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Összegző 
 
A magyar gazdaság a 2006-ban kedvezően alakuló világgazdasági háttér lehetőségeit a 
kikényszerülő gazdaságpolitikai pályakorrekció miatt nem tudta maradéktalanul kihasználni. 
A növekedést a legyengült fogyasztás mellett a nettó export húzta, a beruházások visszaestek. 
Az új kormány komoly fordulatot jelentő gazdaságstabilizációs programjának megindítása 
következtében az év második felében lelassult a növekedés, megugrott az infláció, csökkent a 
foglalkoztatás az államháztartásban, visszaesett a reálkereset-emelkedés, az ipar belföldi 
értékesítése, a kiskereskedelmi forgalom dinamikája, erősödött a recesszió az építőiparban, 
mélyebbre süllyedtek a beruházások. Ugyanakkor javultak a külső egyensúly mutatói, és az 
államháztartás hiánya a GDP-hez mérten kb. 2 százalékponttal alacsonyabb lett a stabilizáció 
megkezdésekor prognosztizáltnál.  
 
2007-ben a tovább szigorodó fiskális és jövedelempolitika belső keresletszűkítő, növekedést 
lassító hatását a változatlanul élénk külső kereslet némileg ellensúlyozza. A jelentős külső és 
belső egyensúlyjavulás növekedési áldozattal, átmenetileg megerősödő inflációval, romló 
életszínvonallal, a belföldi piacokra termelők kedvezőtlenebb jövedelemalakulásával párosul; 
erősödik a magyar gazdaság duális jellege. 
 
Erre az esztendőre 2,5 százalékos GDP növekedést, 7 százalék közelébe kerülő átlagos 
inflációt, növekvő munkanélküliséget, stagnálás körüli foglalkoztatást, visszaeső fogyasztást, 
lanyha beruházási keresletet, mérséklődő kamatszintet, az év átlagában erősebb 
forintárfolyamot prognosztizálunk az államháztartás GDP arányos  hiányának 6,3 százalékra 
csökkenése mellett,  miközben a folyó fizetési méreg deficitje a bruttó hazai termék 4,8 
százalékára esik.  
 
A korábbi évekkel ellentétben a 2007. évi makrogazdasági pálya legfőbb kockázatát nem a 
külső körülményekben, nem is az államháztartásban, a fiskális politika következetlenségében, 
hanem magában a növekedési pályában látjuk. A keresletszűkítő gazdaságpolitika olyan belső 
feltételek mellett teljesül, amelyek korábbról nem ismertek. Látunk esélyt arra, hogy a 
folyamatok az előrejelzésünkben szereplőnél kedvezőbben, meg arra is, hogy 
kedvezőtlenebbül alakulnak. A kockázatot szimmetrikusnak tartjuk.  
 
A 2007-ben megformálódó növekedési pálya és az államháztartási deficitcsökkentés 
paradigmatikus alapokra helyezése alapvetően befolyásolja a magyar gazdaság és 
társadalom közeljövőbeni fejlődését.  
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A 2006. évi makrogazdasági folyamatok főbb jellemzői 
  
2006 általános jellemzői 
 
A magyar gazdaság teljesítményét befolyásoló világgazdasági háttér 2006-ban rendkívül 
kedvezően alakult. A növekedés 5,3 százalékra gyorsult, regionálisan kiegyenlítettebbé vált, 
csökkent a munkanélküliség, s a rekord magasságúra szökő olajárak ellenére sem nőtt tovább 
az infláció. A világkereskedelem ismét gyorsuló ütemben bővült, dinamikája újra 
megközelítette a 10 százalékot. 
 
 Ezúttal a hazai folyamatokat közvetlenebbül meghatározó EU-25-ök, illetve az 
eurózóna tagállamainak konjunktúrája is élénkült; a növekedés hat évre visszamenőleg a 
legerősebb dinamikát mutatta. A lendület negyedévről negyedévre egyre nagyobb lett, az év 
egészében az EU-25-ök gazdasága 2,9 százalékkal, az euróövezeté 2,7 százalékkal 
gyarapodott – annak ellenére, hogy a monetáris politika folyamatosan szigorodott. 
Németország – hosszú idő után – újra az unió motorjává vált. Az EU-hoz 2004-ben 
csatlakozott új tagállamok is rendkívül gyorsan növekedtek, esetenként túlfűtötté is váltak 
(baltiak).  
 
 Mindezzel ellentétben a konjunktúra Magyarországon mérséklődött, a GDP 
gyarapodása negyedévről negyedévre lassult; az év utolsó három hónapjában az USA és a 
német gazdaság dinamikája is meghaladta a magyarét, amire tíz éve nem volt példa. 
Felzárkózásunk a fejlett világhoz lelassult: míg az egy főre jutó GDP alapján (vásárlóerő-
paritáson számolva) 2005-ban 6 százalékponttal csökkent a hátrányunk az EU-25-ökhöz és 11 
százalékponttal az USA-hoz képest, 2006-ban már csak 3, illetve 4 százalékponttal. Az éves 
átlagban mutatkozó 3,9 százalékos GDP ütem azt jelentette, hogy kb. egy százalékpontra 
olvadt le az a növekedési különbség, amely a megelőző években 2-3 százalékpontos előnyt 
jelzett a javunkra az unió fejlett országainak fejlődéséhez képest. 
 
