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Erdõs Tibor

Stagfláció
és monetáris politika
Elméleti alapok

B

Bármely visszaesés a termelésben – vagy annak
növekedési ütemében – korlátozott idõtartamú.
Az egyes visszaesések tartóssága és mélysége viszont nagyon különbözõ lehet. Nem ritkán csak a
növekedési ütem csökkenése figyelhetõ meg. Ha
valahol a csökkenés mértéke lényegesen nagyobb
és a termelés abszolút szintjének esésében is jelentkezik, továbbá idõtartama is elhúzódó, ott speciális tényezõk játszanak szerepet.
Jól kell érteni, hogy a recesszióban érvényre jutó kontrakciós spirál miért nem lehet végtelen.1
Számos tényezõnek van ilyen hatása. A fogyasztás
csökkenése vagy növekedésének lassulása mindig
kisebb mértékû, mint a jövedelemé, mert visszaeséskor esik a megtakarítási határhajlandóság.
A lakosság ekkor a már felhalmozott megtakarításainak egy részét fordítja fogyasztásra. A beruházások abszolút csökkenésének is mindig van –
esetenként különbözõ mértékû – alsó határa, mert
a vállalati szektor évi beruházási kiadásai nemcsak a kereslet rövid idõszakos változásaihoz igazodnak, hanem a jövõbeli tõkeállomány szükségesnek ítélt nagyságához is. Az állami költségvetés
vagy nem csökkenti a kiadásait, vagy ha a visszaesést éppen az állami kiadások visszafogása váltja
ki, a kiadások csökkentését nem folytatja egy
szándékolt mértéken túl.
Korunkra meghatározó arányt értek el a szolgáltatások az összes gazdasági teljesítményen belül, és e szolgáltatások egy részének igénybevétele

rossz gazdasági helyzetben sem nélkülözhetõ.
A háztartások inkább kölcsönt vesznek fel vagy
korábbi megtakarításaikból vásárolnak, esetleg a
rokonok anyagi segítségére szorulnak, hogy bizonyos szolgáltatások vásárlását ne, vagy csak mérsékelten fogják vissza. Végül, különösen a kis és
közepes méretû országokban fontos szerepet játszik a külkereskedelem, közvetlenül az export.
Ha a visszaesés nem egyszerre következik be
mindegyik országban, a gazdasági teljesítmény
mérséklõdését korlátozza a tovább emelkedõ külföldi kereslet.
Ha mindezt együttesen nézzük, akkor is számolhatunk az aggregált kereslet növekedésének vagy szintjének valamekkora mérséklõdésével. Legyen ez – elsõ hatásában – a GDP
2 százalékával egyenlõ mértékû. A másodlagos
hatás nem más, mint e 2 százalékos hatás újabb
jövedelem- és így keresletmérséklõ szerepe.
Fontos, hogy e másodlagos hatás mekkora arányú az elsõdleges, vagyis a 2 százalékos csökkenéshez képest. Ha ez az arány, tegyük fel 1, vagyis itt a GDP 0,5 százaléka és a további fordulókban mindvégig 1/4 marad, kiszámítható,
hogy legfeljebb mekkora mértékû lehet a GDP
csökkenése. (Nem számolva még azzal, hogy
ugyanebben az idõben gazdasági növekedést
segítõ tényezõk is mûködnek). Csökkenõ mértani haladvánnyal van dolgunk, amelynek elsõ
eleme 2, kvóciense 1/4 és összege 22/3. Az adott
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példában a GDP esése maximálisan 2,67 százalékos mértéket érhet el.
A csökkenés ehhez a mértékhez közelíthet,
de teljesen soha nem érheti el. Azonban – még
mindig nem számolva a növekedésre egyidejûleg ható tényezõkkel – a csökkentõ hatás a 2,67
százalékos mértéket nagyon megközelíti, mert a
kereslet- és termeléscsökkentõ hatás zöme már
az elsõ fordulókban érvényre jut. (A példában
az elsõ két fordulóban 2,5 százalék, a harmadikban csak 0,125 százalék, a negyedikben
0,031 százalék). A valóságban a folyamatok soha nem ilyen szabályosak, mert közben a paraméterek változhatnak. A példa viszont segíti
annak megértését, hogy a kontrakciós folyamat
nem lehet végtelen.
Most kell bekapcsolni a közben érvényre jutó és a gazdaságban továbbra is jelenlevõ növekedési hatásokat. Ha ezek miatt a növekedés
eddig átlagosan évi 4 százalékos ütemû volt, akkor a kontrakciós és növekedési hatás együttes
következménye nem mintegy 2,5 százalékos
termeléscsökkenés, hanem a GDP-nek 1–1,5
százalék közötti növekedése! Csupán a növekedési ütem csökkenése következik be, a termelésé nem!2 Hogy ez az ütemcsökkenés ténylegesen milyen mértékû lesz a valóságban, attól is
függ, hogy a továbbra is ható növekedési folyamatok milyen intenzíven jutnak érvényre.3 Hatásuk ugyanis idõvel gyengül. Minél inkább elhúzódó a depresszió, annál kevésbé lehet a
kontrakciót fékezõ szerepükkel számolni.

AZ ALSÓ FORDULÓPONT
Érthetõ, hogy a gazdaság visszaesése elõbbutóbb megáll, esetleg csupán a növekedési ütem
csökkenése következik be. Túl ezen, még valami nagyon fontos történik: egy olyan fordulat,
amelynek megértése elsõdleges jelentõségû.
A kontrakció lassulását, majd megállását, szükségképpen a gazdaság élénkülése váltja fel.
Rendszerint olyan mértékû és idõtartamú,
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hogy ez viszonylag hosszabb idõszakban a gazdaság növekedésével jár együtt.
A fordulatot számos tényezõ váltja ki. Mindenekelõtt az, hogy az aggregált kereslet és kínálat között – a folyamatosan változó árakkal
és árszinttel együtt – ellenkezõ aránytalanság
kezd kibontakozni: az aggregált kereslet kezdi
meghaladni az aggregált kínálat nagyságát. Ennek számos oka van. A foglalkoztatottság – ezzel együtt az összesen kifizetett bér – visszaesés esetén lassabban csökken, mint a termelés,
vagy a foglalkoztatás növekedése kevésbé lassul
a termelésnövekedés mérséklõdéséhez viszonyítva. A vállalatok érdeke, hogy a begyakorlott munkaerõt, legalábbis jelentõs részét, roszszabb piaci feltételek mellett is megtartsa.
Hasonló hatású, hogy a nagyobb jövedelmûek
fogyasztáscsökkenése eleve rugalmatlan. Így
természetes következmény, hogy a csökkenõ
vagy lassulóan növekvõ árszint mellett az
aggregált kereslet kezdi meghaladni az
aggregált kínálat nagyságát: a termelésnek ismét növekednie kell.
A piacgazdaságban, ami lényegében véve tõkés gazdaság, a döntések alapvetõ – bár nem kizárólagos – meghatározó tényezõje a profitmotívum. A fordulat akkor lehet erõteljes, ha ezt a
javuló profitkilátások ösztönzik. Ez azt is jelenti: a gazdasági növekedés akkor megalapozott, ha ez beruházás és exportvezérelt. Ugyanez állítható a kontrakciós folyamat végét jelentõ alsó fordulópontról is: ha ennek döntõ meghatározó tényezõje a beruházások és az export
növekedése, a fordulat erõteljes lehet. E két tényezõ ugyanis kedvezõ a profitvárakozások
számára.4
A fordulatban a beruházásoknak van döntõ
szerepe. Alakulásuk három együttesen ható tényezõtõl függ.
Elõször attól, hogy a várakozások szerint a
következõ években, lényegében középtávon,
mekkora lehet a szükséges tõkeállomány nagysága. Ezt természetesen nem egyetlen, hanem
több év alatt lehet csak létrehozni, vagyis a vá-

 KÖZPÉNZÜGYEK – Monetáris és fiskális rendszer 

rakozások egyúttal évente indokolt beruházásnövekedéssel is számolnak.
Másodszor attól, hogy a szükségesnek ítélt
tõkenövekmény a jövõben közelítõen mekkora
arányú profitot hozhat. Az utóbbi befolyásolja
a kívánatos tõkenövekményt érintõ várakozásokat is, a kettõ együttesen jön számításba.
Harmadszor attól, hogy mekkora a reálkamatláb jelenlegi nagysága. Ez ugyanis a beruházások sajátos költsége. Ha a beruházást hitelfelvétellel finanszírozzák, a fizetendõ kamat az
egyes vállalatok számára levonás a várhatóan
realizálható profitból.5 Nem egyszerûen a jövõbeli profit nagyságát, hanem annak a jelenlegi kamatlábbal diszkontált értékét kell számításba venni.
Megállapítható, hogy minél nagyobb a jelenlegi kamatláb, annál kisebb lehet a középtávon
szükségesnek ítélt tõkenövekedés, valamint az
évi beruházásnövekedés összege. Sõt lehet,
hogy magas kamatláb mellett a beruházások
növelésére országos átlagban nem is kerül sor.6
Ugyanezek a megfontolások érvényesek akkor
is, ha a beruházásokat nem hitelbõl finanszírozzák. A beruházások forrása nagyrészt belsõ
forrás, a vállalatok által realizált bruttó, vagyis
az amortizációval együtt elért profit. Azonban
ekkor is számításba jön a kamat, mint a beruházások sajátos költsége, opportunity cost-ja.
Ha nem jön közbe valami, olyan lesz a kamatláb alakulása, hogy ez fordulatot idéz elõ a
beruházásokban. Recesszió idején a nominális
és reálkamatláb rendszerint esik. A várható
profitrátának viszont nem kell csökkennie, ez
fõként nem az adott év profitjának tényleges
alakulásától függ. A várható profit diszkontált
jelenértéke és ennek aránya a tõkenövekményhez képest hamarosan meghaladhatja az érvényes reálkamatláb nagyságát. Minél jelentõsebb
a kamatláb csökkenése, annál inkább. És, ha –
ugyanebben az idõben – az adott árszinten nagyobbá válik az aggregált kereslet, mint az
aggregált kínálat, a beruházások növekedése valóban megindul, és túljutunk az alsó forduló-

ponton. Lényegében véve spontán módon érvényre jutó mechanizmussal van dolgunk,
amelyben a profitmotívum mellett központi
szerepet tölt be a kamatláb változása.
Ha a kamatláb csökkenését akadályozza valami, sõt, ha a kamatláb még emelkedik is, a fordulópont várat magára, és a recesszió elhúzódóvá
válhat. Minél nagyobb a késés a fordulat bekövetkezésében, annál rosszabbá válhat a gazdasági
helyzet. Ugyanis a korábbi növekedés továbbra
is érvényre jutó hatása – e sajátos tehetetlenségi
hatás – idõvel szükségképpen gyengül. A receszszió mélyülése következhet be!7
A beruházások mellett az export növekedése
is segíthet a fordulat elérésében, részben profithatása, részben amiatt, hogy az aggregált keresletet ez is az aggregált kínálat fölé emelheti. Itt
azonban nem érvényesül olyan szigorú és a fordulat bekövetkezését elõsegítõ automatizmus,
mint amilyet a kamatláb változásával kapcsolatban láttunk.
Persze recesszió idején mindig jelentkezik
exportkényszer, ami az aggregált kereslet csökkenését fékezi. De az exportkényszer a korábbinál kisebb külsõ eladási árral járhat együtt,
így kisebb realizált profittal. Hatása tehát ellentmondásos. Az automatizmus akkor mûködhet jól, ha árcsökkenés az exportõr számára nem következne be. Ez akkor lenne garantált, ha a valutaárfolyam a recesszió idején nem
emelkedne, még inkább, ha csökkenõ lenne. Ennek azonban mindenféle alakulása lehetséges, a
hazai pénz árfolyama lehet süllyedõ, emelkedõ,
esetleg lényegében változatlan is.
Ha a kamatláb a recesszió miatt csökken, ennek lehet valutaárfolyamot gyengítõ, ezáltal exportnövelõ hatása. Ennyiben érvényre juthat
bizonyos automatizmus, ami a kamatlábak
nemzetközi különbségeire érzékenyen reagáló
spekulatív pénztõke viselkedésével függ össze.
A spekulatív tõke kiáramlik onnan, ahol a nominális kamatláb csökken, ilyenkor a valutaárfolyam valóban eshet. Sok függ attól is, hogy a
kereskedelmi partnereknél hogyan alakul a gaz-

363

 KÖZPÉNZÜGYEK – Monetáris és fiskális rendszer 

dasági helyzet. Ha a recesszió több országban
egyszerre jelentkezik, akkor a kamatlábak
mindegyik országban süllyedõ irányzatúak,
ezért nemzetközi eltérésükhöz kapcsolódó és a
gazdasági fordulatot segítõ fentebb ismertetett
automatizmus létezése exportvonalon fel sem
merül. A következõ állapítható meg.
A recesszió felszámolását nagyon megkönynyíti, ha a kamatláb csökkenése miatt a jövõben
várható profit diszkontált jelenértéke jelentõsen meghaladja a jelenlegi kamatláb nagyságát,
és ha az export növekedését speciális tényezõk,
például a nemzeti valuta árfolyamának szintje
és esetleg növekedése, nem akadályozzák. Az
ezzel ellentétes esetben, a recesszió idõben elhúzódhat, mélysége pedig nagyobb lehet. Természetesen a recessziót más tényezõk is befolyásolják. Itt azonban a monetáris politika lehetséges szerepét elemezzük, az egyéb tényezõk hatásától, néhány kitérõt nem számítva, eltekintünk.

STAGFLÁCIÓ
A stagfláció a recessziónak egy speciális változata. Akkor jelenik meg, ha a gazdasági visszaesést vagy legalábbis a gazdasági növekedés
ütemének erõteljes csökkenését az infláció növekedése vagy magas szintje kíséri. Az 1970-es
években új jelenségnek számított, hogy a recesszió akár az infláció gyorsulásával is járhat.
Ekkor vált nyilvánvalóvá: lehetséges, hogy az
output és az infláció ellentétes irányban mozogjanak.8
Újabban Magyarországgal kapcsolatban is
felmerült az a gondolat, hogy az országot
stagflációs csapda fenyegeti, sõt, hogy máris
stagfláció van. A növekedés üteme ugyanis
2006-hoz képest erõteljesen csökkent, az infláció üteme pedig lényegesen megnõtt. Ha a
jegybank ilyenkor restriktív monetáris politikát
folytat az inflációs ráta leszorítása végett, a
stagnálás elhúzódását okozhatja.9 Ez a problé-
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ma adja meg az ösztönzést e cikk megírására.
A téma eléggé komplikált, ezért lépésekben kell
elõrehaladni.
Számos bonyolító tényezõvel kell ugyanis
szembenézni. Ilyenek felmerülnek a kamatpolitikával kapcsolatban, és még több, ha a valutaárfolyam alakulását és hatását vizsgáljuk. Ha
például emelkedik a valutaárfolyam, – meglepõ
módon – a külsõ versenyképesség gyengülhet és
erõsödhet is, az export pedig lassulhat és gyorsulhat is! Minden attól függ, mi van az árfolyam
emelkedésének hátterében. Ezért a monetáris politika szerepérõl a recesszión belül, illetve a
stagfláció idején, egy szót sem szólhatunk
mindaddig, amíg bizonyos fontos bonyolító tényezõkkel és ezek szerepével meg nem ismerkedünk. Elõször a jegybanknak a piaci kamatlábszínvonalra gyakorolt hatását nézzük meg
kissé közelebbrõl, majd több lépésben a valutaárfolyam alakulását bonyolító tényezõket.
Csak ezután mondhatunk véleményt a Magyar
Nemzeti Bank (MNB) jelenlegi monetáris politikájáról.

A JEGYBANK KAMATPOLITIKÁJA
ÉS A HOZAMGÖRBE ALAKULÁSA
Ismeretes, hogy az MNB – hasonlóan az általános jegybanki gyakorlathoz – a hozamgörbe
„rövid végén” avatkozik be a kamatlábak alakulásába. Az egyéves vagy ennél hosszabb futamidejû papírok, illetve betétek és hitelek kamatlábainak nagyságát és változását nem kívánja
közvetlenül befolyásolni. Az utóbbiak közvetlenül a piaci várakozások alakulásától függnek.
Vajon ez azt jelenti, hogy a jegybanki kamatpolitika egyáltalán nem befolyásolja az egy évnél
hosszabb lejárati idejû pénzbefektetések hozamát? Ha ez igaz volna, nehéz volna megérteni;
a jegybanki kamatemelés nyomán tapasztalható
is a forintárfolyam emelkedése.
A külföldi befektetõk jelentõs részben középlejáratra fektetik be pénzüket. Ha ezek ho-
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zama a jegybanki kamatemelés nyomán nem nõ
és ettõl hozamnövekedés nem is várható, hogyan növekedhet meg a jegybanki kamatemelést követõen a forint kereslete és árfolyama
elõbb-utóbb? Az árfolyam függését a jegybanki kamatemeléstõl 2008 májusában is tapasztalhattuk: a jegybanki alapkamat rövid idõ alatt
7,5 százalékról 8,5 százalékra nõtt, és a forintárfolyam újból erõteljesen emelkedett a külföldinél lényegesen gyorsabb belföldi infláció ellenére.
Az eredmény érthetõ, ha belátjuk: a különbözõ futamidejû pénzpiacok egymástól nem
szegmentáltak. Közöttük verseny van. Ha a
jegybanki kamatemelés miatt a rövid lejáratú
papírok hozama emelkedik, ez átterjed a hoszszabb lejáratú értékpapírok hozamára is.10
A jegybanknak közvetve befolyása van az egész
hozamgörbére.
Ez igaz mind a jegybanki kamatemelés, mind
a kamatcsökkentés esetében. Persze a hozamgörbére más tényezõk is hatnak. Ez azonban
csak azt jelenti: a hozamgörbe tényleges alakulása a különbözõ hatások eredõjeként jön létre.
Azért ilyen az eredmény, mert a futamidõk
közti verseny miatt a befektetések hozama végül is nem függhet lényegesen attól, hogy a
pénzügyi befektetések folyamatosan és ismételten rövid vagy pedig hosszabb lejáratúak-e.
A pénzbefektetõ, aki eddig rendszerint hosszú
lejáratú befektetést választott, a rövid lejáratú
hozamok emelkedése láttán kezdi pénzét ezekben elhelyezni, és ezek lejáratakor újra itt elhelyezni: ez a hozamok kiegyenlítésére hat. Megfordítva, ha a hosszabb lejáratú befektetések
hozama a magasabb, a rövid befektetések volumene csökken, a hosszabbaké nõ, és a hozamok
kiegyenlítõdése a rövid hozamok javára kezd
eltolódni. Így érthetõ, hogy a jegybanki kamatemelés hatása nem áll meg a rövid betéteknél,
noha a jegybank csak a rövid oldalon hajt végre
intervenciót.
Az összefüggések jó megértése végett különbséget kell tenni a jegybanki intervenció rö-

vid és hosszabb idõszakos hatása között. Ha a
jegybank emeli az alapkamatot, ez rögtön növeli a kéthetes, majd kisebb mértékben a többhónapos vagy féléves hozamot, és szinte semmivel
sem az egyéves vagy ennél hosszabb futamidejû hozamok nagyságát. De a verseny miatt hamarosan megindul a kiegyenlítõdés. Ekkor, ha
ezt egyéb tényezõk nem zavarják meg, a „hoszszú hozamok” emelkedni fognak, az egész hozamgörbe felfelé tolódik. A pénzbefektetõk
tudják, hogy a jegybanki kamatemelés hatása
végül is az egész hozamgörbére kiterjed, ezért
az egész hozamgörbe eltolódás viszonylag hamar bekövetkezhet.11
A jegybank, ha antiinflációs politikát folytat,
a jegybanki kamatlábat emeli. Ha ekkor a monetáris politika sikerrel jár, az inflációs ráta
csökken. A csökkenõ inflációnak megfelelõen a
jegybanki alapkamat ismételten csökkenhet,
vele együtt a várakozások miatt az egész kamatlábszínvonal. Ilyenkor a hozamgörbének a
futamidõ függvényében süllyedõnek kell lennie, noha ez a hozamok kiegyenlítõdése miatt
nem mutat olyan mértékû csökkenést, mint
amilyen mértékben az éves kamatláb a következõ években csökken. Elõfordul az is, hogy a
várható inflációs ráta jelentõsen csökken, mégis: a hozamgörbe a futamidõ növekedésének
függvényében csak nagyon mérsékelten süllyedõ. Akkor is, ha az inflációs várakozások reálisak.12
A hozamgörbe alakja ugyanis függ a várható
kockázatoktól is, attól, hogy ezek súlyosbodnak vagy mérséklõdnek-e. Az egyik ilyen kockázat a valuta nominális leértékelõdésének veszélye. Ha például egy országon belül az infláció már huzamos idõ óta tart és lényegesen
gyorsabb, mint a kereskedelmi partnereknél
eddig lezajló infláció, miközben a jegybank kamatpolitikája mindeddig megakadályozta a hazai valuta leértékelõdését, növekszik a késõbbi
leértékelés, illetve spontán árfolyamromlás veszélye. Ekkor a hosszabb futamidõknél a kamatlábnak nemcsak a várható, egyébként csök-
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kenõ inflációt kell kompenzálnia, hanem az
egyre valószínûbb leértékelõdéssel szemben is
védelmet kell nyújtania. Maga a csökkenõ infláció süllyedõ hozamgörbét indokol, mégis: a leértékelõdési kockázat miatt a hozamgörbe akár
emelkedõ is lehet a futamidõk növekedése
függvényében. Magyarországon a jegybank
már 2009-re a 3–4 százalék közötti ütemet felülrõl elérõ inflációs rátát vár, ami erõteljes
csökkenés lenne az ezt megelõzõ évek újból
gyors inflációjához képest. A hosszabb futamidejû befektetések hozama azonban nem mutat
jelentõsen süllyedõ irányzatot: a befektetõk tartanak a forint jövõbeli nominális leértékelõdésétõl.

KAMATLÁB, VALUTAÁRFOLYAM, EXPORT
A következõkben elég arra gondolni: a jegybank a kamatszínvonalat mindegyik futamidõben képes befolyásolni, noha a rövid, az egy év
alatti futamidõket kivéve nem közvetlenül, hanem közvetve, a várakozásokon keresztül.
Ezért a jegybank a valutaárfolyamra is hatással
van, mert a kamatlábak nemzetközi eltérései érdeklik a spekulatív pénztõkét. Ha a kamatlábszint növekszik a külföldi kamatszinttel szemben, megnõ a spekulatív pénztõke érdeklõdése,
növelik forintbefektetéseiket, emelkedik a forint nominális árfolyama. Az emelkedõ valutaárfolyam az egyes nemzeti gazdaságok sajátosságaitól függõen különbözõ mértékben
csökkenti ugyan az importárakat hazai pénzben kifejezve, ezzel ösztönzi az áruk importját, exportját pedig fékezi. Errõl egy elõzõ
cikkemben részletesen írtam,13 és az összefüggés jól ismert.
Egy vonatkozásban azonban itt is ki kell térni valamire: van-e az árfolyamnak lényeges hatása az export és az import alakulására? Ez
ugyanis, mint a cikk további részeiben látjuk
majd, közvetlenül érinti a vizsgálat tárgyát: hogyan lehet kijutni a stagfláció állapotából. Je-
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lenleg az MNB azon a véleményen van, hogy a
valutaárfolyam – ha emelkedik is, még ha az
emelkedés jelentõs is – nem gátolja az export
növekedését.14 Értelemszerûen az importét pedig nem ösztönzi, hiszen a hatás nem lehet felemás attól függõen, hogy exportról vagy importról van-e szó. Nem állítható, hogy az
MNB-n belül mindenki osztja ezt az álláspontot,15 a meghatározó vélemény azonban kétségtelenül ez.
A kutatásban gyakran elõfordul, hogy az új
tapasztalati tények ellentmondanak a már elfogadott tételeknek. Ilyenkor azonnal felmerül a
kérdés: az ellentmondás csak látszólagos-e vagy
valóságos. Ezt a kérdést soha nem szabad megkerülni, hiszen ekkor válik a kutatás igazán érdekessé és fontossá. Azonnal meg kell vizsgálni, hogy fenntartható-e a korábban érvényesnek tekintett tétel, el kell-e ezt vetni és újat
kell-e megfogalmazni.
Egyáltalán nem biztos, hogy a korábbi tétel
elavult és már nem érvényes. E problémák vizsgálata azonban szinte mindig fontos megállapításokat tesz lehetõvé. Akkor is, ha a korábbi tétel érvényes marad, és akkor is, ha elvetendõ.
A jelen esetben is ez a helyzet: az árfolyam növekedése igenis az export fontos korlátozó tényezõje lehet. A probléma nem intézhetõ el a
korábbi tétel egyszerû félredobásával.
Elõször is ezzel a kérdéssel kellene szembenézni: hogyan lehetséges, hogy míg az áremelkedés általában a kereslet csökkenésére vezet
adott jövedelem mellett,16 az export esetén ez
az összefüggés mégsem érvényes? A vállalatok
ugyanis csak akkor jutnak egységnyi exportért
változatlan forintárhoz a hazai valuta árfolyamának emelkedését követõen, ha külföldön
megemelt dollár-, euró- stb. áron sikerül eladniuk.
A kérdésre gyakran adott válasz csupán részben kielégítõ: a valuta felértékelõdése miatt olcsóbbá válik az import. Ez a termelési költségeket is csökkenti, a vállalatok haszna maradhat
változatlan. Az így elérhetõ kompenzáció
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azonban csak részleges, mert a termelési költségek, köztük például a bérköltségek csak részben függnek az importáraktól.
De fel kell tenni a következõ kérdést is: hogyan lehetséges, hogy míg az itthoni magas és
az árversenyképességet rontó adóterhek megnehezítik a helytállást a külsõ versennyel szemben – ezt senki nem vitatja – addig export esetén, ha az árfolyam emelkedésének hatását nézzük, hasonló nehézség nem lép fel. Pedig emiatt ugyanúgy csökken vagy túl alacsony a kapott forintár és a vállalati költségek közti rés,
mint az árnövelõ adók emelése vagy magas
szintje következtében. Csupán e kérdések korrekt és kielégítõ megoldása után lehet akár csak
valószínûsíteni is, hogy az „erõsödõ árfolyam
és gyengülõ exportteljesítmény” teória leegyszerûsítõ, sõt nem is igaz.
Egy ellentétes megközelítésben is vizsgálatot
kell tenni: hogyan lehetséges, hogy visegrádi
partnereink annak ellenére olyan gyorsan vagy
még gyorsabb ütemben növelték exportjukat,
mint mi, noha náluk – hozzánk viszonyítva –
többszörös is volt a nemzeti valuta nominális
árfolyamának emelkedése. Továbbá, hogyan lehetséges, hogy Szlovákiában a korona reálárfolyama is lényegesen nagyobb mértékben emelkedett, mint a forinté, ennek ellenére az utóbbi
idõben a szlovák gazdaság exportja nagyobb dinamikát ért el, mint a miénk.17
Ha csupán az árfolyam alakulását kimutató
statisztikákat figyeljük – és ezeket vetjük össze
az egyes országok exportteljesítményének idõbeli alakulásával – akkor úgy tûnik, a „teória”
valóban elavult. Így ugyanis figyelmen kívül
marad, hogy az árfolyam változását ugyanazon
idõszakban egyszerre több tényezõ határozza
meg, olyan is, ami a külkereskedelmi versenyképességet rontja, olyanok is, amelyek árfolyam-emelkedést váltanak ki anélkül, hogy a
versenyképességet gyengítenék. Bizonyos árfolyamnövelõ tényezõk még a versenyképesség
javulására is vezethetnek! Hogy több, ugyanakkor ellentétes hatású tényezõ mûködik egy-

szerre, különösen akkor válik fontossá, ha az
árfolyamok összehasonlítása során a fejlett országokhoz felzárkózó és a fejlett országok gazdaságát együttesen vizsgáljuk.

GAZDASÁGI FELZÁRKÓZÁS
ÉS ÁRFOLYAM
A felzárkózó gazdaságokban a valutaárfolyamot növelõ és ugyanakkor a versenyképességet
nem rontó tényezõknek kiugróan nagy lehet a
szerepe. Alapvetõ kérdés, hogy valamely ország
valóban felzárkózó-e. A visegrádi országok közül három, de fõképpen Csehország és Szlovákia kétségen kívül felzárkózó gazdaság. Sajnos,
Magyarországot ez a jelzõ az utóbbi években
csak kevéssé illeti meg. A felzárkózási folyamat
lelassult, az utóbbi néhány évben megállt, a fejlettségi rés még nõtt is. Csupán az árfolyamstatisztikákat figyelni azért nem elég, mert ekkor eltekintünk attól: a másik három visegrádi
országban döntõen a tényleges felzárkózás váltotta ki a nominális és reálárfolyam növekedését az elmúlt mintegy 7 éves idõszakban, Magyarországon pedig nagyrészt a kamatpolitika.18
Egy nemzeti gazdaság valutájának reálárfolyama emelkedhet a külföldinél gyorsabb termelékenységnövekedés hatására. Minél gyorsabb a termelékenység növekedése, adott nominális árfolyam esetén annál inkább.
Paradox módon a termelékenység emelkedése miatt is nõhet a fogyasztóiár-index a szolgáltatások árának emelkedése miatt. A külkereskedelmi forgalomba kerülõ javak árszintje viszont ilyenkor nem szükségképpen nõ. Ezért a
belsõ fogyasztóiár-szint növekedése nem feltétlenül jár exporthátránnyal; akkor sem, ha az
exportpiacokon a fogyasztóiár-szint stabil marad. Ezt az összefüggést nevezi a szakirodalom
Balassa–Samuelson- (BS-) hatásnak.19 Reálértelemben felértékelõdik a hazai valuta, de ez nem
rontja az exportteljesítményt, hiszen a külkereskedelmi forgalomba bekerülõ áruk változat-
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lan belsõ árszintje adott nominális árfolyamon
változatlan külsõ versenyképességet biztosít.
Ez olyan eset, amikor a reálárfolyam növekedése a versenyképességet nem rontja, de nem is javítja. Ez is a felzárkózás esete, mert a folyamat
hátterében a külföldinél gyorsabb termelékenységnövekedés áll. Mivel az elmúlt években a visegrádi országcsoport másik három országában
a termelékenység gyorsabban emelkedett, a
nemzeti valuta reálfelértékelõdésében a BShatás feltehetõen nagyobb szerepet játszott,
mint nálunk.
A versenyképességet egyenesen javító árfolyam-emelkedés tényezõi számosak. Fõként
Szlovákiában és Csehországban a BS- hatáshoz
képest fontosabb a szerepe a minõség javulásának. Ez a reál- és a nominális valutaárfolyam
emelkedésében is jelentkezhet. A minõségnek
az áruk széles körében történõ javulása miatt
növekedhet az általános árszint, a jobb minõségért többet fizetnek a vevõk. Mivel az árak lefelé rugalmatlanok, a nem javuló minõségû
áruk ára nem ritkán kevéssé csökken: nem
meglepõ, ha a minõség javulását – ha nem is
arányosan – az általános árszint emelkedése kíséri. Az árfolyamra ennek kétféle hatása lehet.
XAz elért exportárak is nõnek, mert a magasabb árakat a külföldi vevõk is megfizetik. Ha a
külkereskedelmi partnereknél a belsõ árszint a
felzárkózó gazdaságból származó import miatt
mégsem nõ – ez könnyen elõfordul, hiszen a
kis vagy közepes országokból származó import
a nagyobb országokban a belsõ áruforgalom töredékét teheti csak ki – adott nominális árfolyamon a felzárkózó gazdaságban reálfelértékelõdés következik be az export legcsekélyebb lefékezõdése nélkül.
YKöveti a nominális árfolyam a minõség javulását. Ez bekövetkezhet spontán módon: az
importõrök látván a javuló minõségû árukat,
keresik a felzárkózó gazdaság valutáját, így ennek nominális árfolyama növekedni kezd. Bekövetkezhet az is, hogy a felzárkózó gazdaság
jegybankja, tapasztalván a növekvõ igényt a ha-
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zai valutával szemben, nominálisan felértékeli a
hazai valutát. Akár így, akár úgy, a nominális árfolyam – és persze vele együtt a reálárfolyam –
emelkedik, anélkül, hogy ez zavart okozna az export bõvülésében.
A minõségjavuláshoz hasonló hatása van a
goodwill kedvezõ változásának, vagyis annak,
hogy az ország gazdaságának megítélése a kereskedelmi partnerek részérõl jobb lett. Emiatt
akkor is könnyebben és magasabb áron találnak
piacot az exportra kerülõ áruk, ha azok egy része a korábbi évekhez képest a minõséget tekintve nem is javult: az adott minõséget is jobban elismerik késõbb, mint korábban. A nemzeti valuta kereslete ezért is gyorsulóan nõhet,
a nominális árfolyam emelkedhet akár spontán
módon, akár a jegybank döntése következtében. Alapvetõ, hogy mind a minõségjavulás,
mind a goodwill esetében növekedõben van a
külföldi kereslet és így emelkedik a hazai termékekért kínált külföldi vételár: ezzel indul
meg a felértékelõdés folyamata!
Külön jelentõsége van a termelési szerkezet
gyors változásának, feltéve, hogy ez a folyamatos és rugalmas illeszkedést is magában
foglalja a világpiaci igényekkel szemben. Ekkor gyorsulóan nõhet az export, a hazai valuta
nominális és reálárfolyama a kedvezõ külkereskedelmi és fizetési mérleg hatására emelkedhet, a növekvõ árfolyam nem is válthatja ki
az export csökkenését vagy növekedési ütemének lassulását!20
Az imént felsoroltak jellemzõek a felzárkózó
gazdaságokra. Ha tehát ilyen országokban vizsgáljuk az export és a valutaárfolyam alakulása
közti kapcsolatot, valóban nem mondhatjuk,
hogy a nagyobb árfolyam gyengébb exportteljesítményt okoz! Ekkor ugyanis az árfolyam
növekedése kéz a kézben jár a versenyképesség
fennmaradásával és/vagy erõsödésével. Azonban egyszerre lehet dolgunk a felzárkózó, a felzárkózók csoportjából éppen kikerülõ, esetleg
a hanyatló gazdaságok teljesítményét kifejezõ
statisztikai adatokkal. Ebben az esetben, a no-
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minális és/vagy reálárfolyam emelkedése mást
és mást jelenthet az egyes gazdaságokban.
Ez annyira így van, hogy nyugodtan kijelenthetõ: az úgynevezett „reál effektív árfolyamindex” nem is tekinthetõ jó versenyképességi mutatónak. Ha ezt például úgy kalkulálják, hogy a
hazai árindex van a számlálóban és a külföldi árfolyamindex, valamint a külföldi árindex szorzata szerepel a nevezõben, a kapott törtérték
idõbeli növekedése a versenyképesség romlását
és javulását is tükrözheti, attól függõen, hogy
melyik ország gazdaságáról van szó. Lehet például, hogy a felzárkózó gazdaságban megnõtt a
hazai valuta, és így a hazaival szemben csökkent
a külföldi valuta árfolyama, azért, mert a gyorsan javuló minõségi teljesítmény, a világpiaci
igényekhez rugalmasan igazodó termelési
struktúra és az erõteljesen javuló goodwill miatt a hazai valuta iránti külföldi igény dinamikusan nõ! Lehet, hogy valahol ezért emelkedik az
imént hivatkozott törtérték, illetve a reál effektív árfolyamindex. A külsõ versenyképesség és
vele együtt az exportteljesítmény, bizonyos szigorú elõfeltételek fennállása esetén a felértékelõdés ellenére javulhat!
De mi van akkor, ha a nagyarányú költségvetési deficit és a termelékenységnél sokkal gyorsabban növekvõ nominálbérek miatt a hazai
infláció lényegesen gyorsabb, mint a külsõ?
A jegybank megakadályozhatja, hogy emiatt a
hazai valuta árfolyama essen; mondjuk, növeli
és a külföldinél tartósan jóval magasabb szinten
tartja a jegybanki kamatlábat. Ekkor a valuta reálárfolyama nõ. Ekkor már romlik a versenyképesség! Ha ezért nõ az árfolyam, nem hivatkozhatunk egyszerûen arra, hogy lám, más országokban az export növekedési dinamikája a mienkénél nagyobb, valutájuk árfolyamának az
itthoninál gyorsabb emelkedése ellenére.
A dinamikus struktúraváltozás, a minõség
gyors javulása, a javuló nemzetközi megítélés
egészen más hatással jár, mint a tartós és a külföldinél jóval gyorsabb infláció restriktív jegybanki kamatpolitika mellett. Ha az utóbbi eset-

ben növekszik a hazai valuta nominális és reálárfolyama, a külföldi importõrnek ugyanazon
áruért magasabb árat kellene fizetni saját pénzében számolva, hogy a hazai vállalat költségeit fedezni tudja és emellett kielégítõ nagyságú
profithoz is jusson. A valóban felzárkózó gazdaságokból jövõ importért a külföldi vevõ többet fizet, de bolond volna a korábbi árnál többet adni csak azért, mert a magasabb kínálati ár
egyszerûen a bérinflációnak vagy az exportáló
ország könnyelmû deficites költekezésének a
következménye. Nem mondhatjuk: fizessetek
többet, mert nálunk a nominális bérek sokkal
gyorsabban emelkedtek a termelékenység
emelkedéséhez viszonyítva, mint nálatok.
Az úgynevezett reál effektív árfolyamindex
alakulása teljesen érzéketlen arra, hogy mi van
az emelkedésének hátterében. Ezzel a szakértõknek tisztában kell lenniük, ha a vonatkozó
statisztikákkal dolgoznak.21 Ha erre nem ügyelünk, könnyen hibás, a valóságnak ellenmondó
következtetésekre juthatunk, amelyek akár elhibázott monetáris politikára is vezethetnek.

ÁRFOLYAM, EXPORT, IMPORT
Az igazán fontos kérdés a következõ: mi várható az export (és import) alakulása terén annak
hatására, hogy a valutaárfolyam nem igazodik
az országok között gyakran nagyon lényegesen
eltérõ tényleges inflációs rátákhoz, illetve a vásárlóerõ-paritás alakulásához?22 A félreértések
elkerülése végett: mi történhet akkor, ha például A országban B országhoz képest gyors az
infláció, mert a bérkiáramlás túlzottan gyors, sõt,
esetleg az államháztartás deficitje is nagyarányú.
Ennek ellenére A ország nominális valutaárfolyama nemhogy nem csökken, hanem még
emelkedik is B országgal szemben, mondjuk a
jegybanki kamatlábemelések következtében.23
A korrekt választ nem egyszerû feladat megadni, mert léteznek a tisztánlátást zavaró és a
valós gazdaságban erõteljesen ható tényezõk.
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Az eredmény függ attól is, hogy rövid vagy
hosszabb idõszakot vizsgálunk-e, továbbá attól, hogy a kamatlábemelést megelõzte-e a valuta túlértékelt állapota. Ez utóbbi problémára
késõbb térek vissza.
Paradox módon a nemzeti valuta nominális
felértékelõdését vagy felértékelését kezdetben
az export növekedésének gyorsulása kísérheti.
A probléma a szakirodalomból jól ismert „J
görbéhez” kapcsolódik, amelyben az fejezõdik
ki, hogy az export és import alakulásában egyszerre jutnak érvényre volumen- és értékhatások.24
Ha a nemzeti valutát leértékelik, az export
alakulása fordított J görbéhez hasonlítható. A
valuta árfolyamának emelkedésekor pedig – ha
az emelkedés jelentõs – kezdetben fejtetõre állított J görbe szerint alakul az áruk kivitele. Vagyis az árfolyam megnövekedését – mondjuk
jelentõs felértékelését – kezdetben nem az export, illetve az exportütem csökkenése, hanem
növekedése követheti.
Itt az egyik fontos befolyásoló tényezõ,
hogy a kereskedelmi szerzõdéseket, amelyeket
több hónappal, esetleg fél vagy egy évvel elõre
megkötik, az eladóknak és vevõknek teljesíteniük kell. A másik az, hogy a termelésnek alkalmazkodnia kell egy jelentõsebb árfolyamváltozás által okozott új helyzethez, és ehhez idõ
kell. Emiatt az export volumene a felértékelés
után nem vagy keveset csökken, a leértékelés
után nem vagy csupán kevéssé nõ. De, mert az
árfolyamváltozás árhatása az exportõr számára
azonnal jelentkezik, a felértékelés kezdetben az
exportárbevétel emelkedésére vezet, és az export értéke csak egy idõ elmúltával csökken
(fejtetõre állított J görbe). A leértékelés pedig
kezdetben az exportbevétel csökkenését okozza és csak késõbb ennek emelkedését (fordított
J görbe).
A képet más tényezõk is zavarják. Magyarországon döntõ szerepük van a multinacionális
vállalatoknak az export alakulásában. E cégek a
termelésben, az exportban és importban is ele-
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ve idegen valutában kalkulálnak és ezt felhasználva mûködnek: ennyiben az árfolyamváltozásnak náluk nincs szerepe. Ha viszont a fogadó országból származó inputokat használnak
fel, az árfolyam változása náluk is számít. Ilyen
input fõképpen a foglalkoztatással járó bérfizetés és ennek járulékai. Így náluk sem elhanyagolható tényezõ az árfolyam. Ez érintheti outputjukat és így exportjukat, ezekkel együtt azt
is, hogy mekkora lesz az újrabefektetett profitjuk nagysága.
Az árfolyam és ennek változása egészen közvetlen hatást gyakorol az export alakulására a
kis- és közepes vállalatoknál. Igaz, hogy az öszszes exportnak csupán kis hányadát adják, és e
vállalatoknak csupán egyharmada termel exportra. Számukra a hazai valuta árfolyamának
jelentõs növekedése akár az exportpiacok elvesztését is kiválthatja. A forint árfolyama 2008
májusában 11 százalékkal nõtt, ennek megfelelõen jutnak exportjuk után kisebb forintbevételhez. És vegyük hozzá: a hazai valuta árfolyamának növekedése a felértékelõdés mértéke
szerint erõsíti a külsõ versenyt, a költségek és
az elérhetõ ár közti rés csökken, a kis- és közepes vállalatok számottevõ része a belsõ piacról
is könnyebben kiszorítható.
A költségek között szerepelnek a kis- és
közepes vállalatokat is terhelõ adók. Gyenge
versenyképességüket többnyire a magas adókkal szokás magyarázni. A túladóztatás valóban
versenyképességet rontó tényezõ, részben
úgy, hogy növeli a vállalati költségeket. De
versenyképességet ront a túlértékelt hazai valuta is, és nehéz megmondani, mekkora része
van ebben az adózásnak és mekkora a növekedõ nominális és reálárfolyamnak. Az exportáló számára a felértékelés az elérhetõ forintárat
közelebb hozza a költségekhez felülrõl. A külsõ versenyképességrõl semmi biztosat nem
mondhatunk az árfolyam alakulásának figyelembevétele nélkül.
Nem intézhetõ el a probléma azzal, hogy jelenleg a kis- és közepes vállalatoknak csupán
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egyharmada számít az exportpiacokra. Az
arány változhat. A forintárfolyam is oka lehet
annak, hogy a kis- és közepes vállalatok kétharmada csak a hazai piacra támaszkodik. Az arány
tovább csökkenhet, ha az árfolyam nõ.
Mindent összevetve: nem elég az adatokat ismerni, a számok mögé kell nézni! Különösen
ügyelni kell erre, ha nemzetközi összehasonlításokat végzünk; a statisztikák országonként
nagyon is eltérõ folyamatokat tükrözhetnek.
A legkevesebb, amit tanulságul máris leszögezhetünk: az árfolyam növekedését erõltetõ monetáris politikától semmiképpen sem várható
az exportdinamika erõsödése.

