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GAZDASÁGI FOLYAMATOK 1993-BAN

ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK
A gazdasági helyzetét összefoglalóan az jellemzi, hogy a reálfolyamatok
esetében 1993-ban a csökkenés megállt, bizonyos esetekben már szerény
növekedés is észlelhető. Problematikus, sok esetben kedvezőtlen ezzel szemben a pénzügyi, elsősorban a fizetési mérlegre és a költségvetési hiányra
vonatkozó adatok alakulása, ezért a reálszférában tapasztalható növekedés
sok tekintetben a megélénkült belföldi fogyasztás következménye és feltehetően csak átmeneti jellegű.
A magyar gazdaság teljesítménye (a bruttó hazai termék volumene) 1990
és 1993 között 20%-kal csökkent. (Ez az adat a gazdaság valamennyi szektorának a teljesítményét magában foglalja, tulajdonformára és a gazdasági
egységek méretére való tekintet nélkül.)
A gazdasági teljesítmények számbavételének egyik érzékeny pontja a
szürke- és a feketegazdaság megfigyelése. Megbízhatónak tekinthető kutatások szerint ebben a szférában a magyar gazdaság dokumentált (az adóbevallásokban is megjelenő) teljesítményén felül – annak mintegy 30%-át kitevő –
többlet hozzáadott érték jön létre. A KSH ennek egy részét (közel felét) közvetett módszerekkel számba veszi és megjeleníti a hivatalos GDP-ben. Az
elmúlt négy évben a feketegazdaság aránya emelkedett, a Statisztikai Hivatal
azonban ennek növekvő részét figyelte meg. Ezért a fekete- és szürkegazdaság csak kismértékben (mintegy 4-5%-kal) befolyásolhatta a GDP négy év
távlatában mért dinamikáját.
A 20%-os csökkenés a négyéves időszak folyamán nem volt egyenletes;
az 1990. évi 3,5%-os csökkentést 1991-ben 12%-os visszaesés követte. 1992ben a csökkenés üteme jelentősen (4,5%-ra) mérséklődött. Az előzetes számítások szerint 1993-ban a bruttó hazai termék (GDP) volumene 1992-höz
képest 0-2% között csökkent, tehát gyakorlatilag már stagnált.
A gazdaság nemzetközi környezete a kilencvenes évtized első éveiben
lényegesen kedvezőtlenebb volt, mint korábban. Az a konjunkturális háttér,
amelyet a nyolcvanas évek végén a gazdaságilag fejlett országok dinamikus
növekedése biztosított, 1990-ben megszűnt. Az OECD-térségben a ciklikus
csúcs 1989-ben volt, amit a hanyatlás évei követtek. A lefelé irányuló gazdasági trendet az Öböl-háború okozta krízis tovább mélyítette. Németország
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gazdasági helyzetében a két német állam egyesülését követően – jórészt annak következtében – állt be átmeneti visszaesés. Az előrejelzések alapján várt
gazdasági élénkülés az OECD európai térségében 1993-ban sem következett
be. Az USA-ban meginduló lassú fellendülés Nyugat-Európában még nem
éreztette hatását. A legfontosabb nyugati kereskedelmi partnereink stagnálóromló gazdasági helyzete miatt nehezedtek a magyar export piacrajutási
lehetőségei, különösen az utóbbi két év során.
A kelet-közép-európai térségben folytatódott a gazdasági hanyatlás. A
volt Szovjetunió és Jugoszlávia utódállamaiban más-más okok miatt a válság
évről évre mélyül. A visegrádi országokban azonban 1993-ban már a visszaesés mérséklődésére, illetve kibontakozására utaló jelek mutatkoztak. Némileg emelkedett az ezekkel az országokkal lebonyolított külkereskedelmi fogalmunk, de a nyolcvanas évek mértékének még a kétharmadét sem éri el.
Ezek a körülmények párosultak néhány fontos belső tényezővel, melyek
közül a kilencvenes évtized első éveiben a legsúlyosabb a termelés strukturális válságának elmélyülése volt. Az örökölt alacsony hatékonyságú és korszerűtlen termelési struktúrából eredő problémák a KGST összeomlásával és az
import liberalizálásával felszínre kerültek. A volt szocialista országokban
eladott magyar ipari termékek mennyisége 1990-1991-ben – két év alatt – a
felére csökkent. Az exportkiesés termeléscsökkentő hatása megduplázódott
amiatt, hogy az exportáló vállalatok termelésvisszaesése a számukra beszállító ágazatok termelésének szűkülését is előidézte, s ez a folyamat tovagyűrűzött az egész nemzetgazdaságon, elérve a beruházást és a fogyasztást is. A
belföldi kereslet szűkülése pedig ugyancsak visszahatott a termelésre.
A gazdaság több területén 1993-ban az előző évektől eltérő tendenciák
bontakoztak ki. A belföldi kereslet csökkenésének évek óta tartó folyamata
megállt. Az előzetes adatok szerint az áruk és szolgáltatások belföldi (végső)
felhasználása 9%-kal magasabb, mint az előző évben volt. Jelentősen nőttek a
készletek és a közösségi fogyasztás, megállt a beruházások csökkenése és
némileg emelkedett a lakossági fogyasztás is.
A következőkben a gazdaság néhány területének részletesebb bemutatására kerül sor.
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PRIVATIZÁCIÓ
A magántulajdon dominanciáján alapuló piacgazdaság kiépítésének
egyik feltétele az állami tulajdon többségének lebontása, a privatizáció. A
privatizációs folyamat keretében az Állami Vagyonügynökség felügyelete alá
került az állami vállalatok döntő többsége (több mint 1800 vállalat). Ezek
60%-a társasággá alakult át, több mint 20%-át felszámolták, vagy felszámolás előtt áll, 10%-át más vagyonkezelő szervezetnek adták át, így 1993 végén
már csak 6% (108 vállalat) várt átalakításra.
Az ÁVÜ 1279 társaságban vált érdekeltté. (Ezek átalakulás és alapítás
útján jöttek létre, vagy már az ÁVÜ megalakulása előtt létrehozott társaságok.) A társaságok közül 1993 végéig 404 helyzete rendeződött eladással.
111-é egyéb módon (átadással vagy felszámolással) és 764 társaság áll részben vagy egészben értékesítés előtt. Az állami vagyon magánkézbe történő
átadásának jelenlegi helyzetét mutatja az Állami Vagyonügynökséghez tartozó társaságok tőketulajdonosi összetételében bekövetkező változás.