 A magyar gazdaság 2006. évi lassulását közvetlenül az váltotta ki, hogy a növekedés 
kínálati és keresleti oldalról tekintve is szűkebb bázisra alapozódott, ami a fenntartható 
növekedési pályáról letért gazdaság kritikussá vált egyensúlyi helyzete miatt kikényszerülő 
pályakiigazítás belső keresletszűkítő hatását tükrözte. 
 
 A növekedés - kínálati oldalról nézve – az ipar kivételével minden ágazatban 
mérséklődött, az építőipart és az agráriumot pedig recesszió jellemezte. Kizárólag a 
feldolgozóipar majdnem duplájára erősödő lendületéből következett, hogy 2006-ban csak 0,3 
százalékponttal volt gyengébb a GDP növekedése az egy évvel korábbinál. Az év utolsó 
negyedévében viszont – az egyéb közösségi, személyi szolgáltatások kivételével - valamennyi 
ágazatban mérséklődött a dinamika. 
 
 A 2006. évi növekedést – keresleti oldalról – a külső konjunktúra húzta. A nettó export 
erősödött – a beruházások visszaesése és a végső fogyasztás stagnáláshoz közeli alakulása 
mellett. Az állóeszköz-felhalmozás az első negyedévben még tíz százalékot meghaladóan 
nőtt, ezt követően azonban csökkent, az utolsó negyedben 4,6 százalékkal. Hasonló ívet írt le 
a háztartások fogyasztása is, és évi átlagban mutatkozó mindössze 1,2 százalékos emelkedése 
- a választási évekre nem jellemző módon - , kivételesen alacsony volt. Annak ellenére, hogy 
a reálkeresetek és reáljövedelmek növekedése már a második évben jelzett magas értéket.  
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 2006-ban jelentősen változott a növekedés szerkezete, megszűnt a beruházás húzta 
jellege, és a gyarapodás szinte kizárólag annak volt köszönhető, hogy a kedvező külső 
konjunktúrára az export rákapcsolódott, viszont a belső kereslet csökkenése következtében az 
import bővülése ennél lényegesen kisebbnek bizonyult. Az év folyamán összeszűkülő belső 
piac növekedést lassító hatásának túlkompenzálására nem volt elégséges az élénkülő külső 
konjunktúra húzta hazai teljesítményemelkedés. A növekedés korábbiaknál lényegesen 
szűkebb bázisra való áthelyeződése tovább erősítette a magyar gazdaság nem kívánatos, 
duális szerkezetét, miközben a bekövetkezett cserearány-romlás ellenére is javította a külső 
egyensúly mutatóit. 
 
 A növekedés zöme a termelékenység emelkedéséből adódott. A foglalkoztatottak 
száma ugyanis mindössze 0,7 százalékkal nőtt. Lassult a munkanélküliség növekedése, rátája 
2006 átlagában 7,5 százalékot tett ki. Az aktívan munkát keresők és az inaktívakon belül a 
dolgozni vágyók együttes száma azonban rekordmagasságúra, 754 ezer főre emelkedett, ami a 
15-74 év közötti munkaképes korosztály közel 10 százalékát jelentette.  
 
 A 2006-ban elszenvedett növekedési veszteség a makrogazdasági ára a kikényszerülő 
költségvetési pályakiigazításnak, a korábbi felelőtlen fiskális politikának. Ám 
valószínűsíthetően ez még mindig kisebb ár annál, mint az, amivel a gazdaságpolitikai 
fordulat hiányában bekövetkező pénzügyi válságban kellett volna megbirkóznunk. A magyar 
gazdaságban nem durva (hard landing) leszállás, de leszállás következett be, ami 2007-ben 
tovább folytatódik.  
 

A 2006. évi gazdaságpolitikát a tervezettől ismételten eltérő, rekordmagasságúra 
emelkedő, a nyár közepén 11,6 %-ra becsült GDP arányos államháztartási hiánnyal és a 
befektetői bizalom megcsappanásával való szembesülés határozta meg. Az új kormány 
felállását követően azonnali és radikális fiskális kiigazítást hirdetett meg, amely – ellentétben 
a korábbi deficitfaragási, konfliktusokat kerülni igyekvő döntésekkel – kijózanítóan 
drasztikus méretű volt (350 milliárd forint). Az Új egyensúly program egyértelműen 
kifejezésre jutatta, hogy nem lehet a társadalom túlnyomó többségénél a kialakult jövedelmi 
pozíciókat minden körülmények között megvédeni, nem lehet garantálni a majdnem korlátlan 
kereslet fennmaradását szolgáló ingyenességet, avagy a dotációk szüntelen növekedéséhez 
vezető fix árakat biztosítani a szolgáltatások széles körében. 

 
De hidegzuhanyként hatott, hogy a most már valóban extra kemény megszorítások 

nyomán - az általános várakozásokkal ellentétben - a piac nem nyugodott meg, mi több, a 
forint gyengülni kezdett. Nem fogadta Brüsszel sem pozitívan a programot annak első 
változatában, csakúgy, mint a nemzetközi befektetők. Az elégedetlenségnek az volt az 
objektív oka, hogy a piac külső szereplői, nem látták biztosítottnak a rövid távú 
egyensúlyjavulás eredményeinek tartóssá válását. Ez részben a túlságosan a bevételnövelésre 
koncentráló beavatkozások miatt alakult így, de mindenekelőtt azért, mert a programban 
háttérbe szorultak a fenntarthatóságot valóban biztosító strukturális reformok. Ám a rossz 
fogadtatás akár szerencsésnek is volt mondható. A kormány a konvergenciaprogram 
szorongató határidejével a háta mögött ugyanis arra kényszerült, hogy megszorító csomagját 
nem a még gyorsabb deficitleépítést kilátásba helyező programmal erősítse meg, hanem az 
elért eredményeket tartóssá tevő reformokkal szélesítse ki. A Brüsszel által végül elfogadott 
terv már ezt a változást tükrözte. 