INFLÁCIÓS CÉLKÖVETÉS
ÉS STAGFLÁCIÓS VESZÉLY
Az MNB jelenleg is inflációs célkövetõ politikát folytat. Az infláció évi ütemét már 2009-re
évi 3,6 százalékra akarja leszorítani, noha fõként az élelmiszer- és energiaárak drasztikus
emelkedése következtében világszerte erõsödik
az inflációs nyomás. Az inflációs célkövetés
eszköze döntõen a jegybanki kamatpolitika, az
adott helyzetben az alapkamat akár sorozatos
emelése, ezzel együtt a forintárfolyam növelése
és magas szinten tartása. A jegybank nem tart
attól, hogy ez a politika megnöveli a stagfláció
bekövetkezésének veszélyét.
Vegyük elõször a kamatláb-politikát. Tény,
hogy igen nagy a multinacionális leányvállalatok termelési, valamint beruházási súlya a hazai
gazdaságban és még nagyobb az exportrészesedésük. Nem a hazai általános kamatlábszínvonal alakulásától függõen hoznak beruházási és
termelési döntéseket. Tevékenységük a világgazdasághoz igazodó gazdasági stratégiájukhoz
illeszkedik, és döntéseik szinte teljesen függetlenek lehetnek attól, hogy milyen politikát
folytat Magyarországon a jegybank. Az MNB
kamatpolitikája ezért ilyen vonatkozásban komolyan nem kifogásolható.

További probléma, hogy a hazai vállalati
szektor sem feltétlenül reagál érzékenyen a nominálisan magas forintkamatlábakra, mert támaszkodni lehet a jóval kisebb kamatozású devizaalapú hitelekre is. Sõt – évek óta – a háztartások hitelfelvételi hajlandósága sem érthetõ
meg a devizaalapú hitelek szerepe nélkül. Ezért
a nemzeti tulajdonú nagyvállalati szférában sem
várható a gazdasági tevékenység jelentõs viszszaesése a restriktív kamatpolitika közvetlen hatása miatt.
A magas kamatláb viszont növeli a forintárfolyamot. Ennek inflációt mérséklõ hatása van,
mert olcsóbbá teszi az importot és mérsékli azt
az árversenyképességben jelentkezõ romlást,
amit a forintárfolyam növekedése okoz. Vannak tehát racionális és helytálló érvek az adott
monetáris politika mellett.
Az árfolyam növelésével viszonylagosan olcsóbbá tett importnak azonban lehet kifejezetten hátrányos hatása is! Jelenleg világméretekben is megfigyelhetõ az energiahordozók, köztük fõként a kõolaj és földgáz, továbbá bizonyos nyersanyagok és az élelmiszerárak drasztikus növekedése. Számunkra kritikus kérdés a
kõolaj és a földgáz áremelkedése. Ezek világpiaci áralakulására – természetesen – a hazai monetáris politika nincs semmiféle hatással. Befolyásolja azonban a kõolaj és földgáz hazai forintárát. Az utóbbi kevésbé nõ, ha a forint árfolyama emelkedik. Ennek viszont maradéktalanul nem örülhetünk. Ugyanis a kõolaj és földgáz világpiaci ára nem átmenetileg nõtt nagyon
magasra. Annál jobb, minél hamarabb alkalmazkodunk hozzá. Az alkalmazkodást viszont
lassítja a túlértékelt valuta miatt alacsonyabb
kõolaj- és földgázár forintban. A magas kamatlábnak hasonló a hatása: a szerkezeti változások
mindig beruházásigénnyel járnak, az utóbbit viszont szükségképpen visszafogja a magasabb
kamatlábszint.
Gondolni kell még a következõre: a begyûrûzõ energiahordozó-árak az általános árszint
emelkedését is kiváltják. Ez a költséginfláció ti-
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pikus esete. A jegybanki kamatemelés viszont
nem a költség, hanem a keresleti infláció csillapítására jó. Ha sikerül is a nominális kereslet
növekedését korlátozni – amire nincs feltétlen
garancia – a költséginflációnak nem sikerül kielégítõen elejét venni. (Csak részleges siker lehetséges, egyebek között az elõbb tárgyalt árfolyamhatás alapján, aminek inkább hátrányos
a következménye). Az eredmény végül is a gazdasági recesszióból való kilábalás elhúzódása.
Hiszen, ha nyomott szintû az aggregált kereslet és közben a költséginfláció nõ, annak csakis
a gazdasági teljesítmény visszatartása lehet a
vége. Ugyanaz a monetáris politika nem lehet
egyformán jó mind a költség-, mint a keresleti
infláció esetében!
Mindehhez vegyük hozzá: hiába emeli a
jegybank az alapkamatot és hiába emelkedik a
forintkamat színvonala, ha a devizaalapú hitelek részesedése nõ, a forintkamatláb alakulása
pedig nem is számottevõ tényezõ a multinacionális cégek tevékenységében. (Csak annyiban
számít, hogy a helyi eredetû inputok miatt forintigényük is van). A gazdasági szabályozás
egy alapvetõ eszköze válik emiatt rosszul felhasználhatóvá. Ez azt is jelenti, hogy az infláció
leszorítása a 3-4 százalék közti ütemre 2009-ig
elképzelhetõ ugyan, de a siker nagyon is kétséges.
Más lenne a helyzet, ha a monetáris politika
korábban nem tette volna lehetõvé a devizaalapú hitelek gyors terjedését és így a forint fokozatos háttérbeszorulását. Ez olyan monetáris
politika lett volna, amely a forintárfolyam alakulását nem rendelte volna egyoldalúan az inflációs célkitûzés alá és nem törekedett volna arra, hogy a nominális árfolyamnak ne legyen
süllyedõ tendenciája. Az árfolyam-politika
vizsgálatával együtt érthetõ csak meg, hogy a
jelenlegi monetáris politika miért nem szolgálja
jól a stagfláció veszélyének elhárítását.
Nézetem szerint az MNB vezetése két hibába esik. Az egyik: komolyan gondolja, hogy a
forint árfolyama ugyanolyan visszafordíthatat-
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lanul nõ, mint a cseh és szlovák korona esetében megfigyelhetõ. Arról is meg van gyõzõdve,
hogy az árfolyam emelkedése nem rontja az ország exportkapacitását. Lám Csehország és
Szlovákia gazdasági fejlõdése jól példázza, hogy
az export akár gyorsulóan is nõhet az árfolyam
növekedésével együtt. A másik: az MNB a jelek
szerint úgy gondolja, hogy a kamatemeléseket
követi ugyan a forintárfolyam emelkedése, de
az idõvel szükségképpen bekövetkezõ kamatcsökkentést nem kell követnie a forintárfolyam
esésének. Vagyis, hogy a kamatláb és az árfolyam alakulása közötti összefüggés, ki tudja miért, egyirányú.
Az MNB vezetése azt gondolja: helyesen jár
el, ha növeli az alapkamatot. Emiatt nõ az árfolyam, ami nem korlátozza az export növekedését, de az inflációs rátát lejjebb szorítja. Ha az
infláció üteme már megfelel a kívánatos mértéknek, (az eurózónához való késõbbi csatlakozás követelményeinek is) sor kerülhet a jegybanki kamatláb fokozatos mérséklésére. A piaci kamatlábak átlaga emiatt alacsonyabb lesz
anélkül, hogy a forintárfolyam esne. Nem kell
tartani sem az árfolyam jelenlegi emelkedésétõl, sem a magas nominális és reálkamatlábtól.
A stagflációtól sem.
Ez a logika azonban támadható. Nem igaz
ugyanis, hogy az árfolyam emelkedése semmilyen körülmények között nem korlátozza az
export növekedését. Mivel nálunk az árfolyam
alakulását jórészt nem a gazdasági felzárkózás
határozta meg, emelkedésének van exportot
korlátozó hatása!25 Elsõsorban a kis- és közepes vállalatok exportját nehezíti. Ez az exportteljesítmény – részben az export növekedési dinamikája, és idõvel fõként az exportérték szintje
– nagyobb lehetne alacsonyabb forintárfolyam
mellett. Az export mesterségesen magasan tartott forintárfolyam mellett is növekedhet, ez
azonban nem zárja ki, hogy kevésbé magas árfolyamon még nagyobb értéket érhetne el.
Nem végezhetõk errõl kísérletek, nem próbálhatjuk ki, hogy mi történt volna és történhetne
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az exporttal tartósan alacsonyabb kamatláb és
árfolyam mellett.
Maga a gyors és esetleg az importnál gyorsabban növekvõ export a túlértékelt valutaárfolyam léte ellenére is könnyen magyarázható: a
multinacionális tõke nagyrészt exportra termel,
ezért minél biztosabb és jelentõsebb a pozícióra tett már szert a hazai termelésben, annál erõteljesebbnek kell lennie az export dinamikájának. Ha pedig a gazdaság recesszióba kerül, a
nemzeti tulajdonú vállalatok exportkényszere is
a nagyobb országos exportteljesítményhez járul hozzá. Akár az exportdinamikát, akár az
esetleges exporttöbbletet nézzük, ezek értéke
nagy valószínûséggel kisebb akkor, ha a magas
árfolyam, esetleg ennek további növekedése
nem elsõsorban a gazdasági felzárkózáson alapul!
Ekkor az árfolyam a recesszió felszámolását nehezítõ tényezõvé válik.
Az exportütem tényleges nagysága, továbbá
az, hogy mekkora az export és import egyenlege, külön is jelentõséggel bír. Ott, ahol a direkt
tõkeimport súlya nagy és ezt – a fejlett gazdaságoktól eltérõen – nem egyenlíti ki a direkt tõkeexport évi nagysága és állománya, miközben
a külföldi eladósodás aránya is magas, a jövedelemkiáramlás a GDP tekintélyes hányadát éri
el. Magyarországon ennek aránya 2006-ban 7,4
százalék. Közel ekkora áru- és szolgáltatásexport-többletet kellene elérnünk, hogy a külsõ
egyensúly megalapozott legyen. Ezzel szemben
2006-ban a tényleges exporttöbblet a szolgáltatásokkal együtt csupán 0,4 százalék volt a
GDP-hez viszonyítva. Ezt látva nem mondhatjuk, hogy a hazai vállalatok exportját jobban
ösztönzõ árfolyamra nincs szükség; ezek exportját ugyanis valóban segítené az alacsonyabb
forintárfolyam!
Hasonló következtetésre jutunk, ha az importoldalt nézzük. A kamatpolitikával támogatott magas árfolyam országon belül elõnyös
versenyhelyzetet teremt a külföldi versenytársak számára. Emiatt fõként a kis- és közepes
vállalatok helyzete romlik, a gyorsan emelkedõ

forintárfolyam következtében sokan közülük
nem képesek a külsõ versennyel szemben
helytállni. Kiszorulnak a termelésbõl is.
Ez nemcsak a kereskedelmi mérleget rontja,
hanem a foglalkoztatás alakulását is. A vállalati
foglalkoztatás mintegy felét a kis- és közepes
vállalatok termelése biztosítja.26 Helyzetük
romlása a beruházási keresletet is visszaveti.
Még az alacsony kamatozású devizaalapú hitelt
sem érdemes igénybe venniük, ha a forintárfolyam által akarva-akaratlanul támogatott külsõ
verseny súlyosan rontja a kis- és közepes vállalatok többségének profitkilátásait.
A magas forintárfolyamot erõltetõ monetáris politikának tehát pont a legérzékenyebb pontoknál van kedvezõtlen hatása. A gazdaság viszonylag könnyen akkor juthat túl az alsó fordulóponton, ha fordulat következik be mind a
beruházási várakozásokban, mind az export feltételeiben. Az elõbbinek kedvez a reálkamatláb
csökkenése. Az utóbbinak a nominális és reálárfolyam mérséklõdése, de legalábbis az, hogy
egyik se növekedjék! Magyarországon az export
kiemelkedõen nagy aránya miatt különösen
fontos, hogy az árfolyam ne tartsa vissza az exportot. Az MNB azért nem talál összefüggést
az árfolyam alakulása és az export között, mert
azt rosszul keresi.
Az infláció leszorítását akadályozó tényezõket most félretéve tegyük fel: a restriktív monetáris politika sikeres. Az inflációs ráta mondjuk 3–4 százalékra esik a korábbi 6–7 százalékos ütemérõl. Mi történik, ha a nominális kamatláb, valamint a forint árfolyama is marad a
korábban elért szinten?
Ekkor a reálkamatláb túl magasra nõne, ami
nyilvánvalóan tarthatatlan. A jegybanknak fokozatosan csökkentenie kell majd az alapkamatot, ami az általános kamatlábszint csökkenésére vezet. Kérdés, mi történik a valutaárfolyammal?
Ha a kamatlábcsökkenés az árfolyamot nem
érintené, nem lenne gond. Azonban az MNB
csak akkor számíthatna a kamatcsökkentést

373

 KÖZPÉNZÜGYEK – Monetáris és fiskális rendszer 

követõen is magas forintárfolyamra, ha bizonyítani tudná: az emelkedõ kamatláb magasabb
árfolyamra vezet ugyan, a csökkenõ kamatláb
viszont nem viszi azt lejjebb. A hivatkozás a
cseh és szlovák példára nem bizonyítás.27
Most jutunk az alapvetõ problémához! Ha
majd az inflációs ráta a kamatemelésnek és az
„erõs” forintnak köszönhetõen 3–4 százalék
közé csökken (egyes szerzõk „bivalyerõs” forintról írnak), az MNB-nek választania kell:
marad a magas alapkamat mellett vagy csökkenti a jegybanki kamatlábat és ezzel enyhít a
monetáris politika szigorán.
A magas nominális kamatlábszint jóval lassúbb infláció mellett túl magas reálkamatlábat
jelentene. Ennek a gazdasági teljesítményt
rontó hatása nyilvánvaló. Az erõsnek nevezett
forint pedig az exportnak biztosan nem kedvez, annál inkább az importnak. A túl magas
reálkamatláb és a magas árfolyam miatt a recesszióból való kitörés mindkét motorja sokkal gyengébben mûködne. Az MNB tehát a
magas kamatlábszintet nem tarthatja fenn, a
kamatlábat a viszonylagos árstabilitás elérését
követõen, sõt már ezt megelõzõen csökkentenie kell.28
A kamatlábak csökkenése azonban maga
után vonná a valutaárfolyam esését is, mert a
magas árfolyam nálunk nagyrészt nem a felzárkózáson alapul. Az árfolyamesés viszont inflációs hatású. Ha az inflációs célkövetés a jegybanknak továbbra is mindent maga alá rendelõ
célja marad, újból a monetáris fékre kell lépnie.
A kamatcsökkentõ politikával fel kell hagyni,
az árfolyam csökkenését megint meg kell akadályozni.
Kezdõdhet minden elölrõl. Ebbõl pedig az
következik: az árfolyam mesterséges emelése
csak átmenetileg alkalmas az inflációs ráta leszorítására, ráadásul a rövid életû siker az ország számára nagy költségekkel jár. (Maga a kamatteher is nagyon magas. Az alapkamat emelésén nyugvó 1 százalékpontos hozamnövekedés az adott adósságterhek mellett évente
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mintegy 35 milliárd forint többletkiadást okoz
a központi költségvetésnek). Nem kellett volna az egész procedúrába belebocsátkozni! Ha
pedig a jegybank fenntartja a magas kamatlábat,
a recesszióból kijutni nagyon nehéz, és a hoszszú távú növekedés üteme alacsony lesz a viszonylag stabil árszint ellenére. Pedig éppen az
árstabilitásnak a növekedést ösztönzõ hatásával
indokolja az MNB az inflációs célkövetés elõnyét minden más monetáris politikával szemben.
Az árfolyam növekedésének erõltetése nagyon kétes értékû lépés. Különösen kétes értékû recesszió idején. Túl nagy a költsége, hatása
inkább rossz, mint jó. Rontja a központi költségvetés egyensúlyát is. Jobb választás, ha a
jegybank recesszió idején nem emel kamatot,
nem erõlteti az árfolyam növekedését, nem törekszik az inflációs ráta gyors csökkentésére
sem. Recesszióban eleve mûködnek spontán
hatású tényezõk is az infláció csökkentésére,
például növekvõ a „kibocsátási rés”. Jobb az
erõteljesen restriktív monetáris politikát késõbbre halasztani. Hosszabb idõszakban az inflációs ráta így is elérheti a célzott alacsony értéket. Nem igaz, hogy a recesszió idején is szigorodó monetáris politikát kell folytatnia a jegybanknak. Ugyanazt a monetáris politikát nem
helyes idõtõl és tértõl függetlenül alkalmazni.

A FORINTÁRFOLYAM NÉHÁNY AKTUÁLIS
PROBLÉMÁJA
Árfolyamcsökkenés, a hazai valuta
túlértékeltsége és gazdasági növekedés
Arra jutottunk, hogy a forintárfolyam alacsonyabb szintje már középtávon is nagyobb exportteljesítményt tenne lehetõvé. Az MNB ezt
lényegében véve elutasítja, mondván, hogy az
alacsonyabb forintárfolyam drágábbá tenné az
importot, gyorsítaná az inflációt. Az alacsonyabb árfolyam, illetve a forint leértékelõdése
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csak átmenetileg tenné kedvezõbbé a külkereskedelmi mérleget: a költségek nominális szintje hamarosan annyival emelkedne, amennyivel
növekedne az exportáló vállalatok által elérhetõ
forintbevétel. Sõt, a gazdaság végül is rosszabbul járna, mert az infláció tartósan is nagyobb
üteme kedvezõtlen a gazdasági növekedés dinamikájára nézve.29 Ez a gondolatmenet jól ismert. Szinte minden egyetemi tankönyvben olvasható azzal kapcsolatban, hogy a valuta leértékelése csak átmeneti elõnyt biztosíthat.
Ez a levezetés azonban hallgatólagosan arra
épül, hogy a hazai valuta nincs túlértékelt állapotban! Ha a hazai pénz már túlértékelt – mert
mondjuk, a jegybank az árfolyamot a folytatott
kamatpolitikájával mesterségesen emelte – sokkal árnyaltabb következtetésre kell jutnunk.30
Mi történik akkor, ha a túlértékelt valuta árfolyama csökken? A fordított J görbének
megfelelõen, az értékhatás meghatározóvá válása miatt az export nem azonnal, de viszonylag rövid idõ múlva megnõ. A korábban magas
valutaárfolyam miatt olcsó import visszaesik,
de ennek végül is nem kell a belsõ árszint arányos megemelkedésére vezetnie! Ugyanis a
hazai, egyébként hatékony gazdálkodásra képes vállalatokra nehezedõ és a túlértékelt valuta által támogatott külsõ nyomás gyengül: a
vállalati szektor teljesítménye nõhet. A belsõ kínálat növekedése pedig árszintnövekedést
visszatartó tényezõ. Az eredmény magasabb
szintû output, méghozzá nemcsak átmenetileg, hanem tartósan is, vele együtt nagyobb
foglalkoztatás.
Ilyenkor nemcsak az árszintre, hanem a növekedés ütemére is kedvezõ hatást gyakorol az
alacsonyabb árfolyam! Akár túlértékelt a valuta, akár alulértékelt, növekedési hatása kedvezõtlen. Az elõbbi esetben azért, mert az egyébként gazdaságosan mûködtethetõ termelési tényezõk részleges kiszorítását teszi lehetõvé, az
utóbbi pedig nem gazdaságosan alkalmazhatókat segíti életben tartani. Az alulértékelt valuta
visszatartja a fejlõdést, a túlértékelt pedig útjá-

ba áll annak. Mindkét esetben kisebb a gazdasági hatékonyság, mint amekkora lehetne.
Az MNB vitatja, hogy a forint túlértékelt.31
Hivatkozik a többi visegrádi ország valutaárfolyamának alakulására, de rosszul. Eltekint attól
– vagy nem tartja elég fontosnak –, hogy ott az
árfolyam alakulása hátterében hozzánk képest
lényegesen eltérõ folyamatok figyelhetõk meg.
Ha mindezt figyelembe vesszük, rájövünk: az
MNB érvei a jegybanki kamatláb sorozatos és
még most is sejtetett emelése mellett sorra esnek el. Jelenleg a túlértékeltség felszámolása
hatna kedvezõen a gazdaságra rövid és hoszszabb idõszakot tekintve is! Recesszió idején
pedig a túlértékeltség mértékének további növelése kifejezetten hátrányos hatású.32

A monetáris szabályozás másodlagos
hatásai
Mi határoz meg mit? A vásárlóerõ-arányoktól
függ-e alapjában véve az árfolyam, vagy az árfolyam határozza-e meg a hazai pénz vásárlóerejének alakulását a kereskedelmi partnerekéhez képest? Az utóbbi tétel lényegében azt is
implikálja, hogy egyedül az árfolyam szabályozásával meg lehet határozni a belsõ árszintet, és így viszonylag stabil pénz biztosítható.
Ha mondjuk, a jegybank úgy látja, hogy 240
forint/euró árfolyam lehetõvé teszi, hogy az
árszint emelkedése során évi átlagban 3 százalékos plafon alatt maradjon, nem kell mást
tenni, mint a jegybanki alapkamatot addig a
pontig emelni, amíg a szükséges árfolyamszint
létre nem jön.
Az összefüggések bonyolultak. Hogy a kamathatást és ennek következményeit tisztán
lássuk, a felzárkózási folyamatnak az árszintre
gyakorolt hatásától most eltekintek. Ez ugyanis nem érinti a problémát: mi történik akkor, ha
a jegybank mindaddig törekszik az általános
kamatlábszint emelésére, amíg a kívánatosnak
ítélt árfolyamszint ki nem alakul?

375

 KÖZPÉNZÜGYEK – Monetáris és fiskális rendszer 

Itt a kamatemelések által okozott bajokat
kell kiemelni. Láttuk, hogy a kamatemelés és az
erõteljesen megemelkedõ forintárfolyam súlyos helyzetbe hozza a kis- és közepes vállalatokat, ezzel tovább rontja a foglalkoztatottság
kilátásait. A kis- és közepes vállalatok nem tudják az árfolyam-növekedés hatását ellensúlyozni.33 Ez az egyik baj.
A másik: a magyar gazdaság súlyos problémája, hogy az aktívak aránya az összes munkaképes korú lakosságon belül nemzetközi
összehasonlításban a legalacsonyabbak közé
tartozik. A vállalati szektorban a kis- és közepes vállalatok biztosítják foglalkoztatottaknak valamivel több, mint a felét,34 vagyis a
foglalkoztatásban a kis- és közepes vállalatok
fejlõdése a meghatározó. Mivel a kamat- és
forintárfolyam-növelés a kis- és közepes vállalatok helyzetét rontja, ez az alacsony szintû
foglalkoztatás gondját is növeli. Nem szabad
tehát a kamatláb, az árfolyam és az infláció
kérdéskörét a gazdaság többi gondjától elválasztva kezelni.
Ez a probléma nem intézhetõ el azzal, hogy
a kormány dolgozzon ki a kis- és közepes vállalatok helyzetét segítõ programokat. A segítõ
programok kidolgozása nem egyszerû feladat,
idõigényes és nem is arra hivatott, hogy pont
az erõltetett árfolyamnövelés hátrányos hatásait semlegesítse. A programok költségvetési
teherrel is járnának. Maga a jegybank kamatpolitikája is rontja a központi költségvetés
egyenlegét.
A tudományban alapvetõ követelmény, hogy
tételei összhangban legyenek egymással. Ha az
összhang megvan, a kutató még hibázhat, mert
lehet, a premisszák rosszak. De ha a tételek
között ellentmondás jelentkezik, ez már nyilvánvaló hiba. Igaz ez a gazdaságpolitikára is.
Kerülendõ az olyan politika, amelynek egyes
elemei nyilvánvalóan ellentmondanak egymásnak. Az ilyen politika több kárt okozhat, mint
amennyi hasznot hoz. A kamat- és árfolyamnövelés inflációt csökkentõ hatása – amelynek
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ereje amúgy is bizonytalan – túl kevés eredményt hozhat ahhoz képest, amit ezeknek a beruházásokat, a gazdasági növekedést és a foglalkoztatást csökkentõ hatása okoz, ráadásul recesszió idején.
Nem teheti meg a jegybank, hogy ügyel az
infláció csökkentésére, hiszen – úgymond – az
inflációs célkövetés keretében ez a dolga, a többi hatással foglalkozzon érdemben a kormány,
az esetleges extraköltségeket viselje a központi
költségvetés. Az önálló jegybanknak is ugyanúgy számításba kell vennie minden lehetséges
következményt, mint a kormányzatnak. Ne
olyan politikát válasszon, ami külön terhet hárít a kormányra. Mindig az számít, mi a szándékolt döntés „costja” és „benefitje” országos
szinten. Az MNB aktuális monetáris politikájának „costja” jóval nagyobb, mint a „benefitje”.
Ez érinti azt a kérdést is, hogy a jegybank
meddig emelheti az alapkamatot, és milyen idõtávon belül törekedjék az inflációs ráta kívánt
mértékû leszorítására, milyen árfolyamot tekinthet elfogadhatónak. Ezekrõl a független
jegybanknak persze önállóan kell döntenie.
Úgy, hogy azzal az államháztartásra háruló terheket lehetõleg ne növelje. A hozzáállást tekintve nem lehet munkamegosztás a kormány
és a jegybank között.

Az „erõs” forint problémája
2008 májusában a sorozatos jegybanki kamatemelés következtében, a forint nominális árfolyama az euróval szemben mintegy 10–11 százalékkal megemelkedett. Mondhatjuk-e, hogy
„erõs” a forint? Helyes-e ezt a jelzõt használni,
ha a forint nominális árfolyamának pillanatnyi
erõsödését nézzük? Határozottan az a véleményem, hogy nem.
Igaz, a turisták olcsóbban utazhatnak külföldre, mert egységnyi forintért lényegesen
több külföldi valutát kapnak. Az is igaz, hogy
az import olcsóbb lett, ezért kisebb az inflációs
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nyomás. A devizaalapú hitelt felvevõk kevesebb forintból fedezhetik a hitel kamatait és az
esedékes törlesztéseket. Már nem annyira szúr
szemet az sem, hogy például a cseh korona nominális árfolyama 1999-hez képest 2007-ig 47
százalékkal emelkedett, a forinté pedig csak
6 százalékkal. 2008 májusában már mi is 16–17
százalékos árfolyam növekedést regisztrálhattunk.
Az a baj, hogy csak a forintárfolyam „erõs”.
Az államháztartás deficitje még mindig nálunk
a legnagyobb, ugyanígy az államadósság aránya
is az EU-hoz csatlakozó volt szocialista országok közül. Hasonlót mondhatunk az áremelkedés ütemérõl, amelyben nálunk a túlköltekezés
játszott döntõ szerepet és nem a gazdasági felzárkózás. A GDP közel kétharmadára duzzadt
az államadósság. A jelenlegi recesszió és egyáltalán a gazdasági növekedés lassuló trendje a
csökkenõ irányzatú beruházási rátával együtt
semmiképpen sem a valutaárfolyam növelését
indokolja. A kereskedelmi mérleg rendszerint
javul akkor, amikor a gazdaság recesszióba kerül: a javuló külforgalmi egyenleget ilyenkor
nem helyes túlértékelni. Külön gond, hogy a
direkt tõkeimport jóval lemarad a jövedelmi
mérleg negatív egyenlege mögött. De a forint
erõs, sõt bivalyerõs!
Ilyen gazdasági háttérrel a forint valójában
nem lehet erõs. Magas árfolyama a külföldi
pénzbefektetõk számára elérhetõ magas kamatlábon alapul. Csehországban és Szlovákiában a
nominális valutaárfolyam jóval gyorsabban
nõtt hozzánk képest jóval alacsonyabb kamatláb mellett. A forintárfolyam alapjában véve
azért nõtt, mert a magas kamatokkal ezt külön
megfizetjük!
Valójában a forint pozíciója bizonytalan. Ez
nyilvánul meg árfolyamának erõteljes ingadozásában is. A „bivalyerõsnek” hívott forint
Aesopus békájára emlékeztet, „aki” az ökörhöz
hasonlóan nagy akarván lenni, a széthasadásig
fújta fel magát.35
A forint bizonytalan pozíciója a spekulán-

soknak nagy haszon bezsebelését teszi lehetõvé. A spekulatív pénztõke részben a külföldivel
szemben nagy kamatkülönbözetet zsebeli be,
továbbá az árfolyamnyereséget, ami persze mások árfolyamvesztesége. E kettõ együtt extraprofitot hoz a jól számító spekulánsoknak,
méghozzá hatalmasat. A forintbefektetésre fizetett kamattöbblet évi 3–4 százalékos többlethozammal jár, az árfolyam-különbözet pedig
egy hónap alatt 10 százalékot hozott nekik a
konyhára! A spekulatív tõke természetes törekvése, hogy minél nagyobb árfolyamnyereséggel gyarapodjon. El is éri, ha a vásárolt papírokat, illetve a forintot idõben eladja. Persze el
kell találnia, hogy a pénzbefektetés, illetve a forintárfolyam mikor érkezik a csúcsra vagy annak közelébe.
Folyamatosan fenyeget az árfolyam idõnkénti zuhanásának a veszélye. Ettõl a cseh és
szlovák koronánál nem kell tartani. Míg a cseh
és szlovák korona erõs, a forintárfolyam instabil. A forintnál az idõ függvényében nem mérsékelt, hanem igen erõteljes ingadozásra tanácsos számítani. Eddig is így történt. A szlovák
és cseh korona árfolyama évek óta erõteljesen
emelkedõ, jelentõsebb visszaesések nélkül.
A forint nominális árfolyama hektikusan és
nagymértékben ingadozik, emelkedésének
trendje csupán szerény mértékû. (A reálárfolyam emelkedése viszont többnyire gyors, a
gyors forintinflációnak fittyet hányó monetáris
politika következtében). A forintárfolyam szeszélyes alakulásában lényegében a voluntarista
gazdaság- és monetáris politika fejezõdik ki.

A magas árfolyam „elõnye”
Hosszú életpályámon gyakran tapasztaltam: ha
valaki már elkötelezte magát valamilyen állítás
mellett, ennek védelmében hajlandó bármit
elõhozni, csakhogy az állítást megvédje. Fõként akkor, ha az állítás hibás. Félti a tekintélyét. Ez alól a jegybank sem kivétel.
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Állítják: a magas (túlértékelt) árfolyam nem
gátolja a fejlõdést. Sem az export bõvülését,
sem magát a gazdasági növekedést. Az egyik
elõadott érv: a nagyobb forintárfolyam miatt
kisebb a devizában eladósodott lakosság adósságszolgálata, vagyis az esedékes törlesztés és a
fizetendõ kamat összege forintban. Ezért a lakosság többet költhet fogyasztásra. Ez utóbbi
serkenti a gazdasági növekedést.
Az érvelés több ponton is hibás.
XAz adósságszolgálat külföldi valutában
számolva ugyanaz. Ugyanannyi valutát ugyanannyi exporttal lehet megszerezni, ami a magasabb forintárfolyam mellett az exportõröknek
kevesebb bevételt hoz, és lehet, kevesebbet
költenek. Nem elég tehát a devizában eladósodott lakosság elõnyére gondolni. Igaz viszont,
hogy nálunk az export meghatározó részét a
multinacionális leányvállalatok bonyolítják le,
és számukra a forintárfolyam nem meghatározó tényezõ. Így inkább másik két tényezõnek
van jelentõsége.
YMagyarországon eleve gond a devizaalapú
hitelek túl nagy aránya, mert ez rontja a monetáris szabályozás hatékonyságát, nehezebb biztosítani az árstabilitást, és így elõnytelen a gazdasági növekedés számára is! Az árfolyam növekedése miatt pedig – a mi körülményeink
között – a devizaalapú hitelek vonzereje tovább
nõ. Ezen túlmenõen, teljesen értelmetlen és
igazságtalan az a nagyarányú jövedelemátcsoportosítás, amit hitelfelvevõk számára a devizaalapú hitelek rendszere biztosít.
ZMaga a fogyasztás növelése a gazdasági
növekedést nem tudja dinamikussá tenni.
A növekedés üteme a technikai fejlõdéstõl, a
beruházásoktól, a hatékonyságtól, a képzéstõl, a világpiac igényeihez illeszkedõ termelési
szerkezetváltozástól stb. függ, és az ezekhez
igazodó fogyasztásnövekedéstõl! Ha a fogyasztás egyszerûen azért nõ, mert mondjuk a
devizaalapú hiteleken alapuló adósságszolgálat
csökken, vagy mert a turisták kevesebb forintért vásárolhatnak devizát vagy esetleg azért,
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mert a jövedelempolitika keretében gyorsul a
jövedelemkiáramlás – mondjuk, mert gyorsul
a bérek növekedése –, abból semmiféle növekedéstöbblet nem jön ki, hanem csakis lassúbb
hosszú távú növekedés! Az árfolyamjavulásból
eredõ fogyasztásnövekedés legfeljebb a termelés átmeneti emelkedését válthatja ki – ezt sem
biztosan –, ami az idõszakos teljesítményingadozások témájához tartozik, de semmiképpen
sem a gazdasági növekedéshez. Éppen a magyar gazdaság a legjobb példa arra, hogy a fogyasztásnövelés gyorsításával nem lehet dinamikus gazdasági növekedést elérni. E két, egymástól teljesen eltérõ téma összekeverése felelõs vezetõk részérõl is naponta tapasztalható,
ami komoly hiba. A gazdasági növekedés valós
tényezõinek jó ismerete és a tényleges összefüggések szakszerû kezelése rossz döntésektõl óvhat meg.
***
Csak erõs gazdaságnak lehet erõs nemzeti valutája. Az erõs forint nem lehet egyszerûen a jegybanki politika következménye. Körültekintõ, nem
laza, de az árfolyam növekedését nem is erõltetõ,
ugyanakkor a gazdasági egyensúly helyreállítására törekvõ kormányzati politikával együttmûködõ monetáris politika szükséges ehhez. (Az önálló jegybank erre maga törekszik, és ha az összefüggéseket jól ismeri fel, nem is lehet rábeszélni
másra.) Ez a jelenlegi monetáris politikáról, sajnos, nem mondható el. „Megmutatjuk, hogy mit
tudunk” alapon az MNB ajtóstól rohan a házba,
a kamat- és árfolyam-politikában túlzásba esik.
A siker nem garantált, több kár, mint haszon
származhat belõle. Politikájának tudományoselméleti háttere nem megalapozott, enélkül radikalizmusa sem érthetõ meg.
A kutató számára lelkiismereti kérdés: ha hibát
lát, szóljon. Nem azért teszi, hogy piszkálódjék.
Segíteni, figyelmeztetni akar. Ez a kötelessége.
Nem kertelek, hanem szólok. Ennél többet nem
tehetek.
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JEGYZETEK
1

A fantázia gyakran szabadon szárnyal. A konvergenciaprogram közzétételével együtt bejelentett megszorításokra reagálva, a Fidesz a kontrakciós spirál
szinte határtalan érvényesülésével riogatott: a megszorítások keresletcsökkenést váltanak ki, ezért
csökken a foglalkoztatottság, amelynek következménye újabb esés a jövedelmekben, ezt ismét a kereslet és a termelés csökkenése követi, és így tovább. Valójában csak a GDP növekedési üteme csökkent, ami
persze egymagában is súlyos gond.

2

Közel ilyen arányok figyelhetõk meg hazánkban a
konvergenciaprogram végrehajtásával kapcsolatban.

3

Ilyenek valóban léteznek. A már megkezdett beruházásokat folytatni kell, ha a kívánatosnak ítélt jövõbeli tõkeállomány ezt indokolja. Az ehhez szükséges
foglalkoztatás továbbra is fennmarad. Az infrastruktúra fejlesztése számos évet átfogó terveken alapul, a
fejlesztés félbeszakítása több hátránnyal járhat, mint
elõnnyel. A szerzõdéseket akkor is teljesíteni kell, ha
idõközben recesszió következett be. Az exportkötelezettségek teljesítése az idõben továbbható növekedési folyamat fontos része. Ez akár növekedést is generálhat. A termelés alakulását nem lehet egyedül a
belsõ gazdasági összefüggések alapján megérteni.

4

Hozzá kell tenni: mindkettõ magát az országos szinten realizált profit nagyságát is érinti, mégpedig a beruházások végrehajtásával, és az export gyorsulásával
egy idõben, egyszerre. Országos szinten a nettó, vagyis az amortizációt meghaladó beruházások a vállalati szektor számára kiadás és bevétel is, de nem költség. Ezért a beruházások növekedését a profit növekedése kíséri a vállalatok összessége számára. Maga
az export gyorsulása pedig növeli az exporttöbbletet,
ami növeli a vállalatok bevételeit is. Az összefüggésrendszer bonyolult, itt kimerítõen nem ismertethetõ,
az összefüggés azonban valós. Ezzel együtt jobban
érthetõ, miért tölt be fontos szerepet a beruházások
és az export alakulása az alsó fordulópont létrejöttében, majd a kibontakozásban.

5

Ezt az összefüggést a vállalati profit adóztatása bonyolítja ugyan, de az összefüggés fennáll. Ezt itt nem
tárgyaljuk.

6

A probléma bonyolódik azzal, hogy a következõ
években a szükségesnek ítélt beruházások kérdése
mindig újólag vetõdik fel, és a kamatlábak addig
rendszerint változnak. Azonban a több évig tartó beruházásokat ez a gond nem érinti, az elkezdett beruházásokat be kell fejezni. Ha pedig késõbb új beruhá-

zási döntések születnek, a döntés motivációja ugyanaz: a várható profitnak az érvényes kamatlábbal diszkontált értéke legyen nagyobb a kamatlábnál.
7

Mindez feltételezi, hogy a kamatláb nagysága és változása érezhetõ hatást gyakorol a beruházások és a
gazdaság összteljesítményének alakulására. Ez a
probléma a közgazdaságtanban sokáig éles vita tárgya volt, és most sincs ebben teljes egyetértés.
A klasszikus gazdaságtan a beruházások erõteljes kamatérzékenységét axiómaként kezelte. Ez igaz a monetáris iskolára is. Ezzel szemben a keynesi közgazdaságtan a kamatlábváltozás beruházási hatását csekélynek minõsítette, ezt is jórészt a fogyasztói beruházások és a lakásépítkezések kamatérzékenységébõl
vezette le. Az újkeynesiánusok ebben a kérdésben
már jóval rugalmasabbak, a kamatláb beruházási hatását jelentõsnek minõsítik, itt közeledés jött létre a
közgazdaságtan két fõ áramlata, az újkeynesi, valamint a neoklasszikus, illetve a monetáris iskola között. E cikk is fontos szerepet tulajdonít a beruházások kamatérzékenységének.

