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A gazdasági válság földrajza 
Az MKIK GVI új kutatási programja a rendelkezésre á lló statisztikai adatok és vállalati empirikus 
adatfelvételek alapján a gazdasági válság területi szempontú elemzését t űzte ki célul. Ennek keretében 
összegy űjtöttük a sajtóban megjelen ő elbocsátási híreket, így az érintett cégek székhel yei és 
telephelyei szerint megfigyelhet ővé vált, hogy az elbocsátások tekintetében mely tel epüléseket, 
régiókat érinti leginkább a válság. Az összegy űjtött információk természetesen nem felelnek meg 
minden szempontból a statisztikai adatgy űjtéssel szemben támasztható elvárásoknak. Ennek egy ik 
oka, hogy els ősorban a nagyobb vállalatok elbocsátásai hírérték űek, a kisebb cégek néhány f őt érint ő 
létszámleépítései nem kerülnek nyilvánosságra. A má sik lényeges korlátot az jelenti, hogy az 
adatgy űjtés módszeréb ől adódóan nem ellen őrizhet ő a ténylegesen elbocsátottak létszáma, illetve az 
elbocsátás konkrét id őpontja sem ismert. Az eredmények azonban mindenképp en jelzésérték űek a 
gazdaság teljesít őképességére vonatkozóan, hiszen a nagyobb vállalato k foglalkoztatásban betöltött 
jelent ős szerepükhöz képest is számottev ő hányadát adják az országos GDP-nek, és az elbocsát ási 
szándék már önmagában elegend ő a teljesítmény visszaesésének megragadására. 
Az összegy űjtött adatok szerint a vállalati szféra a f ővároson kívüli, hagyományosan fejlettebb 
térségekben, f őként a Dunántúl északnyugati részén szenvedte el a legnagyobb gazdasági visszaesést, 
és az elbocsátási hullámból a hátrányosabb helyzet ű területek maradtak ki leginkább. Mivel az 
elmaradott küls ő perifériákon, valamint az Alföld és a Dél-Dunántúl  nagyobb várossal nem rendelkez ő 
területein eddig sem volt jelent ősebb ipari termelés, nem is volt minek leépülni. Em ellett a turisztikai 
profilú balatoni régió, valamint a f őváros és tágabb környezete fel ől is kevesebb elbocsátásról szóló hír 
érkezett. 
Összességében az látható az elbocsátási és (az ÁFSZ  által közzétett) munkanélküliségi adatokból, 
hogy a gazdasági válság a f ővároson kívüli Magyarország fejlettebbnek mondható térségeib ől indult ki 
és onnan szétterjedve vált általánossá. Tehát a vál ság összességében a fejlettség regionális 
egyenl őtlenségeinek – önmagában kívánatos – csökkenése irá nyában hat, azonban ez sajnos a 
fejlettebb térségek lefelé nivellálódásának, és nem  az elmaradottabbak felzárkózásának köszönhet ő. 
Egyedül a f őváros–vidék viszonylatban várható az eddig is folya matosan növekv ő különbségek 
további kiélez ődése. 