A TÁRSASÁGOK TULAJDONOSI SZERKEZETÉNEK MEGOSZLÁSA
(%)
ÁVÜ
Önkormányzat
Magyar befektetők
ebből: munkavállalók
Külföldi befektetők
Összesen

Megalakuláskor
88
6
2
0
4
100

1993. decemberben*
66
6
17
5
11
100

Forrás: ÁVÜ Privatizációs Monitor

*

Az ÁVÜ Rt.-nek átadott áramszolgáltatók és erőművek nélkül.
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A hazai privatizáció előrehaladását több tényező nehezíti, nevezetesen a
tőkehiány, a privatizálandó gazdasági egységek egy részének leromlott állapota, illetve eladósodottsága, továbbá az, hogy egyes vélemények szerint a jó
jövedelmezőségű vagy ilyen szempontból ígéretes vállalkozások jórészt már
gazdára találtak. Mindezek hatására 1993-ban lassulás tapasztalható a privatizációban. Az 1993. évi összes bevétel – folyó áron – mindössze 4%-kal
haladta meg az előző évit. Jelentős változás tapasztalható a bevételek szerkezetében is. A devizabevétel forintra átszámított összege 38%-kal (41 milliárd
forintról 26 milliárd forintra) esett vissza. Ugyanakkor jelentősen megnőtt a
hitelben, illetve kárpótlási jegy ellenében privatizált állami vagyonból eredő
bevétel aránya. Mindez lényegében nem tette lehetővé, hogy a privatizációból eredő bevételeket a gazdaságba visszaforgassák. A bevételek jelentős
része a költségvetés kiadásait fedezte.
1. sz. ábra
Az ÁVÜ bevételei (folyó áron)
(milliárd forint)
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A hazai befektetők támogatása 1993-ban megerősödött. Az ennek érdekében kidolgozott keresletbővítő és hitelezési technikák közül ki kell emelni
a Munkavállalói Résztulajdonosi Programot (MRP), amit még 1992-ban
hagytak jóvá, de a program keretében megvalósuló értékesítés közel 90%-a
1993-ra esett. A hazai befektetőket segíti a privatizációs lízing értékesítés és
az Egzisztenciális (E) hitel is.
GAZDASÁGI SZERVEZETEK, GAZDÁLKODÁSI FORMÁK
A társasági, az átalakulási törvények hatására megindult az új gazdálkodási formák terjedése és a kisszervezetek térhódítása. Havonta mintegy 10-11
ezer vállalkozást alapítottak. A gazdálkodó egységek – a gazdálkodási formák alapján – három nagy csoportba sorolhatók:
- Vállalati típusú szervezetek (ide tartoznak mindazok a vállalatok, gazdasági társaságok és szövetkezetek, amelyek jogi személyiséggel rendelkeznek). Számuk 1993. decemberében 86 ezer, gazdasági súlyuk a bruttó termelés mintegy 72-74%-a.
- Kisvállalkozások (egyéni vállalkozók és jogi személyiség nélküli gazdasági szervezetek). Ezek száma 1993 decemberében 778 ezer (ebből egyéni
vállalkozás 689 ezer), részesedésük a bruttó termelésben 14-16%.
- Költségvetési, társadalombiztosítási és egyéb nem nyereségérdekeltségű
szervezetek. Számuk 53 ezer, súlyuk a bruttó termelésben mintegy 12-13%.
A gazdasági szervezetek száma az elmúlt négy évben ugrásszerűen nőtt.
A vállalati típusú gazdasági szervezetek száma több mint öt és félszeresére, a
kisvállalkozásoké csaknem két és félszeresére, a 3. csoportba tartozó nem
nyereségérdekeltségű szervezeteké (egyesületek, pártok stb.) közel kétszeresére emelkedett. Ennél lényegesebbek azonban az egyes nagy csoportokon
belül lezajlott változások.
A vállalati típusú szervezetek körében meghatározóvá váltak a korlátolt
felelősségű társaságok, míg a „hagyományos” vállalatok és szövetkezetek
részaránya lecsökkent.
Az újonnan alapított cégek többsége kis létszámú, néhány fős vállalkozás, a megszűnők között magasabb részarányt képviselnek a nagyobb létszámot foglalkoztató gazdasági egységek. Ez a tendencia jelentősen megváltoztatta a gazdasági szervezetek létszámnagyság szerinti megoszlását. A vállalati
típusú (jogi személyiségű) gazdasági szervezetek között a 20 vagy annál
kevesebb létszámmal tevékenykedők számaránya négy év alatt 38%-ról 80%
fölé emelkedett, a jogi személyiséggel nem rendelkezők pedig csaknem mind
ebbe a létszámkategóriába sorolhatók.
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A tőkehiánnyal küszködő magyar gazdaság alapvető érdeke a külföldi
tőke bekapcsolása a gazdasági vérkeringésbe. A külföldi érdekeltségű vállalkozások száma dinamikusan nőtt; 1991-ben 9 ezer, 1992-ben már 17 ezer
külföldi érdekeltségű vállalkozás nyújtott be beszámolót. 1993-ban újabb
4300 külföldi érdekeltségű társaság alakult. Hasonló mértékben növekedett a
hazánkba áramló tőke mennyisége is, amely 1991 folyamán megkétszereződött, 1992-ben további 87%-kal nőtt és túlhaladta a 400 milliárd forintot. A
külföldi befektetők érdeklődése 1993-ban is fennmaradt, az ez évben létrejött
vegyesvállalatokba befektetett külföldi tőke meghaladta a 46 milliárd forintot. A külföldi tőke közel 30%-a a feldolgozóiparba áramlott (nagyobb befektetések voltak a gépiparban, a vegyiparban és az élelmiszeriparban). Jelentős
mértékű volt a külföldi tőkebefektetés a kereskedelemben és a szállítási ágazatban is.
A külföldi tőke koncentráltságára jellemző, hogy a külföldi érdekeltségű
vegyes vállalkozások 5%-a rendelkezik a befektetett tőke 85%-ával. Ugyanakkor a külföldi vállalkozások közel fele csak a törvény által előírt 1 millió
forint jegyzett tőkével rendelkezik, s a külföldi tőkéből való részesedésük
mindössze 0,8%.
Az előzőekben tárgyalt folyamatok jelentős változásokat hoztak a gazdaság tulajdonosi szerkezetében. A belföldi magántulajdon aránya a bruttó
hazai termék (GDP) létrehozásában 1980-ban még csak 10%-ot tett ki, ez az
arány 1989-re közel megkétszereződött, majd a következő három év alatt a
GDP 36%-át érte el. A társasági törvény és az azt követő konstrukciók utat
nyitottak számos új típusú tulajdonosi szervezet, valamint a külföldi tőke
előtt. Mindezek következtében a bel- és külföldi magántulajdon az 1992. évi
GDP-ben már 44%-ot ért el.
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2. sz. ábra
A fő tulajdonosi csoportok hozzájárulása a GDP-hez (%)