8

A stagflációt rendszerint valamilyen kínálati sokk
váltja ki. Ekkor az aggregált kereslet adott szintje
vagy esetleg további növekedése mellett az aggregált
kínálat a korábbinál alacsonyabb szintre esik, az inflációnak gyorsulnia kell. A kínálati sokk miatt a reálGDP szintje csökken, tehát megfigyelhetõ az output
és az infláció egymással ellentétes irányú alakulása: a
termelés csökkenését az infláció gyorsulása kíséri,
vagy legalábbis viszonylag magas lesz az inflációs ráta. A stagfláció tipikus esete volt az 1973–1974-es, az
elsõ olajárrobbanás által kiváltott recesszió az USAban és más vezetõ tõkés gazdaságokban. Stagfláció
következett be 1980–1981-ben és az 1990–1991-es
években is.
Stagfláció idején a monetáris politika kényes helyzetbe kerül. A termelés stagnálása vagy csökkenése
ugyanis eleve gondot okoz. Ha a jegybank az infláció
fékezése végett a monetáris fékre lép, nemcsak az
inflációt csökkenti, hanem további hanyatlást is kivált
a gazdasági teljesítményben. Ilyenkor a jegybankok
döntését lényegében az vezérli, hogy mit tekintenek
nagyobb bajnak; a termelés további csökkenését vagy
az inflációs áremelkedés folytatódását, esetleg az infláció további gyorsulását.
Igen figyelemreméltó a következõ. Ha a recesszió
mélyülése tapasztalható, a központi bankok gyakran
változtatnak a monetáris politikán: a monetáris szigort enyhíteni kezdik, hogy elkerülhetõ legyen egy
súlyosabb recesszió. A legtöbb jegybank nem csak
egyetlen célt követ, nem csak az árstabilitás megõr-
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zését. Ez az oka annak, hogy évekig tartó szigorú
monetáris restrikció nemigen figyelhetõ meg. Az
pedig általános tapasztalat, hogy a jegybank és a
központi költségvetés nem folytat restriktív gazdaságpolitikát egyszerre, egy idõben. Stagfláció idején
inkább az úgynevezett vegyes gazdaságpolitika kerül
alkalmazásra. Míg a jegybank szigorít a monetáris
politikán, az állami költségvetés deficitje gyakran
növekszik.
Ez nem véletlenül következik be. Ha például valamilyen kínálati sokk recesszióra vezet, az állami költségvetésnek romlania kell, mert a növekedés leállása
vagy csökkenése csökkenti a bevételeket és növeli a
kiadásokat a beépített stabilizátorok mûködése következtében. Persze, a költségvetés egyenlegének
tényleges alakulása nem feltétlenül fejez ki a gazdaságpolitikai szándékot, ezt a full employment deficit
vagy surplus jelezheti, vagyis, hogy az adott költségvetési struktúrával teljes foglalkoztatás esetén többlet
vagy hiány jönne-e létre. Az a tapasztalat, hogy az állami költségvetés teljes foglalkoztatás feltételezése
mellett is gyakran expanzív, ritka a kettõs restrikció.
9

Ebben a cikkben azt vizsgálom, hogy a jelenleg érvényes monetáris politika növeli-e a stagfláció veszélyét. A válaszom igenlõ. Ezzel nem azt állítom, hogy
egyedül a monetáris politika hibáztatható. Számos
más tényezõ is okozhat nálunk stagflációt, vagy jár
az ország viszonylag alacsony szintû gazdasági teljesítményével. Más szerzõk is osztják ezt a véleményt.
Mihályi P. (2008)

10

Garner, C. A. (1987); Kohn, M. (2003)

11

A „hosszabb” hozamok emelkedése és ezzel a kiegyenlítõdés addig tart, ameddig az elérhetõ hozamok nagysága szempontjából közömbössé nem válik, hogy eleve hosszú hozamra történik-e a befektetés, vagy pedig ismételten rövid befektetéseket
hajtunk-e végre. Ez azt is implikálja, hogy a rövid
kamatoknak, kezdeti emelkedésük után, kisebb
mértékben csökkenniük kell a hosszú kamatok
növekedésével párhuzamosan. A lényeg az, hogy
ugyanazon idõszakban a különbözõ futamidejû
papírokba történõ befektetésekkel egy idõszakon
belül legalábbis közel egyforma hozam legyen elérhetõ.

12

Garner, C. A. (1987)

13

Erdõs T. (2007)

14

Simor András így ír: „A visegrádi országok ebben az
évtizedben befutott pályáját vizsgálva nem találtunk
semmilyen összefüggést a nominális devizaárfo-
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lyam, és az export alakulása között, találtunk viszont kapcsolatot az árfolyam-alakulás és az infláció
között. Nevezetesen, az export az országcsoportban egységesen, átlagosan évi 10–12 százalékkal,
nõtt, annak ellenére, hogy nominálisan a cseh és
szlovák korona az euróhoz képest ez idõ alatt összesen mintegy 25–30 százalékkal, a lengyel zloty
mintegy 10 százalékkal értékelõdött fel, a forint nominális felértékelõdése pedig szinte elhanyagolható
volt. A tapasztalati tények…régiónkra vonatkoztatva, nemhogy igazolnák az erõsödõ árfolyam egyenlõ gyengülõ exportteljesítmény címû, a gazdasági
folyamatokat túlságosan leegyszerûsítve bemutató
teóriát, hanem egyenesen annak cáfolatához szolgáltatnak bizonyítékot. Simor A. (2008)
15

Erre utal Bánfi Tamás cikke: „Megengedhetõ az inflációs cél erõltetett, a globális fejleményektõl független elérése érdekében a versenyképességet erõteljesen gyengítõ árfolyam erõsödését segíteni?” Bánfi
T. (2008)

16

Rugalmatlan keresletû áruknál is csökken a kereslet,
legfeljebb kisebb mértékben, mint ahogyan az ár nõ,
egy árhatáron túl azonban a kereslet itt is rugalmassá válik. Hasonló mondható el a merev keresletû
árukkal kapcsolatban: egy árhatáron túl a kereslet
ezekkel szemben is csökken.

17

A reálárfolyam változásában jelentkezik a belsõ és
külsõ infláció eltérõ üteme is. Ha a belsõ infláció
gyorsabb, mint a külsõ, akkor adott nominális árfolyam esetén az eltérés mértékétõl függõen a reálárfolyam megemelkedik. Ellenkezõ esetben a reálárfolyam esik. Ha a nominális árfolyam is növekedik és
ugyanakkor a hazai inflációs ráta is nagyobb, mint
az infláció üteme külföldön, akkor a reálárfolyam
növekedése egyenlõ lesz a nominális árfolyam százalékos növekedésének és a hazai és külföldi inflációs ráta különbségének az összegével. A gyakorlatban a reál effektív árfolyam kategóriája használatos,
amely együttesen fejezi ki a reálárfolyam alakulását
nem egy, hanem az összes fontos külkereskedelmi
partnerrel szemben. E mutatót rendszerint versenyképességi mutatónak is nevezik azért, mert azt is
sugalmazza: csak akkor exportálhatók a hazai termékek a már megszokott haszonnal, ha a külföldi
eladási árak a reál effektív árfolyamindex változásának megfelelõen emelkednek. És erre azt szokás
mondani: minél nagyobb a nevezett index emelkedésének mértéke, annál kisebb erre az esély. Hamarosan látjuk: felzárkózó országoknál gyakran
nem ez a helyzet.
A nominális és a reálárfolyamok alakulásáról bõségesen találhatunk adatokat a nemzetközi statiszti-
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kákban. Eurostat: Yearbook (2006–2007; 2008);
Eurostat: Short-term Statistics (2008)
18

A másik három visegrádi ország, fõként Csehország
és Szlovákia, a felzárkózás tartalmát érintõ tényezõket tekintve, az elmúlt éveket figyelembe véve sokkal jobban állnak, mint Magyarország. Ráadásul ott
az inflációs feszítõerõk is messze gyengébbek.
Csehországban az egy keresõre jutó nominális bérek átlagos évi növekedési üteme 1999-tõl 2006-ig
5,5 százalék, nálunk 12 százalék. A cseh államháztartás deficitje 2004-tõl 2,7 százalék körül ingadozott. Hasonló az arány 2003 óta Szlovákiában. Erre
támaszkodva sikerült az inflációs rátát mindkét országban radikálisan csökkenteni: Csehországban
már 1998-tól, Szlovákiában pedig 2004–2005-tõl
kezdve. Mindkét országban sokkal alacsonyabbak a
rövid és hosszabb távú kamatlábak, valamint a jegybanki alapkamat, mint nálunk. Mindebbõl az is következik: e két országban nem a monetáris politika
által elfojtott infláció vitte fel a reál effektív árfolyamot. A továbbiakban kiderül: náluk az árfolyam növekedésének alapvetõ oka a felzárkózás. U.N.
Yearbook of National Accounts Statistics (2006);
Eurostat Yearbook (2008); Eurostat, Government
Finances (2008); Fazekas K. (2007)

19

Balassa B. (1964); a BS-hatás részletes ismertetésére
itt nincs lehetõség.

20

Az utóbbi években Szlovákia termelési szerkezete
nagyon felgyorsult. Erre példa lehet a gépkocsigyártás látványos felfutása. Itt csak néhány éve kezdett
tömegesen belépni a direkt tõkeimport az autóiparba, mégis, a szlovákiai személygépkocsi-gyártás már
évi egymilliónál tart. Magyarországon a jelenlegi teljesítmény csupán évi 300 ezer, pedig például a Suzuki már régóta tart itt fenn leányvállalatot. A hazai
gépkocsigyártás akkor rendelkezne a szlovákéhoz
hasonló gazdasági súllyal, ha a gyártott kocsik száma két millióhoz lenne közel. (A szlovák GDP alig
több mint fele a magyarénak.)

21

Ennek a problémának számos egyéb fontos vonatkozása is van. A reál effektív árfolyamindex tartalmazza
a belföldi és külföldi fogyasztói árak indexének alakulását. Ha a fogyasztóiár-index nõ és növekedését nem
követi késõbb a csökkenése, azt mondjuk: inflációs
áremelkedéssel van dolgunk. De maga a minõségjavulás, a szerkezeti változás is gyakran a fogyasztói (és
termelõi) árak emelkedésével jár. Indokolt-e ilyenkor
inflációról beszélni? Ez a kérdés már csak azért is felmerül, mert ebben az esetben az árnövekedés nem
okoz romlást a külsõ versenyképességben, szemben a
külföldinél gyorsabb inflációval.

22

Az árfolyam és a vásárlóerõ-paritás eltérõ alakulása
széles körûen megfigyelhetõ, különösen rövidebb
idõszakokban. Ebben biztosan szerepe van annak,
hogy többnyire egyszerre látjuk a felzárkózó és a
fejlett gazdaságok vonatkozó adatait, amelyekben a
felzárkózással járó hatások között a BS-hatás is jelentkezik. Dornbusch, R. (1992); McKinnon, R. I. –
Ohno, K. (1997); Krugman, P. R. – Obstfeld, M.
(2003); Hall, R. E. – Taylor, J. B. (2003)

23

Magyarországon pontosan ez a helyzet. A nominális bérek hosszú éveken át jóval gyorsabban nõttek
a termelékenységnél, az egy keresõre jutó nominális
bérek növekedési üteme pedig kétszer-háromszor
akkora volt 1999-tõl egészen az utóbbi egy-két évig,
mint a visegrádi országok másik három államában.
Az államháztartás deficitje a 2000-es évtized elején
Lengyelország kivételével mindegyik visegrádi országban nagyarányú volt, de a másik háromban hozzánk képest az évtized második felére drasztikusan
csökkent. A deficit arányát tekintve ma is vezetünk,
a konvergenciaprogram végrehajtása ellenére. Nem
mondható, hogy idõközben nálunk nem volt fejlõdés a minõségben, termelési struktúrában. De a
tényleges inflációnak Magyarországon akkora volt a
szerepe, hogy a reál effektív árfolyamindex adatai a
négy visegrádi országban mechanikusan nem vethetõk egybe.

24

Krugman, P. (1989); Meade, E. (1988)

25

Közvetlenül azért, mert a nominális forintárfolyam
a külföldinél jóval gyorsabb infláció ellenére nem
csökkenõ irányzatú. Ha a reálárfolyam nõ, ez mindig azt jelenti, hogy a tényleges (nominális) árfolyam felfelé távolodik attól az árfolyampályától,
amit a belsõ és külsõ inflációs ráták a maguk részérõl indokolnának. Ezt is mondhatjuk: ekkor a nominális árfolyam változása közben felfelé távolodik az
ugyancsak folyamatosan változó vásárlóerõ-paritástól.

26

ECOSTAT (1997, 1998)

27

Meglepõ, hogy pénzügyi körökben is léteznek illúziók a forint várható árfolyamával kapcsolatban.
Már évek óta felmerült az árfolyam-ingadozás sávhatárainak eltörlése azért, hogy ez ne korlátozza a
forintárfolyam emelkedését. Pedig ez egymaga – tartósabban – sehol nem válthatja ki az árfolyam növekedését. Valaminek vinnie kell az árfolyamot felfelé.
Lehet, persze, ilyen tényezõ a jegybank kamatpolitikája. De a kamatláb növelése – a valuta már létezõ
túlértékeltsége esetén – inkább csak bajt okoz. Inkább csak arra „jó”, hogy a központi költségvetés
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kamatterhe még nagyobb legyen. Szlovákiában és
Csehországban a felzárkózás és nem a kamatemelés
miatt nõtt az árfolyam.
28

Ha az egyes országok gazdaságpolitikai gyakorlatát
figyelemmel kísérjük, azt tapasztaljuk, hogy ritkán
kerül sor a költségvetési és monetáris restrikció
együttes alkalmazására. Éppen azért, mert a receszszió elkerülésére, illetve az abból való kilábolásra
minél hamarabb és mindenütt törekednek. Gyakori
az úgynevezett vegyes gazdaságpolitika, amelynek
keretében az államháztartás lehet például restriktív,
míg a jegybank expanzív politikát folytat. Ez az elõnyösebb változat. Ennek oka éppen az, hogy az államháztartás túlzottan deficites költekezését mindenképpen követnie kell a költségvetési egyensúly
helyreállításának, ugyanakkor a növekedési folyamat számára elõnytelen, ha a restrikció keretében a
beruházásokat is korlátozzák. Ha az államháztartásban az egyensúly helyreállítására törekednek, lehetõleg nem szorítják vissza a vállalati beruházásokat.
Ennek olyan monetáris politika felel meg, amelynek
keretében a kamatlábakat legalábbis nem emelik, hanem inkább csökkentik. Ezzel eltolódás következik
be a beruházási kereslet javára és a fogyasztási kereslet rovására. Ez illeszthetõ a növekedésbarát hosszú
távú gazdaságpolitikai stratégiába.

29

Bihari P. (2008)

30

Itt gondolni kell arra is, hogy az árfolyamnak olyan
árszintaránnyal kellene egybeesnie vagy ahhoz közel lennie, amelyet a külföldi vásárlók el is fogadnak.
A külföldiek a minõségrõl alkotott véleményükkel,
illetve az ország termékeinek már kialakult goodwilljével együtt veszik meg az exportra kerülõ áruinkat. A kevésbé fejlett gazdaságokban az árszint
mindig alacsonyabb, mint ami következne a fejlett

és kevésbé fejlett országok valutáinak egymásközti
valutaárfolyamából. Ettõl még lehet a kevésbé fejlett
ország valutája jelentõsen túlértékelt: nem lehet eltekinteni attól, milyen exportárat lehet reálisan elérni. Jórészt a minõség, a termelési szerkezet valamint
a goodwill miatt.
31

Simor A. (2008. március 12.)

32

A gazdaság növekedési potenciálja és a valutaárfolyam alakulása közti összefüggésekrõl részletesen
írtam a gazdaságpolitika növekedési hatásáról szóló
könyvemben. Erdõs T. (2006, 80–85. oldal)

33

A nominális forintárfolyam 10 százalékos emelkedése azt jelenti, hogy a kis- és közepes vállalatok exportárbevétele – ha exportálnak – 10 százalékkal
csökken. Mivel az árbevétel-arányos üzemi eredmény ennél kisebb, az árfolyam 10 százalékos növekedése a kis- és közepes vállalatok átlagának nyereségét export esetén elviszi. Õk ugyanis alig tudnak
profitálni abból, hogy a magasabb árfolyam olcsóbbá teszi az importot, hiszen túlnyomórészt hazai
beszerzési piacra támaszkodnak. Emellett romlik
számukra a belsõ felvevõpiaci helyzet is. Ha a magas
árfolyam fennmarad, a kis- és közepes vállalatok növekvõ arányban szorulnak ki az exportból. Ez korlátozza az országos szintû exportteljesítményt is.
Így is az derül ki: van összefüggés az árfolyam növekedése és az export alakulása közt.

34

ECOSTAT (2007)

35

A XVI. század elején élõ Pesti Gábor, aki az
Aesopus meséket latinból magyarra fordította, a
mese értelmérõl így írt: „Kicsinnek kicsinségén meg
kell elégedni, És erején felül nem kell senkinek
erõlkedni”. Pesti G. (XVI. század második negyede)

IRODALOM
BALASSA B. (1964): The Purchasing-Power Parity
Doctrine. A Reappraisal, Journal of Political Economy
(72) December

ECOSTAT (2007): A magyarországi vállalkozások
gazdálkodásának jellemzõi, Idõszaki közlemények,
XXV. szám

BÁNFI T. (2008): A galamb és a héják, Népszabadság,
március 10.

ECOSTAT (2008): Gazdasági-társadalmi elõrejelzések

BIHARI P. (2008): A monetáris politika felelõssége,
Népszabadság, június 7.

ERDÕS T. (2006): Növekedési potenciál és gazdaságpolitika, Budapest, Akadémiai Kiadó

DORNBUSCH, R. (1992): Purchasing Power Parity,
In: The New Palgrave Dictionary of Money &
Finance, 3. New York, Stockton Press

ERDÕS T. (2007): Árfolyam-politika és inflációs
cél követése Magyarországon, Közgazdasági Szemle,
október

382

 KÖZPÉNZÜGYEK – Monetáris és fiskális rendszer 

Eurostat (2008): Short-term statistics
Eurostat (2008): Yearbook
Eurostat (2006–2007): Europe in Figures, Yearbook
Eurostat (2008): Government Finances
FAZEKAS K. (2007): Munkaerõpiaci tükör, Budapest,
MTA Közgazdaságtudományi Intézet
GARNER, C. A. (1987): The Yield Curve and
Inflation Expectations, Economic Review of the Federal
Reserve Bank of Kansas City, September–October
HALL, R. E. – TAYLOR, J. B. (2003): Makroökonómia, Budapest, KJK Kerszöv
KOHN, M. (2003): Bank- és pénzügyek, pénzügyi
piacok, Budapest, Osiris Kiadó
KRUGMAN, P. (1989): The J-Curve, the Fire Sale and
the Hard Landing, American Economic Review, May

KRUGMAN, P. R. – OBSTFELD, M. (2003): Nemzetközi gazdaságtan, Budapest, Panem
MCKINNON, R. I. – OHNO, K. (1997): Dollar and
Yen: Resolving Economic Conflict between the
United Swtates and Japan, Cambridge, MA. MIT
Press
MEADE, E. (1988): Exchange Rate Adjustment and
the J Curve, Federal Reserve Bulletin, October
MIHÁLYI P. (2008): Gazdaságunk mai ellentmondásainak eredete, Közgazdasági Szemle, március
SIMOR A. (2008): Nincs alku, Figyelõ, március 6–12.
SIMOR A. (2008): Újjászületést! Népszabadság.
március 22.
United Nations (2006): Yearbook of National
Accounts Statistics

Közgazdász Életmûdíj
Erdõs Tibor akadémikusnak
80. születésnapja alkalmából Közgazdász Életmûdíjat kapott Erdõs Tibor, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja. A kitüntetés átadásakor elhangzott méltatás szerint Erdõs Tibor az egyik
legeredetibb, legkeményebben dolgozó magyar elméleti közgazdász, akinek szakmai hírnevét a
közgazdaságtan nagy alapkérdéseivel foglalkozó munkái alapozták meg: a gazdasági növekedés,
majd az infláció, késõbb ismét a gazdasági növekedés feltételei álltak érdeklõdésének homlokterében. Erdõs Tibor akadémikus a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen a hallgatók
több generációjának oktatta az elméleti közgazdaságtan összefüggéseit, törvényszerûségeit.
Korábbi munkahelyén nagyon sok gyakorlati vonatkozású írása is született: elsõsorban különféle kormányzati tervek, elõterjesztések véleményezésének, kritikájának formájában. Ma is aktívan dolgozik, kritikus hangvételû tanulmányai jelennek meg.
Fontos tanácsadó testületek munkájában vett részt, például pénzügyminiszterek mellett. Ennél
is fontosabb, hogy a kilencvenes években a monetáris politikát alakító akkori jegybanktanács
megbecsült tagja volt.
Rendkívül kedves, barátságos ember, de szakmai kérdésekben kérlelhetetlen, megalkuvásra
képtelen, kõkemény debattõr. A közgazdász szakmában a befutott tudósok (de sokszor a kevésbé befutottak is…) rendkívül öntudatosak. Erdõs Tibor viszont párját ritkítóan szerény, visszahúzódó, aki nem szereti, ha ünnepelik.
Erdõs Tibor volt az a közgazdász tudós, aki elnökként átvezette a rendszerváltás viharain a Magyar Közgazdasági Társaságot.
A Közgazdász Életmûdíj a Magyar Közgazdasági Társaság legmagasabb kitüntetése, amelyik
csak 70 év feletti közgazdásznak adható. A díjat hatéves története során korábban csupán két személy kapta meg (Nyers Rezsõ és Kornai János).
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Báger Gusztáv – Pulay Gyula

A költségvetési tervezés
makrogazdasági
kockázatainak elemzése

A

Módszer és érték
Az Állami Számvevõszék (a továbbiakban: ÁSZ)
törvényben elõírt kötelezettsége az állami költségvetési javaslat megalapozottságának, a bevételi
elõirányzatok teljesíthetõségének véleményezése.
E közel két évtizedes – évenként ismétlõdõ – tevékenysége során, a költségvetési elõirányzatok
tervezését végzõ szerveknél az ellenõrzés révén
szerzett tapasztalatai alapján alakítja ki véleményét az ÁSZ. Az ellenõrzés elsõsorban annak
megállapítására törekszik, hogy a tervezésnél alkalmazott módszerek, eljárások, valamint az állami feladatrendszer és a szabályozók javasolt
módosításai megfelelõen megalapozzák-e a költségvetési törvényjavaslatot.
A 2008. évi költségvetés véleményezése során
az ÁSZ tevékenysége egy újabb elemmel gazdagodott: az ÁSZ Fejlesztési és Módszertani Intézete (a továbbiakban. FEMI) értékelõ tanulmányt készített a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat makrogazdasági megalapozottságának néhány összefüggésérõl (a továbbiakban: elsõ makrotanulmány). Az elsõ makrotanulmány
a gazdasági növekedési és költségvetési folyamatok összegzõ áttekintése és értékelése mellett a
költségvetési törvényjavaslat feltételrendszerében rejlõ kockázatokat, illetve a tervezett intézkedések hatásait mutatja be néhány kiválasztott
– kulcsfontosságú – területen. A FEMI rendelkezésére álló idõ és a szakértõi kapacitások ugyanis csak azt tették lehetõvé, hogy néhány területen
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készítsünk kockázat- és hatáselemzéseket. Újszerû elemzési módszerek és szemléletek alkalmazásával ugyanakkor kísérletet tettünk olyan
módszertani keret kialakítására, amely felhasználható lehet a költségvetés kidolgozását segítõ
bármilyen független intézmény tevékenységében.
Az elsõ makrotanulmány vitájával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatták, hogy a makrogazdasági kockázatelemzés a költségvetési törvényjavaslat véleményezésének egy fontos, sõt
nélkülözhetetlen módszere lehet, amely felhívja
a döntéshozók figyelmét a törvényjavaslatban
kitûzött költségvetési célok elérését veszélyeztetõ
(gazdasági) összefüggésekre, kritikus pontokra.
Ugyanakkor a költségvetés elõkészítésének e szakaszában már nincs elég idõ kevésbé kockázatos
forgatókönyvek megtalálására. Ilyenkor a kockázatokat elsõsorban az explicit és implicit tartalékok növelésével lehet mérsékelni. (Implicit
tartalék alatt a bevételek tudatos alultervezését
és/vagy a kiadások tudatos túltervezését értjük.)
Ezért a kockázatelemzést célszerû már a költségvetési folyamat egy korábbi szakaszában megkezdeni, amikor még mód van egy kevésbé kockázatos forgatókönyv elfogadására, illetve a feltárt kockázati tényezõk mérséklõ befolyásolására. Ezért a FEMI 2008 májusában készített egy
újabb értékelõ tanulmányt, ezúttal a 2009. évi
költségvetési tervezés makrogazdasági mozgásterének néhány összefüggésérõl (a továbbiakban:
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második makrotanulmány), amelyben a 2009.
évi költségvetést várhatóan leginkább befolyásoló tényezõkkel kapcsolatban végzett kockázat- és
hatáselemzést.
A két tanulmány elkészítése, parlamenti fogadtatása, valamint szakmai vitája során azt tapasztaltuk, hogy azok igencsak hiánypótló szerepet töltenek be. Hasonló típusú elemzésekre
nyitott a törvényhozás és a tágabb szakma is.
A hatályos elõírások és az ÁSZ számos ilyen irányú kezdeményezése ellenére az egyes jogszabály-módosításokhoz hatástanulmányok alig
készülnek. A kevés számú próbálkozásban is a
pénzügyi hatásokat általában bruttó módon veszik számításba, csekély figyelmet szentelnek a
kiszorítási és a helyettesítési hatásoknak, nem is
említve a társadalmi-szociális hatásokat.
Magyarországon a kockázatelemzés mindez
ideig szinte ismeretlen volt a költségvetési döntéselõkészítésben. A költségvetést megalapozó
makrogazdasági feltételrendszert több változat
helyett csak egy változatban rögzítik, nem jelölve meg az esetleges be nem következés kockázatait, annak a költségvetés bevételeire és kiadásaira gyakorolt várható hatását. Ezért a továbbiakban annak reményében mutatjuk be
elõször a költségvetési kockázatelemzés általunk alkalmazott módszerét, majd az ennek
alapján elért eredményeket, hogy ennek a rendkívül jelentõs eszköznek alkalmazása a költségvetés elõkészítése során hazánkban is széles
körben teret nyer majd.

A KÖLTSÉGVETÉSI KOCKÁZATOK
FELTÁRÁSÁNAK MÓDSZERTANA
A költségvetési kockázatelemzés –
mint a makrogazdasági értékelés
sajátos mûfaja
Magyarországon a Pénzügyminisztérium és a
Magyar Nemzeti Bank mellett több kutatóintézet is készít makrogazdasági elemzéseket.

Az elõretekintõ elemzések általában prognózis
jellegûek, tehát a legfontosabb makrogazdasági mutatók alakulására tartalmaznak elõrejelzéseket. Ezek az adott intézmény legjobb tudására alapozott becslések, és egymástól függetlenül készülnek. Ezzel szemben a költségvetési kockázatelemzés nem tekinthetõ önálló
prognózisnak, és nem független a költségvetés
megalapozásánál használt kormányzati elõrejelzésektõl. Éppen ellenkezõleg, a költségvetési
kockázatelemzés a kormányzati prognózist veszi
alapnak, és azt elemzi, hogy ahhoz képest milyen
irányú és mértékû változások mekkora valószínûséggel következhetnek be. Az elemzés célja
azoknak a veszélyeknek (esélyeknek) a feltárása, amelyeknek nagy a valószínûsége és a kormányzati prognózishoz képest jelentõs mértékû eltérést okoznak, tehát a költségvetés valamely lényeges célja elérésének szempontjából
kockázatot jelentenek. Következésképpen a
kockázatelemzések is tartalmaznak becsléseket. Ezek azonban nem egy makrogazdasági
paraméter (például infláció) önálló elõrejelzései, hanem a kormányzati elõrejelzéstõl való
eltérés becsült értékei. Ráadásul eltérések pozitív és negatív irányban is jelentõs valószínûséggel bekövetkezhetnek, azaz a kockázatelemzés kétirányú kockázat meglétére is figyelmeztethet.
A gazdasági prognózisokkal szemben a költségvetési kockázatelemzés a gazdasági folyamatok alakulását nem önmagukban, hanem abból a szempontból vizsgálja, hogy azok a költségvetési célok elérését mennyiben veszélyeztetik. A tanulmányok elkészítése során a költségvetési törvényjavaslat kockázatelemzését
célszerû volt a fõbb költségvetési célok teljesíthetõségére koncentrálva elvégezni. Ezek:
•a pénzforgalmi alapon számított GFS1 – és
elsõdleges egyenleg,
•az ESA '952 alapján számított egyenleg.
Elemzésünk során tehát elsõ körben az
egyensúlyi kockázatok feltárására összpontosítottunk. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy az
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egyensúly és a növekedés között szoros kölcsönhatások vannak, ezért a növekedési kockázatok sem hagyhatók figyelmen kívül. Sõt a
magyar gazdaság jelenlegi helyzetében az egyik
legsúlyosabb egyensúlyi kockázat az, hogy a növekedési célok nem teljesülnek, és ezért a költségvetési egyensúlyt csak a jövedelemcentralizáció fokozásával lehet javítani. Ez viszont kedvezõtlenül hat vissza a gazdasági növekedésre. A késõbbiekben még visszatérünk a második
makrotanulmány ezzel kapcsolatos következtetéseire.
A költségvetési kockázatelemzés egy további mûfaji sajátossága, hogy nem foglalkozik
részletesen a költségvetés valamennyi lényeges makrogazdasági paraméterével, csak azokkal, amelyeknek esetében komoly kockázatok
megléte valószínûsíthetõ. Ezek meghatározása során jól tudtunk támaszkodni az ÁSZ-nak
a költségvetési javaslatot véleményezõ tevékenységére, amely az elmúlt években rámutatott a költségvetési tervezés számos gyenge
pontjára. E pontok kockázatelemzése több
komoly makrogazdasági kockázatot tárt fel.
A kockázatelemzések témaköreinek kiválasztása során hasznosítottuk a független szervezetek makrogazdasági prognózisait is, és azokat a paramétereket vontuk be a kockázatelemzésbe, amelyek esetében a kormányzati
prognózis jelentõsen eltért a független intézmények elõrejelzéseinek tipikus értékeitõl.
Végül komoly hasznát láttuk a FEMI korábbi
makrogazdasági elemzéseinek, amelyek arra
hívták fel a figyelmet, hogy a költségvetést
meghatározó legtöbb folyamatban hatalmas
tehetetlenségi erõ érvényesül. A determinációk magas aránya miatt egyik évrõl a másikra
nagyon nehéz lényeges változást elérni. Következésképpen érdemes kockázatelemzés alá
vonni minden olyan jelentõs kiadási és bevételi tételt, valamint makrogazdasági paramétert,
amelynek tekintetében a költségvetési törvényjavaslat, illetve a kormányzati prognózis
lényeges módosulást tartalmaz.
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Mindezekbõl következõen a kockázatelemzés egyik leglényegesebb része az elemzett
jelenség trendjeinek, az azokat jelentõsen befolyásoló tényezõknek az azonosítása. Tulajdonképpen annak a megállapítása, mi történne akkor, ha a vizsgált jelenség ugyanúgy
mûködne a jövõben, mint ahogy a múltban alakult. Ehhez fel kell tárni legalább az elmúlt
3–5 év tendenciáit, a tervezett értékektõl való
eltéréseket és azok okait. Elemzéseink során
több esetben (például bérek alakulása, az államháztartás kiadási szerkezetének változása)
a '90-es évek elejéig visszatekintettünk, és a
sûrû változások mögött jól látható trendek
rajzolódtak ki.
A múlt elemzése után térhetünk rá azoknak
az új fejleményeknek a számbavételére, amelyek
a trendtõl való eltérést eredményezhetik. Ezek
lehetnek az ország vagy a kormányzat szempontjából külsõ, környezeti hatások, de lehetnek a kormányzat döntései is. Az elõbbi esetben nemzetközi összehasonlításokhoz, nemzetközi szervezetek prognózisainak elemzéséhez folyamodtunk a külsõ folyamatok jobb
megismerése érdekében. Az utóbbi esetben viszont azt vizsgáltuk, hogy az elhatározott kormányzati intézkedések, a rendelkezésre álló eszközök elégségesek-e az elmúlt évek tendenciáinak megváltoztatásához, vagy komoly a kockázata annak, hogy a kormányzati szándék ellenére egy adott trend nem törik meg (például az
infláció nem lassul le a tervezett szintre, a
gyógyszer-támogatási kiadások nem csökkennek a kívánt mértékben). Ezen a ponton a
kockázat-, illetve a hatáselemzések találkoznak egymással, kiegészítik egymást, hiszen ha
a kiadások mérséklését vagy a bevételek növelését célzó kormányzati intézkedések nem
elég hatásosak vagy nem kívánt mellékhatásaik vannak, akkor megnõ a kockázata annak,
hogy a költségvetési egyensúllyal kapcsolatos
célok nem teljesülnek. A költségvetési kockázatelemzés tehát vizsgálja a kormányzati intézkedéseket is, de nem (szakma)politikai
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szempontból, hanem csak abból a nézõpontból, hogy azok a költségvetési célokat megfelelõen és fenntartható módon szolgálják-e.
Például az elmúlt évek egészségügyi intézkedéseit csak abból a szempontból elemeztük,
hogy azok révén valósan és tartósan elérhetõk-e azok a megtakarítások, amelyeket maga
a kormány határozott meg.
A független intézmények által készített
kockázatelemzések „politikamentességüket”
azzal is gyakran kifejezik, hogy becsléseiket
„változatlan politika” feltételezésével alakítják
ki. A FEMI sem szándékozott a vizsgált folyamatokról politikai értékelést adni. Ugyanakkor Magyarországon 2006-ban nyilvánvalóvá
vált, hogy az addig folytatott politika fenntarthatatlan, és a kormányzat a konvergenciaprogram (a továbbiakban: kp) elfogadásával
fontos változtatások mellett kötelezte el magát. Ebben a helyzetben a „változatlan politika” feltétel nem a változások elmaradásának,
hanem ellenkezõleg annak feltételezését jelenti, hogy a kormányzat végrehajtja a kp-ban
megfogalmazott intézkedéseket. Következésképpen a tanulmányokban szereplõ értékelések „kályhája” a kp.

Milyen típusú kockázatokat vettünk
figyelembe?
A költségvetési célok teljesítését különféle típusú kockázatok veszélyeztetik. Természetesen a makrogazdasági értékelés körébe tartozó
kockázatelemzésnek elsõsorban a gazdasági
jellegû kockázatokat kell feltárnia, de nem tekinthet el azok társadalmi beágyazottságától
sem. E megközelítés alapján az általunk elemzett kockázat fogalmát a következõképpen
határoztuk meg: költségvetési kockázatról akkor beszélhetünk, ha nagy a valószínûsége annak, hogy valamely, a költségvetés egyenlegét
jelentõsen befolyásoló költségvetési tétel,
gazdasági folyamat vagy makrogazdasági para-

méter számottevõen eltér a költségvetési törvényben vagy az azt megalapozó kormányzati
prognózisban rögzített értéktõl.
A költségvetési tervezés során három helyen
azonosíthatók ilyen kockázatok. Eszerint megkülönböztethetünk
•a gazdasági (társadalmi stb.) környezetbõl
közvetlenül adódó úgynevezett eredendõ
kockázatot;
•az elõkészítés során az alkalmazott becslési, elõrejelzési és tervezési módszerekkel járó úgynevezett tervezési kockázatot;
•a költségvetés végrehajtása során jelentkezõ úgynevezett végrehajtási kockázatot.
 Az eredendõ kockázatok feltárása érdekében a költségvetési bevételi és kiadási tételeket
megalapozó gazdasági folyamatokban rejlõ
kockázatokat szükséges vizsgálni. Idetartoznak
azok a kockázatok, amelyek e tételekre jelentõs
hatással lévõ piaci-pénzügyi folyamatok elõrejelzésén alapulnak, de a legjobb elõrejelzési
módszerek alkalmazása esetén is bizonytalan
kimenetûek. Az eredendõ kockázatok speciális
típusa a valutaárfolyam- és kamatkockázat.
Ezek az államadósság menedzselésével kapcsolatos terheket határozzák meg, míg az árfolyamkockázat az uniós források felhasználásánál is fontos tényezõ.
 A tervezési kockázatokat négy csoportba
sorolhatjuk:
•az adott évre vonatkozó makrogazdasági
prognózis tévedései, illetve eredményeinek
a költségvetésbe történõ beépítése során elkövetett tévedések;
•a tervév bázisévének tervezési tévedései;
•az információs rendszer hiányosságai;
•a „tervalku” miatti alul-, illetve felültervezés.
A tervezési kockázatok elsõ két csoportját
makrogazdasági kockázatnak tekintettük, így
ezek elemzésünk tárgyát képezték. Az éves
költségvetési törvény több jelentõs kiadási elõirányzata és a legfontosabb bevételi tételei
ugyanis szoros összefüggésben vannak azzal,
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hogy a kormány az adott évre vonatkozó makrogazdasági prognózisokból milyen értékeket
fogad el a költségvetési tervezés alapjául.
A makrogazdasági prognózisok esetében nem
csak eredendõ kockázatok vannak (a prognosztizált gazdasági mutatók közül nem a legnagyobb valószínûségû érték következik be), hanem tervezési kockázatok is. Ezeknek két fajtáját különböztethetjük meg: az egyik a prognózis során alkalmazott szakmai tévedés, azaz a
bekövetkezési valószínûségek helytelen megállapítása, a másik az, amikor a tervezõ nem a legnagyobb valószínûséggel bekövetkezõ értékeket fogadja el a költségvetési tervezés alapjaként. (A tervezõ olykor nyíltan vállalja, hogy
szándékosan túl óvatos vagy túl feszített értéket választott ki.)
A bázisév makrogazdasági kockázatai jelentõs kockázatot jelentenek a tárgyév költségvetésének elkészítésekor is. A költségvetési elõirányzatok bázisa ugyanis legtöbb esetben az
eredeti, esetleg – ha év közben módosításra került sor – a módosított terv és nem a várható
teljesülés. Következésképpen, ha a bázis év
egyes tételeit téves makrogazdasági prognózisra építettek és ezért e tételek túl- vagy alulteljesülnek, akkor ez átgyûrûzik a tárgyévi elõirányzatok teljesíthetõségére is.
 Végrehajtási kockázatok akkor jelentkeznek, ha valamely elõirányzat teljesíthetõsége a
végrehajtó szervek vagy az elõirányzat címzettjei részérõl intézkedést igényel, de ezen intézkedések nem, illetve nem teljes körûen vagy késedelmesen történnek meg. E kockázatok három típusát érdemes megkülönböztetni.
A végrehajtó szerveknél jelentkezõ kockázatok (például nem készülnek el idõben a végrehajtási rendeletek).
Az elõirányzat címzettjeinél jelentkezõ
kockázatok (például a kórház eladósodik, mert
nem csökkenti költségeit az elõirányzat mérséklõdésének arányában, az intézmény megszüntetése elhúzódik, kicsi a kapacitás a bevételi elõirányzat teljesítésére).
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Kiszorítási, helyettesítési kockázatok.
Ilyenek akkor jelentkeznek, ha valamilyen
költségvetési elõirányzat csökkenése esetén a
kiadások nem szûnnek meg, csak más költségvetési soron jelentkeznek (például a létszámleépítések növelik a munkanélküliséggel kapcsolatos kiadásokat vagy az ellenõrök számának
csökkenése következtében visszaesnek a bírságokból befolyó bevételek).
Tanulmányainkban mind a három típusú
kockázat meglétét vizsgáltuk, elsõsorban azokon a területeken, ahol a kp számottevõ megtakarításokat célzott meg, és e cél elérése érdekében több intézkedést is megfogalmazott.
Mindkét tanulmány feltárt ilyen jellegû kockázatokat.
Például az egészségügyi szolgáltatások
finanszírozásában az Egészségbiztosítási Alapban elért megtakarítások egy részét nem alapozta meg az egészségügyi szolgáltatók költségcsökkentése, következésképpen az intézményi szintû eladósodás súlyosbodott. Hasonlóképpen az önkormányzati finanszírozás
mérséklése az önkormányzati hitelállomány
növekedéséhez vezetett.
Több év távlatában komoly kockázatot jelent, hogy a kiszorítási és helyettesítési hatások egy része nem jelenik meg az adott év
költségvetési mérlegében, de késõbb költségvetési kiadást tesznek szükségessé (mérlegen
kívüli kockázatok). Ezek felszínre kerülhetnek – például – olyan elõzetes kötelezettségek esedékessé válásával, amelyeket a költségvetésben korábban nem kellett feltüntetni.
Az elmúlt években gyakorlat volt, hogy az
éves költségvetés tehermentesítése érdekében
a valódi terhek egy részét ideig-óráig kvázifiskális tevékenységet végzõ szervezetek viselték, elõbb-utóbb azonban e terheket a
költségvetésnek át kellett vállalnia. Következésképpen a költségvetési kockázatelemzés
nem hagyhatja figyelmen kívül ezeket az úgynevezett költségvetésen kívüli (kvázifiskális)
kockázatokat sem.
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A KOCKÁZATELEMZÉSEK EREDMÉNYEINEK
BEMUTATÁSA A BÉREK, AZ INFLÁCIÓ ÉS
AZ ADÓTERHELÉS PÉLDÁJÁN KERESZTÜL
A továbbiakban három, az elsõ makrotanulmányból vett példán szeretnénk illusztrálni a
költségvetési kockázatelemzés fent bemutatott
módszerének gyakorlati alkalmazását.