Az elbocsátások területi képe 

Az összegyűjtött információk szerint a vállalati szféra a 
legnagyobb gazdasági visszaesést éppen a konjunktúra 
tekintetében nyertesnek számító térségekben szenvedi 
el. Az elmúlt 10-15 évben a Dunántúl északnyugati 
részén létesült exportorientált feldolgozóipari 
nagyvállalatok, illetve ezek beszállítói most kénytelenek 
termelésüket visszafogni, alkalmazottaik egy részét 
elbocsátani, esetleg tevékenységüket végleg 
megszüntetni. Az ipari termelésben élen járó megyék 
közül Komárom-Esztergom megye veszteségei a 
legjelentősebbek: a legtöbb, 3300 munkahelyet érintő 
visszaesést a Nokia-beszállítók leépítései nyomán 
Komárom városa szenvedte el, a 2. helyen szereplő 
Esztergomban 2000 fő vesztette el állását a Suzuki 
termelés-visszafogásának köszönhetően, Tatabányán 
pedig a Sanmina leépítései okoznak jelentős gondokat. 
Az érintett dunántúli városok sokaságából a települési 
rangsorban 3. helyen álló Szombathely visszaesése 
emelendő ki, ahol nem néhány nagy, hanem több cég 
sorozatos termelés-csökkentése eredményezi a környező 
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térségekhez képest is komolyabb problémát (itt szintén 
közel 2000 főt érintett a leépítési hullám). A térségben 
nagyobb létszámú elbocsátásokkal érintett továbbá Győr, 
Székesfehérvár, Mór, Ajka, Veszprém és Zalaegerszeg, 
valamint a Dunántúl déli részéről Pécs és Tab (a 
Flextronicsnál történt elbocsátások miatt) is. A 
korábbiakhoz képest február végén érezhetően módosult 
az elbocsátások területi képe: már nem elsősorban az 
ipari termelés északnyugat-dunántúli fellegvárairól 
szóltak a híradások, a válság már az addig szinte 
érintetlen keleti országrészben is éreztette hatását, és 
elérte a borsodi és alföldi térség nagyobb gyáregységgel 
rendelkező településeit is (Kecskemét, Miskolc, 
Tiszaújváros, Nyíregyháza, Orosháza, Mezőberény, 
Kiskunhalas). 

Az elbocsátási hullámból a vizsgált időszakban (2008 
október-2009 július) kimaradtak a hagyományosan 
hátrányos helyzetű térségek. Az elmaradott külső 
perifériákon, az északkeleti, keleti és déli határok mentén 
fekvő övezetekben, az Alföld és a Dél-Dunántúl nagyobb 
várossal nem rendelkező területein eddig sem volt 
nagyobb ipari termelői kapacitás, így nem is volt minek 
leépülni. Egyelőre csupán kisebb elbocsátások történtek 
Hevesben és Nógrádban, valamint a feldolgozóipari 
karakterrel nemigen jellemezhető Csongrádban. Emellett 
a turisztikai profilú balatoni régió helyzete sem tűnik 
aggasztónak. A leglényegesebb területi sajátosság a 
főváros és tágabb környezetének „érintetlensége”. A 
fővárosban nem csupán az ország gazdaságában 
betöltött domináns szerepéhez, hanem még az ennél 
szerényebb népességi súlyához képest is csekély az 
elbocsátások száma. Ezen még az sem módosítana 
érdemben, ha az egyébként országos fiókhálózatot 
fenntartó, így elvben nem lokalizálható, nagyjából 2000 
főt érintő bankszektorban történt leépítéseket is a 
fővárosban számolnánk el. 

A munkanélküliség új hulláma 

Az MKIK GVI a gazdasági válság területi szempontú 
elemzését kiterjesztette a munkanélküliség időbeli 
változásának feltérképezésére is. 