 
A megszorító csomag érvényesítése nyomán a GDP arányos ESA hiány a módosított 

tervnél (10,1 %) feltételezhetően alacsonyabb szinten teljesült (9,7 %). Az elfogadott 
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konvergenciaprogram és az arra épülő 2007. évi költségvetés megnyugtatólag hatott a 
piacokra, ami októbertől kifejezésre jutott a nyáron kivont portfoliótőkék visszaáramlásában, 
a forint árfolyamának megerősödésében és az állampapírok hozamának csökkenésében.  

 
A kedvező külső konjunktúrából és a növekedés változó szerkezetéből adódóan 

javultak a külső egyensúly mutatói.  
 
Az export 16,6 százalékos bővülését alapvetően a gépipari termékek dinamizálták, 

amelyek egyre nagyobb hányada az EU-15-ökön kívüli országokba áramlik. Első 
megközelítésben paradoxonnak tűnik, hogy uniós csatlakozásunk révén mélyült és szélesedett 
integrációnk az átalakuló országokkal. Ám ebben a multinacionális cégek közép-kelet-európai 
üzletpolitikájának van meghatározó szerepe, aminek következtében az exportunkban és az 
importunkban is csökkent az EU-15-ök részaránya. Külkereskedelmünk diverzifikálódása 
javította az áruforgalmi egyenleget az energiahordozók árának drasztikus emelkedése ellenére 
is. A rendszerváltás óta legalacsonyabb exportarányos hiány (3,4 %) létrejöttében azonban 
szerepet játszott az is, hogy a magas importigényű feldolgozóipari beruházások visszaestek, 
ami a növekedési kilátások szempontjából korántsem kedvező.  

 
2006-ban kb. 2,2 millióval több külföldi látogató érkezett hozzánk, de csökkent az itt 

töltött napok száma és vásárlásaik is lassuló ütemben bővültek. Az idegenforgalmi aktívum 
kizárólag annak köszönhetően emelkedett, hogy mérséklődött a hazaiak kiutazása és külföldi 
költekezése. 

 
Az áruforgalmi hiány számottevő visszaesésének köszönhetően jelentősen csökkent a 

folyó fizetési mérleg deficitje; a GDP arányában az előző évi 6,9 százalékkal szemben 5,8 
százalékot tett ki. A reálszféra kedvező hatása tükröződött a szolgáltatások 
egyenlegjavulásában, ezen belül az idegenforgalmi aktívum növekedésében is. Ugyanakkor a 
profitrepatriálás megugrása – a befektetők elbizonytalanodása okán is – növelte a kifizetési 
többletet.  

 
2006-ban 1,2 milliárd euróval kevesebb működő tőke érkezett hazánkba, mint a 

csúcsévnek számító 2005-ben. Ám a 4,9 milliárd eurós többlet a második legmagasabb a 
rendszerváltó magyar gazdaság történetében. Távlatosan azonban a tőkeimport összetétele ad 
aggodalomra okot. Kevesebb tőke jött értékpapír formájában, bár mértéke nem tért el 
lényegesen a szokásostól. A kedvező profittermelés mellett több mint a felére visszaeső 
visszaforgatott profit jelensége azonban egyértelműen kedvezőtlen. A magas tőkebeáramlás 
lényegében a bizonytalan „ittlétű” tulajdonosi hitelnyújtásnak volt köszönhető. A 
portfoliótőke-kivonás emelkedésével együtt mindez a magyar gazdasággal szembeni 
befektetői bizalom/érdekcsökkenés tükröződése. 

 
S bár a külső finanszírozási igény 0,9 milliárd euróval apadt, a hiányfinanszírozás 

feltételeinek romlása miatt ennek egyetlen euróját sem fedezte adósságnövekedéssel nem járó 
forrás. Csökkent az újrabefektetett jövedelmek egyenlege, folytatódott a portfoliótőkék 
kivonása, a működő tőke exportja pedig meghaladta annak importját – ez utóbbira először 
volt példa a rendszerváltás utáni magyar gazdaságban.  

 
 Az államháztartás - kiigazítás ellenére is növekvő - finanszírozási igényével szemben a 
külső finanszírozási szükséglet csökkent (a GDP 5 %-ára) annak ellenére, hogy a háztartások 
nettó megtakarító-képessége a GDP arányában romlott. Noha a lakossági reáljövedelmek 
nőttek, a bruttó megtakarítások nominálisan nem emelkedtek, viszont a fogyasztási hitelek 40 

 4



százalékkal és - a csökkenő lakásépítés ellenére - a lakáshitelek is 25 százalékkal bővültek. A 
háztartások eladósodása zömében devizában történt. Az elkölthető források bővülése azonban 
nem tükröződött sem a fogyasztási kiadások (a 2005. évi 3,7 %-ról 1,5 %-ra esett a költekezés 
üteme), sem a kiskereskedelmi forgalmazás dinamizálódásában, sem pedig nagyobb külföldi 
költekezésben. A nyilvánvaló ellentmondás feloldásának részbeni magyarázatára szolgálhat 
az EVA kulcsának megszigorítása, illetve, hogy kezdetét vette a színlelt szerződések 
felszámolása.  
 