A 2008–2010. évi költségvetési tervek
béralakulással kapcsolatos kockázatai3
A kp alapváltozatában4 2008-ra elõirányzott
gazdasági-pénzügyi folyamatok egyik legbizonytalanabb tényezõje a bérek alakulása. E tekintetben maga a program is több változattal
számolt. Nyilvánvaló, hogy a bérek növekedésének üteme a költségvetés bevételeinek egyik
legfontosabb meghatározója, és az államháztartás kiadásaira (például nyugdíj) is igen komoly
hatással van rá. Ugyanakkor a bérek alakulásának a reálkonvergencia szempontjából is jelentõsége van. A külkereskedelmi forgalom egyensúlyának helyreállításához az szükséges, hogy a
háztartások fogyasztása mérséklõdjön, de legalábbis a gazdasági növekedésnél kisebb ütemben emelkedjen. Ez a követelmény szerény
mértékû gazdasági növekedés esetén csak a reálbérek csökkenése, illetve nagyon visszafogott
növekedése mellett teljesíthetõ.
Ez utóbbi követelménybõl és az infláció
gyors mérséklõdésének prognózisából kiindulva a kp alapváltozata azzal számolt, hogy
2008-ban a bruttó átlagkereset növekedési
üteme a 2007-re prognosztizált 6,7 százaléknak közel a felére, 3,5 százalékra csökken és a
késõbbiekben is csak lassan – a tervezett reálbér-emelkedéshez és az alacsony inflációhoz
igazodva – növekszik. A kp-nak ezt a prognózisát magas kockázatúnak ítéltük, és részletes
kockázatelemzésnek vetettük alá. A bérek alakulására ugyanis – a költségvetési szférán kívül – a kormány nem tud közvetlenül hatást

gyakorolni. Ezért a kp szerinti prognózis
2008-ban csak akkor teljesülhet, ha a versenyszférában a bérnövekedés a várható inflációhoz igazodik és a reálisan várható infláció nem
éri el a 3,5 százalékot.
A kockázatelemzésnél arra a kérdésre kerestük a választ, mi határozza meg a bérek alakulását a versenyszférában. Az elmúlt közel 15 év
(1993–2007) statisztikáinak elemzésével azt
vizsgáltunk meg, hogy a versenyszféra béralakulásra (a bruttó átlagbérek emelkedésére) jelentõs hatással volt-e
•a várható infláció,
•a megtapasztalt (elõzõ évi) infláció,
•a minimálbér, illetve a közszféra béreinek
emelkedése,
•a bérmegállapodás mértékrendszere.
Kockázatelemzésünknek itt csak a fontosabb
megállapításait emeljük ki. A statisztikai adatok
alapján a várható infláció és a bérek alakulása
között szisztematikus kapcsolatot nem találtunk. (Ebben az is közrejátszhatott, hogy a várható inflációt csak a különbözõ mûhelyekben
készült, egymásnak is ellentmondó elõrejelzések révén lehetett megragadni.) Ugyanakkor
elemzéseink azt a tendenciát mutatják, hogy a
versenyszférában a bruttó bérek növekedése az
elõzõ évi infláció üteméhez igazodik (lásd 1. ábra). Az 1990-es évek kedvezõtlenebb gazdasági
feltételei között ez abban nyilvánult meg, hogy
bruttó bérek egy év késéssel az infláció mértékével közel azonos ütemben emelkedtek. Ezzel
szemben 2003-tól kezdõdõen a bérek az elõzõ
évi inflációt 3–4 százalékkal meghaladó ütemben nõttek. A 2001. és 2002. évi kiugró minimálbér-emelésekhez, illetve a költségvetési
szférában bekövetkezett nagyarányú béremelésekhez a versenyszféra idõben elnyújtottan, a
bruttó bérek jelentõs emelésével igazodott. Ez
idõszakban a bérek emelkedése függetlenedett
az infláció alakulásától.
Érdekes módon a nettó bérek növekedése
kevésbé mozgott együtt az elõzõ évi inflációval, holott az lett volna logikus, ha a munkálta-
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1. ábra

AZ ÁTLAGOS KERESETEK INFLÁCIÓKÖVETÉSE A VERSENYSZFÉRÁBAN
1993–2007. JANUÁR–MÁJUS, TELJES MUNKAIDÕBEN FOGLALKOZTATOTTAK
(elõzõ év = 100%)

bruttó átlagkereset
nettó átlagkereset

tók a nettó béreket igazítják az inflációhoz. Ebbõl viszont az következett, hogy kiugró mértékben emelkedtek a reálkeresetek azokban az
években, amikor a nettó bérek növekedési üteme magasabb volt, mint a bruttó béreké.
Az adatok azt mutatják, hogy (a 2001–2002
közötti idõszak kivételével) a versenyszféra
béralakulásában orientáló szerepet játszhatott az
érdekegyeztetõ tárgyalásokon megállapított minimálbér, valamint a bruttó bérek emelésének
minimális, illetve maximális mértékére adott
ajánlás. A minimálbér és a bruttó átlagkereset
növekedése (a 2001-ben és 2002-ben végrehajtott kiugró minimálbér-emelés kivételével)
együtt mozgott (lásd 2. ábra).
A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat
végsõ változatánál figyelembe vett makrogazdasági prognózis a konvergenciaprogram hivatkozott mértékeitõl eltérõ, azoknál magasabb
elõrejelzéseket tartalmaz. A Pénzügyminisztérium az élelmiszerek árának gyors emelkedésére tekintettel a fogyasztóiár-színvonal emelke-
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fogyasztóiár-index (–1 év)
fogyasztóiár-index

désére vonatkozó prognózisát 4,5 százalékra
(1,2 százalékponttal) növelte. A 2007. évi kereseteknek az elõirányzottat lényegesen meghaladó növekedésére tekintettel a bruttó bérek
emelkedésére vonatkozó 2008. évi elõrejelzését
5,4 százalékra (1,9 százalékponttal) megemelte.
A tervezési dokumentumok szerint a versenyszférában 6,0 százalékkal, a költségvetési szférában pedig 4,4 százalékkal emelkedne a bruttó
átlagkereset 2008-ban.
A prognózis az általunk feltárt trendtõl lényeges eltérést mutat. Ha ugyanis a versenyszféra vállalatai az elmúlt években tapasztalt
magatartást folytatnák 2008-ban is, akkor a
2007. évi 7,5 százalékos inflációt 3–4 százalékkal meghaladó, azaz 10,5–11,5 százalékos bérnövelést hajtanának végre. Ez a feltételezés elsõ látásra kevéssé tûnhet reálisnak. Értékelésénél azonban figyelembe kell venni azt a tényt,
hogy a magyar gazdaság egyes szegmenseinek
teljesítménye között szélsõséges különbségek
alakultak ki, és ez a tendencia valamennyi elõ-
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2. ábra

minimálbér összege

minimálbér a bruttó átlagkereset %-ában

A MINIMÁLBÉR NAGYSÁGA ÉS ARÁNYA A BRUTTÓ ÁTLAGKERESETEKBEN
1992–2007. JANUÁR–MÁJUS, VERSENYSZFÉRA ÉS KÖLTSÉGVETÉS

minimálbér havi összege, forint
minimálbér a nemzetgazdasági bruttó átlagkereset
arányában

minimálbér a versenyszféra bruttó átlagkereset arányában
minimálbér a költségvetés bruttó átlagkereset arányában

Forrás: KSH Foglalkoztatottság és kereseti arányok, intézményi munkaügyi statisztika adatai alapján, saját számítások

rejelzés szerint 2008 és 2010 között is folytatódik. Minden prognózis azt valószínûsíti, hogy a
versenyszféra több ágazatában 2008-ban is dinamikus termelés- és exportbõvülés várható,
amely elsõsorban a termelékenység emelkedése
réven valósul meg. Itt tehát a kiugró béremelkedés fedezete is megteremtõdik. E vállalatokat
a munkaerõpiacon egyre inkább érzékelhetõ
szakemberhiány is arra készteti, hogy – az elõzõ évekhez hasonlóan – béremeléseiket saját
teljesítményükhöz és ne a magyar gazdaság átlagához igazítsák. A várhatóan kisebb teljesítménynövekedést felmutató közszolgáltató vállalatoknál pedig a dolgozók jó érdekérvényesítõ képessége valószínûsíti az inflációt meghaladó béremelést. Az adatok egyértelmûen mutatják, hogy ez a tendencia már az elmúlt években
is érvényesült. Ezt szemlélteti a 3. és a 4. ábra.
A 3. ábra tanúsága szerint a minimálbér emelésére érzékenyebb ágazatokban a minimálbér
2001. és 2002. évi nagymértékû emelései a vállalatokat nagyarányú béremelésre késztették,
ennek ellensúlyozása érdekében a következõ

három évben a béreket általában nem emelték
az inflációt lényegesen meghaladó mértékben.
Valószínû, hogy 2006. évi magasabb béremelésük mögött is kimutatható a gazdaság kifehérítésére tett intézkedések hatása. A magasabb
bérszínvonalú ágazatokban azonban ilyen mértékû hullámzást nem tapasztalunk (lásd 4. ábra). A fizikai dolgozók bruttó keresetének
emelkedését leíró görbe szorosan követi az infláció alakulását, de annál mintegy 5 százalékponttal magasabb szinten.
A versenyszférában 2006-ban és 2007-ben
megfigyelt béremelkedés is azt mutatja, hogy a
bruttó bérek emelkedésének üteme a versenyszférában meghaladja az infláció mértékét. Ez
kisebb részben egyszeri tényezõkkel is magyarázható: a magasabb adók elkerülése érdekében
a kifizetések elõrehozatala 2007-rõl 2006-ra, a
„kifehérítés” hatása. A számok ugyanakkor azt
jelzik, hogy a gazdaság egyes szektoraiban határozott törekvés van a reálbérek növelésére,
azaz az áremelkedések, az elvonások hatásának
a bérek emelésével való kompenzálására. A bé-
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rek 2008. évi emelésére irányuló nyomást
ugyanakkor enyhítheti az, hogy a hirtelen megugró inflációt kompenzáló béremelésekre már
2006 végén és 2007-ben sor került. Ennek alapján 2008-ban legvalószínûbbnek a 8 százalékot

meghaladó, de a 11 százalékot el nem érõ bérnövekedés látszik.
A versenyszférában megvalósuló magasabb
béremelés az államháztartás egészére nézve látszólag nem hordoz komoly kockázatot, sõt a
3. ábra

BRUTTÓ BÉREK ALAKULÁSA AZ ÉPÍTÕIPARBAN, KERESKEDELEMBEN, VENDÉGLÁTÁSBAN
ÉS A GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOKBAN
(fizikai foglalkozásúak)

Építóipar
Kereskedelem
Vendéglátás

Gazdasági szolgáltatás
Fogyasztóiár-index

4. ábra

BRUTTÓ BÉREK ALAKULÁSA A FELDOLGOZÓ-, ENERGIAIPARBAN ÉS A SZÁLLÍTÁSBAN
(fizikai foglalkozásúak)

Feldolgozóipar
Energia
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magasabb béremelések következtében az államháztartás bevételei is arányosan emelkednek.5
Ugyanakkor a magasabb béremelés a nyugdíjaknak, nyugdíjszerû ellátásoknak a nagyobb
összegû – bár a svájci indexálás következtében
csillapítottan arányos – emelését teszi szükségessé. Más pénzbeli társadalmi juttatások általában nem növekednek a béremelések arányában. A magasabb béremelés közvetlen hatásai
ezért összességében az államháztartás egésze
szempontjából kedvezõek. Nem feltétlenül ez a
helyzet a közvetett hatásokkal. Itt elsõsorban
azt kell megemlítenünk, hogy a versenyszféra
magasabb béremelkedése esetén még nehezebben lesz tartható az a célkitûzés, hogy a költségvetési szférában a bérek csak mérsékelten
emelkedjenek. Áttételesen az államháztartás
egyensúlyát rontja az is, ha az állami, önkormányzati tulajdonban lévõ közszolgáltató vállalatok is ki nem gazdálkodható mértékû béremelésre kényszerülnek.
A magasabb béremelés legsúlyosabb kockázatai a gazdasági egyensúly terén jelentkeznek.
A gazdasági egyensúlyi célkitûzések elérése
ugyanis azt feltételezi, hogy a lakossági fogyasztás 2008-ban is csak szerény mértékkel
(0,4 százalékkal) emelkedik. Ha viszont a bérek 2008-ban a tervezetthez képest gyorsabban
nõnek annál, mint amennyivel az infláció a tervezett mértékét meghaladja, akkor a reálbérek
emelkedése a lakossági fogyasztásnak a tervezettet meghaladó mértékû növekedéséhez vezethet. Természetesen ez igen kedvezõ is lehet,
ha a bõvülõ keresletet a hazai termelés elégíti
ki. Ellenkezõ esetben viszont az import növekedése gyorsul fel.
A bérek és az árak 2007. és 2008. évi várható
alakulása a konvergenciaprogram bérekre vonatkozó elõrejelzéseinek teljes újragondolását
teszi szükségessé. A konvergenciaprogram
ugyanis azzal számolt, hogy 2008-at követõen a
bruttó átlagkereset a köz- és a versenyszférában közel azonos 2009-ben 5 százalékos, 2010ben 5,9 százalékos ütemben nõne. A Pénzügy-

minisztérium decemberi prognózisa még nagyobb arányú mérséklõdéssel, azaz 4,5, illetve
4,9 százalékos növekedési ütemmel kalkulál.6
Ez ismét azt igényelné, hogy a versenyszféra
béremelkedése a 2008. évi mértékrõl 2009-re a
felére lassuljon. Mi a versenyszférában nem látjuk azt a tényezõt, ami a béremelkedés ilyen
arányú lassulását elõ tudná idézni.
Összefoglalóan az mondható el, hogy a versenyszférának a tervezettet meghaladó béremelkedése 2008-ban egy komoly kockázati tényezõ,
amelynek a tovagyûrûzõ hatásaival számolni
kell. Már most fel kell készülni annak a kockázatnak a kezelésére, amit 2009-ben az infláció
csökkenése és a dinamikus béremelkedés
fennmaradása jelenthet. Megoldás lehet a bérmegállapodási rendszer orientáló hatásának
erõsítése, a megtakarítások fokozott ösztönzése, illetve a hazai termelés versenyképességének növelése a hazai fogyasztási kereslet kielégítésében.

Az inflációval kapcsolatos kockázatok
elemzése7
Kockázatelemzésünk során megvizsgáltuk,
milyen tényezõk nehezíthetik azt, hogy az infláció az elkövetkezõ 3 évben tartósan 3–3,5
százalék alatt maradjon. Itt most csak az elemzés legfontosabb megállapításait foglaljuk öszsze. Az infláció 2002–2006 közötti alakulásának vizsgálata azt mutatta meg, hogy ha ezen
éveknek a fogyasztóiár-indexeit megtisztítjuk
az azokat torzító tényezõktõl (adóintézkedések, tervezettõl eltérõ központi árintézkedések, az évek közötti áthúzódó hatások ingadozásai), akkor egy viszonylag stabil 4,1–5,2 százalék közötti „nettó” árszintnövekedést tapasztalunk (lásd 1. táblázat). Következésképpen a magyarországi árszint nem konvergált a
vonatkozó maastrichti kritérium felé. Elemzésünk szerint a magyar gazdaságban számos
olyan erõ hatott (és hat ma is), ami az inflációt
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1. táblázat

A FOGYASZTÓIÁR-SZINT ALAKULÁSA AZ ÁLLAMI BEAVATKOZÁSOKNAK
AZ ÖSSZFOGYASZTÓI ÁRSZINTRE GYAKOROLT HATÁSA NÉLKÜL 2002–2008 KÖZÖTT
(növekedés százalékban)

Év

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

A fogyasztóiár-szint
A tervezettõl eltérõ
növekedése központi intézkedések
5,3
4,7
6,8
3,6
3,9
7,7
5,5

hatása
–0,4
0,0
–0,4
–0,3
0,0
0,0
0,0

Ebbõl:

Adóintézkedések
hatása
0,6
0,2
2,0
0
–1,3+1,1
2,8
0,5

Az árstatisztikai
felvétel haása az
árindexre
0,0
0,0
0,0
–0,5*
0,0
0,0
0,0

„Nettó”
árszintnövekedés
5,1
4,5
5,2
4,4
4,1
4,9
5,0

Megjegyzés: A tervezettõl eltérõ központi intézkedések döntõ többsége pénzügyi jellegû volt (például tv-elõfizetési díj eltörlése, gyógyszerek támogatásával, illetve a jövedéki termékekkel kapcsolatos pénzügyi intézkedések).
*Becslés

mintegy 2 százalékponttal az EU-15 országok
átlagos inflációs szintje felett tartja. Ennél kisebb infláció egy-egy évben csak adócsökkentések, illetve egyszeri hatások eredõjeként alakult (alakul) ki.
Magyarországon ugyanis az árindexet alapvetõen a következõ tényezõk határozzák meg.
 Magyarországon a fogyasztóiár-színvonal
növekedésének üteme – az ország nyitottságára való tekintettel – nem lehet kevesebb, mint
az EU-15-ök átlaga, amely jelenleg évi 2,3 százalék.
 Ezt az ütemet növeli az úgynevezett Balassa
–Samuelson-hatás, amely közvetve mintegy
1,0 százalékponttal megemelheti az összfogyasztóiár-szintet.
 A korábban említettek miatt a belsõ árviszonyokat érzékenyen befolyásolja a világpiaci
áralakulás, de különösen a cserearány-változás.
 A fogyasztóiár-indexet elhúzódva mérsékli, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás következtében az országba szabadon beáramló igen gyenge minõségû importtermékek
estében a használati értéket is tükrözõ árak
nem megfelelõen és azonnal érvényesültek.
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Az elmúlt évek költségvetési túlköltekezésének korrekciójából adódó, a költségek egy
jelentõs részét szükségszerûen a lakosságra
kellett terhelni, ami a fogyasztóiár-indexet is
emelte és még emeli. Az infláció alakulásának
fent bemutatott elemzése alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy igen nagy a valószínûsége annak, hogy az infláció 2008–2010
között nem lassul le a kp-ban elõirányzott mértékre.

A hazai adórendszer
teljességvizsgálata8
A 2008–2010 közötti idõszak egyik legvitatottabb gazdaságpolitikai kérdése az, hogy van-e
mód az adórendszer korszerûsítésével, hatékonyságának fokozásával az államháztartás bevételeit megfelelõ szinten tartani, és közben az
adókulcsokat mérsékelni. Egy ilyen döntés
meghozatala során mérlegelni kell azt a kockázatot, hogy az adókulcsok csökkentése eredményez-e akkora hatékonyságjavulást, mint
amekkora költségvetési bevétel az adókulcsok
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mérséklése miatt kiesik. E – szinte hitvita jellegû – kérdés eldöntésére a FEMI sem vállalkozhatott, a hazai adórendszer egy fajta hatékonyságvizsgálata, „teljességvizsgálata” révén viszont rámutatott, hogy magában az adózási
rendszerben is óriási hatékonysági tartalékok
vannak, sõt számításaink szerint az adórendszer hatékonysága 2001–2006 között a legtöbb
komponensében romlott.
A nemzetközi gyakorlatban a különbözõ
országok adórendszerének az összehasonlításakor általában a GDP-arányos adóterhelés
mértékét vetik össze egymással, amelyet az
országonként azonos módszertan szerint
(SNA, ESA '95) készített Nemzeti Számla jelentésekbõl az évenként ténylegesen realizált
adóbevételek alapján számítanak. Ez a módszer nagyvonalú összevetésre alkalmas, ám arra nem ad módot, hogy a különbözõ országok
adórendszereinek eredményességét, illetve
teljesítõképességét érzékeltesse. Ennek szemléltetésére – országonként és adónemenként –
a törvényes adóráták és a tényleges adóterhek, illetve az elvileg teljesíthetõ (potenciális)
adóbevételek és a ténylegesen teljesített adóbevételek összevetését alkalmazzák. A tényleges és a potenciális bevételek hányadosát nevezik az illetõ adónem hatékonysági mutatójának.9 Ezt az általánosan megfogalmazott
módszert a gyakorlatban többféle módon lehet alkalmazni, ami természetesen más és más
eredményekre vezet. Az alkalmazott módszer
attól is függ, mit akarunk kimutatni. Ha a
mutatóval az adótörvényben meglévõ tartalékokat is érzékeltetni akarjuk (kedvezményes
adókulcsok alkalmazása, kedvezmények az
adóalapban, adó-visszatérítések stb.) akkor
egy lényegesen alacsonyabb számot kapunk,
mint ha például az adóelkerülés mértékét
vagy az adóbeszedés hatékonyságát szeretnénk becsülni.10
A teljességvizsgálatok hazai alkalmazhatóságát nagyban korlátozza, hogy mind a mai
napig hiányzik egy komplex és megbízható

áttekintés a tényleges közterhek alakulásáról,
így az FEMI tanulmánya az elsõ komoly kísérlet a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott
teljességvizsgálat hazai adaptálására. Az adórendszer mûködési hatékonyságát jelzõ úgynevezett „teljességvizsgálat” a Nemzeti
Számlák jövedelemelosztási kategóriáira épít,
s lényegében az elvileg lehetséges és a ténylegesen teljesített adóbevételek közötti viszonyt vizsgálja, majd számítás eredményének ismeretében az eltérést elõidézõ tényezõk szerepét értékeli. A számításhoz szükséges alapadatok (mind a GDP-alkotóelemekre,
mind az eredményszemléletben készült adóbevételekre vonatkozóan) lehívhatók a Központi Statisztikai Hivatal által vezetett Nemzeti Számlákból.
Az általunk alkalmazott teljességvizsgálat
módszere a fõbb adó- és járulékbevételek esetében a következõ összefüggések számításán
alapszik.
Az áfaadónem esetében a végsõ fogyasztás
és a fogyasztási struktúra szerint súlyozott átlagos áfakulcs szorzataként határoztuk meg az
elvileg teljesíthetõ áfabevétel nagyságát, s ehhez viszonyítottuk a ténylegesen teljesített (elszámolt) nettó áfabevételt.
Az szja-adónem teljességvizsgálata során a
jövedelemalapon számolt bruttó hozzáadott
érték bérek és keresetek adatait szoroztuk az
összevonás alá tartozó jövedelmek és a különadózó jövedelmek szerint súlyozott átlagos
szja-kulcs értékével, majd az így kapott elvileg
teljesíthetõ szja-bevétel értékéhez viszonyítottuk a ténylegesen teljesített (elszámolt) szjabevételt.
A tb-járulékfizetés teljességvizsgálatakor a
Nemzeti Számla által kimutatott bérek és keresetek adatait szoroztuk a munkáltatói járulékok és munkavállalói járulékok szerint súlyozott átlagos tb-járulékkulcs értékével, majd az
így számolt elvileg teljesíthetõ járulékbevételhez viszonyítottuk a ténylegesen teljesített (elszámolt) tb-járulékok értékét.
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A társaságiadó- és osztalékadó-teljességvizsgálat a jövedelemalapon számolt bruttó
hozzáadott érték amortizációval csökkentett
mûködési eredményére épül, és ennek a tárgyévi társaságiadó-kulccsal történõ szorzata adja
az elvileg teljesíthetõ tao-bevételt, majd ezt viszonyítjuk a ténylegesen teljesített (elszámolt)
tao-bevétel értékéhez.
A teljességvizsgálat eredménye adónemenként és idõben is változó hatékonyságot mutat
(lásd 2. táblázat). Ennek – a társasági adó kivételével – jól felismerhetõ trendje, hogy az elvi
adóalapok és ez alapján az elvileg teljesíthetõ
adóbevételek értéke gyorsabb ütemben emelkedik, mint a ténylegesen realizált adóbevételek értéke.11 A növekvõ eltérések magyarázata
részben a törvényi szabályozás hiányosságaiban, részben a gazdasági teljesítmények hektikus mozgásában, részben az adóalanyi összetétel és a jogkövetõ magatartás kedvezõtlen változásában s nem utolsó sorban a kontrollmechanizmusok gyengülésében jelölhetõ meg.

A teljességvizsgálat múltra vonatkozó megállapításai az elõttünk álló idõszak feladataira is
utalnak. A kp hatályos változata és a költségvetési törvény javaslata a 2008. évre szólóan az
adóterhelés szinten tartását, ám a következõ
években a közterhek mérséklését tervezi. Ez a
szándék feltehetõen adókulcsok mérséklésében
fog megjelenni, ám az adórendszer elõzõekben
ismertetett mûködési jellemzõi arra figyelmeztetnek, hogy amennyiben az adókulcsok mérséklése nem párosul az adóhatékonyság értelmezhetõ
és érzékelhetõ javulásával, akkor a költségvetés
biztonsága, a bevételi elõirányzatok teljesülése
kerül veszélybe.
A hazai adórendszer hatékonyabb mûködtetése – nemzetközi példák igazolják – szakmailag lehetséges és a költségvetés jelen helyzetében, illetve a közteherviselés aránytalanságainak (például munka- és tõkejövedelmek közötti arányok, az átlagos jövedelmek átlagot meghaladó adóterhet viselnek) ismeretében halaszthatatlanul szükséges.
2. táblázat

A TÉNYLEGESEN TELJESÍTETT ADÓBEVÉTELEK A POTENCIÁLIS ADÓBEVÉTELEK SZÁZALÉKÁBAN
(milliárd forint)

Megnevezés
1. Áfaadónem teljességvizsgálata
Elvileg teljesíthetõ áfabevétel
Ténylegesen realizált áfabevétel
Áfateljesítés aránya (százalék)
2. szja-adónem teljességvizsgálata
Elvileg teljesíthetõ szja-bevétel
Ténylegesen realizált szja-bevétel
Szja-teljesítés aránya (százalék)
3. Tb-járulékfizetés teljességvizsgálata
Elvileg realizálható járulékfizetés
Ténylegesen realizált járulékbevétel
Járulékteljesítés aránya (százalék)
4. Tao-adónem teljességvizsgálata
Elvileg teljesíthetõ tao-bevétel
Ténylegesen realizált tao-bevétel
Tao-teljesítés aránya (százalék)

2001

2002

2003

2004

2005

2 351,6
1 236,9
52,6

2 663,0
1 357,3
51,0

2 992,6
1 539,9
51,5

3 376,9
1 831,6
54,2

3 617,0
1 856,5
51,3

3 895,4
1 928,2
49,5

1 746,2
1 116,6
65,3

1 964,6
1 273,6
65,8

2 186,9
1 314,4
60,6

2 444,6
1 350,0
55,8

2 591,6
1 437,1
55,9

2 810,9
1 579,5
55,8

2 708,2
1 768,2
65,3

3 073,3
1 978,4
64,4

3 433,1
2 148,1
62,6

3 863,7
2 305,7
59,7

4 172,2
2 495,5
59,8

4 484,0
2 655,0
59,2

887,9
351,9
39,6

985,9
396,6
40,2

1 000,1
456,7
45,7

1 092,0
512,6
46,9

1 154,5
561,8
48,7

1 250,1
647,1
51,8

Forrás: Magyarország Nemzeti Számlái (KSH), 2007 adatai alapján saját számítások
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A KÖLTSÉGVETÉSI KOCKÁZATELEMZÉSEK
(HOZZÁADOTT) ÉRTÉKE
A költségvetési kockázatelemzés módszerének
bemutatása és eredményeinek három példával
való illusztrálása után joggal merül fel a kérdés,
hogy ez a módszer és szemlélet milyen új értéket jelent a makrogazdasági elemzések más mûfajaihoz képest? Általánosságban nehéz választ
adni erre a kérdésre. Ehelyett a két tanulmány
fontosabb megállapításainak ismertetésével
próbáljuk érzékeltetni, hogyan tudna az Országgyûlés a költségvetési kockázatelemzés
rendszeresítése révén jobb (nagyobb biztonsággal teljesíthetõ, a makrogazdasági kölcsönhatásokkal jobban számoló) költségvetési törvényt elfogadni.
A cikk elején ismertetett kiindulópontokkal
összhangban az elsõ makrotanulmány egyes kiemelt kockázatok feltárását és fontos hatások
bemutatását tûzte ki célul. A kockázatok az államháztartás két szintjén és különbözõ alrendszereiben és idõszakokban más-más intenzitással jelentkeznek. A kockázatelemzés témaköreinek kiválasztásakor olyan, az államháztartási
egyensúly alakulására jelentõs hatást gyakoroló
tényezõket kerestünk, amelyeket a kormányzat
csak csekély mértékben és elsõsorban közvetett eszközökkel képes befolyásolni. Az elsõ
makrotanulmányban három ilyen tényezõt
vizsgáltunk: a versenyszféra bérnövekedését, az
inflációt és az önkormányzatok eladósodását.
A kockázatok azonosítását segítették az adórendszerrõl, az Európai Uniótól kapott támogatások felhasználásáról, valamint az egészségügyi átalakításokról készített elemzések is.
Az elsõ makrotanulmány a következõ jelentõs
kockázatokra mutatott rá:
•a gazdasági növekedés üteme 2008-ban néhány tizedszázalékkal elmarad a kp-ban
elõrejelzettõl, 2009-tõl pedig kevésbé dinamikusan gyorsul fel a GDP növekedése;
•az infláció 2008-ban lényegesen meghaladja
a kp-ban elõirányzott szintet;

•a bruttó átlagkeresetek növekedése a versenyszférában, különösen a versenyszféra
legexportképesebb alágazataiban jelentõsen
meghaladja a prognóziskészítés során figyelembe vett mértéket;
•az önkormányzatok eladósodásának folyamata felgyorsul.
A kp végrehajtásáról az Európai Bizottságnak a Pénzügyminisztérium által 2008 áprilisában készített jelentés visszaigazolja, hogy ezek
a kockázatok valóban jelen voltak, vannak a
magyar gazdaságban. Már a Pénzügyminisztérium 2008. áprilisi prognózisa is kisebb gazdasági növekedéssel, magasabb inflációval és a
versenyszférában magasabb béremelkedéssel
számol. (Az önkormányzati eladósodás várható alakulására a jelentés nem tér ki.) A jelentés
a prognózistól való eltéréseket elsõsorban külsõ hatásokra (a világgazdasági növekedés lelassulására, az energiahordozók és élelmiszerek
világméretû árdrágulására) vezeti vissza.
Ezzel szemben a FEMI értékelõ tanulmánya
mélyebb, több éven át ható, strukturális tényezõk
és a világgazdasági folyamatok alapján valószínûsítette a kockázatokat. Rámutatott a gazdasági növekedés korábbi hajtóerõinek részleges kimerülésére, az adórendszernek a növekedést
fékezõ hatásaira, a versenyszféra béralakító mechanizmusában az inflációkövetõ magatartásra,
valamint az infláció „beragadásának” veszélyét
hordozó tényezõkre. Ezért a FEMI második
makrotanulmányában – többek között – azt
elemzi, hogy a kp alapját képezõ makrogazdasági prognózistól való kedvezõtlen irányú eltérések mennyiben lehetnek egyszeri, illetve
rendszeresen ható, strukturális okok következményei.
A második makrotanulmány elemzéseit három
téma köré csoportosítottuk. Vizsgáltuk a gazdasági növekedés és egyensúly
•keresleti kockázatait, ezen belül a világgazdasági folyamatokat, az állami kereslet szerepét, az EU-támogatások hatását, a reáljövedelem és lakossági fogyasztás alakulását;
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•a gazdaság egyes területei nem megfelelõ
mûködésébõl eredõ kockázatokat, ezen belül a versenyképességre ható tényezõket, az
adórendszert, a fejlesztési támogatásokat,
az egészségügyi reformot, a közigazgatás
szervezeti rendszerének átalakítását, az önkormányzati rendszer mûködését, a foglalkoztatási folyamatokat és az eladósodás
kritikus pontjait;
•a költségvetési folyamatokban (a kiadási
szerkezet változásában, az egyenlegre ható
tényezõkben) rejlõ kockázatokat.
A FEMI második makrogazdasági tanulmányában sem vállalkozhatott arra, hogy a 2009.
évi költségvetés megalapozásához konkrét és
részletes javaslatokat adjon, de megkísérelte
megjelölni azokat a problémaköröket, amelyek
a 2009. évi költségvetés elõkészítése során további elemzést igényelnek, vagy korrekciós intézkedések meghozatalát teszik szükségessé.
A tanulmány a következõ kockázatokra hívta fel a figyelmet.
 A 2009. évi költségvetés elõkészítése során már nem csak a költségvetési egyensúly további javítása a feladat. Magyarország hosszabb
távú céljaink elérése végett hasonlóképpen fontos, hogy a javulásra minél nagyobb gazdasági
növekedés és minél kisebb infláció mellett kerüljön sor. A 2006 nyarán kezdõdött konszolidációs folyamat során ezt a hármas célt eddig
nem sikerült elérni, a költségvetési egyensúlyt
csak nagy növekedési áldozatok révén és az infláció felpörgetésével sikerült javítani. Ennek
legfõbb okát a gazdasági elemzõk abban látták,
hogy az egyensúlyteremtõ lépések között túl
magas arányt képviselt az állami bevételek növelése és túl kicsit az állami kiadások mérséklése. Ugyanakkor – legalábbis rövid távon – az állami kiadások visszafogása is csökkenti a gazdasági növekedés mért ütemét. Tanulmányunk is
arra mutatott rá, hogy az állami piac (állami
megrendelések és támogatások) reálértékben közel 10 százalékos beszûkülése jelentõs negatív hatást gyakorolt a gazdaság növekedésére.
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Ezek a növekedést lassító tényezõk 2009ben már látszólag kevésbé érvényesülnek, mivel a kp-ban elõirányzottak szerint 2009-ben
reálértékben már alig csökkennek az államháztartási kiadások, a lakosság reáljövedelme pedig a tervek szerint emelkedni fog. Az államháztartási kiadások tervezett szerkezetének általunk végzett elemzése azonban arra hívta fel
a figyelmet, hogy az állami piac reálértékben
2009-ben is mintegy 5 százalékkal szûkül és még
ezen belül is mérséklõdik a fejlesztési célú kiadások részaránya. Az állami kiadások ilyen
irányú változásának önmagában is közvetlenül
negatív hatása van a gazdasági növekedésre.
Ugyanakkor elemzéseink arra is rámutattak,
hogy Magyarországon az állami piac túl nagy és
a fejlesztési támogatásait rossz hatékonysággal
hasznosítja. Következésképpen a hatékonyság
javításával mérsékelni lehetne az állami piac beszûkülésének közvetlen negatív hatásait. Tanulmányunk ennek fontos eszközeként ajánlja
a tervezési rendszer tökéletesítését és a fejlesztéssel foglalkozó intézmények munkájának
jobb koordinálását.
 A 2009. évi makrogazdasági folyamatok
várhatóan abban térnek el leginkább a kp 2007.
decemberi prognózisától, hogy a változatlan
egyensúlyi célokat kisebb gazdasági növekedés,
magasabb infláció és a bruttó átlagkeresetek nagyobb mértékû növekedése mellett kell majd elérni. E három tényezõ együttes hatásaként az államháztartás bevételi elõirányzatait teljesíteni
lehet, az állami kiadások jelentõs részének befagyasztása árán az egyensúlyi célok is teljesíthetõk lesznek. Ugyanakkor a befagyasztás a kiadások reálértékének további csökkenése következtében negatívan befolyásolja a gazdasági
növekedést, rontja a költségvetési intézmények
és egyes lakossági csoportok helyzetét. Kívánatos lenne ezért az, hogy a lakosság reáljövedelmének tervezett növekedése minél kisebb infláció
mellett valósuljon meg.
Számításaink szerint a 2009. évi árszínvonalat költségoldalról 4–4,5 százalékos növekedés fe-

 KÖZPÉNZÜGYEK – Monetáris és fiskális rendszer 

szíti. Ez lényegesen magasabb, mint a kp decemberi változatában szereplõ prognózis (3,0
százalék) vagy a frissen módosított kormányzati prognózis (3,6 százalék), de még mindig
sokkal alacsonyabb az erre az évre reálisan várható 6 százalék körüli inflációnál. Nem mindegy ezért, hogy jövedelemoldalról milyen szívóhatások érvényesülnek. 1992 óta a versenyszféra spontán béralakítási mechanizmusában
leginkább az elõzõ évi infláció követésének
szabálya érvényesült. (Az ez év eleji adatok a
mechanizmus továbbélését sejtetik.) Ennek
következtében az infláció lassulásához a bérek
emelkedése csak késleltetetten alkalmazkodik,
és így maga is az infláció gerjesztõjévé válik.
Ezt a bûvös kört csak úgy lehet megtörni, ha a
formális érdekegyeztetés keretében a társadalmi
partnerek a reálisan várható legalacsonyabb infláció alapulvételével állapodnak meg a bérek
emelésérõl, és ennek a gyakorlatban érvényt is
szereznek.
 Elemzéseink arra mutattak rá, hogy a növekvõ munkanélküliség ellenére a munkaerõ-kínálat szerkezete és minõsége nem felel meg a
munkaerõ iránti keresletnek. Ez az illeszkedési
probléma a közeljövõben a gazdasági növekedés beindulásának egyik legsúlyosabb gátjává
válhat. Ebben a helyzetben az aktív foglalkoztatáspolitika eszközeit indokolt nagyobb
arányban a valós munkaerõigények kielégítése
érdekében felhasználni és nem átmeneti foglalkoztatási lehetõségek támogatására fordítani.
A költségvetési egyensúly megteremtése
érdekében 2006 óta megtett intézkedések legnagyobb, a 2009. évi költségvetés elõkészítésére is kiható kockázatát – az ÁSZ legújabb
vizsgálatainak tapasztalatai alapján – abban
látjuk, hogy a kormányzati döntések gyakran
nem voltak jól elõkészítve. Ennek következtében a különbözõ támogatási elõirányzatoknak a központi költségvetés szintjén érvényesített csökkentését nem követte a költségek, a kiadások hasonló arányú, tényleges mérséklése a
végrehajtás szintjén. Ezért a hiány nem szûnt

meg, csak a költségvetés központi szintje helyett
alacsonyabb szinten jelentkezik. Ilyen jelenséggel találkozhatunk például az önkormányzatoknál, az egészségügyben, a tömegközlekedésben, az átszervezett költségvetési intézményeknél. Ezért a költségvetési egyensúly
fenntarthatóságának kulcskérdése az, hogy a
költségvetési megszorítások valódi megtakarításokhoz vezessenek. Ellenkezõ esetben a súlyos
hiányt felhalmozó intézmények késõbbi konszolidálása ismét a központi költségvetés feladata lesz. Az önkormányzatok esetében még
közvetlenebb a kapcsolat, hiszen az önkormányzatok által felhalmozott adósság részét
képezi a maastrichti kritériumoknál alkalmazott mutatószámoknak.
 A nemzetközi közgazdasági irodalom is
azt hangsúlyozza, hogy stabilitást és növekedést
csak a korszerû intézményi feltételek megteremtésével lehet egyidejûleg elérni. E megállapítás
igazságtartalmát jelzi a magyar államháztartás
legutóbbi 15 éves történetének paradoxonja.
Ennek lényege, hogy az állami szerepvállalás
drasztikus csökkenése után hiába emelkedett
ismét az újraelosztási hányad, az nem vezetett a
közszektor eredményességének javulásához,
sõt egyes mutatók szerint (PISA-tesztek, egyes
halálozási mutatók, jövedelemegyenlõtlenségi
indexek, versenyképességi rangsorok) sok területen még romlott is a helyzet. Ez közvetett
bizonyíték arra vonatkozóan, hogy nem elég az
államháztartás korszerûsítésének munkáit csak
a központi költségvetés szintjén elvégezni, hanem arra a mezoszintû (szakpolitikai területeken belüli) és a mikroszintû (projekt, kiadási
program, költségvetési szerv) hatékonyságjavulás végett is szükség van, enélkül a stabilizációs intézkedések sem hoznak tartós eredményt.
Következésképpen nem halasztható az a fejlesztõmunka, amit az ÁSZ rendszeresen szorgalmaz:
•az állami feladatok szisztematikus felülvizsgálata,
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•a párhuzamos feladatellátás megszüntetése,
•a költségvetési szervek gazdálkodási rendszerének korszerûsítése,
•az önkormányzati forrásszabályozás megújítása,
•a programalapú költségvetés bevezetésének
elõkészítése.
A költségvetési kockázatelemzésnek van egy
olyan további értéke, amely túlmutat az egyes
elemzések konkrét eredményein és a demokrácia fejlõdését, a közpénzügyi szabályozás modernizálását szolgálja. A kormánytól független
(az Országgyûlés felügyelete alá tartozó) szerv által végzett költségvetési kockázatelemzés ugyanis
lényegesen megnövelheti az Országgyûlés érdemi

döntési lehetõségét a költségvetés elfogadásával
kapcsolatban. Költségvetési kérdésekben az Országgyûlés eddig csak a kormány által kidolgozott költségvetési törvényjavaslatra, annak háttéranyagaira, valamint az ÁSZ hagyományos
véleményére támaszkodhatott. Az Országgyûlés részére benyújtott (átadott) költségvetési
kockázatelemzés újabb eszköz a képviselõk
számára arra, hogy költségvetési kérdésekben
úgynevezett „tájékozott döntést” hozzanak,
azaz ne csak utólag szembesüljenek döntéseik
kockázataival. Az elsõ visszajelzések azt igazolják, hogy az Országgyûlés minden frakciója
igényli munkájának ezen új eszközzel történõ
támogatását.
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Kutasi Gábor

Az EU8+2-országok
költségvetési versenyképessége

-

E

EU8+2-országok felzárkózásához elengedhetetlen kiindulási alap a stabil üzleti környezet megteremtése, ami a fenntartható, egyensúlyi költségvetési politikával érhetõ el esetükben. A költségvetési egyensúly javítja mind a tõkevonzó képességet, mind az egységes piaci versenyképességet
elõsegítõ euró bevezetésének esélyét. Érdemes tehát megvizsgálni, hogy e gazdaságpolitikai versenyben milyen pozíciót értek el egymáshoz képest
az EU8+2-országok. A tényleges versenytársak
között felállított relatív országrangsorok mintájára az EU8+2-országok nemzeti költségvetési politikái is rangsorba rendezhetõk.
A kelet-európai EU-tagállamok számára az
Európai Gazdasági Közösség integrációs folyamataiban való részvétel kínálja az egyetlen reális lehetõséget arra, hogy felzárkózzanak a legfejlettebb országok csoportjához. Az egységes
valuta bevezetésére való felkészülésnek van egy
járulékos hatása, amely a tagállami versenyképességet és felzárkózási lehetõséget javítja. Ez
pedig a maastrichti konvergenciakritériumok
teljesítésével elért stabil üzleti környezet, azaz
az országkockázatot mérséklõ, az egyensúlyon
és kiszámíthatóságon keresztül stabilitást biztosító gazdaságpolitikai háttér. A tõkevonzó
képesség, munkaerõköltség, összgazdasági teljesítmény stb. szempontjából a tényleges versenytársak között felállított relatív országrangsorok mintájára a tanulmány a költségvetési
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politika esetében rangsorolja az EU8+2-országokat. A költségvetési politika feladata a stabil
üzleti környezet megteremtése a gazdasági
növekedés, ezen belül elsõsorban a tõkeberuházások számára. Utóbbiak teremtenek tovagyûrûzõ hatásként munkahelyeket, jövedelmet,
fizetõképességet, gazdasági hatékonyságot,
technológiai fejlõdést. Tehát a költségvetési
versenyképesség, avagy a költségvetési politikák versengése azt jelenti, hogy az a nemzeti
fiskális politika a versenyképesebb, amelyik hatékonyabb szerkezetben vagy hamarabb képes
megteremteni a legfejlettebb országokhoz való
gazdasági felzárkózáshoz szükséges stabil és támogató üzleti környezetet.