Ennek alapját a nyilvántartott álláskeresők számára 
vonatkozó, az ÁFSZ által havi rendszerességgel 
rendelkezésre bocsátott adatok képezik. E nyilvántartás 
szerint a válság kezdete, azaz 2008 szeptembere óta 
2009 áprilisában volt a legmagasabb a munkanélküliség 
(mintegy 569 ezer főt érintett és az álláskeresők aránya a 
munkaképes korú népesség 8,5%-a volt). A 
rendszerváltás óta eltelt hosszabb időtávot vizsgálva ez 
tekinthető a munkanélküliség időbeli alakulását leíró 
görbe második nagy hullámának, hiszen ilyen gyorsan 
utoljára az 1990-es évtized elején romlott a helyzet. 
Májusban ugyan már csak enyhe – 5000 fős, azaz 0,1 
százalékpontos – csökkenést regisztráltak, azonban korai 
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lenne ennek alapján azt állítani, hogy biztosan túl 
vagyunk a mélyponton. Ugyanis egyes ágazatok, főképp 
a mezőgazdaság, az építőipar és az idegenforgalom 
munkaerő-felvevő képessége szezonálisan ingadozik, így 
teljesen átlagos jelenség a munkanélküliek számának 
tavaszi (február-március) környéki tetőzése. Ha viszont a 
gazdasági világválságot megelőző időszakhoz 
viszonyítunk, azaz a munkanélküliek számát az egy évvel 
ezelőtti értékkel vetjük össze, kiderül, hogy egyre 
nagyobb a két érték között az eltérés. Az ÁFSZ 
statisztikáiban és a sajtóban megjelent információk 
szerint abban a térségben a legnagyobb mértékű az 
álláskeresők számának növekedése, amely korábban az 
ipari termelés fellegvárának számított, vagyis a Dunántúl 
északi, északnyugati részében. A Komárom-Esztergom, 
Fejér, Győr-Moson-Sopron és Vas megyék 
feldolgozóipari központjaiban a nagyobb vállalatok 
termelés-visszafogása, jelentős elbocsátásai azt 
eredményezték, hogy a környéken 1,5-2-szer annyi 
álláskeresőt regisztrálnak a Munkaügyi Központokban, 
mint egy évvel korábban. Ezzel szemben az ország 
elmaradottabb térségeiben alig romlott a helyzet. Az 
ország keleti részében csak minimálisan növekedett a 
munkanélküliség, sőt, egyes kistérségekben még 
csökkent is a magukat álláskeresőként regisztrálók 
száma. Ehhez hasonlóan a Dunántúl déli részén és 
Bács-Kiskun megye Duna- és határ menti térségeiben 
sem okoz túl nagy munkaerő-piaci sokkot a gazdasági 
válság. 

A nyilvántartott álláskeresők arányának változását az 
előző év azonos időszakához képest vizsgálva azt 
láthatjuk, hogy az arányszám 2009 márciusától növekszik 
a legnagyobb ütemben. Az adatok azt mutatják, hogy a 
válság hatása egyre kevéssé szűkül az exportorientált 
feldolgozóipari létesítmények környezetére, és egyre 
több ágazatot és térséget érint. Csekély változás 
tapasztalható a fővárosban, illetve annak közvetlen 
környékén, bár az „érintetlen” zóna egyre szűkül. Úgy 
tűnik, a budapesti gazdaságot és munkaerőpiacot 
kevéssé rázta meg a válság. Az álláskeresők abszolút 
száma ugyan 2008 májusához képest egy év alatt a 
másfélszeresére növekedett, de ez a relatív mutatónál 
csekély növekedést eredményezett (2,2%-ról 3,1%-ra, 
azaz 0,9 százalékpontos az emelkedés). Szintén 
kevéssé nőtt a munkanélküliségi mutató a Balaton 
környékén; egyes felmérések szerint ez a térség akár a 
válság nyertese is lehet abból a szempontból, hogy a 
külföldi utazás helyett idén a hazai célállomásokat 
választják a nyaralók. A legnagyobb vesztesek között 
azonban a korábban említett, északnyugat-dunántúli 
térségek mellett már az ország más, elmaradottabb 
részeiben fekvő övezetek is szerepelnek. 
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Forrás: KSH

Makrogazdasági tendenciák: 
a magyar gazdaság 2009 els ő félévében 

 