Az állami tulajdon (köztulajdon) arányvesztése mögött a tulajdonosi
alszektorok – állami vállalatok, állami tulajdonú részvénytársaságok, költségvetési intézmények – egymástól nagyon eltérő fejlődése, illetve visszafejlődése figyelhető meg. A hagyományos állami vállalatok részaránya drasztikusan: 51%-ról 14%-ra csökkent, az állami részvénytársaságoké és a más
vállalkozásoké 5%-ról 22%-ra nőtt. A költségvetési intézmények teljesítménye ennél jóval stabilabb. 1989-ben a GDP-n belüli arányuk 14%, 1992-ben
17% volt.
A belföldi magántulajdon dinamizálásában a főszerepet a társas vállalkozások játsszák, mint ez a szektor tevékenységi formák szerinti részletezéséből
kitűnik:
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A BELFÖLDI MAGÁNTULAJDONOSI CSOPORTOK HOZZÁJÁRULÁSA A GDP-HEZ
(%)
Társas vállalkozások
Egyéni vállalkozások
Lakosság kisegítő gazdaságai
Nonprofit intézmények
Összesen

1980
0
3
7
0
10

1989
7
6
7
0
20

1992
18
12
6
0
36

A magánszektor arányát nem csak a GDP-termelés egészében, hanem
egy szűkebb körben, a piaci módon szerzett tevékenységek között is érdemes
megvizsgálni olyan megfontolás alapján, hogy a bruttó hazai termék termelésében résztvevő kormányzati szolgáltatások – pl. egészségügy, oktatás, védelem – esetében a magán és az állami tevékenységek arányát nyilvánvalóan
nem csak azok a szempontok befolyásolják, mint a piaci szférában. A bruttó
hazai termék egészét tekintve 1992-ben a magántermelés aránya 44%-ot tett
ki. A költségvetési szolgáltatások nélkül számolva ez az arány 53%-ra nő.

A GAZDASÁG TELJESÍTMÉNYE
A magyar gazdaság teljesítménye (a bruttó hazai termék volumene) 1990
és 1993 között 20%-kal csökkent. (Ez az adat a gazdaság valamennyi szektorának a teljesítményét magában foglalja, tulajdonformára és a gazdasági
egységek méretére való tekintet nélkül.)
A gazdasági teljesítmények számbavételének egyik érzékeny pontja a
szürke- és feketegazdaság megfigyelése. Megbízhatónak tekinthető kutatások
szerint ebben a szférában a magyar gazdaság dokumentált (az adóbevallásokban is megjelenő) teljesítményén felül – annak mintegy 30%-át kitevő –
többlet hozzáadott érték jön létre. A KSH ennek egy részét (közel felét) közvetett módszerekkel számba veszi és megjeleníti a hivatalos GDP-ben. Az
elmúlt négy évben a fekete gazdaság aránya emelkedett, a Statisztikai Hivatal
azonban ennek növekvő részét figyelte meg. Ezért a fekete- és szürkegazdaság csak kismértékben (néhány százalékponttal) torzította a GDP dinamikáját.
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A 20%-os csökkenés a négyéves időszak folyamán nem volt egyenletes;
az 1990. évi 3,5%-os csökkenést 1991-ben 12%-os visszaesés követte. 1992ben tovább tartott a gazdasági hanyatlás, de a csökkenés üteme jelentősen
(4,5%-ra) mérséklődött. Az előzetes számítások szerint 1993-ban a bruttó
hazai termék (GDP) volumene 1992-höz képest 0-2% között csökkent, gyakorlatilag stagnált. Az egy főre jutó GDP színvonala 1990-ben 38%-a volt az
ausztriainak*, 1993-ban – becslések szerint – kevesebb mint egyharmada. A
gazdasági teljesítmény visszaeséséhez külső és belső tényezők egyaránt hozzájárultak.
A gazdaság nemzetközi környezete a kilencvenes évtized első éveiben lényegesen kedvezőtlenebb volt, mint korábban. Az a konjunkturális háttér,
amelyet a nyolcvanas évek végén a gazdaságilag fejlett országok dinamikus
növekedése biztosított, 1990-ben megszűnt. Az OECD térségben a ciklikus
csúcs 1989-ben volt, amit a hanyatlás évei követtek. A lefelé irányuló gazdasági trendet az Öböl-háború okozta krízis tovább mélyítette. Németország
gazdasági helyzetében a két német állam egyesülését követően – jórészt annak következtében – állt be átmeneti visszaesés. Az előrejelzések alapján várt
gazdasági élénkülés az OECD európai térségében 1993-ban sem következett
be. Az USA-ban meginduló lassú fellendülés Nyugat-Európában még nem
éreztette hatását. A legfontosabb nyugati kereskedelmi partnereink stagnálóromló gazdasági helyzete miatt nehezedtek a magyar export piacrajutási
lehetőségei, különösen az utóbbi két év során.
A kelet-közép-európai térségben folytatódott a gazdasági hanyatlás. A
volt Szovjetunió és Jugoszlávia utódállamaiban – más-más okok miatt – a
válság évről évre mélyül. A visegrádi országokban azonban 1993-ban már a
visszaesés mérséklődésére, illetve kibontakozásra utaló jelek mutatkoztak.
Némileg emelkedett az ezekkel az országokkal lebonyolított külkereskedelmi
forgalmunk, de a nyolcvanas évek mértékének még a kétharmadát sem éri el.
Ezek a körülmények párosultak néhány fontos belső tényezővel, melyek
közül a kilencvenes évtized első éveiben a legsúlyosabb a termelés strukturális válságának elmélyülése volt. Az örökölt alacsony hatékonyságú és korszerűtlen termelési struktúrából eredő problémák a KGST összeomlásával és az
import liberalizálásával felszínre kerültek. A volt szocialista országokban
eladott magyar ipari termékek mennyisége 1990-1991-ben – két év alatt – a
felére csökkent. Az exportkiesés termeléscsökkentő hatása megduplázódott
amiatt, hogy az exportáló vállalatok termelésvisszaesése a számukra beszállí*

Az ENSZ, az Európai Közösségek és az OECD közreműködésével készített Európai Összehasonlítási Program eredménye. A program a valuták tényleges vásárlóerejének összehasonlításán
alapszik.
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tó ágazatok termelésének szűkülését is előidézte, s ez a folyamat tovagyűrűzött az egész nemzetgazdaságon, elérve a beruházást és a fogyasztást is. A
belföldi kereslet szűkülése pedig ugyancsak visszahatott a termelésre.
Átmenetileg súlyosbította a termelő szféra helyzetét a privatizációs folyamattal együttjáró számos szervezeti működési és személyi bizonytalanság,
továbbá az egyre súlyosabb likviditási válság. Fokozta a nehézségeket a hazai
piacon fellépő importverseny is. E kedvezőtlen hatásokat némileg (különösen
az első években) mérsékelte a gazdaságilag fejlett országokba irányuló export
dinamikus növekedése.
A gazdaság több területén 1993-ban az előző évektől eltérő tendenciák
bontakoztak ki. A belföldi kereslet csökkenésének évek óta tartó folyamata
megállt. Az előzetes adatok szerint az áruk és szolgáltatások belföldi (végső)
felhasználása 9%-kal magasabb, mint az előző évben volt. Jelentősen nőttek a
készletek és a közösségi fogyasztás, megállt a beruházások csökkenése és
némileg emelkedett a lakossági fogyasztás is.
A külső kereslet ezzel ellentétes irányban változott. A sikeres exportoffenzíva 1992 második felében megtört, megkezdődött és 1993-ban felerősödött a kivitel mérséklődése. Az áruk és szolgáltatások kivitelének volumene
1993-ban több mint 12%-kal esett vissza az előző évhez.
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3. sz. ábra
A GDP termelése és belföldi felhasználása
(1985=100%)