 A vállalati szektor a bankszférával szemben 0 pozícióba került, azaz megszűnt nettó 
hitelfelvevő lenni. A háztartások megtakarítási hajlandósága mérséklődésének a külső 
finanszírozási igényt növelő hatását így végső soron a vállalatok bővülő megtakarítása és 
stagnáló banki hitelfelvétele ellensúlyozta. Az anyavállalatok által nyújtott tulajdonosi hitelek 
folyósítása ugyanakkor több mint megtízszereződött, rekordmagasságúra, 2,6 milliárd euróra 
ugrott. 
  
 Az infláció a fogyasztás és a termelés szférájában is erősödött. A fogyasztói 
áralakulást a korábbiaknál nagyobb mértékben befolyásolták a nem-piaci, hatósági, illetve 
kormányzati döntések, miközben a piaci verseny árkorlátozó szerepe – különösen az 
élelmiszerek tekintetében – gyengült. Az egymással ellentétes kormányzati döntések hatása 
tükröződött abban, hogy míg az év első kétharmadában az infláció 2,3-3,5 százalékos sávon 
belül ingadozott, szeptembertől 5,9-6,5 százalék közé került. A központi döntések az év elején 
mesterségesen erős dezinflációt eredményeztek, a kormányváltást követően azonban - a 
gazdasági pályakorrekció eszközeként - visszaerősítették a fogyasztói inflációt abba a sávba, 
ahol utoljára 2004-ben, a kedvezményes áfa-kulcs emelésének évében tanyázott. Az éven 
belüli áremelkedés így majdnem kétszer akkora lett, mint ami az előző évben lezajlott. 
  
 A 106,5 százalékos ipari termelői árindex az utóbbi öt év legmagasabb értékét mutatta, 
amit az export megugró forintárai húztak (az exportárak emelkedése a gyengébb 
forintárfolyam miatt megnégyszereződött). A 7,1 százalékos építőipari termelői áremelkedés  
2002 óta ugyancsak a legmagasabb volt, akárcsak a 10 százalék fölé kúszó mezőgazdasági  
termelői árszintnövekedés. A termelői árnyomás erősödésében a gyengébb forintárfolyamon 
túl szerepet játszott az energia-árnyomás begyűrűzése, az építőiparban szokatlanul nagy 
bérnyomás (10 % feletti), a mezőgazdaságban pedig a kedvezőtlen terméseredmények és a 
gyengülő importverseny. 
 
 2006 a monetáris politika mozgástere szempontjából kedvezőtlenül indult. Brüsszel 
nem fogadta el a kormány középtávú konvergenciaprogramját, amin túl a veszélyes választási 
kampányígéretekre tekintettel is szigorítani kellett a monetáris politikát. Annak ellenére, hogy 
az infláció és a maginfláció is csökkent az év első felében az MNB a 6 százalékos 
alapkamatot változatlanul hagyta. A befektetői bizalom csökkenésével párhuzamosan nyáron 
ismét nőni kezdett a forinttól elvárt kamatprémium, ami elkerülhetetlenné tette a jegybanki 
kamatemelést is. A júniustól beindult, és októberig havonta ismétlődő kamatemelések 
együttesen 2 százalékpontot tettek ki, ami - az euró és a dollár irányadó kamatainak 1,25 
százalékpontos emeléséhez képest - a kamatfelár 75 bázispontos növekedését eredményezte. 
A monetáris politikában a hiteles (Brüsszel által is elfogadott) konvergenciaprogram hozott 
fordulatot: az utolsó kamatemelésre októberben került sor (és már akkor is csupán 25 
bázispontosra), azt követően a piaci várakozások már a szinten tartásra, és esetleg a 2007 
második felétől beinduló kamatcsökkentésre irányultak.  
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2006 ágazati és szektorális jellemzői 
 
Az ipar kibocsátásának növekedése a 2005 végi rendelésállomány által előrevetített erős 
évkezdés, majd az áprilisi lassulás után megint minden hónapban közel járt a 10 százalékhoz. 
A belföldi eladások bővülése végig lefelé lejtett, és november-decemberben nem érte el az 
egy évvel korábbit. Ezt a visszaesést ellensúlyozta azonban a kivitel folyamatosan magas, az 
utolsó hat hónapban töretlenül emelkedő teljesítménye. Az esztendő átlagában mutatkozó 10 
százalék feletti növekedés európai összehasonlításban. is kiemelkedő, amellyel Magyarország 
2006-ban  –  Lengyelország mögött - a második helyet foglalta el az Európai Unió tagállamai 
között, a közösség átlagos ipari dinamikájának a háromszorosát produkálva. A növekedés 
húzóereje a kivitel volt, de évi átlagban a belföldi eladások is megtartották – főként a tartós 
fogyasztási cikkek soha nem látott mértékű kiugrásával - előző évi dinamikájukat.   
 
 Az ipari termelés a beruházások visszaesése mellett növekedett, és ugyanakkor 
folytatódott a foglalkoztatottak létszámának mérséklődése. A termelékenység jelentősen, 
közel 12 százalékkal emelkedett, harmadik éve fenntartva a 10 százalék feletti dinamikát úgy, 
hogy most kivétel nélkül minden szakágazatban javult a mutató. Kiugróan jól teljesített a 
viszonylag kis súlyú bőr- és cipőipar, továbbá a bányászat (36, illetve 24 százalékkal), de 
megközelítette a 15-16 százalékos növekedést a gép-, berendezés-, valamint a villamosgép- és 
műszergyártás is, amit a járműgyártás követett 9 százalékkal.   
 