2009 I. félévében a magyar gazdaság teljesítményét továbbra is nagy mértékben – és hátrányosan – 
befolyásolta a globális méret ű, a fejlett országokat különösen sújtó pénzügyi és gazdasági válság. Mivel 
gazdasági kapcsolataink ezekkel a fejlett országokk al a legintenzívebbek, a folytatódó világgazdasági 
recesszió meghatározó exportpiacaink sz űkülését, hazánk gazdasági helyzetének további romlá sát 
hozta magával. 
A KSH és az Ecostat közös gyorsbecslése szerint 200 9 első félévében a magyarországi bruttó hazai 
termék 7,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbi szint től. Az ipar teljesítménye 23%-kal esett vissza, 
elsősorban az exportlehet őségek sz űkülése következtében. Az épít őipar I. félévi teljesítménye – 
nagyrészt a júniusi jelent ős bővülésnek köszönhet ően – mérsékeltebben, 1,9%-kal csökkent. A 
külkereskedelmi forgalomban a kivitel euróértéke 26 %-kal, a behozatalé 30%-kal esett vissza. A 
foglalkoztatottak száma a II. negyedévben 1,9%-kal csökkent, a munkanélküliségi ráta 9,6%-ra n őtt. A 
reálkereset – a tavalyinál kisebb ütem ű, 3,3%-os fogyasztóiár-emelkedés mellett – 2,2%-kal  
mérsékl ődött. A kiskereskedelmi forgalom az év els ő hat hónapjában 3,2%-kal volt kisebb a múlt évinél.  

A KSH és az Ecostat közös gyorsbecslése szerint 
Magyarország bruttó hazai terméke a 2008. IV. negyedévi 
2,5%-os csökkenés után 2009 I. negyedévében 6,7%-kal, a 
II. negyedévben 7,6%-kal, az I. félév alatt pedig átlagosan 
7,2%-kal esett vissza. Az előző negyedévhez viszonyított 
(szezonálisan és naptári hatással kiigazított) adatok szerint 
2008 II. negyedéve óta folyamatosan mérséklődik a bruttó 
hazai termék előállítása, 2009 II. negyedévében a 
csökkenés mértéke 2,1% volt, ami valamivel kisebb, mint az 
I. negyedévi 2,6%. 

Az ipari termelés 2009 júniusában 18,8%-kal, az első félév 
átlagában 22,5%-kal esett vissza az egy évvel korábbihoz 
képest (mindkét negyedévben közel azonos mértékű 
csökkenés volt tapasztalható). Az ipari termelés 
visszaesésének legjelentősebb oka a külső kereslet 
szűkülése, amely a hazai beszállítói rendszeren keresztül a 
belföldi eladásokat is nagymértékben visszavetette. 
Jelentősen mérséklődött a hazai termelői és fogyasztói 
kereslet is. Az I. félévben a hazai eladások szintje 12%-kal, 
az exporteladásoké pedig 26%-kal maradt alatta az egy 
évvel korábbinak. Az ipari átlagnál nagyobb mértékben 
(39%-kal) csökkent a termelés a járműgyártásban. Emellett 
– főként a gazdasági válság hatására – 2009 első félévében 
kevesebb, mint feleannyi személygépkocsit helyeztek 
forgalomba Magyarországon, mint egy évvel korábban (46 
ezer darabot). Az ipar belföldi értékesítési árai az év első 
felében a tavaly ilyenkorinál lényegesen kisebb ütemben, 
3,5%-kal nőttek. Az exportértékesítési árak – a forint 
gyengüléséből adódóan – az első hat hónap átlagában 
9,8%-kal emelkedtek. Összességében az ipari termelői árak 
7,2%-kal voltak magasabbak 2009 első felében, mint egy 
évvel korábban. Az építőipari termelés volumene 2009 
júniusában 15,9%-kal haladta meg az előző év azonos 
időszakát. A kiugró növekedés egyrészt az út-, vasút- és 
közműépítésekkel foglalkozó szervezetek 
termelésbővülésének, másrészt az előző év alacsony 
bázisának következménye. Az ágazat első félévi 
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teljesítménye 1,9%-kal maradt el a tavaly ilyenkoritól. A 
használatbavételi engedélyt kapott lakások száma az I. 
félévben 16%-kal emelkedett, a kiadott építési engedélyeké 
pedig 19%-kal csökkent az előző év azonos időszakához 
képest. 