AZ IPARI TERMELÉS ALAKULÁSA ÉS STRUKTÚRÁJÁNAK VÁLTOZÁSA
Az ipari termelés 1990 és 1992 között – a volt KGST szétbomlása, az
örökölt előnytelen ágazati struktúra válsága következtében – közel a harmadával esett vissza. Az 50 főnél többet foglalkoztató ipari egységek termelésének csökkenése meghaladta a 40%-ot. A kis szervezetek dinamizmusa mérsékelte, de nem ellensúlyozta a nagyoknál bekövetkezett visszaesést. (A kis
szervezetek aránya az ipar termelésében az 1989. évi 2%-kal szemben 1993ban mintegy 18% volt.) A szezonális hatásoktól megtisztított havi termelés
1992-ben a mélypontnak számító 1991 decemberi szint körül ingadozott, ami
éves szinten 10%-os elmaradást jelentett az előző évi volumenhez képest,
majd 1993-ban megindult a növekedés. Az első félévben a termelés 2,4%kal, majd a második félévben 5,6%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. A termelés az év egészében 4%-kal emelkedett. Az ipari termelés
1993. évi színvonala azonban az 1989. évinek kb. a 72%-ával azonos.
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Az egy foglalkoztatottra jutó termelés 1990-1991-ben számottevően
csökkent, majd 1992-ben – a kis szervezetekben bekövetkezett növekedés
hatására – némileg emelkedett. 1993-ban az ipari termelés növekedése a
létszám jelentős csökkenése mellett ment végbe, aminek következtében a
termelékenység javult, színvonala előzetes adatok szerint megközelítette az
1989. évit.
Az ipari termelés* 1993. évi 4%-os növekedése hátterében az egyes ipari
ágazatok, illetve alágazatok teljesítményének eltérő dinamikája és ennek
következtében strukturális átalakulása húzódik meg.
Folytatódott a gépipar termelési struktúrájának átalakulása: két és félszeresére nőtt az irodai és számítógépek, s mintegy 30%-kal a közúti járművek
termelése. Ugyancsak 30%-kal bővült a híradástechnikai termékek gyártása,
míg a gépgyártás termelési volumene elmaradt az egy évvel korábbitól.
4. sz. ábra
Az ipari termelés volumenindexei
1985. év havi átlaga=100%

*

Az ipar egészére közölt információk valamennyi ipari vállalkozás adatát tartalmazzák, azok
jogi státuszára és nagyságára való tekintet nélkül. Az ágazati adatok azonban egyelőre csak a 20
fő feletti vállalkozásokra vonatkoznak.
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Az ipar összes értékesítése 1993-ban 2,9%-kal bővült. Az értékesítésen
belül a belföldi eladások 3,7%-kal meghaladták az előző évit, míg az export
megegyezett az egy évvel korábbival.
Az országos építési-szerelési tevékenység több mint egy évtizede tartó
lassú csökkenés után 1990-1991-ben igen nagymértékben (32%-kal) visszaesett. A csökkenés 1992-ben is folytatódott, mértéke azonban már jóval kisebb volt (4%), míg 1993-ban előzetes becslés szerint a termelés volumene
nem változott lényegesen az előző évhez képest. Az országos építés-szerelés
zömét az építőipari ágazat szervezetei adják. Ezek termelése 1993-ban közel
2%-kal emelkedett.
Az építési kereslet több mint egy évtizede tartó csökkenése és szerkezetének változása az építőipari szervezeteket rákényszerítette a piaci viszonyokhoz való alkalmazkodásra. A korábbi nagyvállalatok helyébe kis- és
középszervezetekből álló vállalkozói rendszer alakult ki. A szervezeti átalakulás 1989 után felgyorsult úgy, hogy 1993-ban már a jogi személyiségű
szervezetek 89%-a 50 főnél kisebb létszámú volt és ezek a szervezetek végezték az építési-szerelési tevékenység több mint felét.
Megváltozott az építőipari tevékenység struktúrája. Jelentős arányeltolódás következett be az infrastrukturális jellegű munkák (útépítés, vezetéképítés, kereskedelmi és szolgáltató, valamint igazgatási és oktatási célú épületek) javára. Ezzel egyidejűleg visszaesett az ipari célú építmények és a lakásépítés aránya az építőipari tevékenységben.

A MEZŐGAZDASÁG TELJESÍTMÉNYE
A mezőgazdasági termelés fejlődése a nyolcvanas évek elején megtört,
az ágazat teljesítménye 1989-ben gyakorlatilag az 1980. évi szinten állt. A
nagyüzemi gazdálkodásban súlyos gazdálkodási problémák halmozódtak fel:
a termelőszövetkezetek mintegy 40%-a a tartós működőképtelenség állapotába került, és már a nyolcvanas évtizedben megindult a termelőalapok és a
vagyon felélésének folyamata. Mindez rendkívül kedvezőtlen indulási feltételeket teremtett a kilencvenes évek mezőgazdasága számára. Az örökölt feszültségekhez az 1990-1993 években további nehézségek társultak:
- Három esztendőben (1990-ben, 1992-ben és 1993-ban) súlyos aszály
pusztított.
- A mezőgazdasági termékek értékesítési feltételei rosszabbodtak: a hazai
élelmiszerkereslet – a lakosság reáljövedelmének mérséklődése miatt – csök-
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kent, megindult az importverseny, a KGST-piac összeomlásával pedig megnehezedtek a külpiaci értékesítési lehetőségek.
Mindezek következtében a mezőgazdasági termelés 1990-1993 években
tovább mérséklődött. A csökkenés mértéke meghaladta a 30%-ot. Különösen
az 1992-es és az 1993-as esztendő volt kedvezőtlen, amikor is 20%-kal, majd
további 6%-kal esett vissza a termelés.
5. sz. ábra
A mezőgazdasági termékek termelésének alakulása
(1989=100%)
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A növénytermelés teljesítménye a vizsgált időszakban egyharmadával
csökkent. A gazdaságok jelentős mértékében leépítették a talajerőutánpótlást. Az egy hektár mezőgazdasági területre jutó műtrágyafelhasználás
az 1986-1990 években átlagosan 187kg volt (hatóanyagban), 1993-ban pedig
már csak 30kg. A termésátlagok így a korábbiaknál jobban függnek az időjárástól. A termelés visszaesését meghatározóan a termelésátlagok jelentős
csökkenése okozta: a búza és a kukorica átlagos hozama 1993-ban 63%-a
volt az 1986-1990 évek átlagának.