 Az iparszerkezet módosulása 2006-ban, mint ahogy a megelőző négy évben is, a 
könnyűipar nagy részének folyamatos visszaesését, ugyanakkor a gépipar térnyerését mutatta. 
A területi különbségek alakulásában a tavalyi év tarka képet festett: a fejlett és a viszonylag 
elmaradott területek között is voltak lassulók és gyorsítók. Szembeötlő, hogy az egyik 
póluson Közép-Dunántúl, a másikon Észak-Magyarország több éve magas ütemmel fejlődik.   
 
 Az építőipar - előző évi több mint 16 százalékos növekedésének magas bázisán - 
2006-ban példátlanul gyengén teljesített: 1,6 százalékkal visszaesett, úgy, hogy a mérséklődés 
az év első felében volt erőteljesebb. Ezzel a teljesítménnyel Magyarország messze lemaradt 
nemcsak a 20 százalék fölötti növekedést produkáló éllovasok – Szlovénia, Szlovákia, 
Lengyelország -, de a 4 százalékos uniós átlag mögött is. A jelenség azért meglepő, mert a 
parlamenti választásokhoz az elmúlt évtizedben mindig az ágazat erőteljes felfutása 
kapcsolódott; most a gyorsítás egy évvel előre hozott üteme már a kampányidőszakra 
kifulladt. A visszaesés az egyéb építmények szegmensére volt jellemző: ahogy a 2004-2005-
ös felfutást, úgy a zsugorodást is elsősorban a kormányzati finanszírozású út- és autópálya-
építés sorsának alakulása befolyásolta. 
  
 Az ezredforduló után nagyvonalú támogatásokkal felpumpált lakáspiac a 2004-2005. 
évi tetőzést követően tavaly lejtmenetbe váltott. A használatba vett lakások száma 18 
százalékkal csökkent, és 13 százalékkal kevesebb volt a kiadott építési engedélyek száma is. 
 
 A mezőgazdaság bruttó kibocsátása mérséklődött, 2,9 százalékkal (az előző évben 10 
százalékkal), ezen belül nagyobb visszaesést mutatott a növénytermesztés és kertészet (4,4 
%), mint az élő állatok és állati termékek előállítása (1,4%). Ennek ellenére a mezőgazdasági 
termelők összes jövedelme nőtt a támogatások kiterjedésének, de még inkább a kedvezően 
alakuló agrárollónak köszönhetően. Az EU agrár- és vidékfejlesztési politikája fokozatosan 
átvette a nemzeti támogatási rendszerek helyét, szerepét. 
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 Az élelmiszer-vertikumban 2006-ban lassú ütemben folytatódott az unió egységes 
piacához való igazodás az élelmiszerimport fokozásával és az új exportlehetőségek 
kihasználásával. Az unió körülményei között a földhasználó vállalkozások és azon belül is 
elsősorban a gabonatermelők jövedelembiztonsága megnőtt, miközben a hizlalóágazatok 
jövedelmezősége tovább romlott. A csatlakozás előtti években a magyar agrárpolitikának még 
voltak eszközei a hizlalószektor szűkülésének fékezésére, ám a közös agrárpolitika által 
megszabott korlátok között erre a kormányzatnak alig, csak a nemzeti kiegészítő támogatások 
keretében maradtak lehetőségei.  
 
 A gabonatermelők jelentősen megnőtt jövedelme két forrásból származott. Egyrészt az 
évről évre növekvő földalapú támogatásból, másrészt az intervenciós rendszer által – jó 
termés esetén is – magasan tartott értékesítési árakból. Ez a szisztéma az általában önálló 
üzletágakba rendeződött hizlalóvállalkozások számára inputoldalon a takarmányok 
korábbiaknál magasabb árszintjét, outputoldalon pedig - az uniós piac miatt - nyomott 
értékesítési árakat jelent. Ezért a mezőgazdasági kibocsátásban a sertés- és a baromfihizlalás 
volumene 2006 első felében újabb 2 százalékkal csökkent. A kínálat ismételt szűkülése 
viszont a vágóállat-felvásárlási árak emelkedéséhez vezetett, ami 2006 második felében a 
sertéshízlalási kedv némi élénkülését hozta. A baromfiágazatban a termelési kedv a második 
félévben csak szerényen nőtt, de a korábbi években nagymértékben visszaesett tojástermelés 
gyors bővülésnek indult - a magasabb szintre beállt árak miatt. Ekképp a hús- és a tojásárak 
egy hosszú ciklust követően ismét elérték a 2001. évi szintet. Mindez azonban 25 százalékkal 
magasabb takarmányárak mellett következett be, ezért a termelékenységi kényszer és az ezt 
szolgáltató tenyésztési és termelési igényesség jelentősen nőtt a hízlalási és tojástermelési 
szektorban. 
  

Az Európai Uniós módszertannak megfelelő – a szűken értelmezett, gépjármű és 
üzemanyag nélküli – kiskereskedelem viszonylag kisimult pályát mutatott. Az év eleji 
növekedés a választási években megszokottnál – és a szabályozási helyzetben is elképzelhető 
mértéknél – alacsonyabb, az utolsó negyedév visszaesése szintén mérsékeltebb volt a 
végrehajtott megszorítások nyomán várhatónál. Míg az előző jelenség magyarázata, hogy a 
tartós fogyasztási cikkek körében számos esetben a telítettség jelei voltak megfigyelhetők, 
valamint a választási (ígéret)kampányba vetett bizalom sem volt a korábbiakhoz hasonló 
mértékű, addig az utóbbi mögött a hitelállomány növekedése, és a 2007-re is bejelentett 
(illetve várt) szigorítások okozta előrehozott vásárlások álltak. Ennek ellenére a növekedési 
ütem visszaesése – főként az év utolsó negyedévében – jelentős volt. A szűken értelmezett 
kiskereskedelem bővülése az első félévi 5,1 százalékot követően az év átlagában 4,1 
százalékra mérséklődött (az utolsó negyedév bővülése már csupán 2,1 százalékos volt). A 
kiskereskedelem gépjárműveket és üzemanyagokat is tartalmazó teljes forgalom-emelkedése 
2006-ban az előző évi 4,5 százalékról 3,9 százalékra csökkent; ilyen alacsony dinamikára az 
új évezredben még nem volt példa. 

