél  gyorsabb  belföldi  felhasználás-emelkedés  a  külső  deficit  (folyó  fizetési 
mérleghiány)  növekedésében  csapódott  le,  amelyet  2002-ben  és  2003-ban  elsősorban  az 
államháztartás túlköltekezése katalizált. 

A GDP alakulása a keresleti tényezők felől (előző időszak = 100 %)

Megnevezés 2001 2002 2003 2004* 2005 I-III. 
negyedév*

Háztartások fogyasztása 105,8 109,7 107,8 103,1 102,3
Közösségi fogyasztás 101,2 106,6 107,9 100,9 98,5
Végső fogyasztás 105,2 109,3 107,8 102,8 101,8
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 105,9 109,3 102,5 108,4 108,3
Belföldi felhasználás 102,4 105,9 106,2 102,8 100,4
Áru-, szolgáltatásexport 108,0 103,9 107,8 116,4 109,7
Áru-, szolgáltatásimport 105,2 106,6 111,1 113,2 105,2
Export-import dinamika különbözete, %-pont +2,8 -2,7 -3,3 +3,2 +4,5
Bruttó hazai termék 104,3 103,8 103,4 104,6 104,1

2. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (a 2005-ben revideált információk szerint, *: előzetes adatok)
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2. A munkaerőpiac jellemzői 

A munkaerőpiac összefoglaló adatai (előző év = 100 %)

Megnevezés 2001 2002 2003 2004 2005. I-II. 
negyedév

Összes foglalkoztatott 100,3 100,1 101,3 99,5 99,9
Alkalmazásban állók 100,1 100,2 101,0 100,8 99,9
     Versenyszféra 100,1 99,3 100,2 101,5 100,2
     Államháztartás 99,7 101,5 102,3 98,7 98,7
Aktivitási arány 52,8 52,9 53,8 53,8 54,4
Munkanélküliség rátája 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2
Munkanélküliek (ezer fő) 234,1 238,8 244,5 252,9 301,8
Passzív munkanélküli (ezer fő) 109,3 117,6 99,9 109,2 109,5
Összes munkanélküli (ezer fő) 343,4 356,4 344,4 362,1 411,3
Regisztrált munkanélküli (ezer fő) 364,1 344,7 356,8 377,9 368,1

3. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

Az elmúlt öt év alatt a teljes foglalkoztatotti kör egy százalék körüli növekedést mutatott, ami 
nagyjából megfelelt a statisztikai adatfelvétel hibahatárának. A szűkebb, de pontosabb adatfelvétel 
szerinti alkalmazotti kör létszáma két százalékkal gyarapodott. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a 
viszonylag dinamikus növekedést jelző ciklusban sem gyarapodott az állással rendelkezők száma 
50-70 ezer főnél többel, vagyis a több százezer fős foglalkoztatás-bővülés (MSZP 2002), netán a 
teljes foglalkoztatás elérésének felvállalása (Fidesz 2006) irreális a mai magyar gazdaságban.

A  politikai  és  gazdasági  konjunktúrának  megfelelően  egymással  ellentétesen  alakult  a 
versenyszférában és az államháztartásban alkalmazottak száma. A nagy béremelések nyomán 2002-
2003-ban nőtt az állami kör foglalkoztatása, majd ezt követően – a bürokrácia leépítését követelő 
hangulatban, illetve a 2004. évi jelentős reálkereset-esés mellett  – ugyanitt megindult a létszám 
apadása.  A  versenyszféra  alkalmazottainak  száma  viszont  a  konjunktúra  alakulása  szerint 
ingadozott.  A  2000  utáni  konjunktúra-hűlés,  majd  a  2001  után  beerősödő  forintárfolyam  a 
bérköltségek megugrásával egy időben (a minimálbér drasztikus emelése) számos külföldi céget 
magyarországi telepének felszámolására késztetett. A helyzet csak 2004-ben javult, ám 2005-ben 
mérséklődött az állásban lévők számának gyarapodása tekintettel arra, hogy főként az erős kínai 
verseny okán a munkaigényes területeknek továbbra is recesszióval kellett szembesülniük.