6. sz. ábra
A gabonatermelés alakulása

199

Vukovich György: Gazdasági folyamatok 1993-ban

Az állattenyésztés bruttó termelési értéke 35%-kal maradt el az 1989.
évitől. Az export bizonytalanságaihoz, a belföldi fizetőképes kereslet csökkenéséhez szórványos állategészségügyi problémák is járultak. A szarvasmarha
és a sertésállomány 1993-ban mintegy hat tizede volt az 1986-1990 évek
átlagának és 45%-os csökkenés következett be a tyúkféléknél is.
7. sz. ábra
Az év végi állatállomány
Millió darab
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Az agrárgazdaság – a termelés csökkenése és a nehezedő külpiaci értékesítési körülmények ellenére – továbbra is jelentős mértékben járult hozzá az
ország fizetési pozíciójának javításához.
A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) FELHASZNÁLÁSA, A HÁZTARTÁSOK FOGYASZTÁSA
A belföldön felhasznált bruttó hazai termék (GDP) túlnyomó részét – az
utóbbi években mintegy 70%-át – a lakosság fogyasztása teszi ki. A lakossági
fogyasztás alakulásában az 1980-as évek végén fordulat következett be. Az
addigi folyamatos növekedést – a gazdaságpolitikai prioritások megváltozásának hatására – a fogyasztás csökkenése váltotta fel.
A fogyasztás 1989 óta 10%-kal csökkent, valamivel kevésbé, mint a jövedelmek. A fogyasztás 1990. évi 3,3%-os és 1991. évi 5,6%-os visszaesését
1992-ben 2%-os csökkenés követte, 1993-ban pedig már némi (1%-os) növekedés jelentkezett.
8. sz. ábra
A lakosság egy főre jutó fogyasztásának volumenindexe
(1980=100%)
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A fogyasztás források szerinti összetevői közül a vásárolt fogyasztás –
amelyeknek részaránya több mint 75% – csökkenése az elmúlt négy évben
némileg kisebb volt az összes fogyasztás változásánál, a saját termelésű fogyasztás volumene közel 10%-kal emelkedett, a természetbeni társadalmi
juttatásoké viszont közel 20%-kal csökkent.
A fogyasztás (folyó áron mért) szerkezetében lényeges változások az elmúlt néhány évében általában nem voltak, kisebb elmozdulások azonban
megfigyelhetők.
Az élelmiszerfogyasztás aránya a kilencvenes években valamelyest csökkent. Jelentős volt a magasabb árú élelmiszerek (hús és tej) fogyasztásának
visszaesése, ami a lakosság alacsonyabb jövedelmű rétegeinél az élelmiszervásárlásra fordítható reáljövedelem csökkenésével függött össze.
A fűtőanyagok és háztartási energia aránya a fogyasztásban lényegesen
növekedett. Ez döntően az áremelkedések hatását tükrözi. A termékcsoport
átlagos árszínvonala ugyanis az elmúlt négy évben megnégyszereződött. E
javak fogyasztásának fizikai volumene csökkent ugyan, de ezt az áremelkedések elfedték.
A tartós fogyasztási cikkek aránya csökkent, a fogyasztás volumene
azonban nem változott, az aránycsökkenés az árak viszonylag csekély emelkedésének következménye volt. Az egyéb iparcikkek és szolgáltatások aránya
kismértékben emelkedett.
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BERUHÁZÁS
A nemzetgazdaság beruházásainak volumene 1989 és 1993 között 23%kal csökkent. A visszaesés 1991-ben volt a legnagyobb, 12%-os, 1992-ben
viszont a beruházások csak 2%-kal maradtak el az előző évitől. 1993-ban
pedig az előző évi szinten maradtak.
A beruházási volumen csökkenése már a nyolcvanas évtizedben is jellemző volt, míg a bruttó hazai termék ugyanebben az időszakban általában
növekedett.

9. sz. ábra
A GDP és a nemzetgazdasági beruházások volumenének alakulása
1975=100%)

(
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A csökkenés megítélésénél figyelembe kell venni, hogy a bruttó hazai
termék (GDP) beruházásra fordított hányada a nyolcvanas évek elején nemzetközi összehasonlításban is magas volt*, amely egyebek között egy sor
később abbahagyott nagy beruházásból eredt (eocén program, BősNagymarosi vízlépcső stb.). Ilyen körülmények között a beruházások csökkenésének voltak előnyös gazdasági hatásai is, például mérséklődött a külkereskedelmi egyenlegre nehezedő nyomás. A kisebb ingadozással már 14 éve
tartó beruházáscsökkenés azonban korlátozza a gazdasági növekedést. A
beruházások közvetlenül és közvetve is hatnak a munkaerőhelyzetre, csökkenésük hozzájárult a munkanélküliség kialakulásához.
A beruházások struktúrájában arányeltolódás figyelhető meg. Az infrastruktúra aránya nőtt. Különösen jelentős fejlődés mutatkozott a távközlési
beruházások területén. Az üzleti szféra beruházásait viszont visszavetették a
tulajdonosi átalakulás folyamatával együttjáró átmeneti bizonytalanságok és
a tartósan magas hitelkamatlábak.
Hosszú ideig tartó csökkenés után 1992-ben jelentősen nőtt a termelő
ágak közül a feldolgozóipar és építőipar beruházásainak volumene (12%-kal,
illetve 31%-kal). A mezőgazdaságban visszaesett a beruházási tevékenység –
alig 37%-át képezte az előző évinek.
A beruházási kereslet csökkenésével a beruházások megvalósítási folyamata is ésszerűbbé vált, a beruházások megvalósítási ideje csökkent. Ugyanakkor a beruházások kezdésében mutatkozó ciklikus ingadozás a kilencvenes évek elejére sem szűnt meg.

*
1992-ben a beruházások a másfél évtizeddel ezelőtti egyharmaddal szemben a bruttó hazai
termék egyötödét tették ki.
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10. sz. ábra
A megkezdett beruházások költségelőirányzatának alakulása (folyó
áron)