ELEMZÉSI KERET
A költségvetési politikák rangsora öt fõ szempont – a költségvetési szerkezet, az intézményi
hatékonyság, a fenntarthatóság, a rugalmasság
és a pénzügyi hatékonyság – alapján kerül öszszeállításra. Lényegében mind az öt vizsgálat a
nemzeti költségvetés erõsségeit és gyengeségeit
keresi, vagyis a költségvetés sebezhetõségét.
A költségvetési sebezhetõség fogalma azokat a
fiskális gyengeségeket fogja egybe, amelyek a
közkiadási szervezetbõl, az intézményi kapacitásból vagy a költségvetési irányításból, illetve
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szélesebb értelemben a rossz kormányzati hatékonyságból fakadnak. (Hemming és Petrie,
2000) A költségvetés sebezhetõsége mindaz,
ami nem felel meg ezeknek az elvárásoknak.
Mintegy inverze a fenntarthatóságnak, az
egyensúlynak, a stabilitásnak, a fedezett kötelezettségeknek, az átláthatóságnak. A sebezhetõség kapcsán elsõsorban azt érdemes vizsgálni,
hogy képes-e a költségvetési politika teljesíteni
az alapvetõ közép- és hosszú távú fenntarthatósági célkitûzést és az erre épülõ rövid távú költségvetési célszámokat, illetve, hogy e célkitûzéseket milyen gyenge pontok veszélyeztetik.
Amennyiben például a kezdeti tervezett hiány
eleve magas, akkor valószínûtlenebbé válik a
hosszú távú egyensúly teljesítése. Ha pedig az
automatikus bevételi stabilizátorok aránya kicsi,
akkor az év végi kimenet válik bizonytalanabbá.
Az országok rangsora úgy alakul az elemzés
végére, hogy az öt fõ szempont vizsgálati eredményei alapján rangsoralindexek kerülnek kialakításra.
A költségvetési szerkezet rangsora három
rangsoralindex (Si) alapján kerül szintén átlagolásra, amelyek további rangsor-összetevõkre
bomlanak.
S1 = kiadási rangsoralindex = [s1;1 (kiadás
mértékének rangsora) + s1;2 (tb nettó egyenlegének rangsora) + s1;3 (kamatkiadások rangsora)]/3;
S2 = bevételi rangsoralindex = [s2;1 (bevételi
igény rangsora) + s2;2 (közvetett adók súlya rangsor) + s2;3 (vagyonadó súlya rangsor) + s2;4 (társasági adó súlyának reciproka rangsor)]/4;
S3 = deficitszerkezet rangsoralindexe = [s3;1
(elsõdleges egyenleg rangsora) + s3;2 (strukturális
egyenleg rangsora)]/2.
Az intézményi hatékonyság rangsora szintén
három rangsoralindexbõl (Ii) áll:
I1 = kormányzati centralizációs index rangsora; (Gleich, 2003);
I2 = korrupcióészlelési index rangsora;
(Transparency International, Corruption Perception
Index, www.transparency.com);

I3 = hiánycéltól való eltérés átlagának rangsora.
A költségvetés fenntarthatóságának rangsora
is három rangsoralindexbõl (Fi) adódik:
F1 = elsõdleges rés rangsoralindex (Blanchard,
1990);
F2 = adórés rangsoralindex (Blanchard,
1990);
F3 = 2005-ös IFS(60;0) rangsoralindex
(Croce és Juan-Ramon, 2003).
A költségvetési rugalmasság a Standard and
Poor's (2007) FFI- (fiscal flexibility index)
rangsor szerint kerül kialakításra.
A pénzügyi hatékonyság rangsoralindexe az
adóék 2006-os rangsorának felel meg.
Az alindexek rangsora a következõ szempontok alapján került kialakításra:
•kiadás mértéke + kamatkiadás + bevételi
igény + adóék – GDP-arányosan minél kisebb, annál jobb;
•tb nettó egyenlege + elsõdleges egyenleg +
strukturális egyenleg – minél nagyobb a hiány, annál rosszabb és minél nagyobb a
többlet, annál jobb;
•adóbevételen belül a közvetett adók súlya +
a vagyonadó súlya + a társasági adó súlyának
reciprokja – minél nagyobb annál jobb;
•|IFS| minél kisebb, annál jobb;
•hiánycéltól való eltérés minél jobban eltér
negatív irányba, annál rosszabb, minél inkább eltér pozitív irányba, annál jobb.

A KÖLTSÉGVETÉS SZERKEZETI ELEMZÉSE
Amennyiben a cél az, hogy a költségvetési politikát minõsítsük nemzetközi összehasonlításban, akkor meg kell keresni az alkalmazott
költségvetés és az azt meghatározó körülmények erõsségeit és gyengeségeit. Nem elegendõ
tehát csupán a költségvetési hiány és az államadósság GDP-arányos változását vizsgálni, hiszen azok csak végeredmények, így ezekbõl
nem lehet megmondani, mely pontokon érde-
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mes beavatkozni az egyensúlyi és a fenntarthatósági cél elérése érdekében. A gyengeségek
forrását, azaz a szükséges változtatási pontokat
a költségvetés összetételében és az intézményi
szerkezetben találjuk meg. Az összetételre vonatkozóan ad segítséget a szerkezeti mutatók
rendszere.
A bevételi oldalon elõször is azt érdemes
vizsgálni, milyen mértékû a tényleges adóterhelés és ez mennyire egyenletesen terheli a társadalom különbözõ csoportjait. Elõbbit nevezi az
irodalom effektív adónak, amely számítása
azért lényeges, mert a nemzeti adótörvényekben meghatározott hivatalos adókulcsok félrevezetnek a nemzetgazdaságok közti összehasonlításban, hiszen az adóalap-számítás és a különbözõ adójóváírások, -levonások jelentõsen
módosíthatják az állam által ténylegesen elvont
adó összegét a hivatalos adókulcsokhoz képest.
A költségvetési hiány esetében azon túl,
hogy alakulása megfelel-e a maastrichti kritériumnak és az SNP-ben hosszú távon kívánatosnak tartott egyensúlyi célnak, azt érdemes elemezni, milyen tényezõk okozzák ezt a hiányt.
A tényezõket rögtön szét is kell bontani két
csoportra: a szerkezeti (strukturális) és a konjunkturális (ciklikus) tényezõkre. E két csoport ugyanis különbözõ léptékben jelent veszélyt az egyensúlyi célkitûzésre. A konjunkturális tényezõk a gazdasági ciklus mozgása
szerint változtatják az adóbevételt, ami azt jelenti, hogy hosszabb távon a ciklus recessziós
szakaszában bekövetkezett adókiesést kompenzálja a fellendülési szakasz növekvõ adóbevétele. Ez esetben tehát nem feltétlenül a ciklushoz igazodó bevételeket és kiadásokat –
azaz az automatikus stabilizátorokat – kell kiigazítani, hanem a konjunkturális kilengéseket
csillapítani. A strukturális deficit a költségvetési rendszer olyan hibáiból fakad, amelyek a
gazdasági ciklusoktól függetlenül növelik a kiadásokat vagy csökkentik az adóbevételeket.
Ez esetben kizárólag a szerkezeti átalakításokkal lehet javítani a költségvetési egyensúlyon.
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Az EU8+2-országok kiadási szerkezete
alapján a következõk állapíthatók meg.
 A legnagyobb újraelosztó pénzügyi kormányzat Magyarországon van, ahol 2006-ban a
GDP 52,96 százalékát költötte el a kormányzat, ebbõl GDP-arányosan 9,2 százalékot hitelbõl finanszírozott. A következõ ESA ‘95 kiadási csoportokban költ többet Magyarország a
többi EU8+2-országhoz képest: szociális juttatások, munkavállalók kompenzálása, kamatkiadások, fizetendõ tõkejuttatások.
 A kiadási szint mértékének szempontjából
a kirívó Magyarország után következõ csoport:
Csehország, Lengyelország és Szlovénia, ahol a
jelentõs kiadási többletet eredményezõ tételek
ugyanazok, mint a Magyarország esetében említettek. A harmadik csoportot Bulgária, Szlovákia és Lettország alkotja. Utóbbi esetében jelentõsen eltér a kiadási szerkezet az eddig említett országokétól. A legkisebb kiadási aránnyal
mûködõ kormányzatok Észtországban, Litvániában és Romániában voltak 2006-ban. (Lásd
1. ábra)
 GDP-arányosan Magyarországon a legnagyobb mértékû és részarányú a kamatteher, ami
persze nem meglepõ, hiszen ez a kiugró mértékû államadósság következménye.
 A COFOG-nómenklatúra szerint készült
statisztikából kitûnik, hogy mindegyik országban a kiadások abszolút többségét a központi
kormány költi el. A legjelentõsebb tételek a
társadalombiztosításhoz és közszolgáltatásokhoz kapcsolódnak.
 A társadalombiztosítási rendszerek mindegyik vizsgált országban jelentõs hiányt eredményeznek, de az átlaghoz képest Szlovénia,
Lengyelország és Magyarország súlyos strukturális problémákkal küzd. (Lásd 1. táblázat)
A 2005-ös adóbevételi szerkezet (lásd 2., 3.
táblázat) alapján megállapítható.
 A teljes adóterhet tekintve kiugróan magas,
a kontinentális szociális modellhez közelítõ
mértékû volt az adó- és járulékelvonás mértéke
Szlovéniában (40,5 százalék), Magyarországon
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1. ábra

EU8+2 KIADÁSI SZERKEZETÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA, 2006
(a GDP százalékában)

közbensõ fogyasztás
szociális juttatások
tõkeberuházás
munkavállalók kompenzálása

egyéb elsõdleges kiadások
kamatfizetés
támogatások
fizetendõ tõkejuttatások

Forrás: EUROSTAT
BG – Bulgária, CZ – Csehország, EE – Észtország, LA – Lettország, LI – Litvánia, HU – Magyarország, PL – Lengyelország, RO – Románia, SK –
Szlovákia, SI – Szlovénia

(38,7 százalék), Csehországban (36,3 százalék), Bulgáriában (35,9 százalék) és Lengyelországban (34,5 százalék). Szlovákia, Románia és
a balti országok esetében inkább a liberális szociális modellhez közelítõ 28 százalék és 30,8
százalék között volt ez az arány.
 Annak ellenére, hogy a fogyasztást terhelõ
közvetett adók sok szempontból a legelõnyösebbnek tûnnek (könnyen beszedhetõ a társasági adóval szemben, mert szétválik az adóalany
és az adót befizetõ személye; nem rontja a
munkaerõ-költséget az szja-val szemben, a fogyasztást fogja vissza a kamat-, osztalék- és árfolyamnyereség-adóval szemben), egyedül Bulgária esetében származik az adóbevételek több
mint 50 százaléka közvetett adókból. A többi
ország esetében 1/3–1/4 arányt képviselnek.
 A tõke GDP-arányos adóterhe kiugróan
magas volt Csehországban (7,1 százalék) és
Lengyelországban (8,4 százalék), ezzel szemben messze a legalacsonyabb a balti országokban (2,5 százalék–3,3 százalék). Ugyanakkor

Lengyelország kivételével az összes többi
EU8+2-országban az adóbevételek kevesebb
mint 20 százaléka származik a tõkét terhelõ
adókból.
 A tõke adóterhelésében Magyarország (4,5
százalék) versenyképes volt Szlovákiával (4,8
százalék) és Romániával (4,9 százalék) szemben. A 2006-os adójogszabályok változása után
viszont a tõke adóterhelése becslés alapján
meghaladja az 5 százalékot.1
 A vagyonadóban rejlõ lehetõségeket az
EU8+2-országok eddig nem használták ki, talán csak Lengyelország és Magyarország jelent
némi kivételt. Eddig talán érthetõ is volt, hogy
a gazdasági átmenet során politikailag, társadalmilag és közigazgatásilag is megvalósíthatatlannak tûnt a bevezetése. Középtávon azonban ez
a járható út akár az adóbevételek bõvítése, akár
a hatékonyabb adóbeszedés érdekében.
A deficit szerkezete kapcsán megállapítható,
hogy Magyarország, Csehország, Románia esetében jelentõsen romlott a költségvetési fegye-
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1. táblázat

TB-FINANSZÍROZÁS, 2004
(a GDP százalékában)

BG

CZ

EE

LA

LI

HU

PL

RO

SI

SK

Egészségügyi és szociális
Védelmi kiadások (COFOG) 17,2 20,0 14,6 14,5 14,3 21,7 22,0 15,8 24,5 19,6
Járulékbevételek (ESa ‘95) 10,5 15,1 10,8 8,9 8,7 12,4 12,3 9,6 15,0 13,3
Nettó egyenleg
–6,7 –4,9 –3,8 –5,6 –5,6 –9,3 –9,7 –6,2 –9,5 –6,3

EU8+2
átlag

szórás

18,42
11,66
–6,76

3,6472
2,3415
2,0560

Forrás: EUROSTAT, saját számítás

2. táblázat

FÕ ADÓBEVÉTELEK GDP-HEZ VISZONYÍTOTT ARÁNYA, 2005
(százalék)

BG
CZ
EE
LA
LI
HU
PL
RO
SI
SK

Fogyasztás adóterher
(közvetett adók)

Munkaerõ adóterher

Tõke adóterher

Teljes adóelvonás

18,4
11,4
12,9
12,4
10,9
14,6
12,2
12,4
13,9
12,5

11,8
17,8
15,4
14,2
14,6
19,6
13,9
11,0
21,7
12,6

5,7
7,1
2,5
2,8
3,3
4,5
8,4
4,6
4,9
4,8

35,9
36,3
30,8
29,4
28,8
38,7
34,5
28,0
40,5
29,9

Forrás: EUROSTAT, letöltés 2007. július 25, europa.eu.int/comm/eurostat

3. táblázat

TÕKEJÖVEDELMEK ADÓZTATÁSÁNAK FELBONTÁSA, 2005
(a GDP százalékában)

Társasági adó
BG
CZ
EE
LA
LI
HU
PL
RO
SI
SK

3,1
4,5
1,4
2,0
2,1
2,2
2,5
2,7
2,9
2,8

Önfoglalkoztatók Háztartások tõkejöadóterher
vedelmének adóterher
1,8
1,7
0,1
0,1
0,2
0,3
3,5
0,5
0,8
1,2

Forrás: EUROSTAT, letöltés 2007. július 25, europa.eu.int/comm/eurostat
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0,1
0,1
0,3
0,0
0,4
0,6
0,2
0,8
0,2
0,0

Vagyonadó
0,7
0,7
0,6
0,7
0,6
1,3
2,2
0,6
1.0
0,7
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lem 2000 és 2006 között, mert a kamatfizetések
nélküli elsõdleges egyenleg euróban mérve folyamatosan romlott, és GDP-arányosan is csak
Magyarországon sikerült ezt a romlást megállítani. Ezen kívül Szlovákia esetében is megfigyelhetõ, hogy a még negatív tartományban lévõ elsõdleges egyenleg 2005-tõl kezdve újra
növekedésnek indult mind euróban, mind
GDP-arányosan mérve. (Lásd 4., 5., 6. táblázat)
Észtországban és Bulgáriában 2003-tól, Szlovéniában és Litvániában 2004-tõl, Lettország-

ban pedig 2005-tõl sikerült elérni elsõdleges
többletet. Ez azt jelenti, hogy a kiadások és a
bevételek egyenlege után pozitív összegû fedezet marad az adósságszolgálatra is. Azonban ez
a fedezet sem mindenütt elegendõ. Kizárólag
Észtországban, Lettországban és Bulgáriában
volt elegendõ az elsõdleges többlet arra, hogy
fedezze a kamatkiadásokat 2006-ban, ami a
többi ország számára újabb kölcsönfelvételt
vagy államkötvény-kibocsátást jelent.
Ahol nem csökken a leírtakkal párhuzamo4. táblázat

ELSÕDLEGES EGYENLEG
(a GDP százalékában)

Euro-12
Csehország
Magyarország
Lengyelország
Észtország
Lettország
Litvánia
Szlovénia
Szlovákia
Bulgária
Románia

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2,9
–2,5
1,9
0,6
–3,4
–4,1
–4,1
0,2
–3,1
:
:

4,2
–2,8
2,6
1,4
–0,3
–1,8
–0,8
–1,0
–8,2
:
:

2,2
–4,8
1,0
–0,7
0,5
–1,1
–0,4
–0,4
–2,0
:
:

1,0
–5,5
–4,3
–0,4
0,6
–1,5
–0,2
–0,2
–4,1
:
0,5

0,2
–5,5
–3,2
–3,3
2,3
–0,9
0,0
–0,7
–0,2
1,3
0,1

0,3
–1,7
–2,1
–2,9
2,5
–0,3
–0,6
–0,5
–0,2
4,0
–0,1

0,5
–2,4
–3,7
–1,5
2,5
0,3
0,3
0,2
–1,3
3,4
–0,3

1,3
–1,8
–5,3
–1,5
3,9
0,9
0,2
0,2
–2,0
4,6
–1,1

Forrás: EUROSTAT

5. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT
(a GDP százalékában)

Euro–12
Csehország
Magyarország
Lengyelország
Észtország
Lettország
Litvánia
Szlovénia
Szlovákia
Bulgária
Románia

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

–1,3
–3,7
–5,5
–1,8
–3,7
–5,3
–2,8
–2,1
–6,4
:
–4,5

0,0
–3,7
–2,9
–1,5
–0,2
–2,8
–3,2
–3,8
–11,8
:
–4,6

–1,8
–5,7
–3,4
–3,7
–0,3
–2,1
–2,1
–4,1
–6,5
:
–3,3

–2,5
–6,8
–8,2
–3,2
0,4
–2,3
–1,5
–2,5
–7,7
:
–2,0

–3,0
–6,6
–7,2
–6,3
2,0
–1,6
–1,3
–2,8
–2,7
–0,9
–1,5

–2,8
–2,9
–6,5
–5,7
2,3
–1,0
–1,5
–2,3
–2,4
2,1
–1,5

–2,5
–3,5
–7,8
–4,3
3,3
–0,2
–0,5
–1,5
–2,8
1,9
–1,4

–1,6
–2,9
–9,2
–3,9
3,8
0,4
–0,3
–1,4
–3,4
3,3
–1,9

Forrás: EUROSTAT
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6. táblázat

ÁLLAMHÁZTARTÁSI EGYENLEG, STRUKTURÁLIS EGYENLEG
ÉS EZEKEN BELÜL A NYUGDÍJREFORM HATÁSA
(a GDP százalékában)

Bulgária
Államháztartás egyenlege
Strukturális egyenleg
ebbõl nyugdíjreform hatása
Csehország
Államháztartás egyenlege
Strukturális egyenleg
ebbõl nyugdíjreform hatása
Észtország
Államháztartás egyenlege
Strukturális egyenleg
ebbõl nyugdíjreform hatása
Magyarország
Államháztartás egyenlege
Strukturális egyenleg
ebbõl nyugdíjreform hatása
Lettország
Államháztartás egyenlege
Strukturális egyenleg
ebbõl nyugdíjreform hatása
Litvánia
Államháztartás egyenlege
Strukturális egyenleg
ebbõl nyugdíjreform hatása
Lengyelország
Államháztartás egyenlege
Strukturális egyenleg
ebbõl nyugdíjreform hatása
Románia
Államháztartás egyenlege
Strukturális egyenleg
ebbõl nyugdíjreform hatása
Szlovákia
Államháztartás egyenlege
Strukturális egyenleg
ebbõl nyugdíjreform hatása
Szlovénia
Államháztartás egyenlege
Strukturális egyenleg
ebbõl nyugdíjreform hatása

2005

2006

2007

2008

2009

2,4
2,4
..

3,2
2,9
0,6

0,8
0,4
2,6

1,5
1,0
0,6

1,5
1,1
0,1

–3,6
–3,6
..

–3,5
–3,8
–0,2

–4,0
–4,2
–0,4

–3,5
–3,6
0,6

–3,0
–3,0
0,6

2,3
2,1
..

2,6
1,7
0,4

1,2
1,2
–1,1

1,3
1,3
0,6

1,6
1,6
0,4

–7,8
–8,1
..

–10,1
–9,7
–1,5

–6,8
–5,7
4,1

–4,3
–3,8
1,8

–3,2
–2,8
1,0

0,1
0,0
..

–0,4
–0,9
–0,9

–1,3
–1,8
–0,9

–0,9
–1,1
0,7

–0,4
–0,5
0,6

–0,5
–1,0
..

–1,2
–2,0
–0,8

–0,9
–1,7
0,6

–0,5
–1,0
0,7

0,0
–0,2
0,8

–4,3
–4,1
..

–3,9
–3,9
0,4

–3,4
–3,4
0,5

–,31
–3,1
0,4

–2,9
–3,0
0,3

–0,8
–1,8
..

–2,3
–3,3
–1,5

–2,7
–3,7
–0,4

–2,4
–3,4
0,4

–1,9
–2,7
0,6

–3,1
–2,3
..

–3,7
–3,8
–0,9

–2,9
–3,0
0,7

–2,4
–2,5
0,6

–1,9
–1,9
0,6

–1,4
–1,2
..

–1,6
–1,7
–0,5

–1,5
–1,6
0,1

–1,6
–1,8
–0,2

–1,0
–1,0
0,8

Forrás: aktualizált nemzeti konvergenciaprogramok
strukturális egyenleg = államháztartási hiány – ciklikus elem
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san az államadósság, ott megkérdõjelezõdik a
költségvetési szerkezet fenntarthatósága. Ez
esetben Magyarország és Lengyelország kapcsán egyértelmû, hogy nem fenntartható a
2006-ig folytatott költségvetési politika, hiszen
a GDP-arányos államadósság bõvült. Az költségvetési hiány alakulását tekintve Magyarország mellett Szlovákiában és Romániában távolodott az egyenleg az egyensúlytól. Utóbbi két
országban ugyan még messze volt a 2006-os
deficit a 3 százalékos kritériumtól, de a kormányzati többletfogyasztások inflációs hatásán
keresztül is veszélyeztetheti ezen országok
euróbevezetési célkitûzését.

A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA
ÉS A KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZÉS
INTÉZMÉNYI JELLEMZÕI
Az intézményi mûködés jellege és összetétele
alapvetõen meghatározza, mennyire lehet hatékony a költségvetési politika. Hiába dolgoz ki a
pénzügyminisztérium egyensúlyi költségvetést,
ha azután akár már a kormányban más elõterjesztést hagynak jóvá, vagy az állami intézmények nem hajtják végre. Az intézményi mutatók szintén a költségvetés gyengeségeit és sebezhetõségét keresik, de nem a költségvetés
belsõ összetételében, hanem azokban a folyamatokban és intézményi jellemzõkben, amelyek
a költségvetési tervezéstõl a végrehajtás lezárásáig befolyásolják azt, mennyire téríthetõ el a
kiadási és bevételi szerkezet az eredeti céloktól.
Intézményi szempontból nagyon hasonló
szerkezetet mutatnak az EU8+2-országok.
A demokratikus politikai átmenet eredményeképpen hasonló politikai döntéshozó és ellenõrzõ intézményrendszer jött létre. Mindegyik
nemzeti rendszer a többpárti koalíciós kormányzásra épül, amely eleve meghatározza azt, hogy a
pénzügyminiszternek korlátozott befolyása van
a szaktárcák kiadási kereteinek megnyirbálására.
A pénzügyminiszter befolyása nagyjából minde-

nütt ugyanakkora. Egyetlen kivétel talán Észtország, ahol a költségvetés megalkotására vonatkozó törvény jogot ad a pénzügyminiszternek arra,
hogy kihagyjon vagy megváltoztasson kiadási tételeket a költségvetési törvénytervezetben.
Gleich (2003, 17–18. oldal) ezen kívül még két
erõsebb miniszterelnöki pozíciót emel ki: Szlovéniában és Lettországban a miniszterelnök felülbírálhatja a kabinet döntését.
A költségvetési fegyelem eszközei szempontjából viszont igen vegyes a kép, bár alapvetõen az a – nemzetközileg is megfigyelhetõ
költségvetés-tervezési – tendencia, hogy kötelezõ erejû korlátokat építsenek be a tervezési és
a végrehajtási rendszerbe. Szlovénia, Észtország, Lettország, Bulgária és Csehország esetében függetlenül, szétválasztva tervezik a kiadási igényeket (a szakminisztériumok) és a kiadási célszámokat (a pénzügyi szervek). Magyarországon, Szlovákiában, Romániában, Litvániában és Lengyelországban viszont a költségvetési célszámokat a kiadási igények ismeretében
állapítják meg. Egyik megoldás sem garancia
azonban önmagában arra, hogy a kiadási szaktárcákat kötné bármi a célszámok betartására.
Az államadósságra vonatkozó korlátozás csupán három országban létezik: Észtországban a
külföldi kölcsönök felvételére van korlát, Lettországban nem kötelezõ erejû, irányadó szabályozás van, Lengyelországban viszont szigorú
költségvetési plafont rögzítettek az alkotmányban, ami a GDP 60 százaléka. (Gleich, 2003)
Szlovéniában olyan többéves költségvetéstervezési rendszer mûködik, amely egyedülálló
felépítésében és hatékonyságában is nemcsak
az EU8+2, hanem az OECD-országok között
is. Minden évben görgetve a két következõ évre tervezik meg és fogadják el a költségvetést.
Természetesen a második évit az azt megelõzõ
évben újratárgyalják, tehát nem lehet mellõzni
minden második évben a költségvetés tervezését és vitáját, de ekkor már nagyon korlátozott
mozgástér van a módosításokra. Kraan és
Wehner (2005) szerint ez azért képes hatéko-
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nyan javítani a költségvetési fegyelmet, mert
egyrészt a szaktárcákat elõregondolkodásra
kényszeríti, így viszont a pénzügyminiszter
elõre tudja azok középtávú kiadásnövelési igényeit, ami számára információs elõny. Másrészt
a második év újratárgyalásakor már csak korlátozott mértékû változtatás lehetséges, ami javítja a költségvetési politika kiszámíthatóságát.
És vegyük észre azt is, hogy a szlovén esetben
úgymond mindig a „második évben” vannak,
hiszen itt nem kétévenként újrainduló, megszakításos lépcsõzetességrõl, hanem folyamatosságról van szó. Azaz az éppen következõ mindenkori költségvetési évre a szaktárcák mozgástere a kiadási igények bõvítése szempontjából mindig korlátozott.
Csehországban 2006-tól alkalmazzák a többéves költségvetés-tervezést, amelyet költségvetési fegyelem szempontjából támogat a 2004ben bevezetett kötött költségvetési naptár a
tervezésre vonatkozóan. A többéves tervezés a
következõ évre természetesen a részletes éves
költségvetést állítja össze, a második évre meghatározza a keretszámokat és az összkiadás
összegére a kiadási limitet is, a harmadik évre
pedig csak a keretszámokat. Ezen kívül a második és a harmadik évre kormányülésen vitatják
meg a szaktárcák kiadási kereteihez kapcsolódó
elõrejelzéseket. (Sedmihradská és Klazar, 2003)
Litvániában az úgynevezett Minisztertanácsi
Bizottság (Senior Cabinet Comittee) feladata,
hogy ajánlást tegyen a költségvetési célszámokra és a stratégiai tervekre. Romániában és Csehországban a pénzügyminiszter és a miniszterelnök határozza meg az egyes szaktárcák kiadási
limitjeit, de csak a kiadási igények ismeretében.
Magyarországon, az EU8+2-csoportban egyedüliként, hónapokkal a végleges költségvetési
törvényjavaslat elõtt a parlament szavaz az átfogó költségvetési számokról és a deficitrõl. Ez
azt jelenti, hogy látszólag a költségvetés-tervezés folyamatába is be van vonva az országgyûlés, bár valójában az EU8+2-országok mindegyikében a parlamentnek csak formális dön-
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téshozói szerepe van, kivéve azokat az eseteket,
amikor kisebbségbe kerül a kormányzat valamelyik koalíciós partner kilépése (Szlovákia,
2004; Románia, 2005; Litvánia, 2006; Lengyelország, 2007) vagy választási patthelyzet
(Csehország, 2006) miatt.
A költségvetési tervezés és végrehajtás intézményi hatékonyságáról a legtöbbet a kormányzati centralizációs index felbontása és elemzése
árul el. Ha összevetjük a vizsgált országokat a
2003-as adatok alapján (Lásd 7. táblázat, 2. ábra), akkor a költségvetési szempontból fegyelmezett országok – Szlovénia, Szlovákia, Észtország, Lettország, Litvánia, Bulgária – abban
különbözik a lazább fegyelmû országoktól –
Magyarországtól, Lengyelországtól, Csehországtól és Romániától, – hogy szembetûnõen
jobb eredményt érnek el összességében a végrehajtási fázisban. (Lásd 8. táblázat) Azaz a
költségvetési törvény alkalmazásakor kevésbé
van lehetõségük eltérni az eredeti tervtõl és
megváltoztatni a jogszabályt, illetve ha ezt
megteszik, akkor e mögött erõs törvényi/törvényhozási felhatalmazás áll. Ezen kívül még
jellemzõen a pénzügyminisztérium befolyása
erõsebb a költségvetési célszámok meghatározásakor a fegyelmezett országokban, Litvánia
kivételével. (2/a., 2/b. ábra)
A kormányzati centralizációs index értéke
kiugróan a legalacsonyabb Magyarországon és
Romániában, amely azt jelenti, hogy a költségvetési fegyelem e két országban a leglazább. Az
OECD (2006, 261., 273–75. oldal) megállapítja, hogy Magyarországon túlzott a lazítás minden egyes választási idõszakban, és 2002 után
nem is történt jelentõs szigorítás a diszkrecionális kiadásbõvítés korrigálására. Ezen kívül
„hiányoznak a költségvetési fegyelem világos szabályai”: Nincsenek kiadási plafonok; nincs
meghatározva, mi történjen bevételkiesés esetén; hiányzik a miniszteri döntések pénzügyi
hatásának felmérése; a végrehajtás szabályai
sem egyértelmûek. Nem átlátható a költségvetés módosítása, mert nincs standard tájékozta-
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8. táblázat

A KÖLTSÉGVETÉSI FEGYELMET JAVÍTÓ ESZKÖZÖK LÉTE AZ EU8+2-ORSZÁGOKBAN
BG
Államadósság-limit
Kiadási igényektõl független
pénzügyi tervezés a keretszámok
esetében
A pénzügyminisztérium egyedül
felel a makro-elõrejelzési keret
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Kiadási plafon az egyes szaktárcák
vagy a fõbb kiadási tételek esetében
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Forrás: saját összeállítás

tási mechanizmus és pénzügyi hatásbemutatás
módosítások esetére. Továbbá átláthatatlanok
az elõrejelzések, mert a pénzügyminisztérium
nem publikálja a részletes számításokat, és az
elõrejelzési módszertanról nincs nyilvános
szakmai vita, ami nem segíti a tökéletesítést.
Szlovénia mintájára a független elõrejelzõ intézet létrehozását szükségesnek véli az OECDjelentés. A magyar költségvetés sebezhetõségének egyik fõ okát az OECD (2006) a költségvetés elkészítési folyamatában látja, mert az az
aktuális deficitre és költségvetési évre összpontosít, nem pedig a ciklikusan kiigazított hiányra, azaz nem középtávra. Ezért számos kiadás
nem az aktuális, hanem mindig a következõ évre/évekre átsorolva jelenik meg.
Romániában ennél valamivel hatékonyabb
mechanizmusok és szabályok biztosítják a költségvetési fegyelmet a 2001-es költségvetési tervezésrõl szóló törvény óta. A kormány az éppen következõ három évre – évente felülvizsgálva – kiadási plafonokat határoz meg. Ezek után
van lehetõsége a szaktárcáknak az éves kiadási
irányszámokat meghatározni, amibe viszont a
pénzügyminiszternek nincs beleszólása. A román költségvetés-tervezés pozitív jellemzõje,
hogy középtávra határozza meg a költségvetési
célkitûzési keretet, és ebben a célkitûzésben a
3 százalék alatti GDP-arányos deficit is benne
foglaltatik. Viszont ez a célkitûzési keret nem
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törvényerejû, inkább elõrejelzés, így könnyen
módosítható. (Ruffner et al., 2005)
Mind Ruffner et al. (2005), mind Kraan és
Wehner (2005) megemlíti, hogy Romániában és
Szlovéniában is nagyon részletes a költségvetés
számlaszerkezeti felbontása, ami több ezer –
Szlovéniában például nagyjából 9000 – költségvetési sort jelent. Ez a felbontás alapesetben
nagy mértékben rontja a költségvetési rugalmasságot, mert elaprózva rögzíti a forrásfelhasználást. Románia esetében érvényesül is a
rugalmatlanság. Szlovénia esetében viszont a
„Költségvetés végrehajtásáról szóló törvény”
megengedi a kormány számára a gyors rendelettel való átcsoportosítást a kiadási tételek között, amely biztosítja a rugalmasságot a végrehajtás során.
Érdemes megvizsgálni a korrupció szintjét
is, mint az üzleti környezetet rontó tényezõt.
A Transparency International által évrõl évre
felmért korrupcióészlelési mutató (Corruption
Perception Index) alapján elmondható, hogy
Szlovénia és Észtország kiemelkedõen kedvezõnek tûnik közéleti tisztaság és közigazgatási
átláthatóság szempontjából a magángazdasági
döntéshozók számára. Ettõl lemaradva alakult
ki egy boly, amelyben Csehország, Szlovákia,
Lettország és Litvánia 2005-ben és 2006-ban
erõteljesen közelítette a csoportot vezetõ Magyarország átláthatóságát. Csehország ráadásul
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2/a ábra

KORMÁNYZATI CENTRALIZÁCIÓS INDEX ÉS RÉSZINDEXEI
AZ EU8+2-ORSZÁGOKBAN

(3) Végrehajtási fázis
Kormányzati Centralizációs Index

(1) Elõkészítési fázis
(2) Törvényhozási fázis
Forrás: saját számítás, a 7. táblázat alapján

2/b ábra

KORMÁNYZATI CENTRALIZÁCIÓS INDEX FELBONTÁSA AZ EU8+2-ORSZÁGOKBAN
Balti
országok

Észtország
Litvánia

Lettország

Törekvõ közép-európai
országok

Szlovákia
Bulgária

Szlovénia

Kevésbé fegyelmezett
közép-európai országok

Magyaro.
Románia

Csehország
Lengyelország

A tizenhárom értéktengely a 1-tõl 13-ig az egyes alindexeket jelöli. 1. kötelezõ érvényû költségvetési szabály léte; 2. a költségvetési döntéshozatal
menetrendje; 3. A költségvetési tervezet összeállítása; 4. A költségvetési lyukak miatti ellentétek összeegyeztetéséért felelõs személyek; 5. A törvényhozás két házának egymáshoz viszonyított befolyása; 6. A törvényhozás korlátai a költségvetés kormányzati elõterjesztésének módosítására; 7. A szavazás menetrendje; 8. A végrehajtó hatalom és a parlament egymáshoz viszonyított befolyása; 9. A köztársasági elnök szerepe a költségvetési folyamatban; 10. A végrehajtás során rugalmasság; 11. Kiadási fejezetek közötti átmozgatás; 12. Fel nem használt pénzalapok átvitele a következõ évre;
13. A költségvetési hiánycéltól való eltérés esetén elinduló eljárás
Forrás: saját számítás, 7. táblázat alapján
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3. ábra

KORRUPCIÓS ÉSZLELÉSI INDEX
(10 a legjobb, 0 a legrosszabb érték)

Forrás: Transparency International, http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi, letöltés 2007.július 16.
Megjegyzés: az EU-15-ök értéke 7 és 9 között volt 2006-ban.

egy jelentõs bizalmi válság után tudta elérni újra 2006-ban az 1998-as szintet. A harmadik
csoportban jelentõsen rosszabb átláthatósági
adatokkal stagnál Lengyelország, amelyet már
2002-ben megelõzött Bulgária, de Románia is
felzárkózóban van hozzá. (Lásd 3. ábra)
A hiánycéltól való eltérés vizsgálata esetében
a 2002-es elõcsatlakozási program (PEP) alapján 2002 és 2005 közötti, illetve a 2004-es elsõ
konvergenciaprogram 2006-os idõszakra vonatkozó egyenlegcél alapján került sor számításokra. Szándékosan nem került figyelembevételre a programok késõbbi módosítása, hogy
felmérhetõ legyen, mennyire képesek az
EU8+2-országok a pontos tervezésre és a költségvetési fegyelem fenntartására középtávon.
A tervtõl való pozitív eltérés – kisebb tényleges
hiány vagy nagyobb tényleges többlet – a költségvetési fegyelem szigorításaként értelmezendõ, tehát a terv betartásánál jobb teljesítménynek minõsül. (Lásd 4. ábra)
Az eltérések vizsgálata alapján megállapítható, hogy Magyarország pénzügyi kormányzata
vagy nagyon nem tud tervezni, vagy nagyon
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nem veszi komolyan a kitûzött célokat, amit
egyébként az OECD (2006) is kiemelten kifogásolt. Az éves deficitcélhoz képest átlagosan a
GDP több mint 4 százalékával lett nagyobb a
tényleges költségvetési hiány. 2006-ban pedig
már a GDP 6,5 százaléka volt a különbség.
Ezen kívül csak Lengyelországban és Szlovéniában kifogásolható még az alultervezés, de ez is
jóval szerényebb (1,4 százalékos, illetve 0,87
százalékos) átlagú. Szlovákia esetében a 2004-es
kormányváltás eredményeképp bekövetkezõ
költségvetési lazítás rontotta a teljesítményt.
A többi EU8+2-ország jellemzõen, minden évben a pozitív irányba tért el az egyenlegcéltól.