 
 2006-ban – a várakozások ellenére – folytatódott a banki nyereségek rekordhulláma, 
amely az ezredfordulótól tartja lendületét. 2006-ban az előző évinél 53 milliárd forinttal több, 
434 milliárd forintnyi adózás előtti nyereség keletkezett a szektorban, és az adózás utáni 
eredmény is 38 milliárd forinttal bővült, elérte a 363 milliárd forintot. A banki eszközök 
gyarapodása 2006-ban is jóval gyorsabb volt a gazdaság nominális növekedésénél (19 
százalék a 7 százalékkal szemben), aminek következtében 80-ról 87 százalékra emelkedett a 
GDP-arányos eszközérték. Bár a bankszektor gazdaságban betöltött szerepe folyamatosan nő, 
még mindig messze elmarad a fejlett gazdaságokra jellemző 200 százalék feletti súlytól. 
2006-ban is erősödött a magyar bankok hitelezési aktivitása, ennek ellenére nem nőtt a 
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problémás kihelyezések aránya (2 százalék körül maradt). A pénzintézetek üzletpolitikájában 
évről évre nagyobb súlyt kap a lakossági üzletág: 2006-ban a hitelkihelyezéseknek már 31,5 
százaléka jutott a háztartásokhoz, míg két évvel korábban ez az arány még 27 százalék volt.  
 
 A banki nyereségtermelésben kiemelkedő szerepet játszó kamatjövedelem az 
eszközgyarapodástól elmaradó mértékben, 13,5 százalékkal nőtt, aminek hatására az átlagos 
eszközértékre vetített kamatmarzs kissé csökkent. Ám a 3,7 százalékos átlagos marzs is jóval 
magasabb (mintegy háromszorosa) az uniós átlagnál, ami azt jelzi, hogy az erősödő verseny 
mellett is igen jó jövedelemszerzési lehetőségek rejlenek a magyar bankszektorban. Annak 
ellenére, hogy a fajlagos jutalékeredmény is kissé visszaesett, a kialakult 1,9 százalékos 
átlagos eszközarányos adó utáni jövedelmezőség (ROA) még mindig többszöröse az uniós 
átlagnak. Bár a 22 százalékos átlagos tőkearányos jövedelmezőség kevésbé kirívó a 
nemzetközi mezőnyben, ez is másfél-kétszer olyan jó megtérülést biztosít a tulajdonosoknak, 
mint az euróövezet bankrendszerei. A magyar bankszektor jó jövedelmezősége annak 
ellenére fennmaradt, hogy a nyereségét – a normál adóterhen felül - mintegy 30 milliárd 
forintra rúgó különadó is megnyirbálta.  
 
 A privatizációs bevételek 2006-ban, a parlamenti választások évében szokatlan módon 
magasak voltak. A több mint 300 milliárd forintos összeg zöme az olajipar megmaradt 
részének eladásából származott. A fő ok minden bizonnyal a költségvetés bevételi igényének 
kielégítése volt; az ÁPV Rt. 283 milliárd forinttal gyarapította az államkasszát.  
 

2006-ban lezárult az uniós támogatások első, három éves periódusa, mégpedig 
viszonylag jó eredményekkel: a közösségi átutalások és a befizetések egyenlege folyamatosan 
nőtt, és a teljesített kifizetések reményt adnak arra, hogy a lehívható összegek nagy részét 
valóban el is tudjuk költeni. Az év fontos feladata volt a következő hét éves szakaszra szóló 
Új Magyarország Fejlesztési Terv kidolgozása. A dokumentum fontos vonása, hogy a 
pályázatok helyett a központilag eldöntött, nagy infrastrukturális fejlesztéseket részesíti 
előnyben, és a döntési rendszer is centralizáltabbá – bár a pályázók számára némileg 
egyszerűbbé - válik. A 2007-2013-ra előirányzott, sokat emlegetett 8 ezer milliárd forintos 
pótlólagos forrás egy része nem uniós támogatás, hanem hazai ráfordítás, s a teljes összegből 
a következő években is le kell vonni a kötelező befizetéseket. A nemzetközi tapasztalatok 
szerint a tényleges felhasználás soha nem éri el az elvi lehetőséget. Mindezt beszámítva a 
nettó bevétel a GDP-hez viszonyítva olyan mértékűre zsugorodik, ami felelős politikusokat 
nem csábíthat könnyelműségre.    
 