Az aktivitási arány, amely nálunk lényegesen alacsonyabb az EU-belinél, csak 2003-ban mozdult 
el  felfelé,  2004-ben  változatlan  maradt,  2005-ben  viszont  ismét  növekedést  jelzett.  Ez  utóbbi 
hátterében a Gyurcsány-kormány foglalkoztatáspolitikájának felemás eredménye jelent meg, amely 
egyrészt  aktivizálta  a  munkakeresést,  másrészt  az  állást  keresők  számának  szaporodásával 
párhuzamosan nem bővült a munkahelykínálat.  Ennek a következménye volt a munkanélküliség 
rátájának megugrása. A munkanélküliek száma 2001-t  követően lassan emelkedett  – de 2004-ig 
lényegében csak a  statisztikai  adatfelvétel  hibahatárán belül.  A 2005-ben hét  százalék fölé  nőtt 
munkanélküliségi  rátára  utoljára  1999-ben  volt  példa  a  magyar  gazdaságban.  Ugyanakkor  a 
munkaerőpiac aránytalanságaira utal, hogy 2005-ben nőtt a betöltetlen állások száma, és számos cég 
fejlesztésének korlátját a szakképzett munkaerő hiányában jelölt meg. 
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3. Beruházások

A beruházások alakulása ágazatonként (előző év azonos időszaka = 100 %)

Ágazat 2001 2002 2003* 2004* 2005. I-II. 
negyedév*

Mezőgazdaság, vad-, erdőgazdaság 117,6 103,7 113,9 77,3 104,2
Bányászat 57,4 146,9 73,1 141,6 66,7
Feldolgozóipar 98,2 90,7 115,6 115,1 102,5
Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 87,5 106,2 110,1 91,6 83,1
Építőipar 133,2 104,9 110,3 103,9 118,9
Kereskedelem, javítás 98,9 110,8 108,7 106,8 114,6
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 103,0 117,2 87,5 106,7 92,2
Szállítás, raktározás, posta, távközlés 101,4 102,7 94,0 131,9 136,1
Pénzügyi tevékenység 78,9 90,1 114,7 116,2 119,1
Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 122,2 115,0 109,2 111,4 104,5
Közigazgatás, TB, védelem 101,6 138,5 65,9 89,9 98,9
Oktatás 103,8 122,0 88,6 89,8 117,5
Egészségügyi, szociális ellátás 93,1 142,8 89,2 88,5 102,9
Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 106,2 121,4 95,4 117,4 109,8
Nemzetgazdaság összesen 104,4 109,3 101,2 109,1 108,5

4. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (*: előzetes adatok)

A beruházások az elmúlt öt év alatt rendkívül dinamikusan, 38 százalék körül emelkedtek, bár 
erős hullámzást követtek. 2001-ben a dinamika majdnem az előző évi felére esett – a kedvezőtlenné 
váló konjunkturális kilátások nyomán. 2002-ben azonban a tíz százalékot közelítő növekedési ütem 
az  állami  és  önkormányzati  fejlesztések,  valamint  a  lakásépítés  –  szintén  állami  pénzekből 
támogatott  –  fellendülésének  volt  köszönhető.  A 2003  második  felében  érzékelhető  nagyobb 
növekedési  lendület  nyomán  a  vállalkozói  állóeszköz-fejlesztések  meglódultak,  de  a 
gazdaságstablizáció érdekében leállított állami befektetések erősen megtörték a trend emelkedését, 
aminek 2004-ben a folytatódó versenyszférabeli beruházási kereslet újabb lendületet adott. A 2005-
ről ez idő szerint (2006. január) rendelkezésre álló adatok nemcsak előzetesek, de részlegesek is. A 
várható éves ütem valamivel meg fogja haladni a 2004. évit a mérsékeltebb lakásépítések ellenére 
is.

A  táblázatból  kiolvasható,  hogy  az  állami  finanszírozású  ágazatok,  úgy  mint  az  oktatás, 
egészségügy, szociális ellátás, közigazgatás, védelem területén nagyobb fejlesztéseket a választások 
évére koncentráltan hajtanak végre. Az állami és önkormányzati források ezt követően elapadnak 
(2004-ban az állami finanszírozás már csak 12,6 százalékát adta az összes beruházásnak, míg 2002-
ben  még  a  18,1  százalékát).  2004-ben  a  költségvetési  források  átrendezésével  megindultak  a 
közlekedési, elsősorban autópálya-építések, ez tükröződik a szállítás, raktározás, posta, távközlés 
ágazat  beruházásainak  meglódulásában.  Az  állami  forrásokat  átcsoportosították  a  termelést 
közvetlenül  segítő  infrastrukturális  fejlesztésekre,  illetve  azok  visszaestek  az  uniós  szabályok 
érvényesítése  miatt  az  agrárgazdaságban.  Az  államháztartásból  finanszírozott  fejlesztések 
elsősorban politikai ciklusfüggők, és nem az anticiklikus gazdaságpolitika eszközei.