A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA
FENNTARTHATÓSÁGA
A fenntarthatóság egyszerûen azt jelenti, hogy
az adott folyamat, tevékenység, politika folytatható-e akár véges, akár végtelen idõtávúnak
tekintett jövõben. Amennyiben valamit fenntarthatatlannak minõsítünk, akkor olyan vára-
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4/a ábra

A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNYTERVTÕL VALÓ ELTÉRÉS MÉRTÉKE, 2002–2006
(a GDP százalékában)

BG
CZ
EE
LA
LI

HU
PL
RO
SI
SK

EU8+2-átlag
balti átlag
visegrádi 4+SI átlaga
közép-európai átlag

Forrás: saját számítás a PEP-ek és konvergenciaprogramok, illetve EUROSTAT alapján

4/b ábra

A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNYTERVTÕL VALÓ ELTÉRÉS ÁTLAGA ÉS SZÓRÁSA, 2002–2006

átlag

közép-európai átlag

visegrádi 4+SI átlaga

balti átlag

EU8+2 átlag

SK

SI

RO

PL

HU

LI

LA

EE

CZ

BG

(a GDP százalékában)

szórás

Forrás: saját számítás a PEP-ek és konvergenciaprogramok, illetve EUROSTAT alapján

kozással élünk, hogy bizonyos jelenségek megszakítják, ellehetetlenítik az addigi mechanizmusokat. A költségvetési politika esetében arról van szó, hogy ha folyamatosan hiányos a
költségvetés (elsõdleges) egyenlege, az egyre
csak növeli az államadósság állományát. Az ela-

dósodás miatt pedig egyre inkább kockázatossá
válnak az adósságot megtestesítõ államkötvények visszavásárlási, illetve kamatfizetési szempontból. Így a költségvetési politika fenntarthatósága elsõsorban a reálkamat és a gazdasági
növekedés függvénye.
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Croce és Juan Ramon (2003) kidolgozta a
költségvetési fenntarthatóság jelzõszámát (IFS
– indicator of fiscal sustainability), ami a következõképpen áll össze:

,
ahol
pst az elsõdleges egyenleg tényleges többlete,
ps* az elsõdleges egyenleg célértéke,
bt–1 az elõzõ idõszakról megörökölt adósságráta,
b* az adósságállomány célértéke,
rt a reálkamat,
Jtreal a reál GDP-növekedés.
Az IFS abszolút értéke 1-hez képest értelmezhetõ. Amennyiben |IFS| < 1, akkor a költségvetési politika konvergál a fenntarthatósághoz.
Blanchard (1990) több jelzõszámot is kidolgozott a fenntarthatóság megállapítására, amelyek különösen azért fontos mutatók, mert bevételi oldalról is vizsgálja a stabilitást. Az (I.)
elsõdleges költségvetési rés jelzõszáma (primary gap indicator), amely a strukturális elsõd~
leges hiány ( d) és az aktuális hiány GDP-arányos különbségeként adódik:
~

d = (Jt – rt)*bt ,
~

elsõdleges rés = d – dt = (Jt – rt)*bt – dt,
Amennyiben a különbség nullánál kisebb, a
túlzott költségvetési hiány destabilizálja a költségvetési politikát.
~
Az (II.) adórés jelzõszáma a strukturális (W )
és a tényleges (Wt) adóráták közti különbséget
értékeli:
~
W = gt – (Jt – rt)bt, illetve
~
adórés = Wt – W = Wt + (Jt – rt)bt – gt .
Amennyiben az adórés nullánál kisebb, akkor a jelenlegi adóbevételek nem elegendõk az
egyensúly megteremtéséhez.
A 2000 és 2005 közötti idõszak fenntarthatósági indexeit vizsgálva, az EU8+2-országok
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költségvetési fenntarthatóságáról a következõk
állapíthatók meg.
X Az elsõdleges (költségvetési) rés alapján
Bulgária, Észtország esetében a teljes idõszakban, illetve Lettország esetében az utolsó két
évben volt nettó többlettartalék, ami lehetõvé
tett volna költségvetési lazítást. A balti országok egyébként ezt a költségvetési tartalékot
középtávú (2006–2011) jövedelemadó-csökkentésre használják fel, mint az a 8. fejezetben
említésre került. Litvánia 2005-re jutott el
egyenletes javulással a fenntarthatóság állapotába. Szlovákia esetében 2004-ig folyamatos volt
a javulás a fiskális fenntarthatóságban, de a
2004-es kormányváltás következtében megtörtént költségvetési lazítás 2005-ben már újra a
fenntarthatatlanság állapotába sodorta a szlovák államháztartást.
Hosszabb távon Csehország és Szlovénia
trendje is biztatóan folyamatos javulást mutat,
de 2005-ben GDP-arányosan még mindig
2 százalék körüli mértékben túllépték a fenntartható elsõdleges egyenleg szintjét. Lengyelország a GDP 4 százaléka és 7 százaléka közötti többlet hiánnyal ingadozva egyenletesen
rossz teljesítményt, fenntarthatatlan elsõdleges
deficitet produkált. Magyarország a vizsgált
idõszakban folyamatos romlást mutat a fenntarthatatlanság állapotában, kivéve a 2004-es
egyszeri kiigazítást, aminek a hatása 2005-ben
már újra eltûnt, és a GDP 7,36 százalékának
megfelelõ értékû kiadásokra nem volt már
fenntarthatóan finanszírozható fedezet.
Y Az adórés gyakorlatilag megerõsíti az elsõdleges rés eredményeit (lásd 9. táblázat).
Azonban annyiban kiegészíti azt, hogy egyik
EU8+2-országban sem volt elegendõ a kormányzati bevétel a kiadások finanszírozására.
Tehát 2000 és 2005 között mindegyik ország
kötvény- és/vagy kölcsönfinanszírozásra szorult. Ugyanakkor Bulgária, Észtország, Litvánia, Románia és Szlovákia jelentõsen mérsékelte a bevételi hiányt. Továbbá Csehországban,
Lettországban és Szlovéniában is, ha enyhébb
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9. táblázat

BLANCHARD-FÉLE ELSÕDLEGES KÖLTSÉGVETÉSI RÉS ÉS ADÓRÉS, EU8+2, 2000–2005
~

~

W = gt – (Jt – rt)*bt,,

d = (Jt – rt)*bt ,

adórés = tg = Wt –Wpermanens

elsõdleges rés = pg =dpermanens –dt

BG

~

d
pg
~
CZ
d
pg
~
EE
d
pg
~
LA
d
pg
~
LI
d
pg
~
HU d
pg
~
PL
d
pg
~
RO d
pg
~
SI
d
pg
~
SK
d
pg

2000

2001

2002

2003

2004

2005

–3,16
–2,66
–0,02
3,68
–0,35
–0,15
–0,53
2,27
–1,11
2,09
–0,99
1,91
2,73
4,23
–2,14
2,46
–0,6
3,2
–4,8
7,0

–0,43
–2,33
–0,34
5,36
–0,26
0,04
–0,76
1,34
–0,63
1,47
–1,11
2,29
3,11
6,81
–1,23
2,07
0,12
4,22
–0,75
5,75

–1,22
–1,32
0,12
6,92
–0,28
–0,68
–0,48
1,82
0,62
2,12
–0,17
8,03
2,12
5,32
–1,62
0,38
–0,21
2,29
0,11
7,81

0,63
1,53
–0,15
6,45
–0,18
–2,18
–0,74
0,86
–1,03
0,27
2,44
9,64
–1,95
4,35
–0,17
1,33
–0,35
2,45
–2,13
0,57

–1,55
–3,75
–1,02
1,88
–0,29
–2,59
–1,43
–0,43
–0,22
1,28
–0,79
5,71
–0,48
5,22
–0,58
0,92
–0,91
1,39
–3,01
–0,61

–1,3
–3,2
–1,44
2,06
–0,43
–2,73
–1,49
–1,29
–0,8
–0,3
–0,44
7,36
0,06
4,36
–0,88
0,52
–0,44
1,06
–1,67
1,13

~

W

tg
~

W

tg
~

W

tg
~

W

tg
~

W

tg
~

W

tg
~

W

tg
~

W

tg
~

W

tg
~

W

tg

2000

2001

2002

2003

2004

2005

:
..
41,8
–7,88
36,2
–4,85
36,8
–7,07
38,0
–7,79
45,5
–6,91
43,8
–11,2
38,5
..
47,5
–8,6
46,9
–13,9

:
..
44,2
–10,2
34,8
–4,64
33,8
–5,14
36,2
–7,47
46,2
–7,19
46,9
–14,7
37,6
–9,77
49
–9,82
42,6
–11,0

38
–7,78
46,4
–11,6
35,3
–4,12
35,1
–6,72
35,4
–7,02
51,1
–12,5
46,3
–13,6
38
–9,38
47,8
–8,19
43,4
–11,4

41,5
–8,63
47,2
–11,4
35,1
–3,52
34,1
–5,36
32,2
–3,97
51,5
–13
42,7
–10,4
33,4
–5,33
47,7
–7,85
38,2
–7,07

37,8
–3,15
43,4
–6,78
33,9
–2,71
34,4
–5,87
33,2
–4,78
48,1
–9,61
42,1
–10,8
32
–4,22
46,5
–6,79
34,8
–4,99

38,2
–3,4
42,6
–6,56
32,8
–2,07
34
–5,11
32,8
–4
49,5
–11,2
43,4
–10,8
32,8
–4,02
46,6
–6,16
36,3
–7,13

Forrás: saját számítás

mértékben, de csökkent az adórés mértéke. Viszont Szlovákia esetében itt is érvényes 2005re, ami az elsõdleges rés esetében igaz volt,
azaz a fenntarthatóság veszélyeztetése az adórés alakulásában is kimutatható. Lengyelország
egyenletes rossz teljesítménye és Magyarország
folyamatosan romló fenntarthatatlansága az
adórésben is megmutatkozott.
Z Az IFS-mutató abszolút értékét 1-hez viszonyítva, az 1-nél kisebb értéket tekintjük a
fenntarthatóság jelének. Két szempontból került
egységes összehasonlításra az EU8+2-országcsoport. Az elsõ dimenzió az államadósság célértéke (b*), ahol az egyik változat a maastrichti
kritériumban megfogalmazott GDP-arányos 60
százalék, a másik a korábban követendõ példának nyilvánított angol liberális szociális modell

országaira jellemzõ 40 százalékos határ. Ezzel
kombinálódik az elsõdleges egyenleg célértéke
(ps*). Az enyhébb változatban megelégszünk
nullszaldós egyensúllyal. A szigorúbb változatban megköveteljük, hogy a GDP 1 százalékát takarítsák meg az elsõdleges bevételek és kiadások
különbségeként (lásd 10. táblázat).
A maastrichti 60 százalék alapján elvégzett
számítások szerint Csehország, Észtország,
Lettország, Litvánia, Románia, Szlovénia és
Szlovákia államadóssága és költségvetési politikája egyértelmûen fenntartható, és ez esetben
Lengyelországé is annak mutatkozik bármelyik
elsõdleges egyenleg-célérték esetében, ami annak köszönhetõ, hogy a vizsgált idõszakban
mind a kilenc ország adósságszintje 15–45 százalékkal elmaradt a 60 százalékos kritériumtól.
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Legfeljebb 40 százalékos adósságállomány
elvárásakor már csak azok az államháztartások
váltak 2005-re fenntarthatóvá, amelyek, amellett hogy államadósságuk nem haladja meg a
célértéket, elsõdleges egyenlege többletes (a
három balti ország, Szlovénia, Románia). Kivétel ez alól Csehország, ahol a közepesen alacsony mértékû államadósság, a közepesen magas reálkamat és gazdasági növekedés kiegyen-

súlyozták az indexet. Bulgária esetében a magas
elsõdleges többlet ellenére a 40 százalékos
adósságállományhoz kötött IFS-index jelentõs
ingadozást mutat, ezért óvatosságból jobb, ha
nem jelentjük ki a fenntarthatóságot. Lengyelországra és Magyarországra a 40 százalékos
adósság-célkitûzés mellett számított index esetében nem érdemes szót vesztegetni. Egyértelmûen fenntarthatatlannak minõsülnek.
10. táblázat

IFS-MUTATÓ, EU8+2, 2000–2005
A maastrichti adósságállomány célkitûzésével (b*=60) és az angol liberális modell szerint ideális
adósságállomány célkitûzésével (b*=40); illetve nullszaldós elsõdleges egyenleg (ps*=0) és 1 százalékos GDP-arányos elsõdleges többlet célkitûzése mellett.
b*=60; ps*=0

BG
CZ
EE
LA
LI
HU
PL
RO
SI
SK

b*=60; ps*=1

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2000

2001

2002

2003

2004

2005

..
0,94
0,93
0,92
0,93
–1,20
1,14
..
0,95
0,27

..
0,87
0,96
0,93
0,96
1,20
1,05
..
0,99
0,79

..
0,84
0,96
0,93
1,02
0,45
1,04
0,91
0,99
0,62

1,23
0,82
1,01
0,93
0,96
0,51
0,80
1,00
0,97
0,94

1,25
0,91
0,99
0,90
0,97
–0,10
0,77
0,97
0,95
0,92

1,11
0,87
0,96
0,89
0,97
–5,20
0,90
0,94
0,99
0,88

..
0,92
0,91
0,900
0,91
–0,40
1,09
..
0,92
0,19

..
0,85
0,94
0,91
0,94
0,98
1,01
..
0,96
0,69

..
0,81
0,95
0,91
0,99
0,32
0,99
0,92
0,96
0,53

1,06
0,79
0,99
0,91
0,93
0,34
0,75
0,97
0,93
0,88

1,17
0,88
0,98
0,88
0,95
–0,60
0,69
0,94
0,92
0,86

1,07
0,84
0,94
0,87
0,94
–6,80
0,83
0,91
0,96
0,83

b*=40; ps*=0

BG
CZ
EE
LA
LI
HU
PL
RO
SI
SK

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2000

2001

2002

2003

2004

2005

..
0,89
0,92
0,90
0,91
0,86
–3,60
..
0,91
2,05

..
0,77
0,96
0,91
0,95
0,91
0,87
..
0,97
1,19

..
0,92
0,60
0,52
0,97
1,04
0,91
0,92
1,01
0,96
1,35
1,27
0,93 –16,00
0,96
1,00
0,98
0,92
1,45
1,01

0,28
0,80
1,02
0,90
0,96
1,10
1,40
0,97
0,93
1,01

2,58
0,7
0,98
0,90
0,97
1,18
1,26
0,93
1,00
1,82

..
0,86
0,89
0,86
0,85
0,91
–0,30
..
7,39
2,19

..
0,72
0,93
0,88
0,89
0,98
0,55
..
9,04
1,29

..
0,99
0,53
0,43
0,94
1,01
0,87
0,88
0,96
0,90
1,43
1,34
0,63 –21,00
0,91
0,94
0,89
0,83
1,56
1,32

0,45
0,70
0,99
0,86
0,90
1,16
1,54
0,91
0,84
1,43

2,10
0,59
0,96
0,86
0,93
1,24
1,44
0,89
0,91
2,49

Forrás: saját számítás
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[ Nem hagyható figyelmen kívül, hogy Magyarországon 2006-tól elindult a negatív jelenségeket kiigazító költségvetési program. Mielõtt tehát Magyarországot végleg leírnánk, érdemes megnézni, hogy 2006-ban és 2007-ben jelentkeznek-e a várt pozitív hatások a fenntarthatósági indexekben. A 11. táblázatban követhetõ a magyar államháztartási pozíció változása,
amely egyértelmûen javuló tendenciát mutat,
bár az államadósság növekedni fog 2008-ig. Természetesen az elsõdleges deficit csökkenése
kedvezõen hat az IFS-indexre és a költségvetési
hiányon keresztül az elsõdleges és az adórésmutatóra, továbbá a bevételi-kiadási rés összezárulása is javítja az adórésmutatót. Viszont az indexek javuló értékében benne van a lassuló gazdasági növekedés és a csökkenõ reálkamat súlya is.

A KÖLTSÉGVETÉSI RUGALMASSÁG
ÁLLAPOTA A VIZSGÁLT ORSZÁGOKBAN
A költségvetés nagy fokú rugalmassága egyrészrõl a gazdasági környezetre való érzékenységet jelenti, másrészrõl erõsségnek is tekinthetõ, hiszen a költségvetési tételek fõképp a
konjunkturális ingadozások miatt változnak,
nem pedig a szerkezeti hibák, lobbyérdekek
miatt. A tisztán konjunkturális költségvetési
hiány pedig azt jelenti, hogy a konjunkturális
ingadozásoktól mentesített hosszú távú költségvetési mérleg egyensúlyban lesz, hacsak valamilyen visszafordíthatatlan módon le nem tér
a gazdaság a növekedési trendrõl egy világpiaci
összeomlás miatt.

A Standard & Poor's hitelminõsítõ cég kidolgozta az úgynevezett költségvetési rugalmassági indexet (Fiscal Flexibility Index – FFI), amely
azt méri, hogy a költségvetés mennyire alkalmas
a negatív világgazdasági sokkhatások kivédésére, azaz mennyire gyorsan és hatékonyan képes
reagálni az adóbevételek és a kiadások módosításán keresztül. Az FFI két alindexbõl épül fel:
a kiadási rugalmassági indexbõl (Expenditure
Flexibility Index – EFI) és a bevételi rugalmassági indexbõl (Revenue Flexibility Index – RFI).
(Standard & Poor's, 2007).
Az EFI azt méri, hogy a költségvetési döntéshozók mennyire képesek ellenõrizni és megnyirbálni a kiadásokat olyan, a költségvetésre
nehezedõ nyomás idõszakában, mint például a
nemzetközi adóverseny. Az EFI ezt a képességet a kiadások összetétele alapján ítéli meg.
Eszerint akkor nagyobb a rugalmasság, ha az államháztartás kiadásai minél nagyobb arányban
olyan kiadási kategóriákból állnak, amelyek
diszkrecionális döntéssel (mérlegelés alapján)
viszonylag rövid, egy-két éves idõszakon belül
csökkenthetõk. Ilyenek például a beruházások
vagy a közbensõ fogyasztás. Nehezen változtatható viszont a kamatfizetés vagy a törvényben elõírt támogatások mértéke. Az EFI kiszámítása a következõk szerint történik: minden
kiadási kategóriához rendelnek úgynevezett
csökkenthetõségi tényezõt (compressing factor), amely kifejezi, hogy egy-két éven belül
mekkora aránya csökkenthetõ az adott kiadási
tételnek. Majd a tényezõk összesítésre kerülnek a kiadások összköltségvetésen belül képviselt arányával súlyozva.
11. táblázat

MAGYARORSZÁG FENNTARTHATÓSÁGI INDEXEI, 2006, 2007
2005
2006
2007

Elsõdleges rés

Adórés

IFS (b*=60%;ps*=0%)

IFS (b*=60%;ps*=1%)

7,36
7,52
6,24

–11,2
–9,7
–6,24

–5,2
4,13
1,32

–6,8
4,71
1,45

Forrás: saját számítás2, adatforrás: Magyarország konvergenciaprogramja, GKI-elõrejelzés
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Az RFI azt méri, hogy gyengülõ gazdasági
fundamentumok esetén a bevételeken keresztül
a pénzügyi kormányzat milyen rugalmasan tud
reagálni. Az index azon alapul, hogy az alacsony
adókulcsok és az alacsony mértékben kihasznált
adóalap adnak igazán játékteret nagy mértékû
bevételnövelésre. Az RFI további két mutatóra
bontható, az úgynevezett adóeredményességre
(tax productivity) és az úgynevezett összetett
adókulcsra (synthetic tax rate). Az adóeredményesség az adóalap alapján számított lehetséges
bevételhez képest befolyt adó, azaz az effektív
adó és a nominális adó hányadosa. Furcsa mód
akkor jelent rugalmasságot, ha ez alacsony, vagyis eddig rossz volt az adóbeszedés hatékonysága és a jogi szabályozási környezet. Dinamikus szemléletben viszont a Standard & Poor's
(2007) szerint ez teremt lehetõséget a nagy
mértékû bevételnövelésre a szabályozási és az
ellenõrzési környezet javításán keresztül.

Az FFI-indexeket (lásd 12. táblázat) elemezve
megállapítható, hogy az EU8+2-országok közül
a gazdasági sokkhatásokra költségvetési szempontból legrugalmasabban Észtország, Litvánia
és Csehország képes reagálni, amely fõképp a kiadási szerkezetüknek köszönhetõ, de a bevételi
oldal sem túl rugalmatlan. Ezzel egyben az európai élbolyba is bekerültek (Svájc, Ciprus, Írország és Málta mellé). A balti országcsoportból
Lettország mindössze azért maradt le némileg,
mert a rugalmas kiadási szerkezetet jelentõsen
visszahúzza a bevételi oldal rugalmatlansága. Az
európai átlagot tekintve mindegyik EU8+2ország a rangsor elején vagy közepén helyezkedik el. Ez viszont több esetben kevésbé a saját rugalmasságuknak, sokkal inkább a kontinentális és
skandináv típusú szociális modellt követõ országok rugalmatlanságának köszönhetõ, amelyek
egytõl-egyig rugalmatlanabbak költségvetési
szempontból, mint bármely más európai ország.
12. táblázat

STANDARD & POOR'S KÖLTSÉGVETÉSI RUGALMASSÁGOT MÉRÕ INDEXEI
AZ EU8+2-ORSZÁGOKBAN, ILLETVE A FEJLETT EURÓPAI ORSZÁGOKBAN
AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELLEK BESOROLÁSA SZERINT CSOPORTOSÍTVA
FFI
Bulgária
0,6
Csehország
1,2
Észtország
0,0
Lengyelország
Lettország
0,4
Litvánia
1,2
Magyarország
–0,3
Románia
..
Szlovákia
0,1
Szlovénia
–0,2
Az Európai Szociális Modellekbe sorolt fejlett európai országok csoportjai
Skandináv
–1,1
Liberális
0,8
Kontinentális
–1,4
Mediterrán
0,7
EU8+2-ccsoportok
Balti
0,9
Közép-európai
0,0
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EFI

RFI

1,3
1,8
–0,2

–0,3
0,3
0,1

0,7
1,3
–0,2
..
–0,4
–0,1

–0,1
0,6
–0,2
..
0,5
–0,1

–0,3
0,7
–1,5
0,1

–1,5
0,6
–0,8
1,0

1,3
0,1

3,0
0,0
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Az EFI- és RFI-alindexet tovább vizsgálva
megállapítható, hogy Szlovénia, Magyarország és
Lengyelország mind bevételi, mind kiadási szempontból enyhén rugalmatlan. Szlovákia esetében
viszont a kiadások enyhén rugalmatlanok, a bevételek ellenben enyhén rugalmasak. A közép-európai országok bevételi rugalmassága az európai
átlag körül mozog. Szlovénia és Magyarország
adókulcsai az európai átlag felett vannak. Viszont
Csehország kivételével mindegyik közép-európai ország adóeredményessége az európai átlag
alatt van, ami legfõképpen az adóigazgatási hiányosságoknak köszönhetõ. Így azonban a költségvetési konszolidációnak van mozgástere az
adóigazgatás hatékonyságának javításán keresztül. A balti bevételi rugalmasság is megfelel az európai átlagnak az alacsony adóeredményesség
miatt, ami a külföldi beruházóknak adott engedményeknek köszönhetõ.
Az alacsony kiadási szintje és a fejletlenebb
infrastruktúra nagy arányú beruházási igénye
miatt nagy a kiadási rugalmasság (EFI) a balti
országokban. A közép-európai országok közül
Csehország kiadási szerkezete kiugróan rugalmas az állami beruházások nagy aránya miatt,
míg a többi ország esetében a jelentõs mértékû
adósságszolgálat vagy a szociális kiadások rontják a kiadási rugalmasságot.

A KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI
HATÉKONYSÁGA
AZ EU8+2-ORSZÁGOKBAN
Az adóékszámítás alapján megállapítható, hogy
Bulgária, Szlovénia és Magyarország esetében
kiugróan magas adóterhelésre van szüksége az
államnak a feladatai finanszírozásához. A legalacsonyabb adóékérték Románia és Szlovákia esetében áll fenn, ami 2000-tõl mutat csökkenõ
tendenciát. Ez köszönhetõ az egykulcsos adó
bevezetésének és a dinamikus FDI-beáramlásnak. Lengyelországban 2004-ig csökkenõ trend
figyelhetõ meg, de a kormányváltás egyben adó-

politikai váltást is eredményezett. Amennyiben
megvizsgáljuk az értékek átlagát és szórását, akkor megállapíthatjuk, hogy a legstabilabb mértékû adóbevételi igény Szlovéniát jellemzi.
A balti országok egyenletesen 20 százalék körül
ingadoznak, illetve 1999 és 2004 között enyhén
csökkenõ trendet mutattak. Várhatóan ez a tendencia 2008/2009 környékén, középtávon folytatódni fog az adócsökkentési tervek miatt.
Ami még közös jellemzõ a balti országok esetében, hogy a vizsgált idõszak alatt folyamatos átrendezõdés történt a fõ adókategóriák között a
jövedelemadó terhére. Ugyanez igaz még Magyarországra és Szlovéniára is. Ugyanakkor
Szlovákia és Románia esetében pozitívan kell
értékelnünk a jelentõs szórást, mert ez a hatékonyságot javító (az adóéket 8–10 százalékponttal csökkentõ) adóreform eredménye.

AZ EU8+2 KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKÁK
ÖSSZTELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE
Az EU8+2-országok költségvetési versenyének
rangsora a következõképpen alakult (lásd 13.
táblázat). Összességében Észtország folytatja a
leghatékonyabb költségvetési politikát, mindössze a költségvetési rugalmasság és a pénzügyi
hatékonyság szempontjából sorolódott hátra.
A legrosszabb eredményt Magyarország és Lengyelország mutatja, amiben az a kirívó, hogy
mind az öt kategóriában a sor végén értek el helyezést. A rangsor alapján az EU8+2-csoportban is bebizonyosodott, hogy az angol liberális
modell követése hatékonyabb megoldáshoz vezet, mint a kontinentális szociális modell másolása. Az eurót elsõként bevezetõ Szlovénia is az
utolsó harmadban végzett. Ez esetben a költségvetési mozgástér hiánya húzta igazán vissza a
teljesítményt. Viszont a költségvetés szerkezeti
összetétele, az intézményi hatékonyság és a
fenntarthatóság szempontjából az EU8+2országok rangsorának az elsõ felében van.
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LI

LA

HU

EE

CZ

BG

közvetett adóék
jövedelemadó-ék
tõkét terhelõ adóék
teljes adóék
közvetett adóék
jövedelemadó-ék
tõkét terhelõ adóék
teljes adóék
közvetett adóék
jövedelemadó-ék
tõkét terhelõ adóék
teljes adóék
közvetett adóék
jövedelemadó-ék
tõkét terhelõ adóék
teljes adóék
közvetett adóék
jövedelemadó-ék
tõkét terhelõ adóék
teljes adóék
közvetett adóék
jövedelemadó-ék
tõkét terhelõ adóék
teljes adóék

12,80
11,83
0,20
24,82
12,30
9,56
<0.1
21,86
13,90
10,93
<0.1
24,83
17,90
9,38
:
27,28
14,10
7,12
:
21,22
12,40
8,68
<0.1
21,08

1995

1996
13,47
12,82
0,15
26,44
12,10
8,34
<0.1
20,44
13,99
9,54
<0.1
23,53
17,08
9,38
<0.1
26,46
13,01
6,97
:
19,98
11,85
8,20
<0.1
20,05

12,73
11,16
<0.1
23,88
11,53
8,84
<0.1
20,37
14,63
9,60
<0.1
24,23
15,55
9,10
<0.1
24,65
13,87
7,55
:
21,42
13,69
8,85
22,54

1997
13,28
9,89
0,12
23,29
10,96
8,30
<0.1
19,26
12,81
10,49
<0.1
23,30
15,78
9,08
<0.1
24,85
14,98
7,98
:
22,96
13,87
9,04
<0.1
22,91

1998
13,21
9,81
0,12
23,14
11,55
8,46
<0.1
20,01
12,17
10,07
–
22,24
16,28
9,52
<0.1
25,81
13,68
7,67
:
21,35
13,72
9,17
<0.1
22,89

1999
13,82
9,38
0,12
23,32
11,32
8,29
<0.1
19,61
12,40
7,84
:
20,23
16,09
9,52
<0.1
25,61
12,33
7,28
:
19,61
12,60
8,46
<0.1
21,06

2000
14,23
8,07
0,14
22,44
10,97
8,79
<0.1
19,76
12,15
7,29
:
19,43
15,35
10,03
<0.1
25,37
11,78
7,55
:
19,33
12,22
7,83
<0.1
20,05

2001
14,53
6,81
0,13
21,47
10,82
9,08
<0.1
19,91
12,54
7,58
:
20,11
14,95
10,07
<0.1
25,02
11,24
7,70
:
18,94
12,44
7,50
<0.1
19,94

2002

Adóék = összadó/összjövedelem

16,02
6,80
0,20
23,02
11,08
9,60
<0.1
20,68
12,41
8,26
:
20,67
15,61
9,45
<0.1
25,06
12,09
7,51
:
19,60
11,75
7,99
<0.1
19,74

2003
17,73
6,32
0,22
24,27
11,75
9,74
<0.1
21,49
12,22
8,21
:
20,42
16,08
8,98
<0.1
25,06
11,74
7,87
:
19,61
11,08
8,71
<0.1
19,79

2004

EU8+2-ORSZÁGOK ADÓÉK-SZÁMÍTÁSA, A GDP SZÁZALÉKÁBAN
2005
18,59
6,02
0,28
24,89
11,58
9,25
<0.1
20,83
13,18
7,07
:
20,24
15,50
9,01
<0.1
24,51
12,43
7,89
:
20,32
11,17
9,11
<0.1
20,28

2006

20,93

20,46

25,35

21,66

20,33

23,86

átlag

1,21

1,17

0,83

1,86

0,78

1,37

szórás

a 13. táblázat folytatása a következõ oldalon

19,31
5,63
0,44
25,38
10,99
8,77
<0.1
19,76
13,42
7,24
–
20,66
15,09
9,45
<0.1
24,54
12,74
8,42
:
21,16
11,21
9,68
<0.1
20,90

13. táblázat
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közvetett adóék
jövedelemadó-ék
tõkét terhelõ adóék
teljes adóék
közvetett adóék
jövedelemadó-ék
tõkét terhelõ adóék
teljes adóék
közvetett adóék
jövedelemadó-ék
tõkét terhelõ adóék
teljes adóék
közvetett adóék
jövedelemadó-ék
tõkét terhelõ adóék
teljes adóék
15,10
11,48
<0.1
26,58
:
:
:

14,20
11,73
<0.1
25,93
:
:
:
14,85
10,49
<0.1
25,34
:
:
:

14,43
11,33
<0.1
25,76
:
:
:

1996

13,91
9,99
<0.1
23,90
:
:
:

13,86
11,05
<0.1
24,91
:
:
:

1997
13,08
10,84
<0.1
23,92
13,50
8,10
:
21,60
13,12
9,07
<0.1
22,19
:
:
:

1998
13,59
7,71
<0.1
21,30
14,85
6,53
:
21,37
13,03
8,82
<0.1
21,86
:
:
:

1999
12,62
7,16
<0.1
19,78
16,36
6,63
:
22,99
12,78
7,64
<0.1
20,42
16,29
7,54
<0,1
23,84

2000
12,50
6,64
<0.1
19,14
11,37
6,09
–
17,46
11,52
7,30
<0.1
18,82
16,08
7,76
0,11
23,95

2001

** 2000 és 2006 közötti adatokból számítva

* 1998 és 2006 közötti adatokból számítva

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2373,47631312,2373_58674404&_dad=portal&_schema=PORTAL

Forrás: EUROSTAT
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RO

PL

1995
13,20
6,92
<0.1
20,13
11,70
5,67
–
17,36
12,01
7,11
<0.1
19,11
16,41
8,04
<0,1
24,45

2002

Adóék = összadó/összjövedelem

13,17
6,58
<0.1
19,74
12,50
5,68
–
18,19
12,16
6,99
<0.1
19,15
16,57
8,24
<0,1
24,81

2003
12,87
6,37
<0.1
19,24
11,82
6,30
–
18,12
12,32
5,97
<0.1
18,29
16,21
8,48
<0,1
24,69

2004

EU8+2-ORSZÁGOK ADÓÉK-SZÁMÍTÁSA, A GDP SZÁZALÉKÁBAN

13,60
6,96
<0.1
20,56
12,93
5,32
–
18,25
12,68
5,94
<0.1
18,62
16,10
9,05
<0,1
25,15

2005
13,90
7,51
<0.1
21,41
12,16
5,19
–
17,35
11,48
5,90
<0.1
17,38
15,58
9,35
<0,1
24,93

2006

**
24,55

20,97

*
19,19

21,82

átlag

**
0,49

3,00

*
2,17

2,59

szórás

13. táblázat (folytatás)
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5,67
5,33
1,33
9
3,33
2,33
9,67
3,33
8,33
6,33

5,75
9,25
5
5
3,25
5,25
5
4,5
6,5
5,5

2
7,5
1
8
3
4,5
10
6
4
8

Si
3
4,47
7,36
2,44
7,33
3,19
4,03
8,22
4,61
6,28
6,61
8
5
1
3
2
7
9
10
4
6

I1
8
4
1
9
6
4
3
10
1
6

3
4
1
9
2
6
10
5
8
7

Intézményi
hatékonyság
I2
I3
Ii
3
6,33
4,33
1
7
3,33
5,67
7,33
8,33
4,33
6,33
1
7
2
9
3
4
10
5
6
7

F1
2
7
1
9
5
3
10
4
6
8

9
1
6
4
3
7
10
5
8
2

Költségvetési
fenntarthatóság
F2
F3
Fi
3
4
5
3
7,33
3,67
4,67
10
4,67
6,67
5,67

Költségvetési
rugalmasság
FFI
rangsor
6*
10
4
5
7
2
9
1*
7
3

** felbontást lásd 15. táblázat

* Románia és Bulgária esetében nem volt FFI-eredmény, saját becsléssel soroltam be õket a bevételi és kiadási szerkezetben felmért mozgástér alapján.

Forrás: saját számítás

Bulgária
Csehország
Észtország
Lengyelország
Lettország
Litvánia
Magyarország
Románia
Szlovénia
Szlovákia

S1

Költségvetési
szerkezet**
S2
S3

Költségvetés pénzÖsszesített
ügyi hatékonysága
helyezés
Adóék
Átlag Rangsor
rangsor
8
5,76
7
2
5,738
6
6
3,288
1
7
6,732
9
3
3,904
2
4
4,074
4
10
8,91
10
1
3,922
3
9
6,656
8
5
5,322
5
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14. táblázat

 KÖZPÉNZÜGYEK – Monetáris és fiskális rendszer 

 KÖZPÉNZÜGYEK – Monetáris és fiskális rendszer 

15. táblázat

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERKEZETI ALINDEX FELBONTÁSA

BG
CZ
EE
PL
LA
LI
HU
RO
SI
SK

s11

s12

s13

S1

s21

s22

s23

s24

S2

s31

s32

S3

(S1+S2+S3)/3

4
7
2
8
5
3
10
1
9
6

7
4
1
10
2
2
9
5
8
6

6
5
1
9
3
2
10
4
8
7

5,67
5,33
1,33
9,00
3,33
2,33
9,67
3,33
8,33
6,33

7
8
5
6
3
2
9
1
10
4

1
10
4
8
3
6
7
2
9
5

8
9
10
1
4
7
2
6
3
5

7
10
1
5
3
6
2
9
4
8

5,75
9,25
5
5
3,25
5,25
5
4,5
6,5
5,5

2
8
1
7
3
4
10
6
4
9

2
7
1
9
3
5
10
6
4
7

2
7,5
1
8
3
4,5
10
6
4
8

4,47
7,36
2,44
7,33
3,19
4,03
8,22
4,61
6,28
6,61

Forrás: saját számítás

JEGYZETEK
1

XA 16 százalékos társaságiadó-kulcs mellé bevezetésre került 4 százalék különadó, amelynek nem egészen ugyanaz az adóalap-számítása, mint a társasági
adónál, de nagyjából hasonló. YAz önfoglalkoztatók, ha szja szerint adóznak, akkor az adókedvezmény és adójóváírás szigorodása miatt, ha eva szerint, akkor az eva 15 százalékról 25 százalékra emelése miatt, ha vállalkozásként, akkor a társasági különadó bevezetése miatt adóznak többet. ZA kamatadó
és az árfolyamnyereség-adó 0 százalékról 20 százalékra emelkedett, ami a háztartási megtakarításokat
érinti. [Bevezetésre került a luxusadó a magas érté-

kû ingatlanokra, bár ennek tényleges hatását a vagyoneltitkolási trükkök miatt egyelõre még nem érdemes jelentõsnek becsülni.
2

A 2007-es reálkamatot az óvatosság elvének megfelelõen 8,5 százalékos hitelkihelyezési nominálkamatból
számítottam a 2006-os 9 százalékból kiindulva. [pst:
2006 – (-5,3)%, 2007 – (-2,4)%; bt-1 és bt: 2005 –
61,7%, 2006 – 67,5%, 2007 – 70,1%; Jt: 2006 – 3,9%,
2007 – 2,2%; infláció: 2006 – 4%; 2007 – 7%; dt: 2006
– (-10,1)%, 2007 – (-6,8)%; gt: 2006 – 52,5%, 2007 –
49,9%; Wt: 2006 – 43,4%, 2007 – 43,1%]
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Útelágazás
vagy körforgalom?
Bevezetõ gondolatok a Pénzügyi Szemle
adópolitikai összeállításához