 A versenyszabályok érvényesítésében 2006 a szigor éve volt, a Gazdasági 
Versenyhivatal által kiszabott bírság több mint a háromszorosára emelkedett, meghaladva a 
11 milliárd forintot. A távközlésben tovább élénkült – bár a kábeltelevíziózásban még 
csökevényes - a verseny, előrehaladt a postai és gyógyszertári liberalizáció, a villamosenergia 
szektorban viszont a magasabb szabad piaci árak miatt a felére apadt a liberalizált terület 
részaránya.  
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 Prognózis 2007-re 
 
2007-re szóló prognózisunkat a külgazdaságra és gazdaságpolitikára vonatkozó következő 
feltételezések mellett állítottuk össze: 
 

- A világgazdaság növekedési lendülete némileg mérséklődik, de a növekedés 
regionálisan továbbra is kiegyenlített lesz.  

 
- A világkereskedelem bővülése – összhangban a GDP emelkedés mértékével – 

valamelyest lassul. 
 
- A működőtőke-áramlások változatlanul élénkek lesznek.  
 
- Kissé csökken a magas olajárak kockázata, évi átlagban 65 dollár körüli 

hordónkénti árra számítunk.  
 
- A fogyasztói infláció az USA-ban nagyobb mértékben, az euróövezetben 2 

százalékra lassul – az ECB szigorú kamatpolitikája következtében. 
 
- A kormányzat gazdaságpolitikáját alapvetően a konvergenciaprogramban vállaltak 

teljesítése határozza meg, mindennél előrébb valónak tartva a hitelesség 
visszaszerzését. 

 
- A belső keresletszűkítő politika eszközei alapvetően fiskális jellegűek, aminek 

folyománya a magasabb infláció és a szigorú jövedelempolitika. A monetáris 
politika a középtávú inflációs cél teljesítésére fókuszál. A javuló költségvetési és 
fizetési mérleg pozíciók nyomán kamatcsökkentési periódus veszi kezdetét. 

 
Prognózisunk szerint a 2007. évi növekedési pályát a következők jellemzik: 
 

- A bruttó hazai termék 2,5 százalékkal emelkedik. A növekedést továbbra is a nettó 
export húzza, a háztartások fogyasztása csökken, a beruházások 1-2 százalékkal 
bővülnek. A lakásépítés tovább szűkül, az állami infrastrukturális fejlesztés szinte 
kizárólag csak az út- és vasút-korszerűsítésre koncentrál, de a továbbra is kedvező 
külső konjunktúra alapján esélyt látunk a multinacionális cégek fejlesztéseinek 
élénkülésére. 

 
- Az államháztartás ESA szerinti hiánya a tervezettnél jobban, a GDP 6,3 

százalékára mérséklődik. 
 

- A külső kereslet enyhe mérséklődése következtében csökken a külkereskedelmi 
forgalom dinamikája, de az import exporttól elmaradó növekedésében a belső 
keresletszűkítés is szerepet játszik. Ennek köszönhetően tovább javul a 
külkereskedelmi mérleg egyenlege, sőt, a fizetési mérlegben megjelenő 
áruforgalmi egyenleg pozitív előjelűre válthat. A stabilizálódás eredményeként az 
év második felében számítunk a jövedelem-kiáramlás lassulására és az 
adósságterhek csökkenésére is. A folyó fizetési mérleg hiánya mindennek 
köszönhetően tovább csökken.  
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- A külföldi tőkebeáramlás mérséklődik, de még így is eléri a 4 md eurót, és javul az 
összetétele, amennyiben növekszik a visszaforgatott profit a tulajdonosi hitelek 
folyósításának mérséklődése mellett. A tőkeexport a 2005. évi 1,8 milliárd euró 
szintjére húzódik vissza. Ezért az ugyancsak mérséklődő külső finanszírozási 
igénynek mintegy a negyedére nyújthat fedezetet – a stabilizálódó 
gazdaságpolitikai és jó külgazdasági feltételek mellett – a nem adóssággeneráló 
tőke-beáramlási többlet.  

 
- A jövedelem-megszorítások hatására csökkenhet a Magyarországról külföldre 

látogatók száma, bár ezen belül emelkedhet a vásárlási céllal egy napra kiutazóké. 
Az enyhén növekvő idegenforgalmi aktívum hátterében ennek nagyobb 
valószínűséget adunk, mint a hozzánk látogatók gyors szaporodásának és 
meglóduló költekezésének. 

 
- A gazdaság egyensúlyának javulásával kedvezőbb lesz a növekedés finanszírozási 

szerkezete: a háztartások nettó megtakarításai – a hitelfelvételek csökkenésével – a 
GDP arányában emelkednek. A vállalati szektor újból nettó hitelfelvevővé válhat, 
az élénk külső kereslethez alkalmazkodva. 

 
- A megszorító intézkedések nyomán létszámfogyás várható az államháztartásban, 

miközben a versenyszektorban a foglalkoztatás stagnál. A munkaerőpiac romlása 
megjelenik a munkanélküliség rátájának emelkedésében is. 

 
- Az előző évinél némileg  magasabb bruttó keresetemelkedés a béreket terhelő 

elvonások növekedése következtében kb. 2 százalékos nettó keresetnövekedést 
tesz lehetővé. A reálbérek - a költségvetési szférában történt lazítás ellenére is – 
kb. 4-5 százalékkal esnek. 

 
- A fogyasztói infláció az esztendő átlagában 6,5-7 százalék körül alakul, de 

decemberre 4,5 % közelébe mérséklődhet. 
 

- Az ipari és építőipari termelői áraknál azonban az áremelkedés enyhülése 
prognosztizálható az erősebb forintárfolyam és keresleti korlát, továbbá a 
mérsékeltebb energiaár- és bérnyomás következtében.  

 
- A jegybanki alapkamat az év végére 6,75 százalékra csökken. 
 
- Nem számolunk az árfolyamrezsim éven belüli átalakításával. 