2009 első felében folytatódott a kiskereskedelmi forgalom 
2007 második negyedéve óta tartó csökkenése, bár ennek 
üteme enyhén lassult. A kiigazítás nélküli adatok alapján 
júniusban 2,2, január–júniusban pedig 3,5%-kal volt kisebb 
a kiskereskedelmi forgalom reálértéken, mint egy évvel 
korábban. (A naptárhatástól megtisztított adatok 2,2, illetve 
3,2%-os csökkenést mutatnak.) A külkereskedelmi 
termékforgalomnak az elmúlt évet jellemző fokozatosan 
mérséklődő bővülését, illetve a IV. negyedévben kezdődött 
csökkenését 2009-ben igen jelentős visszaesés követte. Az 
első félévben folyó áron, euróban számított adatok szerint a 
kivitel értéke 26%-kal, a behozatalé pedig 30%-kal csökkent 
az egy évvel korábbihoz képest. A külkereskedelmi forgalom 
forintárszintje az importban 6,7%-kal, az exportban 6,4%-kal 
volt magasabb 2008-hoz képest, így a cserearány 
lényegében nem változott. 

A világgazdaságban bekövetkezett negatív folyamatok 2009 
I. félévében a hazai munkaerő-piaci tendenciákban is 
éreztették hatásukat. A 15-64 éves népességen belül a 
foglalkoztatottak száma az első félévben 3 millió 765 ezer fő 
volt, 1,9%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A 
foglalkoztatási ráta egy év alatt 0,9 százalékponttal 55,6%-
ra csökkent. A munkanélküliek száma 401 ezer fő volt, 26%-
kal (82 ezerrel) több, mint tavaly ilyenkor. A 
munkanélküliségi ráta 1,9 százalékponttal 9,6%-ra 
emelkedett. A létszámstatisztikák szerint 2009 I. félévében 2 
millió 667 ezren álltak alkalmazásban, 4,1%-kal (113 
ezerrel) kevesebben, mint egy évvel korábban. Az év első 
hat hónapjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 
bruttó keresete 1,3%-kal, a nettó kereset pedig 1%-kal 
haladta meg az egy évvel korábbit. Ezen belül a 
versenyszférában 3,7%-kal emelkedett a nettó bér, 
miközben a költségvetés területén 5,4%-os csökkenés 
következett be. A keresetek reálértéke – a fogyasztói árak 
3,3%-os emelkedését figyelembe véve – 2,2%-kal csökkent. 

Forrás: KSH 
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Nemzetközi tendenciák 
A fejlett világra kiterjed ő recesszió 2009 II. negyedévében is visszavetette a  gazdasági növekedést: a 
27 tagú Európai Unió gazdasági teljesítménye 4,8%-k al csökkent az el őző év azonos id őszakához 
viszonyítva, az USA-ban pedig 3,9%-kal csökkent a G DP az egy évvel korábbi szinthez képest. Kína 
gazdasága még mindig gyors ütemben (7,1%) n ő, de az emelkedés lassult 2008-hoz képest. 
Némi optimizmusra adhat okot, hogy az Ifo iparra és  kereskedelemre vonatkozó bizalmi indexének 
értéke 2009 augusztusában – második alkalommal a ho sszú romlás után – ismét javult. A kedvez ő 
eredmény annak köszönhet ő, hogy a megkérdezett vállalatvezet ők kevésbé elégedetlenek jelenlegi 
üzleti helyzetükkel, mint júliusban, és a következ ő fél évre vonatkozó üzleti kilátásaik is javultak. Az Ifo 
elemzői úgy vélik, eredményeik arra utalnak, hogy a német  gazdaság 2009 végét ől lassan növekedési 
pályára állhat a recesszió után. 

Az Európai Unió gazdasága 

Az Európai Unió (EU-27) gazdasági teljesítménye a 
szezonálisan és munkanaphatással kiigazított, részben 
becsült adatok szerint 2009 II. negyedévében 4,8%-kal 
csökkent az előző év azonos időszakához képest, körülbelül 
ugyanolyan mértékben, mint január–március során. A nem 
teljes körűen rendelkezésre álló adatok szerint az I. 
negyedévhez képest a II. negyedévben viszonylag sok 
országban erősödött a visszaesés. Néhány országban – 
köztük olyan nagy gazdaságokban is, mint Németország és 
Franciaország – viszont enyhült, vagy változatlan maradt a 
csökkenés. A szezonális és naptárhatással kiigazított, 
megelőző negyedévhez viszonyított uniós teljesítmény már öt 
negyedév óta csökken, bár a második negyedév során 
bekövetkezett mérséklődés üteme (0,3%) lényegesen kisebb 
volt, mint a 2008. utolsó negyedévi (1,8%), illetve az idei első 
háromhavi (2,4%). 