ÁRAK
A gazdaságban lezajlott nagyarányú szerkezeti, szabályozási és tulajdonosi változások a termelői árszínvonal alakulásában is tükröződtek. Az utóbbi
négy év folyamán (1990-1993) az ipari termelői árszint az 1989. évihez viszonyítva mintegy kétszeresére emelkedett. A növekedés mértéke hasonló
volt a belföldi értékesítésben és a forintban kifejezett exportban.
A mezőgazdasági termékek felvásárlási árai 1989-hez képest 73%-kal,
tehát az ipari áraknál kisebb mértékben nőttek. Különösen nagy elmaradás
mutatkozott 1992-ig a mezőgazdasági termelésben felhasznált iparcikkek
áremelkedéséhez képest (közel 70%-pont, ami az agrárolló szétnyílását jelzi).
Az áremelkedés 1993-ban gyorsult fel, elsősorban a növénytermelési és a
kertészeti termékeknél. Magas volt a búza (37,7%-os) és a kukorica (46,4%os) áremelkedése. Az állati termékek esetében az EK átmeneti húsembargója
miatt egy ideig túlkínálat volt a húsból, ami mérséklőleg hatott az áremelkedésre.
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A kelet-európai kereskedelemben a világpiaci árakra való áttérés 1991ben az egész külkereskedelmi forgalom robbanásszerű árszintnövekedését
okozta (importban 46%-ot, exportban mintegy 30%-ot). Ezt követően a külkereskedelmi forintárak emelkedése mérséklődött, s elsősorban a forintleértékelések hatását tükrözte, a devizaárak ugyanis kevéssé változtak.
A behozatali árszínvonal 1993-ban 9,4, a kiviteli 11,9%-kal magasabb
volt, mint az előző évben. Az import forintárak átlagos növekedése ez évben
is lényegében az árfolyamok változásának tulajdonítható. A kiviteli devizaárak ugyanakkor kismértékben, mintegy 4%-kal meghaladták az előző év
szintjét, így cserearányainak az 1991-ben elszenvedett jelentős (10,4%-os)
romlás után 1993-ban kissé (2,3%-kal) javultak.
A fogyasztói árszint négy év alatt (1990-1993) 2,6%-szeresére emelkedett. Az áremelkedés mértéke jelentősen meghaladja a termelői szférában,
bekövetkezett átváltozásokat. Az elszakadást részint a termelői és a fogyasztói árak közé ékelődő kereskedelmi árrés gyors növekedése magyarázza,
részint a fogyasztói ártámadások folyamatos leépítése. Több lépcsőben módosultak az ÁFA kulcsok is. Az infláció évről évre gyorsult, egészen 1991
közepéig. Ekkor az árak növekedésének gyorsuló folyamatát lassuló ütemű
árnövekedés váltotta fel. Ezt a lassulást először az 1992. szeptemberoktóberben indult erőteljes élelmiszeráremelkedési hullám törte meg, majd az
1993. január havi (6,8%-os) árnövekedés. Ez utóbbi a kétkulcsos ÁFA bevezetésével, a fogyasztói ártámogatások csökkentésével, illetve a fogyasztási
adó emelkedésével függött össze.
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11. sz. ábra
Fogyasztói árindex
(Változás, ez előző év azonos időszaka=100)

Az 1993. januári széleskörű és nagymértékű áremelkedést követően hathónapos nyugodt időszak következett. Az árnövekedés ebben az időszakban
kisebb volt, mint az előző évben, sőt havonkénti átlagos mértéke 1%-on belül
maradt. Az újabb 1993. augusztusi ÁFA-intézkedések (az általános forgalmi
adó 6%-os kulcsának 10%-ra emelése) ismét gyorsuló árnövekedést okoztak
az alapvető élelmiszerek, a háztartási energiahordozók és néhány más jószág
és szolgáltatás körében.
Az utóbbi évek áralakulásának tartós vonása, hogy – a fogyasztói árkiegészítések felszámolásával összefüggésben – a legmerevebb keresletű javak
– mint az egyes élelmiszerek, a háztartási energia, a gyógyáruk árai, a víz- és
csatornadíjak – az átlagosnál jobban nőttek. Ugyanakkor a ruházati, valamint
a tartós fogyasztási cikkek áralakulása mérséklően hatott a fogyasztási árindex egészére. Ez utóbbi árucsoportokban az áremelkedést korlátozta a keresletcsökkenés, valamint esetenként a behozatal liberalizálása nyomán több
terméknél már kialakult árverseny. Az árarányváltozások következtében az
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alacsony jövedelműeket az áremelkedés az átlagosnál kissé nagyobb mértékben, a magas jövedelműeket pedig kevésbé érintette.
FOGLALKOZTATOTTSÁG, MUNKANÉLKÜLISÉG
Az elmúlt években végbemenő társadalmi-gazdasági változások erőteljes
hatást gyakoroltak a munkaerőpiacra. Ez a foglalkoztatottság nagymértékű
csökkenésében, valamint a munkanélküliség gyors ütemű emelkedésében
nyilvánult meg.
Az 1990 elejétől 1993 elejéig terjedő három év alatt a foglalkoztatottak
száma a nemzetgazdaság egészében 1,1 millióval, több mint 20%-kal csökkent. Ugyanebben az időszakban a nyilvántartott munkanélküliek száma 24
ezerről 663 ezerre emelkedett.
1993-ban a korábbiaknál valamivel kisebb ütemben folytatódott a foglalkoztatottak számának csökkenése. A nemzetgazdaság egészében 6%-kal
dolgoztak kevesebben, mint az előző évben. A munkanélküliek száma éves
átlagban meghaladta ugyan az 1992. évit, az éven belül azonban – év elejétől
az év végéig – mérséklődött.
12. sz. ábra
A nyilvántartott munkanélküliek száma
(az időszak végén)
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A privatizáció kedvező munkahelyteremtő hatása egyelőre alig érezhető.
1993-ban átlagosan a foglalkoztatottak egynegyede nyilatkozott úgy, hogy
magántulajdonban lévő szervezeteknél van állásban, ugyanakkor a munkanélküliek több mint 19%-a is ebből a körből került ki. Állami tulajdonban
lévő gazdálkodó szervezeteknél dolgozott a foglalkoztatottak 51%-a, miközben ezen gazdálkodók adták a munkanélküliek 44%-át.
A munkaerőpiacról végleg vagy átmenetileg kiszorulók között jelentős
súlyt képviselnek a nyugdíjkorhatárt megelőzően – a rokkant-, elő-, illetve
korengedményes nyugdíj mellett – nyugállományba vonulók. A három formát együttesen 1993-ban több mint 105 ezren vették igénybe.
A nagyobb létszámot foglalkoztató gazdálkodók (20 fő feletti) és a költségvetési intézmények foglalkoztatottsági súlya az előző évinél valamivel
kevésbé mérséklődött. E körben 1993-ban 2 842 ezer főt foglalkoztattak, 261
ezerrel kevesebbet, mint az előző évben. (1991-ben 436 ezerrel, 1992-ben
416 ezerrel, 11, illetve 12%-kal csökkent itt a létszám.) Az 1993. évi 9%-os
létszámcsökkenésen belül erőteljes, 26%-os létszámveszteség jellemezte a
nagyüzemi mezőgazdaságot. Az alakulóban lévő magán parasztgazdaságok
újonnan jelentkező munkaerőigénye – mivel ezek többségükben családi vállalkozások – ezt a munkahelyveszteséget vélhetően a közeljövőben sem fogja
ellensúlyozni.
A több éve tartó létszámcsökkenésen belül Budapesten és a dunántúli
megyékben az országos átlaghoz hasonlóan vagy annál kedvezőbben alakult
a foglalkoztatási helyzet, az északi országrészben és az alföldi megyék nagy
részében az átlagosnál nagyobb mértékű fogyás volt jellemző.
A munkanélküliség kezdettől fogva a legsúlyosabban Szabolcs-SzatmárBereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyéket érintette. A legkisebb
munkanélküliségi arány mindvégig Budapesten, Győr-Moson-Sopron, Vas és
Zala megyéket jellemezte.
A munkanélküliek számának 1993. évi mérséklődése mellett a soraikba
történő be- és kiáramlás kedvezőtlenül alakult. A belépők aránya negyedévente 6-9% körül mozgott. A munkanélküliek köréből elsősorban azok kerültek ki, akik viszonylag rövidebb ideje kerestek munkát. A több mint egy éve
munkát keresők hányada viszont jelentősen emelkedett. A tartósan munkanélküliek aránya növekedését jelzi, hogy a IV. negyedévben a munkanélküliség átlagos időtartama elérte a 45 hetet, szemben az I. negyedévre jellemző
37 héttel.
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A LAKOSSÁG JÖVEDELME
A lakosság reáljövedelme összességében az elmúlt négy évben folyamatosan csökkent. Az egy főre jutó reáljövedelem színvonala 1993-ban az előző
évinél mintegy 6%-kal, a négy évvel korábbinál kb. 12%-kal volt alacsonyabb. A folyamatos mérséklődés mind a pénzjövedelem, mind a természetbeni munka-, illetve társadalmi jövedelem esetében érzékelhető.
A pénzjövedelem legnagyobb tételeinek, a bérből és fizetésből élők keresetének, valamint a nyugdíjaknak a reálértéke csökkent, ugyanakkor a magánvállalkozásból származó bevételek jelentősen, feltehetően reálértéken is
nőttek. A nominális jövedelmekben megjelentek, illetve jelentőssé váltak
egyes, korábban elő sem forduló vagy alig számottevő lakossági jövedelemformák, mint a kamat, osztalék, valutajövedelem és hasonlók.
A foglalkoztatottak nettó nominális átlagkeresete 1993-ban megközelítette a havi 18 400 forintot, azaz az előző évhez képest mintegy 18%-kal emelkedett 1993-ban is és az előző évinél 22,5%-kal volt magasabb, az 1989.
évinek pedig 2,6-szeresét tette ki. Ebből adódóan az egy foglalkoztatottra jutó
reálkereset az utóbbi négy évben mintegy 16%-kal csökkent. Ezen belül
1993-ban a keresetek reálértéke átlagosan 3,8%-kal maradt el az előző évitől.
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A FOGLALKOZTATOTTAK HAVI ÁTLAG KERESETE A NAGYOBB
ÁGAZATOKBAN, 1993
(20 FŐ FELETTI SZERVEZETEK ADATAI)