 
- A forint az euróhoz és a dollárhoz viszonyítva az esztendő átlagában erősebb lesz, 

de december/december összevetésben némileg gyengébb. 
 
- Az ipari termelés dinamikája 6-7 százalékra lassul – a kedvező külső értékesítés 

ellenére is, a belföldi eladások visszaesése következtében. A húzóerőt továbbra is a 
gép- és járműipari, valamint a vegyipari nagyvállatok adják. 

 
- A döntően hazai keresletre támaszkodó építőipar teljesítménye tovább csökken, 3 

százalék körüli visszaesést prognosztizálunk erre az évre. 
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- A mezőgazdasági termelés volumene a szokásos időjárási körülmények között 7-8 
százalékkal meghaladhatja a 2006. évit. A mezőgazdasági jövedelmek növekedése 
azonban ennél lassúbb lesz. A szántóföldi növénytermesztés 8-10 százalékos 
bővülése mellett a kertészeti ágak és az állattenyésztés  kibocsátásának lassú 
növekedésére lehet számítani.  

 
- A háztartásoknak a fogyasztás kisimítására való törekvése alapján a szűken vett 

kiskereskedelmi forgalomban 1,3 százalékos, a teljes kiskereskedelemben 1 
százalékos bővülést várunk. 

 
- A bankok aktivitása a gazdaság dinamikáját meghaladó mértékben növekszik. A 

termékstruktúra lassú átrendeződésével párhuzamosan a banki 
jövedelemstruktúrában is eltolódás mehet végbe a díj- és jutalékbevételek javára és 
a kamatjövedelem rovására. A banki jövedelmeket 2007-ben némiképp csökkenti 
az újonnan kivetett járadék.  

 
- 2007-re a privatizáció lassulását, az állami vagyonkezelés szervezeti és törvényi 

kereteinek átalakulását várjuk. Az uniós támogatások elosztási rendje tovább halad 
a központosítás útján, az új elosztás lassan indul.  A liberalizáció területén a 
legfontosabb a teljes piacnyitás előkészítése a villamosenergia és a postai 
szolgáltatások piacán; a folyamatot jelentős érdekellentétek és erős vállalati 
alkupozíciók befolyásolják. 

 
A korábbi évekkel ellentétben a 2007. évi makrogazdasági pálya legfőbb kockázatát 

nem a külső körülményekben, nem is az államháztartásban, a fiskális politika 
következetlenségében, a deficit elfogadott mértékét meghaladó teljesülésében, hanem 
magában a növekedési pályában látjuk. A belső keresletszűkítő gazdaságpolitika olyan belső 
feltételek mellett teljesül, amelyek korábbról nem ismertek, ezért a hatása bizonytalan. 
Kockázat rejlik mind a háztartások fogyasztásában, mind a beruházások prognosztizált 
alakulásában. Mindkét növekedési tényező esetében látunk esélyt arra, hogy azok az 
előrejelzésünkben szereplőnél kedvezőbben, meg arra is, hogy kedvezőtlenebbül alakulnak. A 
kockázatot szimmetrikusnak tartjuk.  

 
A 2007-ben megformálódó növekedési pálya és az államháztartási deficitcsökkentés 

paradigmatikus alapokra helyezése alapvetően befolyásolja a magyar gazdaság és társadalom 
közeljövőbeni fejlődését.  
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Összefoglaló számszerű előrejelzés 

(előző év= 100%) 
 

Megnevezés 2005 2006 2007* 
GDP termelés 104,2 103,9 102,5 
GDP belföldi felhasználása 101,4 100,5 99,5 
Állóeszköz-felhalmozás 105,6 98,2 101,5 
Háztartások fogyasztása 103,8 101,2 99,0 
Reálkereset  106,3 103,5 95,5 
Háztartások nettó megtakarításának 
növekménye, md forint 

869 647 900 

Ipari termelés 107,1 110,3 106,5 
Építőipari termelés 116,6 98,4 97,0 
Kiskereskedelmi forgalom (teljes) 104,5 103,9 101,0 
Mezőgazdasági termelés 90,6 97,1 107,5 
Kivitel (folyó áron, euróban) 112,2 116,6 112,5 
Behozatal (folyó áron, euróban) 109,1 113,9 110,0 
Külkereskedelmi mérleg egyenlege, md euró -2,9 -2,0 -0,7 
Folyó fizetési mérleg egyenlege, md euró -6,1 -5,2 - 4,8 
Működőtőke-beáramlás tulajdonosi 
hitelekkel, md euró 

6,1 4,9 4,0 

Államháztartás egyenlege a GDP 
százalékában (ESA ’95) 

-7,5 - 9,7 - 6,3 

Fogyasztói árindex, évi átlag 103,6 103,9 106,8 
Jegybanki irányadó (kéthetes betéti) kamat, 
év végén 

6,0 8,0 6,75 

3 hónapos állampapír hozama, év végén 6,0 7,9 6,7 
Forint/euró árfolyam, év végén 253 252 255 
Munkanélküliség rátája, évi átlag 7,2 7,5 8,0 
Alkalmazásban állók száma 99,9 100,1 99,0 
 
* Pénzügykutató Zrt. prognózis 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Magyar Nemzeti Bank 

 
 
A tanulmány elkészítésében részt vettek: Antal László, Antalóczy Katalin, Halász György 
Imre, Juhász Pál, Mohácsi Kálmán, Petschnig Mária Zita, Várhegyi Éva, Voszka Éva 
 
Szerkesztette: Petschnig Mária Zita 
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