Az Egyesült Államok és Kína gazdasága 

2009 második negyedévében az Egyesült Államok bruttó 
hazai terméke 3,9%-kal volt alacsonyabb az egy évvel korábbi 
szintnél, ami a korábbiaknál jelentősebb mértékű visszaesést 
jelent. A szezonális és munkanaphatástól megtisztított, 
megelőző negyedévhez viszonyított index szerint – amely azt 
is meghatározza, hogy egy gazdaságot recessziós állapot 
jellemez-e, vagy sem – a teljesítmény 0,3%-kal, az elmúlt egy 
év során a legkisebb mértékben csökkent. 

Kína GDP-je 7,1%-kal nőtt 2009 első félévében, közel két 
százalékponttal kisebb ütemben, mint 2008 egészében. A 
kínai gazdaság növekedése ugyanakkor 2009 második 
negyedévében gyorsabb volt, mint az elsőben. 

Forrás: KSH  
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Németország gazdasága 

A müncheni Ifo német iparra és kereskedelemre vonatkozó 
bizalmi indexe 2009 augusztusában újfent emelkedett. A 
megkérdezett vállalatvezetők a hosszú romlás és a júliusi 
emelkedés után ismét azt jelezték, hogy kevésbé 
elégedetlenek jelenlegi üzleti helyzetükkel, mint az elmúlt 
hónapban. (Bár az egy évvel korábbi adatokkal 
összehasonlítva még mindig igen rossz helyzetben vannak.) A 
válaszadók következő fél évre vonatkozó üzleti kilátásait 
tekintve szintén elmondható, hogy szkepticizmusuk enyhült 
júliushoz képest. A német szakértők úgy látják, hogy a 
gazdaság 2009 végétől lassan talpra állhat a nagy visszaesés 
után. 

Az ipari vállalkozások üzleti helyzete már kevésbé 
kedvezőtlen, mint júliusban volt: a válaszadók úgy látják, hogy 
üzleti nehézségeik némileg enyhültek. Mindazonáltal 
összességében még mindig elégedetlenek üzleti helyzetükkel, 
viszont a következő fél évben már nem számítanak további 
romlásra. A megkérdezett vállalatvezetők exportlehetőségeire 
vonatkozó szkepticizmusa tovább gyengült augusztusban. Az 
ipari vállalatok még mindig létszámcsökkentést terveznek, de 
az elbocsátani tervezett alkalmazottak száma mérséklődött. 

A nagykereskedelemben a bizalmi index értéke emelkedést 
mutatott. A válaszadók jóval kevésbé elégedetlenek jelenlegi 
üzleti helyzetükkel, mint a megelőző hónapban, és a 
következő fél évre vonatkozó várakozásaik pesszimizmusa is 
enyhült. A kiskereskedelemmel foglalkozó vállalatok körében 
csak enyhén növekedett az index értéke, mivel kissé 
elégedetlenebbek jelenlegi üzleti helyzetükkel, mint júliusban, 
de a következő hat hónapra vonatkozó várakozások 
tekintetében mérséklődött pesszimizmusuk. 

Az építőipar területén működő vállalatok körében kissé javult 
az üzleti bizalom. A válaszadók jelenlegi üzleti helyzetüket 
némileg kedvezőbbnek látják, mint az elmúlt hónapban, a 
közeljövőre vonatkozó borúlátásuk viszont változatlan maradt. 

 

Forrás: Ifo (http://www.cesifo-group.de) 
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