Összesen
Mezőgazdaság, halászat
Ipar
ebből: feldolgozóipar
Építőipar
Kereskedelem
Szállítás, posta és
távközlés
Közigazgatás, társadalombiztosítás
Oktatás
Egészségügy és szociális
ellátás

Bruttó
kereset
27 178

Nettó
kereset
18 362

Index
Bruttó
122,0

1992=100,0
Nettó
117,9

19 317
27 583
26 397
23 880
27 183

14 126
18 566
17 933
16 552
18 278

126,0
124,9
124,8
118,9
123,7

121,0
119,9
119,8
115,2
119,4

28 356

19 105

120,3

116,6

33 944
24 445

22 028
16 982

116,0
112,4

113,3
110,6

22 446

15 916

112,6

110,6

A nyugdíjasok száma 1993. év végén 2 870 ezer fő volt, az 1989. év véginél 393 ezerrel, az egy évvel korábbinál 72 ezerrel (mintegy 3%-kal) több.
1993 márciusában a nyugellátásban részesülők 59%-a kapott öregségi nyugdíjat, egynegyede rokkantsági nyugdíjas volt, és megközelítette a 9%-ok az
özvegyi nyugdíjban részesülők száma. (A fennmaradó rész baleseti járadékosokból, mezőgazdasági szövetkezeti járadékosokból, árvaellátásban részesülőkből stb. tevődött össze.) A nyugdíjakra kifizetett összeg 1993-ban 392
milliárd forint volt, az előző évhez képest összességében 22%-kal, egy ellátásra számítva 18%-kal emelkedett. Az átlagos nyugdíj reálértéke 1993-ban
az előző évhez képest kb. 3,5%-kal, a négy évvel korábbihoz viszonyítva
mintegy 20%-kal volt kisebb.
A magánvállalkozások bruttó bevételei 1993-ban 25%-kal nőttek. Ezen
belül a mezőgazdasági termékek felvásárlásából 6,5%-kal, egyéb magánvállalkozói tevékenységből több mint 30%-kal nagyobb bevételhez jutott a lakosság, mint az előző évben. Folytatódott az a korábban is megfigyelhető
tendencia, hogy a pénzjövedelmeken belül a bérjellegű jövedelmek aránya
csökken, a vállalkozói jövedelmeké emelkedik.
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KÜLKERESKEDELMI ÁRUFORGALOM
A kivitel trendje 1989 második felétől 1991 közepéig csökkenő irányzatot mutat. A csökkenés azért következett be, mert az ismert politikai és gazdasági okok következtében a kelet-európai országokkal folytatott külkereskedelem volumene kevesebb mint a felére esett vissza. Mérsékelte a visszaesést, hogy a piacgazdálkodást folytató országok számára eladott termékek
volumene ebben az időszakban is emelkedett. Az 1991 második felében a
nyugati piacokra meginduló exportoffenzíva nyomán már olyan mértékű
kivitelnövekedést sikerült elérni, hogy ennek hatására az összexport is emelkedett.
A növekedést tápláló tényezők 1992 második felében fokozatosan megszűntek, majd 1993-ban erős (ez előző évi szinthez képest 13%-os) kivitelcsökkenés mutatkozott. A csökkenés a fejlett piaci országok – ezen belül az
EK – viszonylatában volt a legerőteljesebb (kb. 18%). Jelentősen visszaesett
kivitelünk többek között legnagyobb nyugati piacainkon, Németországban és
Ausztriában is. Ezzel szemben élénkülés tapasztalható a volt szocialista országokkal folytatott külkereskedelemben.
13. sz. ábra
Kivitel
1985. év havi átlag=100%)