A

A Gazdasági Versenyképesség Kerekasztal eddigi másfél éves története alaposan
megmutatta, hogy egy adóreform vagy akár mindössze éppen észrevehetõ adórendszeri változtatás elõkészítését csak nagy adag naivitással lehet elsõsorban
szakmai ügynek tekinteni. Az adórendszer megjavításáról folytatott össznépi vitasorozatnak – bár némi udvariatlansággal hangzavart is mondhatnánk – igen kevés
olyan pontja van, amelyben széles körûnek látszik az egyetértés. Ezek pedig sajnos
a legnagyobb részben általánosságok. Olyanok, mint „alacsonyabb adóterhelés
kell”, vagy „javítani kell a magyar gazdaság adó-versenyképességét”, vagy „követni kell a szlovák és a balti példákat”, vagy egyszerûen „egyszerûsíteni kell az adórendszert”. Mindezt együtt nem lehet megvalósítani, de értelmezni sem könnyû, s
a látszólagos egyetértés többnyire csak a részletek kifejtésének kezdetéig tart.
2007 elején ismét sokan és lelkesen ugrottak neki az újabb magyar adóreform
elõkészítésének, és az év végére ki is alakult néhány javaslat. Ezek különbözõ mûhelyekben születtek, s noha voltak közös elemeik, több fontos reformelemet illetõen ellentétes megoldásokat tartalmaztak. Végül mindegyik javaslat a fiókban végezte azzal együtt, hogy legalább megismerte õket a közvélemény, és számon kérhette az ingatlanadót az egyiken, az egykulcsos adórendszert a másikon, a nagyvonalú adócsökkentést a harmadikon.
A javaslatok szerzõinek nem voltak illúzióik. Valamelyest megpróbáltak igazodni a szakmai közhangulathoz, de ezt teljesen egyik esetben sem tehették meg.
A szakmai közhangulatot ugyanis legjobban a fenti követelésekkel lehet körülírni,
konzisztensnek azonban semmiképpen sem tekinthetjük. Divatos jelszavak – más
országokban nem mindig bevált újszerû megoldások – hangoztatásából áll, de nincsenek mögötte sem nemzetközi összehasonlítások, sem magyarországi hatásvizsgálatok, sem olyan munkák, amelyekbõl a Pénzügyi Szemle összeállítást közöl annak szemléltetésére, hogy adóreform- (vagy szerényebben: adórendszer-) ügyben
nincs egyetlen igazság, s a várt hatások nem is magas valószínûségû eléréséhez bizony nagyot kell ugrani – egyenesen az ismeretlenbe.
Ennek a számunknak az anyagát azzal a tudatos törekvéssel válogattuk össze,
hogy a 2007/2008-as magyar adórendszeri viták szinte minden fontos témájához
adjon gondolati muníciót. Nekünk sincsenek illúzióink. 2008 nyarán a magyar
adórendszer komolyabb átalakításának nagyon kicsi az esélye, s ezt a Gazdasági
Versenyképesség Kerekasztal tagjai a saját tapasztalatukból is bõven megtanulhat-
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ták. Azért csekély a reformesély, mert szinte egyik adórendszeri elem1 további
sorsát illetõen sincs szakmai konszenzus. Ezen túlmenõen pedig azért, mert legalább három tényezõ – illetve befolyásos helyeken megfogalmazott markáns ellenvélemény – nyomatékosan elveti a komolyabb változásokat. Ezek közül nem is a
politika áll az elsõ helyen.
XA gyors magyar stabilizációt szorgalmazó nemzetközi gazdasági szervezetek
nem támogatnak semmilyen adócsökkentést addig, ameddig nem teljesen biztosak abban, hogy ez rövid távon sem veszélyezteti a konvergenciaprogram célkitûzéseit a költségvetés bevételi oldalának feltételezhetõ csökkenése miatt. A hoszszabb távú versenyképesség-javulás ígéretének õk valószínûleg örülnek, de úgy látszik, hogy ebben az ügyben nem engednek a „jobb ma egy veréb, mint holnap egy
túzok” szigorú elvébõl.
YMagyar szakmai berkekben erõs ellenállás van az adó- és/vagy járulékcsökkentési elképzelésekkel szemben, amelyeket a vállalkozói csoportok hangosan támogatnak, és a legtöbb nagypolitikai szereplõ is – szavakban mindenképpen – kiáll mellettük. Ezek a szakértõk azonban nemcsak a szociális rendszerek egyesek szerinti túlfinanszírozásának csökkenésétõl, hanem éppenséggel a jóléti rendszerek ellehetetlenülésétõl tartanak egy komolyabb járulékcsökkentés nyomán. Fõ érvük az, hogy –
akárcsak a skandináv országokban – magas termelékenységû munkaerõhöz nagyvonalú szociális ellátórendszer szükséges. Kérdés persze, hogy mennyire erõs ez az
összefüggés fordított irányban. Tehát, hogy vajon tudja-e javítani a munkaerõ minõségét a költséges és nagyvonalú szociális rendszer, vagy pedig csak annyit mondhatunk, hogy a magas termelékenységû munkaerõ majd megtermeli az igényes szociális rendszer magasabb költségeit. A két állítás vagy feltevés azért korántsem egyenértékû, mert az elsõ esetben megelõlegezzük a munkaerõ minõségének javulását, a
másodikban viszont kifejezetten erre a minõségi javulásra építenénk.
ZA politika az arányok mûvészete, fõleg ha megfelelõ támogatással és hoszszabb távú gondolkodás alapján veti bele magát valaki. Alapos adóreformmal viszont sokkal több ellenséget szerezhet magának a kormányzat, mint szövetségest.
A magyarázat egyszerû: az adóreform rövid távon a gazdaság számos szereplõjére ró többletkiadásokat, miközben hozzájuk képest kevés szereplõ terheit csökkenti. Késõbb persze már sokkal többen részesednek az adóreform nyomán felgyorsuló gazdasági növekedés gyümölcseibõl, de ehhez elõbb épp velük szemben
kell a reformot végrehajtania a kormányzatnak. A Mancur Olson által frappánsan
ábrázolt úgynevezett elosztási koalíciók pedig gyorsan kialakulhatnak az adóreformmal szemben. A, B, C és D gazdasági szereplõk között akár mind a hat kétszemélyes kombináció létrejöhet hat reformlépés ellen külön-külön is.2 Ketten az
ingatlanadó, ketten a vállalati gépkocsihasználat fiskális terheinek átláthatóvá tétele, megint ketten a kisadók eltörlése, ismét ketten a vállalkozói különadó, mások ketten a következetes és korrekt vagyonosodási vizsgálatok, egy újabb kettõs
tagjai pedig a sokféle adókedvezmény egyszerûsítése, netán eltörlése ellen lépnének fel. Elképzelt modellünkben így már meg is lenne hat miniatûr elosztási koalíció anélkül, hogy egy szót is ejtettünk volna a kiadási, tehát az elosztási oldalon
ugyancsak lehetséges igen sokféle koalícióról.
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A 2009-re tervezett magyar adóreform nem csak elsõdleges politikai okok, a
kormánykoalíció felbomlása miatt szenvedett hajótörést szinte már a vízrebocsátás pillanatában. Sokkal fontosabbak voltak a másodlagosnak3 tekinthetõ politikai
tényezõk. Az egyes adóreform-elképzeléseket – például a Gazdasági Versenyképesség Kerekasztal vagy a GKI Zrt. koncepcióit4 – szerzõik eleve úgy terjesztették elõ, hogy egységes csomagokban gondolkodtak. Ez annyit jelent, hogy az adóterhek egyes területeken való csökkentését más pontokon a terhek növelésével
vagy kedvezmények megvonásával kívánták ellensúlyozni „nullszaldós” szemléletben. Az adóreform tervezett lépéseit tehát úgy próbálták összehangolni, hogy
ettõl ne romoljon a költségvetés egyensúlya, mert kiinduló feltétel volt, hogy az
adóreform-koncepciók nem foglalkoznak a fiskális politika egészével, kivált pedig
nem a kiadási oldallal. Ez utóbbit eleve politikai kérdésnek tekintették, amelyet a
politika nem kívánt komolyabb mértékben a szakmára bízni.
Aztán hamarosan kiderült, hogy politikai kérdés a bevételi oldal szerkezeti átalakítása is. A járulékcsökkentés és a munkahelyteremtés között feltételezett szoros
összefüggést eleve nem fogadta és fogadja el az összes szakmai és politikai szereplõ. A 2008 tavaszi népszavazás és az utána megváltozott kormányzati felállás miatt
pedig a kormányerõk már kifejezetten tartottak a társadalmilag népszerûtlen reformoktól, különösen azoktól, amelyek nyomán gyengülhetne egyes befolyásos csoportok vagy szektorok (gazdák, különféle jövedelmi helyzetû családok, külföldi
befektetõk, építõipar, pénzintézeti rendszer stb.) újraelosztási pozíciója. A magyar
adórendszer bármilyen elképzelhetõ komolyabb átalakítása jelentõs társadalmi
csoportok érdekeit sértheti, és már mégoly vonzó ígéretekért cserébe sem vállal
senki szívesen többletterheket Magyarországon. Az adószakértõ-könyvvizsgáló
szakmán belül és az állami fiskális apparátusban pedig bõven vannak olyanok, akik
az adórendszer destabilizálódásában nagyobb veszélyt látnak, mint amennyi elõnyt
elképzelhetõnek tartanak a fiskális kabát alapos átszabása eredményeként.
Az adórendszeri témájú cikkeinkkel nem az a célunk, hogy a vázolt szkepszist
erõsítsük. A magyar adórendszer lényeges átalakítása a költség-versenyképességi
követelmények miatt hosszabb távon biztosan elkerülhetetlen. Mégis, a következõ 1–2 évben valójában a politikai ciklus miatt, de fügefalevélként a konvergenciaprogram szigorú egyensúlyi követelményeire hivatkozva még mindig lehet halogatni azt, ami a hangzavarból mégiscsak kihallható. Mégpedig az, hogy valamilyen
adóreformra – s benne a terhek vállalkozói szférára kedvezõbb újraelosztására –
mindenképpen szüksége lesz az országnak.
 Botos Katalin cikkébõl megtudhatjuk, hogy a közteherviselés problémája felkeltette szinte az összes korábbi nagy közgazdász érdeklõdését. Az adórendszer
három alapvetõ funkciójának, az allokációs, a redisztribúciós és a stabilizációs szerepkörnek egymást kiegyensúlyozva kell teljesülnie. Az elsõhöz kötõdõ vállalkozói, a másodikhoz kapcsolódó társadalmi és a harmadiktól elválaszthatatlan gazdaságpolitikai érdekek összehangolására csakis az elosztási koalíciók ellen erõs
kézzel fellépõ kormányzat képes, s ez az a pont, ahol a látszólag aktuális utalások
nélküli elmélettörténeti tanulmány segítheti a jelenre vonatkozó elemzések megértését.
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 Elek Péter és Scharle Ágota cikkének többek között az a szerepe összeállításunkban, hogy segítsen mérsékelni a magyar adórendszer átalakításáról folytatott
vitának a hangzavar jellegét. A vita egyes résztvevõi ugyanis nemcsak álláspontjukat kívánják közzétenni, hanem arra is veszik a bátorságot, hogy az adózás közgazdaságtanának néhány – a nemzetközi irodalomban egyébként adottként kezelt
– alaptézisét a saját szájuk íze szerint, sõt esetleg saját (át)értelmezésükben magyarázzák el vitapartnereiknek. A szerzõpáros olyan elméleti összefoglalóval szolgál
az úgynevezett optimális adózás elméletérõl, amely éppen arra hívja fel az olvasók
figyelmét, hogy egyetlen optimális adórendszer semmiképpen sem létezik. Elsõsorban azért, mert az adórendszerrel szembeni követelmények (például az igazságosság kritériuma) nem értelmezhetõk egyféleképpen a társadalom egésze szempontjából.
Persze vannak jobb és rosszabb megoldások a különféle csomagokon belül, de
optimális adórendszeri csomagot nem lehet értelmezni. Az elméleti okok mellett
gyakorlati szempontból sem: az adórendszerek változtatásának mikro- és makrogazdasági hatásai ugyanis csak pontatlanul mérhetõk, s a gazdasági szereplõk döntéseiben sem lehet megfelelõ pontossággal kimutatni a fiskális rendszer felõl érkezõ impulzusok szerepét.
 A magyar adórendszer átalakítása a szakma növekvõ többségi véleménye
szerint azért közérdek, mert az ország telephelyi versenyképességét, ezzel kölcsönös összefüggésben pedig makrogazdasági stabilitását egyre kevésbé szolgálja a
2008-ban érvényes rendszer. Kutasi Gábor tanulmánya sokoldalúan világít rá,
hogy Magyarország helyzete elsõsorban a környezõ országok merész reformlépései miatt romlott a nemzetközi adóversenyben. A szlovák vagy a román gazdaság
telephelyi vonzerejének növekedését már nem sokáig nézhetjük tétlenül, hiszen a
hagyományos magyar versenyelõnyök (a munkaerõ költségéhez viszonyított jó
minõsége, illetve a kedvezõ földrajzi pozíció) egyre jobban láthatóvá válnak ezekben az országokban is.
 Báger Gusztáv és Pulay Gyula következtetései ugyanebbe az irányba mutatnak, de még jobban hangsúlyozzák az idõtényezõt. Tehát azt, hogy már 2009-re
készen kell állniuk azoknak az új adószabályoknak, amelyek a gazdasági növekedés és a versenyképesség javítása mellett jobban érvényesítik a társadalmi igazságosságot úgy, hogy maga az adórendszer egyben hatékonyabbá is válik. Ezek a követelmények ugyanakkor nem egyformán teljesültek a szomszédos országokban.
Így nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy mondjuk a szlovák példa szolgai
másolása nem feltétlenül eredményezne jobb magyar adórendszert akkor, ha
egyenrangúként szeretnénk érvényesíteni mindhárom követelményt.
 Az adórendszer szerkezete feltétlenül befolyásolja a hosszabb távú gazdasági növekedési pályát. Erõs Adrienn olyan szempontokkal gazdagítja az adóreformvitákat, amelyek eddig a háttérben maradtak, pedig mérlegelésük segíthet
abban, hogy a gazdaságpolitika most már megkímélhesse Magyarországot az
újabb fejlõdési tévutaktól. Itt két fontos kérdés merül fel, az egyik a fiskális elvonások szükséges mértéke. A Wagner-törvényt5 a szakirodalom ugyan csak
részlegesen támasztja alá nemzetközi adatokkal, de annyi erõsen valószínû, hogy
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fejlettebb gazdaságban magasabb színvonalú és könnyebben elérhetõ állami szolgáltatások szükségesek.
Kérdés tehát, hogy a fejlõdés útja csakis a közszolgáltatások következetes leépítése lehet-e. Ez a törekvés csak olyan kelet-európai kontextusban indokolható,
ahol eleve fel kell (lehet) tételezni a közszolgáltató intézmények egy részének
rossz és felelõtlen (esetleg akár korrupt) mûködését, s ezek az intézmények már
meg sem reformálhatók. Ha azonban a mûködésüket új alapokra lehet helyezni,
és az oktatás, az egészségügyi rendszer vagy akár az igazságszolgáltatás valóban ki
tudja elégíteni a tényleges társadalmi igényeket, akkor joggal elképzelhetjük, hogy
a társadalom szívesen költene többet is rájuk.
A finanszírozási forrásokat biztosító adók és egyéb elvonások azonban nem feltétlenül semlegesek a növekedésre, azaz a növekedés gyorsítását szem elõtt tartva
nem mindegy, hogy miként súlyozzuk õket. Erõs Adrienn tanulmánya kiemel
olyan elvonási fajtákat (mint a bérek társadalombiztosítási és egyéb járulékai, illetve a vagyonadók), amelyek a magyar gazdaság hosszabb távú növekedését fékezhetik. Így tehát kirajzolódik az a stratégiai dilemma, hogy mennyiben emelhetõ elsõ számú gazdaságfejlesztési prioritássá a gyorsabb növekedés, ha ezért rövidebb távon hozni kellene társadalompolitikai áldozatokat is.
 Fejlett – Magyarországnál fejlettebb – és jól mûködõ adórendszerû országokban gyakran az adórendszer fontos eleme a vagyonadóztatás, ezen belül kiemelten az ingatlanadó.6 Funkciója többféle. Nemcsak a lakossági adóterhelésen
belül tehermentesíti valamelyest a munkajövedelmeket, s ezzel csökkenti a munkaerõ implicit költségét a munkaadók számára, hanem helyi forrásokat teremthet
az önkormányzatok finanszírozására is. Sok szakértõ azért is érvel az ingatlanadó
mellett, mert így az esetleg nem legális forrásból felhalmozott látható vagyonelemek is bekerülnek a közteherviselési rendszerbe, tehát az adóztatás igazságosabbá válhat.
A Gazdasági Versenyképesség Kerekasztal is elismerte az ingatlanadóztatás számos szakmai elõnyét, mégis magyarországi bevezetése ellen foglalt állást. A testület három fõ érvre alapozta nem elvi, hanem inkább gyakorlati elutasító véleményét. Elsõ érve az volt, hogy költséges, hosszas és megbízhatatlan lenne a magyar
lakóingatlan-állomány minden egyes darabjának központi felmérése. A második
ellenérv szerint a lakosság jelentõs részének általános jövedelmi/vagyoni helyzete
és ingatlantulajdona ellentmondásban van egymással (például a tanácsi lakások
'90-es évekbeli tömeges és kedvezményes eladása miatt), amelyeket ma jelentõs
részben kis jövedelmû nyugdíjasoknak kell fenntartaniuk. Emiatt pedig jelentõs
szociális kivételeket kellene beépíteni a rendszerbe. A harmadik ellenérv pedig a
korrekt adózókra hívta fel a figyelmet: az adózott jövedelembõl létrehozott ingatlanvagyonnak az eltitkolt jövedelmekre hivatkozó megadóztatása erkölcsi és gazdasági károkat okozhat, és meg is zavarhatja az ingatlanpiac kiegyensúlyozott mûködését.
Kiss Gergely és Vadas Gábor tanulmánya igen szakszerûen tekinti át az értékalapú ingatlanadózás melletti érveket, és jelentõs erénye, hogy a komoly szakmai ellenérveket figyelembe véve mutat be koncepciót a magyarországi lakóingatlanok
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megadóztatására. Az értékbecslés dilemmáit egyfajta „önbevallási” rendszerrel kívánják megoldani, amelyben az irreális értékbevallások esetén persze az adóhatóságé lenne a végsõ szó. Ez nem tûnik igazán praktikus ötletnek, mert teljesíthetetlen feladat elé állítaná az adóhivatalt akkor, ha – egyfajta „obstrukciós koalíciót”
alakítva – sokan értékelnék csekély értékûnek ingatlanjaikat (például rossz állapotuk miatt). A magyar ingatlanvagyon egy része (például a volt szocialista iparvárosok olykor tömegesen megüresedõ, lerobbant lakótelepi lakásai vagy a kiürülõ
falvak elhagyott, forgalomképtelen ingatlanjai) eleve nem is értékelhetõ piaci
áron. Ezért Kiss és Vadas javaslatát talán egy olyan megoldással lehetne kiegészíteni, amely szerint az állam elõvételi jogot kapna az ingatlanokra a tulajdonosok
által becsült árakon.
A szerzõpáros körültekintõen építi be elképzelésébe a többi lehetséges ellenérvet is. A kis keresetû nyugdíjas lakástulajdonosok problémájára árnyalt kivételi
rendszerrel igyekszik megtalálni a választ, a magas személyi jövedelemadót fizetõk védelmében pedig megteremtené az ingatlanadó személyi jövedelemadóból
való levonásának a lehetõségét.
 A személyi jövedelmek adóztatását egyre több országban próbálják összekapcsolni a tõkejövedelmek adóztatásával, de Halmosi Péter arra hívja fel a figyelmet, hogy még a legfejlettebb, a fiskális politika hatékonysága szempontjából legsikeresebb országokban sem alakultak ki ideális megoldások. Annyi bizonyos,
hogy a munkajövedelmek túl magas adóztatása ösztönzést jelenthet a tõkejövedelemmé való átalakításukra, s az is, hogy a tõkejövedelmek adókulcsainak – mondjuk az igazságosságra hivatkozó – megemelése makrogazdasági károkat okozhat a
belföld befektetési kedv csökkenése miatt.
 Lakatos Mária cikkébõl ugyancsak látható, hogy a társadalombiztosítási és
hasonló funkciójú járulékokat sem lehet csupán a szociális igények teljesítésére
vagy a hátrányos társadalmi helyzet korrekciójára felhasználni, mert a szolidaritás túlzott igénye a munkavállalás ellenösztönzõje lehet. A társadalombiztosítási és a nyugdíjjárulékokat számos ország összekapcsolja valamilyen mértékben a
személyi jövedelemadó rendszerével. Mivel azonban a járulékkulcsok mindenütt
egységesek, szerepük növekedése éppen az szja-rendszer progresszivitását csorbíthatja.
 Halmosi és Lakatos elemzése tehát több ponton is összecseng. Az adó- és a
tb-járulékrendszer szigorítása tapasztalataik szerint csökkentheti az adófizetõk
számát, azt pedig a 2007–2008-as magyar tapasztalatok is megmutatták, hogy ellenõrzéssel és kényszerrel csak bizonyos határig és aránylag nagy költségekkel lehet növelni a befizetõi bázist. A legális munkára és adózásra ösztönzõ elemeknek
feltétlenül elõtérbe kellene kerülniük. Ha pedig elfogadjuk ezt a logikusnak látszó
következtetést, akkor legott állást kell foglalnunk az adózás elméletének egyik
legnépszerûbb tapasztalati tézisérõl.
 A Laffer-görbe létezését sokan készpénznek veszik, bár eddig senkinek sem
sikerült átfogóan igazolnia a konvex görbével ábrázolt nemlineáris összefüggést7
az adókulcsok és az adóbevételek között. Igaz, teljes értékû cáfolata sem jelent
meg még a szakirodalomban. A tézis tehát vagy csak részlegesen, vagy pedig mó-
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dosított formában bizonyítható. Ha azonban ez megtörténik, akkor az adópolitikai viták újabb fontos muníciót kaphatnak azzal a sokat hangoztatott feltevéssel
kapcsolatban, hogy adóterhelés-csökkentéssel adott esetben jelentõs adóbázisnövekedést is el lehet érni.
Spiegel, Kogan és Templeman cikke a Laffer-féle eredeti és népszerû tézis átfogalmazásával próbál közelebb kerülni az igazsághoz. Meggyõzõ elemzésük azt sejteti, hogy a Laffer-görbe a valóságban többmaximumú függvényként viselkedik.
Ha pedig ez valóban igaz, akkor a korábbi verifikációs kísérletek esetleg azért kerülhettek ellentmondásba egymással, mert csak a görbe bizonyos adókulcsszintek
közötti viselkedését vizsgálták.
A szerzõhármas elemzési kiindulópontja is nyomatékos hangsúlyt érdemel.
Szakirodalmi áttekintésük a Laffer-görbérõl írt elemzésekkel kapcsolatban két komoly hiányosságra hívja fel a figyelmet. Az egymaximumos függvény széles körben elfogadott hipotézise valójában már egy másik logikai hiba következménye.
Spiegel és szerzõtársai ugyanis rámutatnak, hogy különbséget kell tenni az egyéni
és az aggregált Laffer-görbe között, ami azért roppant fontos, mert az egyes adózók vagy adózói csoportok Laffer-görbéi igen sokfélék lehetnek, s a közöttük
végbemenõ arányeltolódások az aggregált Laffer-görbe viselkedését és formáját is
számottevõen befolyásolhatják. Külön érdekes volna majd bemutatni éppen a magyar adóreform-elképzelések háttérszámításaiban, hogy vajon mennyire más az
adóbázis kiterjesztésével az adózásba újonnan bevont társadalmi csoportok viselkedése, mint azt az eddigi aggregált magyarországi Laffer-görbe (görbék) alapján
a szûkebb adóbázisra feltételezni lehetett.
***
A tematikus összeállítás cikkeinek összeválogatásával nem kívántunk állást foglalni a
magyar adórendszeri viták mégoly fontos koncepcionális vagy technikai kérdéseiben,
csak a kollektív gondolkodást szerettük volna ösztönözni, illetve felgyorsítani. Az
ugyanis már nem tartható sokáig, hogy a szakmai többség egyre hangosabban adóreformot követel, ennek közös minimumáról azonban már képtelen megállapodni.
Eközben a nagypolitika egyik fele a reformlépések politikai akadályait fejtegeti, másik
fele pedig hol korszerûnek ható, hol kifejezetten kalandos adóreformötletekkel próbálja emelni a tétet.
Szándékos képzavarral élve: a magyar adóreform körforgalomban tévelygõ autóját
végre oda kellene kormányozni valamelyik kijárathoz, hogy végre fel is lehessen gyorsítani. A kocsi márkájáról pedig most még ne is beszéljünk…
Török Ádám
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JEGYZETEK
1

Nem is teljes felsorolásban: járulékcsökkentés, ingatlan- vagy vagyonadó, egy- vagy többkulcsos, alacsonyabb vagy magasabb áfa, szja, „kisadók”, illetékek, adókedvezmények, „zöld
adók”; a feketegazdaság és az adórendszer összefüggései; ellenõrzési kérdések.

2

Ez most kifejezetten egyszerû, didaktikus példa. Képzeljünk el mondjuk 30 gazdasági szereplõt, hogy õk vajon hányfajta reformlépés ellen alakíthatnak látszólag kicsi, ám annál hangosabb és hatékonyabb koalíciókat. Ezek is „elosztási koalíciók”, hiszen az adott elosztási
rendszer fenntartása mellett állnak ki.

3

Itt az elsõdleges és a másodlagos fogalma elsõsorban a láthatósági különbségre vonatkozik.
A koalíciós szakítás mögött voltak (lehettek) ugyan adóreformmal kapcsolatos okok is, de
az adóreformok elleni aprómunkát sokan már korábban elvégezték a háttérben.

4

Ez utóbbi a „szuperbruttósítás” jelszavával került be a szakmai köztudatba.

5

A kormányzati szféra terjedelme az egy fõre jutó jövedelem emelkedésével párhuzamosan
bõvül.

6

A lakóingatlanokra, bevezetésének azonban Magyarországon akadálya lehetne a magán- és a
cégvagyon használatának gyakori összekeveredése, mint például a cégautóknál. Emiatt a lakóingatlanok megadóztatása felvet egy etikai problémát is: hogyan értékelje az adóhatóság
azt, ha valaki lényegében fiktív bérleti szerzõdés alapján, alacsony költséggel bérelt nagy értékû lakóingatlanban él, különösen, ha a bérbe adó a vállalkozást saját maga ellenõrzi? Kérdéses, hogy ilyen esetekben mennyire férne össze az alkotmánnyal, a szerzõdések szabadságával a bérleti szerzõdések „életszerûségének” a hivatali megállapítása.

7

Arthur Laffer intuitív, de csak egyes esetekre bizonyított felismerése szerint az adókulcsok
és az adóbevételek mértéke közötti összefüggés bizonyos határon túl megfordul, azaz az
adókulcsok további növelése csökkenti, mérséklése viszont emeli az adóbevételeket. Itt tisztáznunk kell egy fogalomhasználati bizonytalanságot is. Laffer-görbérõl szólva sokan az adókulcsok és az adóbevételek közötti harang formájú, egymaximumos függvényre gondolnak,
mások viszont általában minden ilyen összefüggést ábrázoló függvényre használják ezt a kifejezést. Itt az utóbbi értelmezéssel dolgozunk, azaz a görbe nevét említve nem tekintjük eleve adottnak a formáját.
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Botos Katalin

Adóelméletek – mit üzen
az elmélettörténet a mának?

A

A modern gazdaságban a politikák hierarchiájában a társadalompolitika van a legfelsõ szinten.
Minden más politikának: gazdaságpolitikának,
ágazati politikának, így az ipar- és mezõgazdasági politikának, közlekedéspolitikának, energiapolitikának, monetáris és fiskális, valamint devizapolitikának és a tudománypolitikának a társadalompolitikai célokat kell szolgálnia.
A kormányzás jogát elnyerõ politikai erõknek
világos elképzeléssel kell rendelkezniük arról, milyen társadalmat látnának szívesen, melyek e társadalomképnek a fõ jellemzõi. Egyének vagy családok az alapegységei, kisebb vagy nagyobb a jövedelmek szóródása, hogyan értelmezi a közjót,
többet vagy kevesebbet vár el az államtól. Valójában az egész alkotmányos berendezkedésnek sugallnia kell egy ideális, elérendõ társadalmi szerkezetet, amelyet a mindenkori hatalom minden
erõvel elõmozdítani köteles. Ez a rendszerváltozás után nyilván a magántulajdon tiszteletén alapuló polgári demokrácia.
A gazdaságpolitika egészének a kiválasztott
társadalomkép megvalósítását kell céloznia.
A polgári demokráciáknak számos modellje
van. Vannak, amelyek a laissez-faire társadalmát
veszik alapul, s vannak, amelyek a jóléti társadalom megvalósítására törekedve az államnak nagyobb szerepet szánnak. A szociális piacgazdaság
modellje, amelyet elvileg a magyar gazdaság a
rendszerváltozás után választott, az ordo liberális
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eszmékbõl nõtt ki. Alapvetõen a piaci erõkre
hagyja a gazdaság alakulását, de elvileg erõs szociális hálót mûködtet.
Természetesen ezek ideálképek, ámbár a fejlett
országok között számosan besorolhatók ezek valamelyikébe.

KÖLTSÉGVETÉS ÉS ADÓPOLITIKA
A magyar gyakorlatban a szociális piacgazdaság
konkrét formájáról a különbözõ politikai csoportosulásoknak jelentõsen eltérõek a nézetei.
Valójában éppen az a magyar fejlõdés egyik akadályozója, hogy az egymást váltó kormányok
nagyon eltérõ alapértelmezést adnak a modellnek, s így nincs egy egységes keret a változásokhoz.
Mindenesetre a gazdaságpolitika megvalósításában fontos szerep hárul a pénzügypolitikára, mind a monetáris, mind a költségvetési politikára.
Elvileg és elméletileg a költségvetés a gazdaságpolitika megvalósításának egyik eszköze,
beleértve az adópolitikát is.
Elvileg, mert – mint Hetényi István idézi –
az elméletek sose valósulnak meg tiszta formájukban, hiszen a mûködõ adórendszerek
mindig lobbyharcok eredményeként jönnek
létre. (Hetényi, 2006, 14. oldal) Hasonló po-
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litikai küzdelmek eredménye a kiadási oldal
alakulása is.
A klasszikus elmélet szerint a fiskális politikának három funkciója van: az allokáció, a
redisztribúció és a stabilizáció. Az elsõ és az
utolsó kimondottan a gazdaságpolitika lényeges befolyásolója, míg a redisztribúció elsõsorban a társadalompolitika szempontjából fontos. Ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy a
gazdaságpolitika számára is rendkívül fontos,
profitál belõle, hiszen kereslethiányos rétegeket tesz az újraelosztás fizetõképessé, s ezzel
számos termelõágazatnak biztosítja a piacot,
akkor, amikor az egyébként megtakarított és
befektetést nem találó pénzeszközöket profitként nem tudták volna visszacsurgatni a gazdaságba.
Az allokáció feladata a piaci tökéletlenségek
kezelése. „A piac például nem képes biztosítani
a közjavak kínálatát, mert abból nem zárhatók
ki az egyének, s így felmerül a potyautazás lehetõsége... [...] Egyes javak terén esetleg alulfogyasztás (honvédelem), míg másutt túlfogyasztás (energiahordozók) alakulna ki. Az állam allokációs funkcióján keresztül képes e javak kínálatát és keresletét közelebb hozni a társadalmi optimumhoz.” (Orbán – Szapáry, 2006, 7.
oldal) Ezek a területek a leghagyományosabban
értelmezett állami funkciók. Már az ókorban is
építettek közpénzekbõl utat, vízvezetéket,
adott esetben maguk az ugyancsak közpénzekbõl finanszírozott katonák. Napjainkra azonban megkérdõjelezõdött, hogy bizonyos infrastrukturális létesítményeket nem lehet-e
mégis költségvetésen kívül, magánforrásokból,
esetleg valamiféle költségvetési garanciával
megfinanszírozni. Annál is inkább, mert gyakorivá vált a fejlett gazdaságokban a „szegény
kormány-gazdag polgárok” ellentéte. Ha belegondolunk, hogy némely EU-ország mekkora
költségvetési hiánnyal küzd, míg (az
euróövezet) lakossága a jövedelmének több
mint 10 százalékát megtakarítja, érthetõ, hogy
egyre több feladatot próbál a deficitekben ful-

dokló kormányzat a magánszférára terhelni. Ez
áll a PPP-megoldások (public-privat partnership) hátterében is. A magánszférára történõ
terhelést persze csak akkor lehet megvalósítani,
ha a magánmegtakarítások valóban jelentõsek,
van bõven szabad tõke s a beruházók jó befektetésnek tartják, ha az állam visszabérli tõlük a
megvalósított beruházást. Így az államnak csak
a bérlés folyó költsége a teher. Valójában az állami garancia révén visszafordítja a jövedelemáramlást: a magánszektor adózik a költségvetésnek, a költségvetés pedig ezt tovább csatornázza a magánszektor egyes személyeihez abból a célból, hogy azok a magánberuházásokból
közszolgáltatásokat nyújtsanak. A PPPmegoldás esetén az állam mentesül az egyszeri
tõkebefektetés finanszírozási terhétõl. Igaz,
ennek ára az állam szempontjából adott esetben
egy végtelenített adósság, amelynek „törlesztése” során az adófizetõk messze nemcsak a közszolgáltatást magát, hanem a magáncég hasznát
is akár végtelen hosszú idõn át megfizetik.
A redisztribúción keresztül az állam képes
mérsékelni a jövedelmi különbségeket. Ez történhet az adórendszeren keresztül vagy direkt
transzferekkel. Mindkét megoldás mellett szólnak érvek. A direkt transzferek célzottabbak
lehetnek, az adóhoz kapcsolt kedvezmények
meg jobban ösztönöznek a munkára, hiszen
akkor kaphat valaki kedvezményt, ha van jövedelme, amibõl adózik.
A harmadik, a stabilizációs funkció a legszorosabban vett gazdasági feladat. Célja az üzleti
ciklusok elsimítása az úgynevezett automatikus
stabilizátorokon keresztül. Ebben oroszlánrésze van az adórendszernek. A progresszív jövedelemadónak nem csupán a redisztribúció és az
arányos közteherviselés terén van szerepe, hanem cikluslapító hatása is lehet. Az ingadozások mérséklése növelheti a gazdaság potenciális
kibocsátását. A piac ugyanis mindig „tisztít” –
csak nem mindegy, hogy milyen össztársadalmi
veszteségek árán. Kisebb kilengések kisebb igazodási veszteséget jelentenek.
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EGY KIS ADÓELMÉLET-TÖRTÉNET
Modern korunk embere számára az adó olyan
természetes államhatalmi jogosítvány, amellyel
a parlamenti többséggel bíró kormányzatok
minden további nélkül képesek élni gazdaságpolitikai és politikai koncepcióik megvalósulása
érdekében.
Ez a helyzet történelmi fejlõdés „eredménye”. Az idézõjel azért indokolt, mert sajnálatos módon a fenti lehetõséggel számos esetben
nemcsak élnek, de vissza is élnek a kormányok,
s céljaik nem feltétlenül a közjóval esnek egybe.
Helyes, ha kissé lehántjuk a rárakódott napi aktualitást, a minden áron való bevételszerzés
kényszerét napjaink bonyolult adórendszerérõl, és megnézzük, hogyan gondolkodtak e
kérdésrõl a kifejlett ipari társadalom közgazdaság-elméleti nagyjai bõ fél évszázaddal ezelõtt.
Mindenek elõtt le kell szögezni: az elmélet
nem egyszerûsítette le annyira a dolgot, mint
ahogyan az napjainkban látszik: „Mutassatok
egy kéményt, amely füstöl, és én máris kivetem
rá a füstadót.” Az elméleti szakemberek elveket
kerestek, amelyek mentén racionálisan összeszedhetõ az államháztartás forrásmennyisége.

Adóértelmezések
Sokféle értelmezése van az adónak. Már Kautz
Gyula 1885-ben így ír az adóról: „...majd az
mondatik felõle, hogy polgári áldozat vagy
ajándék az egyesek részérõl az »egész« irányában; majd az, hogy jog- s tulajdonbiztosítási
díj; majd ismét, hogy segély-nyújtás az államnak a kormányzás lehetségessé tételére, s feláldozása magán élvezeteknek a köznek érdekében, [...] majd végül az, hogy oly szolgáltatás a közület számára, melynél anyagi javakkal
szellemiek, gazdasági értékekkel culturális és
politikai értékek cseréltetnek be.” (Kautz,
2004, 129. oldal)
Alapvetõen két irányzat bontakozik ki eb-
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bõl: fogadjuk el az adózás szükségességét mintegy biztosítási alapon, mivel ez a feltétele a magántulajdonon alapuló társadalmi rend védelmének, illetve tekintsük olyan szolgáltatások
árának, amelyeket a polgár elvárhat az adó
megfizetése fejében a közülettõl, illetve a közhatalomtól.
Mindkét megközelítés bizonyos értelemben
magánjogi alapú, a valamit valamiért elven
nyugszik. Ez az állam bevételi forrásaiból leginkább az illetékekre igaz, noha részben az
igazgatási költségek esetén is fennáll. Az igazgatás, rendvédelem, hadügy a közszféra „hagyományos” területe. Bár megjegyzendõ, nem
lehet minden rendõri és katonai kiadást a közjó érdekében felmerültnek tekinteni, tehát ebben az értelemben a polgárok számára felmerülõ „biztosítási költségek” közé besorolni.
Vitathatatlan, hogy a katonaság és rendõrség
mûködése elvileg a polgárok védelmét szolgálja, így van benne biztosítási elem. Az erõs
rendõrség a magántulajdon és az élet biztonságát garantálja (már amennyiben). Az ország
területi integritásának védelme hasonlóan,
rabló, fosztogató hordáktól való megmentést
is jelenthet. Mivel azonban az erõszakszervezetek a hatalom függelmi viszonyában vannak,
szolgálhatnak olykor parciális érdekeket is.
Marxista megközelítés szerint osztályuralmi
érdekeket, de bármilyen társadalom-szociológiai elméletet alkalmaznánk is, a rendõrségkatonaság védheti pusztán a hatalmi elit önös
érdekét is. Napjaink világpolitikájában számos
példát látunk erre, különösen a nem demokratikus berendezkedésû társadalmakban. Ezért
nem teljes egészében sorolható a magánjogi
alapon értelmezhetõ közkiadások közé, hiszen nem az adófizetõk egészét szolgálják
minden esetben, hanem olykor csupán csoportérdekeket, pusztán a közhatalmi alapon
kapott utasítás szerint.
Rendvédelemre természetesen minden körülmények között szükség van. Oly annyira,
hogy gyakran nem is elég a „hivatalos” szerve-
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zetek munkája. Jól mutatja ezt, hogy például
nálunk is vannak nem kormányzati függelmi
kapcsolatban, civil szervezõdéssel létrejött polgárõrségek. De utalhatunk akár az amerikai
nemzeti gárdára is, amely hasonló biztonsági
célokat szolgál. Arra kell törekedni, hogy mindenképpen a közösségi szolgálat elemei domináljanak a rendõrség és katonaság tevékenységében.
Ami az adók lényeges vonását jelenti, általánosságban kijelenthetõ, hogy semmiképp nem
vezethetõ vissza kizárólag a fent idézett magánjogi alapokra. Lényegi közjogi jellemzõjük, hogy
kikényszeríthetõk. Míg a magánjogi döntéseknél mérlegelés tárgya lehet, hogy egy biztosítást megkössek-e vagy sem, hogy egy szolgáltatást megvásároljak-e vagy sem, az adóknál a közösség egésze érdekében a magánszemély e
transzferekre kötelezve van, s az állam azt rajta
behajthatja.
Természetesen a közjogi adófogalom sem
mai keletû.
„Az adónak azt a fogalmát, amely a mai felfogásnak megfelel, lényegében kialakítva már
az ókor népeinél megtalálhatjuk, amelyek az állami lét magasabb szintjére jutottak el” – írja
Heller Farkas bõ fél évszázada megjelent könyvében. (Heller, 1943, 134. oldal) A modern létben csakúgy, mint az ókori demokráciákban, az
adók a rendes bevételek közé sorolnak. A középkorban elmosódott a magánjog és a közjog határa. A fejedelmek naturál gazdálkodást folytattak, s elsõsorban saját birtokaik hozamára
támaszkodtak. Így az adó rendkívüli bevétellé
változott, amelyet mintegy külön megállapodás
alapján szedtek be. Éppen ellentétesen a modern állam berendezkedésével, ahol a termelés
döntõ részben a magántulajdonban lévõ termelõeszközökön folyik, pénzgazdálkodás van, s
az állam alapvetõ bevételi forrása az adók. Az
állam saját tulajdonosi bevételei ebben az értelemben a rendkívüli kategóriába kerültek, hiszen napjainkra a legtöbb állami tulajdonú, versenyszektorba tartozó, de még infrastrukturális

céget is újraprivatizálták. Nálunk is, de számos
fejlett és felemelkedõ országban is.
Érthetõ, hogy a középkorban mások voltak a
viszonyok az államkassza bevételi szerkezetében. A középkori rendszer természetes következménye volt a feudális államszervezetnek,
ahol az uralkodó és az alattvalók összessége között nem állt fenn közvetlen kapcsolat, hiszen
az alattvalók túlnyomó többsége a földesúri
kötelékbe tartozott, így azok szolgálatait csak
hûbéruruk beleegyezésével vehette az uralkodó
igénybe.
Az „individualisztikus államelmélet”- hogy
Heller Farkas szóhasználatával éljünk – Rousseau társadalmiszerzõdés-elméletében érte el
csúcspontját.

ADÓELMÉLETEK
A „társadalmi szerzõdés” értelmében az állam
az egyének kezdeményezésére jön létre. Ebbõl
adódik a modern adófogalom is, amely a mai,
napjainkban egyre terjedõ „szolgáltató állam”
felfogáshoz oly közel áll. Eszerint az adó: ár,
amelyet a polgárok az állam által nyújtott szolgáltatásokért fizetnek. Montesquieutõl származik
az a mondás, hogy az állampolgárok átengedik
vagyonuk egy részét az államnak, hogy a másik
részét zavartalanul élvezhessék…
Ez az adó csereelmélete vagy ellenszolgáltatási elmélete. Mások élvezetelméletnek is nevezték. Heller Farkas szerint Sully, Petty, Turgot,
Mirabeau, Justi, Krönke és Sismondi is ezt a nézetet képviselte. Thiers az államot egyenesen
egy nagy vagyonbiztosító intézménynek tekintette. (Heller, 1943, 136. oldal) Emil Sacks pedig úgy vélte, hogy az adó úgynevezett gazdasági elmélete nem szorul semmi más, a gazdaság területén kívül lévõ elv segítségére (mint a
közjogi elmélet szerint, ahol az igazságosság elvét kell segítségül hívni az adózás mértékeinek
megállapításához). Ezek szerint mindenki jövedelmével arányosan vásárol szolgáltatásokat,
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közszolgáltatásokat is, s ez elegendõ iránytûnek számit. Abban természetesen van valami,
hogy jobban fél a tolvajtól, akitõl sokat lophatnak, s így jogos, hogy többet fizessen az állam
õrzõ-védõ funkciójáért. Persze ezt úgy is meg
lehet fogalmazni, hogy az igazságosság elve azt
követeli, vállaljanak nagyobb részt a tehetõsek
a közösségi terhekbõl.
Az adó gazdasági elmélete – bár a szolgáltatási elvet veszi alapul –, azért némiképp eltér az
individualista szemlélettõl, mert nem elsõsorban az egyén szempontjából tekinti az államot,
hanem elfogadja a kollektív szükségletek létét.
Ezek, bár kétségtelenül az egyének érdekében
jelentkeznek, az egyesek által nem annyira közvetlenül érzékelhetõk, mint a magánszükségletek. A kényszerszolgáltatások mértékét tehát
nem az egyén, hanem a közület szabja meg.
Az úgynevezett szerves államelmélet szerint
nem az egyéneknek nyújtott szolgáltatások magyarázzák az adót, nem a „do ut des”, „adok,
hogy adj”, hanem a közületi lét szükségszerû volta. Az adót nem összeadják, hanem kivetik. De
az adóterhelés, adóterítés ésszerûen csak közgazdasági elvek alapján valósítható meg. Ezért semmiféle pusztán közjogi megfontolás nem elegendõ
egy konzisztens adóelmélet kidolgozásához.