A vállalati  fejlesztések közül a feldolgozóipariak főként a külső konjunktúrához igazodtak,  a 
húzóágazatnak  tekinthető  járműgyártáshoz,  villamos  gép-  és  műszeriparhoz,  illetve  a  gép-  és  
berendezésgyártáshoz kapcsolódtak.  A lakossági  beruházások,  amelyek zömében lakásépítéseket 
jelentettek, a 2003 közepén, illetve végén deklarált, szigorúbbá váló állami támogatási szisztéma 
ellenére viszonylag hosszú időn keresztül magas ütemet mutattak, dinamikájuk csak 2004 utolsó 
negyedévét követően hűlt. 
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4. Keresetalakulás

Kereset- és termelékenységalakulás (előző időszak = 100 %)

Megnevezés 2001 2002 2003 2004 2005. I-II. 
negyedév

Bruttó béremelés 118,0 118,3 112,0 106,1 109,7
Nettó béremelés 116,2 119,6 114,3 105,7 110,7
Bruttó-nettó különbözet, %-pont
+: nettó bérnövekedési többlet
-: bruttó bérnövekedési többlet

-1,8 +1,3 +2,3 -0,4 +1,0

Reálkereset 106,4 113,6 109,2 99,0 106,8
Létszámnövekedés 100,1 100,2 101,0 100,8 99,9
Termelékenység-növekedés 104,2 103,6 102,4 103,8 104,2
Egységnyi termelékenység-emelkedésre eső 
reálkereset-növekedés

152,4 377,8 383,3 -26,3 161,9

5. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

A vizsgált időszakban a bérek rendkívül dinamikusan nőttek, a reálkeresetek kb. 38 százalékkal – 
szemben  a  termelékenység  kb.  20  százalékos  emelkedésével,  ami  a  nemzetgazdasági  szinten  a 
bérverseny-képesség romlására utal. A reálkeresetek növekedését 2002-2003-ban és 2005-ben az 
adórendszerbeli  változások is  segítették,  amennyiben csökkentek a béreket terhelő elvonások. A 
bérdinamikát  –  a  2001.  évi  drasztikus  minimálbér-emelésen  túlmenően  –  alapvetően  az 
államháztartásból  finanszírozottak  béremelései  befolyásolták,  a  vállalkozói  szektorbeli 
keresetnövekedés  is  ehhez  igazodott.  2001-et  követően  az  egy  főre  jutó  átlagkereset  az 
államháztartásban magasabb lett a vállalkozói szektorban kimutatottnál; a különbözet – a 2004. évi 
megszorítás kivételével – egyre nagyobb lett.  

Havi bruttó átlagkeresetek (forint)

Év Versenyszektor Költségvetési szektor Különbözet*

2000 88.425 86.210 +2.215
2001 102.839 105.944 - 3.105
2002 116.555 136.891 -20.336
2003 127.023 160.843 -33.820
2004 138.905 162.126 -23.221
2005. I-III. negyedév 144.195 179.908 -35.713

6. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
(*: +: többlet a versenyszektor javára –: többlet a költségvetési szektor javára)
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5. Fogyasztói áralakulás 

A fogyasztói árindexek főcsoportok szerint (előző év = 100 %)

Főcsoport 2001 2002 2003 2004 2005. I-III. 
negyedév

Élelmiszerek 113,8 105,4 102,7 106,5 102,3
Élvezeti cikkek 111,2 109,7 110,7 111,3 104,1
Ruházat 105,3 104,0 103,0 103,4 100,2
Tartós fogyasztási cikkek 101,0 98,4 98,6 99,4 98,1
Háztartási energia 110,3 105,5 107,3 114,1 106,4
Egyéb cikkek, üzemanyagok 104,9 104,1 103,9 103,9 104,3
Szolgáltatások 109,8 106,4 105,9 107,6 105,6
Együtt 109,2 105,3 104,7 106,8 103,7

7. táblázat - Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

A  fogyasztói  árszínvonal  a  vizsgált  periódusban  kb.  33  százalékkal  emelkedett.  2004-ig 
folyamatosan  csökkent  az  infláció  üteme,  2004-ben  azonban  az  áfa-emelés  és  az  átsorolások 
következtében ismét emelkedett.  Ám ez a hatás nem épült be az inflációs várakozásokban, ezért 
2005-ben  ismét  dezinfláció  mutatkozott.  Az  infláció  mérséklődésében  szerepet  játszott  az  erős 
forintárfolyam, az alacsony külső iparcikk-áremelkedés,  valamint különösen az EU csatlakozást 
követően  megerősödött  piaci  verseny.  Az  időszak  alatt  érvényesülő  fiskális  expanzió  és  laza 
jövedelempolitika ellentmondhatott a dezinflációnak. 

2005 végére a maginfláció 2 százalék alá került, ami megfelel az árstabilitás elvének. 