(
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A visszaesésben a külső okok (a nyugati országok elhúzódó recessziója,
protekcionista intézkedései és a többi kelet-európai ország növekvő versenye)
mellett a mezőgazdaság csökkenő teljesítményéből fakadó árualap-hiánynak
is jelentős szerepe volt. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kivitelének volumene 1993-ban 27%-kal volt kevesebb, mint az előző évben.
Az export árucsoportok szerinti szerkezetét 1990 és 1992 között a gépexport arányának csökkenése és a fogyasztási iparcikkek részesedésének
emelkedése jellemezte, 1993-ban azonban jelentős változások következtek
be; a gépexport újra növekedni kezdett meghatározóan a közlekedési eszközök csoportjában, ugyanakkor az élelmiszerek és a fogyasztási iparcikkek
kivitele visszaesett.
14. sz. ábra
Behozatal
(1985. év havi átlaga=100%)
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Az import volumenének alakulását 1992-ig évente változó tendencia jellemezte, a növekedés-csökkenés mértéke 5-8% között ingadozott. Ezt két
tényező determinálta: a termelés visszaesése, és a behozatal adminisztratív
korlátainak fokozatos feloldása. Az előző évektől eltérően 1993-ban dinamikus növekedés indult el az importban, a behozott termékek volumene 21%kal nagyobb volt, mint az előző évben. Ebben rendkívüli tényezők is szerepet
játszottak (mint például a szovjet adósság ellenében szállított repülőgépek,
továbbá két Boeing utasszállító gép megvásárlása), de ezt figyelmen kívül
hagyva is importélénkülés volt tapasztalható.
A termelés változásával szoros kapcsolatban álló anyag, félkésztermékés alkatrészbehozatal a vizsgált időszak első három évében jelentősen csökkent. Ez a folyamat 1993-ban – az ipari termelés élénkülésével összefüggésben – abbamaradt. A termékcsoport aránya mindemellett az összes importon
belül az 1989. évi 51%-ról, 1993 végére 33%-ra esett vissza. Ugyanezen
időszak alatt a fogyasztási iparcikkek aránya (13%-ról 21%-ra) emelkedett.
Az országcsoportonkénti szerkezetben is változások következtek be: a piacgazdálkodású országok részesedése 56%-ról 69%-ra nőtt, az átalakuló országok rovására.
A külkereskedelmi mérleg egyenlegének alakulását alapvetően az export
és az import volumenének időbeli változása határozta meg. Emellett 1991ben jelentős szerepe volt az árváltozásoknak is, a rubelelszámolásról a dollárelszámolásra való áttéréssel összefüggésben. Cserearányaink a keleti piacokon ez évben csaknem 30%-kal romlottak. Az 1993. évi egyenlegromlás
ezzel szemben kizárólag a volumenfolyamatok következménye, ami a cserearányok kismértékű javulása mellett következett be.

A KÜLKERESKEDELMI FORGALOM EGYENLEGE 1990 ÉS 1993 KÖZÖTT (FOLYÓ ÁRON, MILLIÁRD FT)
Év

Összesen

1990
1991
1992
1993

+58,7
-91,4
-34,9
-342,6
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Ebből:
kelet-európai
országok
+18,7
-42,1
-43,1
-141,1

fejlett
országok
+37,3
-50,3
-11,2
-200,0
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A FIZETÉSI MÉRLEG
A folyó fizetési mérleg egyenlege – évtizedek óta nem tapasztalt módon
– három évet át (1990-92) folyamatosan aktív volt, 1993-ban azonban ismét
passzívvá vált.

15. sz. ábra
A folyó fizetési mérleg egyenlegének alakulása havonta az év elején mérve (Millió USD)

A nyolcvanas évek végéhez képest mutatkozó jelentős javulás több tényező együttes hatására alakult ki, ezek közül a legfontosabb a devizabetétképzési szabályok liberalizálása volt. Főként ezzel magyarázható az egyoldalú folyó átutalások 1990-től kezdődő, évenkénti 700-900 millió dolláros aktívuma. Az idegenforgalom hagyományosan aktív egyenlege, ami az 1988-ban
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hozott útlevél-, deviza- és vámrendelkezések következtében vált átmenetileg
passzívvá, ugyancsak 1990-ben állt helyre.
Változás következett be 1993-ban, a folyó fizetési mérleg egyenlege közel 3,5 milliárd dollár passzívumot mutat. A romlás hátterében a külkereskedelmi áruforgalomban bekövetkező változások állnak, bár az egyoldalú folyó
átutalásokból eredő aktívum is visszaesett. Csökkent az idegenforgalomból
származó bevételi többlet is, ami a lakossági devizakeret 1992. július elsejétől 300 dollárra történő felemelésének áthúzódó hatásával függ össze.
A bankrendszeren keresztül az országba beáramló pénzbeli külföldi működő tőke állománya 1993-ban 5,6 milliárd dollár volt. A külföldi befektetések dinamikusan emelkedtek, jelezve ezzel, hogy Magyarország a politikai
stabilitás és a piacgazdaság intézményrendszerének viszonylagos fejlettsége
miatt kedvező megítélésben részesült.
Az országba 1993-ban beérkező 2339 millió dollár működőtőke az ugyanezen időszak alatt kialakult fizetési mérleghiány 68%-át fedezte.

ADÓSSÁGÁLLOMÁNY
Az ország bruttó adósságállománya 1990 és 1992 között alig változott.
Ez a kedvező folyamat 1993-ban megtört, az adósságállomány 3,1 milliárd
dollárral növekedett és év végéig elért a 24,6 milliárd dollárt. Az emelkedés
nagyobbrészt a folyó fizetési mérleg egyenlegének romlása miatt következett
be. A devizakövetelések állománya a kilencvenes évtized elején – elsősorban
devizatartalékok növelése következtében – jelentősen megemelkedett.

MAGYARORSZÁG KONVERTIBILIS ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA AZ IDŐSZAK VÉGÉN (MILLIÁRD
USD)
Bruttó adósság
Bruttó követelés
Ebből:
devizatartalék
Nettó adósság
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1990
21,2
5,3

1991
22,7
8,1

1992
21,4
8,4

1993
24,6
9,6

1,2
15,9

4,0
14,6

4,4
13,0

6,7
14,9

Vukovich György: Gazdasági folyamatok 1993-ban

ÁLLAMHÁZTARTÁS, ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS
Az államháztartás mérlege 1990-ben lényegében egyensúlyban volt,
1991-től kezdődően azonban a kedvezőtlen gazdasági folyamatok alakulása
az államháztartás helyzetében is éreztették hatásukat. Az államháztartás meghatározó része a központi költségvetés, amelynek bevételei – alapvetően a
termelés visszaesése és a lakossági fogyasztás mérséklődése következtében –
jelentősen elmaradtak a kiadásoktól, bár több területen történtek erőfeszítések
a kiadások mérséklésére. A gazdasági szervezetek költségvetési támogatása
például nominális értéken is alig emelkedett 1990 és 1993 között, a fogyasztói árkiegészítések pedig nominálisan a felére csökkentek.

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI, KIADÁSAI ÉS EGYENLEGE MILLIÁRD FT-BAN
1990 tény
1991 tény
1992 tény
1993 módosított előirányzat
1993 tény

Bevétel
649,9
716,5
793,3
939,7
939,7

Kiadás
642,3
830,6
990,4
1153,0
1139,3

Egyenleg
-1,4
-114,1
-179,1
-213,3
-199,7

Forrás: PM

A hiány 1993-ban a GDP 6%-át tette ki, ami a nemzetközi rangsorban
már csak a közepesnél gyengébb helyet jelenti. A hiány finanszírozása mindeddig belföldi értékpapír kibocsátásával történt. A lakossági
megtakarításállomány jelentős növekedése következtében 1992-ben ehhez
elegendő belföldi forrás állt rendelkezésre, 1993-ban azonban a lakossági
megtakarítások már nem fedezték a deficitet.
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