6. Egyensúly- és adósság-alakulás
Az államháztartás hiánya a bruttó hazai termékhez viszonyítva a vizsgált időszak kiemelt kritikus 

mutatója volt.  Tervezett  mértékét egyik évben sem sikerült  teljesíteni,  ami jelentősen rontotta a 
fiskális  politika hitelességét.  A deficit  az  EU elszámolási  módszerét  követve  2002-ben azért  is 
megugrott, mert ebben az évben számoltak el egy sor korábban figyelmen kívül hagyott tételt, ami a 
GDP  kb.  2-2,5  százalékát  tette  ki.  A  hiány  2004-ig  mérséklődött,  2005-ben  azonban  ismét 
növekedett. 

Az államadósság mutatója 2001-et követően folyamatosan emelkedett.

A folyó fizetési mérleg hiánya és a külső finanszírozási igény 2001 után ugyancsak nőtt, de a 
GDP-hez  viszonyítva  2004-2005-ben  már  mérséklődést  mutatott.  A 7-8  százalék  körüli  hiány 
azonban nemzetközi összehasonlításban még mindig rendkívül magas, és a növekedés, valamint az 
inflációalakulás szempontjából magas kockázatú. 

Egyensúly és adósságmutatók (a GDP százalékában)

Mutató 2001 2002 2003 2004 2005
Államháztartás ESA hiánya 
(nyugdíjkorrekcióval)*

3,5 8,5 6,5 5,4 6,1

Államadósság (ESA, nyugdíjkorrekcióval)* 52,2 55,5 57,4 57,2 57,7
Folyó fizetési mérleg hiánya, milliárd euró** -3,6 -5,0 -6,4 -7,1 -7,0
Folyó fizetési mérleg hiánya** 6,2 7,2 8,8 8,8 8,1
Külső finanszírozási igény** 5,6 6,9 8,8 8,5 7,4

8. táblázat
* Forrás: PM, konvergencia-program, 2005. december, 2005-re PM prognózisa

** Forrás: MNB 2005. november, 2005-re MNB prognózisa
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A főbb makrogazdasági mutatók vizsgált időszakbeli alakulását a következő táblázat mutatja be – 
összefoglalóul.

Főbb makrogazdasági mutatók alakulása

Megnevezés 2001 2002 2003 2004 2005

Gazdasági növekedés (változás az előző évhez képest, %)
  Bruttó hazai termék 4,3 3,8 3,4 4,6 4,2**

  GDP belföldi felhasználása 2,4 5,9 6,2 2,8 1,0**

     Ebből: háztartások fogyasztása 5,8 9,7 7,8 3,1 2,7**

     Ebből: állóeszköz-felhalmozás 5,9 9,3 2,5 8,4 9,3**

  Áru- és szolgáltatás-export 8,0 3,9 7,8 16,4 9,8**

  Áru- és szolgáltatás-import 5,2 6,6 11,1 13,2 6,1**

  Nominális GDP, milliárd forint 14.849,9 16.915,0 18.650,8 20.413,5 22.000**

Reálgazdasági teljesítmények (változás az előző évhez képest, %)
      Ipari termelés 4,1 2,8 6,4 8,3 8,0**

      Építőipari termelés 8,7 17,5 2,2 6,8 18,0**

      Mezőgazdasági termelés 15,8 -4,4 -4,6 23,0 0,0**

      Kiskereskedelmi forgalom 5,4 10,7 8,4 5,6 4,4**

Infláció (változás az előző évhez képest, %)
   Fogyasztói árszínvonal 9,2 5,3 4,7 6,8 3,6**

   Ipari termelői árszínvonal 5,2 -1,8 2,4 3,5 4,4**

Munkaerőpiac (változás az előző évhez képest, %)
   Bruttó átlagkereset növekedése 18,0 18,3 12,0 6,1 9,0**

   Nettó átlagkereset növekedése 16,2 19,6 14,3 5,7 10,0**

   Reálbér emelkedése 6,4 13,6 9,2 -1,0 6,2**

   Alkalmazásban állók számának növekedése
   (munkaügyi statisztika)

0,1 0,2 0,9 0,8 0,1**

  Munkanélküliség rátája (munkaerő-felmérés) 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2**

Egyensúly- és adósságmutatók a GDP százalékában
  Folyó fizetési mérleg hiánya*** 6,2 7,2 8,8 8,8 8,1
  Államháztartás ESA szerinti hiánya* 3,5 8,5 6,5 5,4 6,1
  Központi költségvetés bruttó adóssága* 52,2 55,5 57,4 57,2 57,7

8. táblázat – Forrás: KSH, MNB, Pénzügyminisztérium
(* Forrás: PM, konvergencia-program, ESA- 95, nyugdíjreform hatásával korrigált adat, ** saját prognózis, *** Forrás: 

MNB)
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