AZ ADÓZÁS ALAPELVEI
Az adóztatás alapelveit már Adam Smith is
megfogalmazta. (Heller, 1943, 139–144. oldal)
 Elsõ követelmény, hogy az állampolgároknak adófizetõ-képességük szerint kell viselni az
adóterheket.
 Második elv, hogy az adónak jól és egyértelmûen meghatározhatónak kell lennie, hogy ne
legyen vitatott, hogy mit is kellene fizetnie az
adózónak. Sõt e tárgyban jogsegélyszolgálatot
is kell a polgár számára biztosítani.
 Harmadik, hogy olyan idõpontban álljon
fel a fizetési kötelezettség, amikor arra az eszközök rendelkezésre is állnak. Ez az adólikvidi-
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tás elve, amely adónemenként különbözõ módokon érvényesülhet. Aligha lehet adót beszedni a mezõgazdálkodó vállalkozótól a termés betakarítása elõtt. A forgalmi adót is akkor kell fizetni, ha az értékesítés megtörtént.
 Végül lényeges szempont, hogy az adózónak lehetõleg annyit kelljen fizetniük, amennyi
jövedelemhez ezáltal a kincstár jut, azaz ne kerüljön sok költségbe a beszedés. Ez ugyanis az
adózók terheit fölöslegesen növelné.
Ezen alapelveket gyakran megsértették a
kormányzatok. Legfõképpen azzal, hogy éppen
a legszegényebb rétegekre hárították az adóterhek legnagyobb részét. Sötét emlék a múltból
az adóbérlet rendszere, amely sok szenvedés
okozója volt.
Arra, hogy mikor egyenletes az adóterhelés,
többféleképp kereshetjük a választ. Kiindulhatunk abból, hogy ki-ki szolgáltatási képessége
szerint viselje a terheket, így értelmezve az
egyenlõséget, de felfoghatjuk úgy is, hogy a
ki-ki által hozott áldozat mértéke legyen
egyenlõ. Természetesen individuálisan nehéz ez
utóbbira különösen választ adni.
A szolgáltatási képesség a mindenkitõl azonos adóhányad elvonását jelentette legegyszerûbb módon. Ha azonban figyelembe vesszük
azt, a már a fiziokratáknál idézett elvet, hogy
adóztatni csak a tiszta jövedelmet lehet, akkor
a kérdés kissé bonyolódik. A szolgáltatási képesség ugyanis ott kezdõdik, ahol a termelési
költségek levonása után a tiszta jövedelem marad. A munkavállalók esetében önmaguk fenntartása a minimális „termelési költség”, hiszen
erre munkaerejük újratermeléséhez szükség
van Ez vezetett el az adómentes létminimum
elvének megfogalmazásához.
Ha a létminimum összegét levonjuk, degresszív adózást kapunk. Felmerülhet azonban a
vita, hogy fizikai vagy társadalmi létminimumot tekintsünk-e irányadónak? Az utóbbi
ugyanis egyértelmûen változékony kategória.
Heller Farkas még úgy értelmezte, hogy társadalmi rétegenként más és más lehet a létmini-
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mum, abból kiindulva, hogy társadalmi helyzetük – úgymond – bizonyos kiadásokat megkövetel a ranglétrán magasabban állóktól. Ennek
valamennyire is objektív megállapítása lehetetlenül nehéz feladat lenne.
A jövedelmek származhatnak munkából és
tulajdonból. Nyilvánvaló, hogy akinek csak kizárólagos munkajövedelme van, szükségszerûen félre kell tennie valamit idõs napjaira, hogy
járadékjövedelem híján valamibõl meg tudjon
élni. Ez ahhoz vezetett, hogy a jövedelmeket
két részre osztották: fundált, illetve nem fundált
jövedelmekre. Mai szóhasználattal: tõkefedezetû, illetve tiszta munkajövedelemre. Az elõbbit
indokoltnak találták magasabban adóztatni,
mint az utóbbit. Az elv megvalósítható volt azáltal, hogy a jövedelmek megadóztatása mellett
külön vagyonadót is kivetettek. Sõt: a szolgáltatáselv, vagyis az adófizetõ képesség alapján
kivetett adóknál azt is figyelembe kellett venni,
hogy a család hány tagból áll. Nem lehet ugyanis eltekinteni attól, hogy a családos embernek
több fõ eltartásáról is gondoskodnia kell. Ha
ezt az adónál nem vesszük figyelembe, súlyosan hátrányos helyzetbe hozzuk õket független
társaikkal szemben. Ez a szempont már-már
úgy tûnik, mintha szociális elveket hozna be az
adóelméletbe, pedig mint Heller Farkas írja: ez
„semmi más, mint a szolgáltatási képesség tekintetbe vétele az adózásnál”.
Az úgynevezett áldozatelmélet más oldalról
közelíti az adózás kérdését. Abból indul ki,
hogy az adózás: teher. Mindenki számára. Az
egyenlõség elve azt indokolná, hogy ezen áldozat mértéke legyen azonos. Nyilvánvaló, hogy
egy gazdagabb polgár kevésbé érzi szükségleteit korlátozva még viszonylag nagyobb adóteher
mellett is. Ez a logika elvezetett progresszív
adókulcsokhoz. Az adók áldozatelméletének a
közgazdasági alapját a határhaszon-elmélet képezi. Eszerint a szükségletkielégítés nyomása a
rendelkezésünkre álló jövedelmek növekedésével csökken. Nyilván az emberek a jövedelmük
felhasználásánál elõször a legszükségesebb dol-

gokra költenek, s ha adót kell fizetni, akkor a
legkevésbé fontos személyes kiadások terhére
teszik azt. A határhaszon-elmélet gondolatmenete értelmében a rendelkezésre álló mennyiséggel a kielégíthetõ szükségletek bõvülnek, s a
jövedelmek növekedésével a pénz határhaszna
csökken. Arra a következtetésre jutottak, hogy
a pénz határhasznának csökkenése társadalmi
rétegenként nagyobb, mint a jövedelem növekedése. Ez a sávos progresszív adó elméletéhez
vezetett el. Már a korai kapitalizmus gondolkodói – köztük Stuart Mill – is felhívták azonban
a figyelmet arra, hogy az adónak nem szabad a
tõkeképzõdés ellen hatnia. Ezért meggondolandó a progresszív adóztatás, hiszen az visszafogja az aktivitást, ráadásul ösztönzi az adóeltitkolást. Utóbbi pedig a szándékolt céllal éppen ellentétesen hathat. Az adóelmélet minden
esetre az alanyi alapról tárgyi alapra helyezõdött azzal, hogy az adózók személye helyett a
figyelem az azonos jövedelemsávokra irányult.
Irving Fisher a háztartás-statisztika és az árszínvonal-számítások segítségével mérhetõ alapokra helyezte az adóelméletet. Heller írja: „pénzérték a pénzegység vásárlóerejétõl függ, tehát
reciproka az árszínvonalnak”. (Heller, 1943,
158. oldal) Különbözõ helyen, különbözõ árviszonyok között a pénz értéke a háztartás számára az árszínvonaltól és a jövedelemnagyságtól függ. Az árstatisztikák és a háztartás-statisztikák segítségével jól megítélhetõ egy-egy
háztartási csoport számára a pénz határértéke.
Elméletét Ragnar Frisch fejlesztette tovább.
Ezzel az adóztatás számára megbízható alapok
teremtõdtek meg, elméletileg indokolható s
nem önkényesen megállapított adókulcsokkal.
Természetesen a sávos adózásnak is megvan
az a hátránya, hogy a sávváltások közelében lévõ jövedelmeknél lökésszerûek a változások.
Ezt lehet tompítani a sávok számának növelésével, a határértéknél „felezõs” technikák bevezetésével. A kulcsok progresszivitása a nyílt, a
levonási technikák alkalmazása a rejtett progresszió alkalmazását jelenti.
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EGY ADÓ – TÖBB ADÓ?
Az adók sokfélesége mindenképpen a polgárok
zaklatását jelenti. Áttekinthetetlen, következményeinek számbavétele nehézkes Ezért már a
modern államháztartás kiépülésének kezdetén
felmerült az egyetlen adó eszméje. (Nincs új a
nap alatt, lásd a flat tax mai térhódítását.)
A kezdeti vitáknál az volt az elsõ kérdés, ki
viselje az adót, a termelõ vagy a fogyasztó?
A fiziokrata elmélet különösképpen támogatta az elgondolást, ezzel drágán fizettette
volna meg a földbirtokosokkal azt az elõkelõ
helyet, amelyet elméletükben a földbirtokos
osztálynak tulajdonítottak, mondván, egyetlen
értékteremtõ a föld… Ennek a gondolatmenetnek kiszélesített változata volt az egyetlen tõkeadó, mivel nem csupán a föld minõsül tõkének.
Végül, abból kiindulva, hogy minden jövedelem, ami a termelési költségeken felül keletkezik, tiszta jövedelem s így megadóztatandó, létrejött az egyetlen jövedelemadó melletti érvelés.
Ennek az alapja, hogy a gazdasági élet egy megnyilvánulása alkalmas a teherviselõ-képesség
megítélésére, például a fogyasztás, a fényûzés, a
termelékenység vagy a jövedelem…
Az egyetlen adóval szemben azonban számos kérdés merült fel. Az adóknak biztosítaniuk kell a modern társadalom növekvõ közösségi szükségleteit. Minden adónemnek vannak
korlátai, amelyen túl nem feszíthetõ, mert magát az adóforrást tennénk tönkre. Az adóforrások megtartása, kímélése minden adópolitika
vezérelve kell, hogy legyen.
Bár napjainkban az adóegyszerûsítés és az
egységes adó gondolata reneszánszát éli, a gyakorlatban többnyire kombinált rendszerekkel
találkozunk.
A közgazdaságtan egyik legfontosabb feladata olyan adórendszer megalkotása, amelynek elemei jól harmonizáltan biztosítják az
Adam Smith-i elvek érvényesülését. Kellõ
mennyiségû közösségi jövedelmet biztosítanak, olcsón és arányos teherviselés mellett.
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A jól felépített adórendszerben az egyes adófajták esetleges hátrányait korrigálják a többiek
elõnyei és rugalmasan alkalmazkodik az egyre
változó gazdasági valósághoz.

TANULSÁGOK
Nem mai kitalálás a szolgáltató állam. Sokan
átgondolták már elõttünk, hogy mi várható el
a szabad polgárok társulásaképpen felfogott
államtól és akkor mivel tartozunk mi annak.
Az is tény azonban, hogy az adó a világon
mindenütt a nemszeretem kötelezettségek
közé tartozik, amit minden adóalany szeretne
át- vagy továbbhárítani másokra. A behajtását
megalapozó kényszer inkább a fordított
szemléletet tükrözi: „Ne azt keresd, hogy mit
kaphatsz te a Hazától, hanem azt, hogy mit
adhatsz neki” – csak távolról sem ilyen emelkedett hangvételben. Azaz a Haza, pontosabban: a mindenkori kormányzat már olyan
mértékû adósságokat halmozott fel, hogy hajlamos sutba dobni az adózás fentebb kifejtett
örökbecsû alapelveit.
Ez pedig nagy bajok forrásává válhat. Figyelmeztetnek bennünket a régi gondolkodók,
hogy
• nem szabad túlterhelni az adóforrásokat,
• nem szabad elvenni a megtakarításra, beruházásra való ösztönzést,
• és nem lehet elfeledkezni arról, hogy a humán tõke költségei közé tartozik a család
eltartása, gyermekek felnevelése és kitanítása is.
A legfontosabb adóformák napjainkban a
forgalmi adó, a személyi jövedelemadó, a jövedéki adók, s a társasági nyereség-, illetve osztalékadó s az ingatlanadók. Pénzügyi megtakarítások után forrásadót, értékpapíroknál árfolyam-nyereségadót fizetünk. Adójellegû elvonásként jelentkezik a járulékfizetés is, hiszen
törvényi alapja van, mindenkire kötelezõ, s
közhatalmi úton behajtható. Valójában a társa-
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dalombiztosítási járulékok kiemelésre kerültek
a bérekbõl, s a kényszertakarékosság – egyes
megoldásoknál a szolidaritással kombinált –
formáit képezik.
Látható módon az adórendszerek súlypontja
a fogyasztási adókra helyezõdik át, annak érdekében, hogy a béreket terhelõ adók és járulé-

kok csökkenthetõk legyenek, s így a termelés
költségei is, valamint a tõkét se sújtsa túl nagy
teher. Meglehet, ez a modern ipar utáni társadalom imperatívusza. Csak el ne felejtsük el a harmadik elvet: a családot is képesnek kell lenni eltartani. Különösen fontos ez a mai demográfiai
trendek aggodalmai közepette.

IRODALOM
HELLER F. (1943): Pénzügytan, Magyar Közgazdasági Társaság, Budapest

KAUTZ GY. (1885): Államgazdaság- vagy pénzügytan, Aula Kiadó, Budapest, 2004, reprint kiadás

HETÉNYI I. (2006): Az adórendszerek fejlesztésének tendenciái az OECD-országokban, Pénzügyi
Szemle, 1. szám

MÁTYÁS A. (2003): A modern közgazdaságtan története, Aula Kiadó, Budapest

Jogi kompendiumok gyûjteménye VII–VII/a
(1902): A nemzetgazdaságtan kompendiuma, Budapest, Politzer Zsigmond és Fia Kiadása

ORBÁN G. – SZAPÁRY GY. (2006): Magyar fiskális
politika: Quo vadis? MNB Mûhelytanulmányok, 49.
szám

441

 KÖZPÉNZÜGYEK – Adópolitika és adórendszer 

Elek Péter – Scharle Ágota

Optimális adózáselméletek
és az empirikus
mérés lehetõségei

A

Az adórendszer reformja során több, egymásnak
gyakran ellentmondó szempont (torzító hatás,
társadalmi igazságosság stb.) mérlegelésére van
szükség. A közgazdaságtanban használt elméleti
adózási modellek segítenek megérteni a különbözõ szempontok közötti átváltásokat (trade
off) és hozzájárulhatnak az adott körülmények
között optimális adórendszer kialakításához. Az
optimális rendszer azonban a gazdasági szereplõk viselkedésének (például a munkakínálat rugalmasságának) és értékválasztásának (például
egyenlõség iránti igényének) is függvénye, ezért
empirikus elemzések nélkül lehetetlen vagy legalábbis igen nehéz sikerrel kecsegtetõ adóreformot kidolgozni.
A tanulmányban rövid áttekintést adunk az
optimális adórendszer közgazdasági elméletérõl
és vázoljuk az empirikus mérés lehetõségeit és nehézségeit. A témában megjelent empirikus elemzéseket nem ismertetjük, csak a legfontosabb magyar vonatkozású eredményekre utalunk röviden.

KÖZJÓ ÉS TÁRSADALMI KÖLTSÉGEK
Az adórendszer a jövedelem-újraelosztás alapvetõ eszköze: egyrészt bevételt teremt a közösségi kiadásokhoz, másrészt magában is megváltoztatja a gazdasági szereplõk jövedelmét.
A hatékony adórendszerek elméleti és empiri-

442

kus irodalma szerteágazó, de kiindulópontja általában azonos: az adórendszer akkor optimális, ha a szükséges bevételt a lehetõ legkisebb
társadalmi költséggel biztosítja.
A szükséges bevétel a közjavak (igazságszolgáltatás, rendvédelem, igazgatás) és állami szolgáltatások (oktatás, egészségügy, szociális ellátások) iránti kereslet függvénye, szintjét részben a múltbeli döntések, részben a társadalmi
preferenciák és a politikai erõviszonyok határozzák meg. A társadalmi költségek három
alapvetõ forrása az adóbeszedés adminisztrációjának közvetlen költsége, a piaci szereplõk
döntéseit eltérítõ torzító hatások, illetve az elosztás igazságosságát csorbító hatások. Tehát –
a korai elméleteket kivéve – az igazságosság is
az optimalitás kritériumai közé tartozik, az elméletek legfeljebb abban különböznek, hogy
mit tekintenek igazságosnak.
Az igazságosság eltérõ értelmezései jól megragadhatók a társadalmi jóléti függvény fogalmával.1 Ez a függvény az egyének jólétének
összesítésébõl vezethetõ le, az azonban már értékválasztás kérdése, hogy ezt milyen módon
végezzük el. Az egyik véglet az utilitariánus
(haszonelvû) megoldás, amely összeadja vagy
átlagolja az egyénenként mért jólétet. A másik
véglet a maximin (rawlsiánus) megoldás,
amelyben a társadalom legszegényebb (min)
tagjának jóléteként határozzuk meg a jóléti
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függvényt, és ennek maximalizálása a cél. Ha az
egyéni preferenciák azonosak és a hasznosságfüggvény lineáris, akkor az elsõ megoldásban
nincs újraelosztás, a másodikban pedig egyenlõen kell elosztani a javakat (kivéve, ha az
egyenlõtõl eltérõ elosztás növelné a javak
mennyiségét).
A torzító hatások alapvetõen abból adódnak, hogy az adók növelik ugyan a költségvetés bevételeit, de csökkentik a fogyasztott
mennyiséget (fogyasztási adó), illetve a termelési tényezõk kihasználtságát (munkát, illetve
tõkét terhelõ adók). A két hatás különbsége az
úgynevezett holtteher- vagy jóléti veszteség.
Az 1. ábrán az alapesetben adók nélkül a kereslet és a kínálat p0 ár mellett kerül egyensúlyba,
és ezen az árszinten q0 lesz a megvásárolt (elfogyasztott) mennyiség. Az adóztatás megemeli a fogyasztói árat (p1) és emiatt kisebb
lesz az elfogyasztott mennyiség (q1<q0). Az
ábrában a keresleti görbe és az aktuális fogyasztói ár által határolt háromszög alakú terület mutatja a fogyasztói többletet, vagyis azt

a hasznosságot, ami abból adódik, hogy vannak, akik az aktuális árnál többre értékelik a
megvásárolt terméket.2 Az adózás ezt a többletet csökkenti: ez a fogyasztók közvetlen
vesztesége. Az összjólétet tekintve azonban
ennél kisebb a veszteség, hiszen az adóból befolyt összeget közjavak formájában visszakapjuk: az ábrában ez a fogyasztói és termelõi ár
szintje közötti téglalap alakú terület, ami az eladott mennyiség és az adó szorzatát mutatja.
A nettó veszteség tehát a fogyasztási többlet
veszteségének és az adóbevételnek a különbsége: az ábrában a világos vagy sötétszürkével.
Az 1. ábra bal oldali paneljében a rugalmas,
jobb oldali paneljében a rugalmatlan kereslet
esetét mutatjuk be: a meredekebb keresleti görbe kisebb rugalmasságot jelez, hiszen ekkor az ár
változása nyomán alig változik a kereslet menynyisége. Láthatjuk, hogy a holtteherveszteség
rugalmas kereslet esetén nagyobb, mint rugalmatlan kereslet esetén, ezért általános szabályként a rugalmatlan keresletû tényezõt, illetve
terméket érdemes erõteljesebben adóztatni.
1. ábra

AZ ADÓZTATÁS HOLTTEHERVESZTESÉGE
RUGALMAS, ILLETVE RUGALMATLAN KERESLET ESETÉN
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ELMÉLETI MODELLEK
A korai optimális adózás modellek azt vizsgálják, hogyan kell elosztani az adóterhelést az
egyének között annak érdekében, hogy az adózásból eredõ torzítás a lehetõ legkisebb legyen,
feltéve, hogy nincsenek sem adminisztrációs
költségek, sem adóelkerülés (Sandmo, 1976).3
Ezekben a modellekben az optimális megoldás
az, ha minden egyén a képességétõl függõ egyösszegû adót fizet: mivel az adó nem nõ együtt
a jövedelemmel, nem fogja vissza a többletteljesítményt, és így mindenki annyit dolgozik,
amennyit adó nélkül is akarna. Ez azonban nem
megvalósítható, mivel az államnak nincs információja az egyéni képességrõl, az adófizetõ
egyén pedig abban lenne érdekelt, hogy a ténylegesnél azt kisebbnek mutassa. Az információhiányt is figyelembe vevõ második legjobb (second best) megoldás már attól is függ, hogy a
modell milyen feltevésekre épül. Az egyik fõ
megközelítés csak fogyasztási adókat, a másik
csak jövedelemadókat alkalmaz: külön vizsgálva mindkettõ lehet önmagában is elegendõ és
optimális. Az optimális adót mindkét megközelítésben az határozza meg, mennyire rugalmasan reagál az adókulcs változására az egyes
termékek fogyasztása, illetve az egyének munkakínálata. Késõbb kap figyelmet a társadalmi
preferenciák jelentõsége: egyfelõl az, hogy milyen értéket tulajdonít a társadalom az egyenlõségnek vagy az igazságos elosztásnak, másfelõl
pedig, hogy milyen mértékben igényli az állam
szerepvállalását a jóléti ellátások biztosításában.
A fogyasztási adó – azonos ízlésû háztartásokat feltételezve – akkor optimális, ha fordítottan arányos a termék árrugalmasságával:4
intuitíve is belátható, hogy ekkor lesz a legkisebb a különbség az adóval terhelt és az adó
nélküli árak esetén hozott fogyasztói döntések
között (Ramsey, 1927). Eltérõ ízlésû háztartások esetén akkor optimális a fogyasztási adó, ha
az árrugalmasság mellett azt is figyelembe veszi, hogy a szegény (illetve a társadalmi jóléti
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függvényben nagyobb súllyal szereplõ) háztartások által fogyasztott termékek adója relatíve
alacsony kell legyen.
Mirrlees (1971) azt vizsgálja, hogy indokolt-e
a legtöbb országban alkalmazott progresszív
jövedelemadó-rendszer. Következtetése szerint
annál alacsonyabb adókulcsok kellenek, minél
rugalmasabban reagálnak az egyének a nettó jövedelem változására, minél kevésbé fontos a
társadalom számára a szolidaritás és minél kevesebb bevételre van szüksége a költségvetésnek. Atkinson és Stiglitz (1976) a direkt és indirekt adók optimális arányát keresve megmutatják, hogy – feltéve, hogy a munka és a fogyasztás hasznossága között nincs kölcsönhatás, azaz szeparálhatók – a jövedelemadók kizárólagos alkalmazása az optimális, azaz nincs szükség a fogyasztási adókra. Diamond (1998) modelljében a jövedelemadó azonos ízlésû, de eltérõ termelékenységû egyéneket feltételezve akkor optimális, ha a legtermelékenyebbek (gazdagok) és a legszegényebbek határadókulcsa
relatíve alacsonyabb: mindenkinek jobb ugyanis, ha a magas termelékenységû egyének aktivitását nem fogja vissza a magas adó, a szegényeknek adott kedvezmény pedig azért kívánatos, mert odajuttat forrásokat, ahol azok relatív
hasznossága a legnagyobb.5
Az újabb elméletek a torzító hatások és az újraelosztás szempontja mellett figyelembe veszik
az adóbevallás és -beszedés adminisztrációs
költségét és az adóelkerülést is. Ezek a modellek már arra a következtetésre jutnak, hogy célravezetõbb egyetlen, finoman differenciált kulcsú adónem helyett egynél több (de kevés számú) adófajtát és kevéssé differenciált kulcsokat
alkalmazni. Az egyszerûség ugyanis csökkenti a
beszedés költségét és megkönnyíti az ellenõrzést, ami pedig az adóelkerülés ellen hat. Egynél
több adónem alkalmazásával pedig alacsonyabban tarthatók a marginális adókulcsok, ami javítja az adófizetési hajlandóságot. Atkinson és
Stiglitz (1980) – saját korábbi modellüket felülvizsgálva – arra a megállapításra jutnak, hogy az
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adminisztratív költségek csökkentése mégis indokolhatja az indirekt adók alkalmazását.
Slemrod (1990) is arra hívja fel a figyelmet, hogy
a méltányossági és hatékonysági megfontolásokon kívül figyelembe kell venni az adófizetés és
-beszedés adminisztrációs költségeit, illetve az
adóelkerülést is, hiszen ez jelentõsen módosítja
az adóbevételeket.
Az adóelkerülést és az adminisztrációs költségeket is figyelembe vevõ újabb modellekben
általában az indirekt adók és a jövedelemadók
valamilyen kombinációja az optimális (például
Boadway és szerzõtársai, 1994; Alm, 1996 vagy
Sorensen, 2007). Alm (1996) ajánlása szerint a
fogyasztási adó kulcsa optimális esetben minél
szélesebb termékkörben azonos. Az egységes
adókulcsnál magasabb kulcsot csak olyan jószágokra érdemes kivetni, amelyek kevéssé reagálnak az árváltozásra (például szükségleti cikkek), negatív externális hatásokkal járnak (például alkohol), magas jövedelmûek fogyasztják
(például luxusjavak), vagy amelyeknél könnyen
érvényesíthetõ és beszedhetõ az adó (áruk a
szolgáltatásokkal szemben). A jövedelemadó
esetében egyetlen határadókulcsot javasol minél szélesebben definiált adóalappal, mert ez
mind az adminisztratív költségeket, mind az
adóelkerülést minimalizálja. Az igazságosság
ekkor úgy érvényesíthetõ, hogy a jövedelmek
egy viszonylag magas határig nem adóznak.
Az optimális adózás irodalmának külön ága
foglalkozik az adóztatás növekedést érintõ hatásával. Ehhez a gazdasági szereplõk egyszeri
döntéseinek a következõ idõszakban jelentkezõ
következményeit is modellezni kell: például az
idei megtakarítás hatását a jövõ évi beruházásokra és termelésre. A klasszikus következtetés
szerint végtelen idõhorizontot feltételezve a tõkejövedelem optimális adókulcsa 0 százalék. Az
intuitív magyarázat úgy szól, hogy míg a fogyasztási adó az adott idõszakon belüli döntésekre van hatással, addig a tõkét terhelõ adó a jelenbeli és jövõbeli fogyasztási döntéseket torzítja, ez pedig még alacsony adókulcs mellett is

nagyobb jóléti veszteséget okoz (Valentinyi,
2001). A véges élettartamú és eltérõ termelékenységû szereplõket feltételezõ modellek más
következtetéshez is vezethetnek. Conesa és
szerzõtársai (2007) például megmutatják, hogy a
tõkejövedelmek optimális adókulcsa nem nulla,
sõt jelentõsen pozitív, ha az adózók többsége
érzékenyen reagál a munkajövedelmek adójára,
míg kevésbé rugalmas a tõkét terhelõ adók tekintetében: ekkor ugyanis a tõke adóztatása relatíve kisebb összjóléti veszteséget okoz.
A humántõke-beruházást is figyelembe vevõ
endogén növekedéselméletekben a munkát terhelõ adók növekedést korlátozó hatása a tõkééhez képest nagyobb vagy kisebb is lehet, a
paraméterfeltevésektõl függõen (Babiker, 2002).
Az eddig említett modellek általában azon a
feltevésen alapulnak, hogy a tõke országok közötti mobilitása nulla vagy legalábbis elhanyagolható mértékû. Ezt a feltevést oldja fel a
nemzetközi adóverseny elmélete, amely éppen
azt vizsgálja, milyen adórendszer tudja egyszerre biztosítani az ország tõkevonzó képességét
és a szükséges bevételeket. Ezek a modellek jellemzõen arra a következtetésre jutnak, hogy az
adóversenynek kitett országokban a társadalmi
jólétet tekintve az optimálisnál alacsonyabb
lesz az adózás szintje és a közjavak kínálata is
(Fuest és szerzõtársai, 2003). Az újabb modellekben az adók relatív szintje nem önmagában,
hanem a közszolgáltatások színvonalához mérten alakítja az adott ország tõkevonzó képességét, így az adóverseny nem feltétlenül kényszerít ki csökkenõ kulcsokat (például Ivanyna,
2007; Görg és szerzõtársai, 2007).

ADÓK, JÁRULÉKOK
ÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK
Az adóbevételekben szokásosan három típust
különböztetnek meg: indirekt adókat, direkt
adókat és társadalombiztosítási járulékokat. Az
indirekt adók nem a jövedelmet, hanem a fo-
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gyasztást terhelik, adminisztrációjuk olcsóbb,
és elkerülésük nehezebb. A direkt adók közvetlenül terhelik a befektetésbõl, illetve munkából
származó jövedelmeket, újraelosztási célokra
ezért inkább alkalmasak, viszont torzító hatásuk általában nagyobb. A tb-járulékok hasonlóak a direkt adókhoz, azonban míg az utóbbihoz
nem kapcsolódik közvetlen ellenszolgáltatás, a
járulékok befizetése biztosítási jogviszony
alapján valamilyen (például nyugdíj, munkanélküli-járadék, gyes) jogosultságot teremt.
A járulékok és az adók közti határ élessége
nagyrészt a biztosítási rendszer jellegétõl függ:
Magyarországon például az álláskeresési járadék vagy a gyed biztosítási alapú ugyan, de öszszege nem a korábbi befizetésektõl, hanem a
legutolsó kereset összegétõl függ,6 a nyugdíjat
viszont az összes befizetett járulék figyelembevételével állapítják meg. A béreket terhelõ járulékok a jövedelemadókhoz hasonlóan befolyásolják a munkakínálatot, hatásuk annál kisebb,
minél erõsebb a járulék és az ennek alapján késõbb igényelhetõ pénzbeli ellátás közötti öszszefüggés (ekkor ugyanis a járulékot nem adóként, hanem megtakarításként értelmezik a
munkavállalók). A járulékfizetésen alapuló biztosítási rendszer lényege, hogy egy adott jóléti
ellátásban csak azok részesülhetnek, akik a finanszírozásához hozzájárultak, míg az adók
esetében minden adózó hozzájárul a közjavak
finanszírozásához, függetlenül attól, hogy egyegy állami ellátást vagy szolgáltatást milyen
mértékben vett igénybe. A két megoldás közti
választás tehát nemcsak hatékonysági kérdés,
hanem arról is szól, hogyan osztjuk meg az
egyén és a közösség felelõsségét egyes élethelyzetek (betegség, munkanélküliség, gyermekvállalás, idõskor) megoldásában.
Az adók és járulékok elsõdleges célja a közösségi kiadások fedezetéül szolgáló bevételek
biztosítása, míg a támogatásoké az elsõdleges
(piaci) jövedelemelosztás korrekciója. A két
rendszer eszköztára bizonyos mértékig átfed
egymással: egyes támogatásokat ki lehet váltani

446

adókedvezményekkel vagy az adókulcsok differenciálásával és fordítva.7
A jövedelmek újraelosztását adókon, járulékokon és támogatásokon keresztül is el lehet
érni: a háromféle eszköz közötti választásban
nagyjából ugyanazokat a szempontokat érdemes megfontolni, amelyek az optimális adó kiválasztását meghatározzák. Vagyis a társadalmi
összhasznosság szempontjából az a legjobb
eszköz, ami olcsóbban adminisztrálható, nehezebb vele visszaélni és kevésbé torzítja a gazdasági szereplõk döntéseit. Nem feltétlenül hatékony tehát az adórendszert megtisztítani minden újraelosztási elemtõl,8 ha az adókulcsok
differenciálása vagy a kedvezmények adminisztrációja olcsóbb, ha kisebb a visszaélés lehetõsége, vagy kisebb a munkakínálatot érintõ
torzítás, mint a támogatások esetében.
Az adók és támogatások adminisztratív szempontból sem mindig függetlenek egymástól.
Egyes országokban az adó- és a támogatási rendszer elkülönülten mûködik, a támogatások
többsége adómentes (a nettó összeget kapja meg
a támogatott), nem szerepel az adóbevallásban
és az adórendszerben jellemzõen nincsenek szociális célokat szolgáló kedvezmények. Az ilyen
rendszer elõnye, hogy áttekinthetõ: a bevételi és
az újraelosztási célok világosan elválnak egymástól, és a támogatások tényleges hatása (nettó
összege) nem függ más jövedelmektõl.9 Mivel a
támogatásokat nettó összegben fizetik ki, nincs
felesleges pénzmozgás az állami szervek között.
A rendszer hátránya, hogy megkettõzi az adminisztrációt: az adóhatóság és a támogatás jogosultságát elbíráló intézmény is gyûjti a jövedelmekre vonatkozó információkat.
A teljesen integrált rendszerben a támogatások negatív adóként vagy adókedvezményként
mûködnek. A teljes rendszer adminisztrációját
a (helyi intézményhálózattal kibõvített) adóhatóság végzi. Ennek elõnye, hogy nincs kettõs
adminisztráció, és az adóhatóság pontosabb információk alapján tud dönteni a segélyjogosultságról. Hátránya, hogy az adóhatóság szerepé-
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ben összekeveredik két ellentétes cél: a bevételek teljesítése és a szociális biztonság.10 A teljesen integrált rendszer szélsõ esete a családi adózás, amelyben a házaspárok együttes jövedelmük alapján alkalmazzák az adókulcsokat és állapítják meg a fizetendõ adójukat. Ez a gyermekes családok adóját csökkenti – ami mellett
szólnak igazságossági érvek –, de többet juttat a
gazdagabb gyermekes családoknak és kevesebbet a gyermektelen szegényeknek. Hátránya
még, hogy erõsen csökkenti a családok második
keresõjének munkakínálatát.11 Végül az adminisztrációt tekintve a családi adózás lényegesen
bonyolultabb az egyéninél, ami az adózók és az
adóhatóság számára is megnöveli a mûködés
költségeit és adóelkerülésre adhat lehetõséget.
Ha az adók és támogatások külön rendszerben mûködnek, dönteni kell arról is, mely támogatások hogyan adózzanak. A támogatások
– szemben a piaci jövedelmekkel – kifejezetten
újraelosztási célt szolgálnak, és forrásuk a piaci
jövedelmekbõl beszedett adó, ezért az adózásukban érdemes ugyanazt az elvet érvényesíteni, ami a funkciójukat indokolta. További
szempont, hogy a támogatások csökkentik a
munkakínálatot, amit az adó alá vonásuk tovább erõsítene, és végül, hogy az adminisztrációs költségek csökkenthetõk, ha eleve adózott,
nettó összeget kap a rászoruló. Ebbõl az következik, hogy a rászorultsági elvû támogatásokat
egyáltalán nem, a többit pedig legfeljebb adóterhet nem viselõ járandóságként célszerû
adóztatni.12 A járulékok kivetése akkor lehet
indokolt, ha a támogatás a munkajövedelemhez
hasonló, azt pótló jellegû, de a befizetés ekkor
is történhet közvetlenül (a kincstár utalja át a
tb-alapokba), az adminisztrációs költségek
csökkentése érdekében.

AZ EMPIRIKUS MÉRÉS LEHETÕSÉGEI
Az adók torzító hatását egyszerû indikátorokkal is lehet vizsgálni: a magas implicit adó-

kulcsok például általában jelentõs torzító hatásokra, illetve magas adóelkerülésre utalnak.
A gazdálkodási formák vagy jövedelemelszámolási lehetõségek átlagos adóterhelésének
összehasonlítása is informatív: megmutatja,
hol vannak a rendszerben legális adóelkerülési
lehetõségek.
Bakos és szerzõtársai (2008a) ilyen egyszerû
módszerekkel vizsgálják a magyar adórendszert. Azt találják, hogy Magyarországon mind
a munkajövedelem, mind a fogyasztás implicit
adókulcsa magas EU-összehasonlításban,
ugyanakkor az adóbevételek GDP-hez viszonyított aránya inkább közepesnek mondható –
részben a az adóelkerülés és a sok kivétel miatt. Mivel azonban a munkát terhelõ elvonások
torzító hatása jelentõsebb a fogyasztást terhelõ adókénál, az elõbbiek szelektív csökkentése
a leginkább kívánatos, tekintettel arra, hogy a
képzetlen munkaerõ iránti kereslet rugalmasabb az átlagosnál. A szelektív mérséklés legfontosabb következménye a foglalkoztatás növekedése lenne. Az adóelkerülést csökkenthetné a különbözõ foglalkoztatási jogviszonyok
adóztatásának közelítése és az adórendszer
egyszerûsítése. Következtetésük szerint az
egységes vagyonadó bevezetése nem az adóelkerülés csökkentése, hanem inkább a produktív beruházások ösztönzése érdekében lenne
kívánatos.
Az adószint (vagy ennek változása) és a gazdasági mutatók közti összefüggés vizsgálata
több ország makroszintû adatai alapján alkalmas lehet átlagos hatások kimutatására. A Világbank az újonnan csatlakozott kelet-európai
EU-tagországokra készített elemzése szerint
például rögzített növekedési ráta mellett az
adóék 1 százalékpontos emelése 0,5–0,8 százalékponttal csökkenti a foglalkoztatás bõvülését
(Világbank, 2005). Vélhetõen nagyrészt ez magyarázza, hogy ezekben az országokban a torzító adók (a munkát terhelõ adók és különösen
a tb-járulékok) 1 százalékpontos emelése (a
GDP arányában mérve) körülbelül 0,4 száza-
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lékponttal csökkenti a növekedési rátát (Világbank, 2006).
A torzító vagy adóelkerülést ösztönzõ hatások nagyságrendje azonban országonként eltérõ lehet, így a makroszintû becsléseket nem lehet egy-egy konkrét országra vonatkoztatni.
A torzítás alapos becsléséhez mikroszintû,
egyénekre vagy vállalkozásokra vonatkozó adatok szükségesek.
Az empirikus vizsgálatok azt mérik, hogy az
adókulcsok vagy azok változásai hogyan hatnak a gazdasági szereplõk döntéseire. A mérés
sosem tökéletesen pontos, mivel még mikroszintû adatok esetén is sok tényezõ van, ami
befolyásolja az egyéni döntést, de nem vagy
nem jól mérhetõ. A legpontosabb mérésre azok
az adóreformok adnak lehetõséget, ahol több
adózói csoportot különbözõ mértékben érintenek a változások, és a változás elõtti és utáni jövedelmekrõl is vannak részletes adatok.
A magyar adórendszer több elemérõl is készült már mikroszintû adatokon alapuló elemzés. Az egyik elsõ kísérlet Semjén (1998) tanulmánya, amely a vállalkozások adóelkerülési magatartását vizsgálta vállalkozási forma szerint
összesített APEH bevallási adatok alapján. Vidor (2005) a nyugdíjpénztári befizetések adókedvezményének hatását vizsgálta a háztartások megtakarítási döntéseire a TÁRKI Háztartásmonitor adatfelvételén alapuló különbségek
különbsége (difference in differences) becsléssel
és kohorszanalízissel. Azt találta, hogy az adókedvezménnyel összekötött megtakarítások
nem szorítanak ki más megtakarításokat, azaz a
kedvezmény hatására új megtakarítások is keletkeztek.
Bakos és szerzõtársai (2008b) pedig a középsõ szja-kulcs 2005. évi eltörlésének a bevallott
jövedelemre kifejtett hatását mérte egyéni szintû APEH-adatok alapján. A becslés azon a tényen alapult, hogy a 2005. évi adóváltozás során a különbözõ személyeknek különbözõképpen változott meg a marginális, illetve az átlagos adókulcsa. A szerzõk eredményei szerint
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elsõsorban a magasabb jövedelmûek körében
lehet jelentõsebb adóérzékenységgel számolni,
de annak nagyságrendje nem olyan erõs, hogy
teljességgel kompenzálhatná egy, a magasabb
jövedelmûeket érintõ adókulcscsökkentés közvetlen költségvetési bevételkiesését.
Az adózás újraelosztási hatásáról kevés magyar adatokon alapuló empirikus kutatás készült.13 A legfontosabb Gál és szerzõtársai
(2005) vizsgálata, ami az adóbefizetés és a jóléti transzferek egyenlegét vizsgálja életkor szerinti bontásban. Ennek azonban nem a ma élõk
közötti újraelosztás igazságossága állt a fókuszában, hanem a jövõ generációkat terhelõ implicit eladósodottság, vagyis az újraelosztás teljes rendszerének fenntarthatósága.

ÖSSZEGZÉS, KÖVETKEZTETÉS
A fenti összefoglalásból látszik, hogy az elméletek nem adnak egyértelmû eligazítást az optimális adórendszerrõl. Gyakorlati alkalmazásuknak számos további korlátja is van. Mint
minden elmélet, ezek is a valóságot leegyszerûsítõ feltevéseken alapulnak, és a következtetések is csak akkor érvényesek, ha a mögöttes feltevések a valóságban is teljesülnek. Ezt empirikus vizsgálatokkal lehet ellenõrizni, és szakpolitikai következtetéseket csak ezek után lehet
levonni. Az empirikus elemzések többsége
azonban az USA-ra vonatkozik – egy nagy zárt
gazdaságra érvényes következtetések pedig
nem feltétlenül igazak egy kis nyitott gazdaságra is.14 Az optimális adórendszer az adott társadalom értékrendjétõl és a gazdasági szereplõk
viselkedésétõl is függ, azaz csak ezek ismeretében határozható meg. Az adórendszer sikeres
átalakítása és különösen radikális reformja tehát nehezen képzelhetõ el az adott ország gazdaságának és társadalmának részletes empirikus
vizsgálatokra támaszkodó ismerete nélkül.
Mint láttuk, néhány adózási területen már Magyarországon is születtek ilyen elemzések.
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JEGYZETEK
1

2

3

Bár inkább hasznosságnak szokás fordítani, itt a köznyelvben használt „jólét” szót használjuk az angol
„utility” fordításaként. A jóléti függvény az angol
„social welfare function” bevett fordítása. Az elméleti háttérrõl magyar nyelven Csaba és Tóth (1999) ad
alapos bevezetést.
Ezzel függ össze a keresleti görbe alakja is: csökkenõ
ár mellett egyre többen hajlandók vásárolni, növekvõ
ár esetén egyre kevesebben. Bármely árszint mellett
lesznek olyanok, akik jól jártak, vagyis nagyobb hasznosságra tettek szert, mint amennyiért megvették a
terméket, de minél magasabb az ár, annál kevesebben
lesznek ilyenek. Az egyszerûbb ábrázolhatóság érdekében a kínálatot teljesen rugalmasnak tételeztük fel.
Magyar nyelven ad bevezetést az optimális adózás
irodalmába például Cullis és Jones (2003).

4

Ez a Ramsey-szabály. Egy termék saját (kereszt-) árrugalmassága azt fejezi ki, hogy saját (más termékek)
árának 1 százalékos növekedése esetén hány százalékkal változik a fogyasztása.

5

Ezek a modellek azt feltételezik, hogy ugyanaz az
egységnyi (forintnyi) jövedelem többet ér (jobban
növeli a hasznosságot) egy szegény háztartás, mint
egy gazdag háztartás számára. Az elsõ lábjegyzetben
már említett társadalmi jóléti függvényt ezek a modellek nem feltétlenül határozzák meg konkrétan –
csak azt a következtetést fogalmazzák meg, hogy az
ebben nagy súllyal szereplõ háztartások adóterhelése
alacsonyabb kell legyen.

6

De mindkettõ feltétele, hogy a biztosított a járadék/díj igénylése elõtt meghatározott ideig fizette a
járulékokat.

7

Ez történt például Magyarországon 2005-ben, amikor az egy- és kétgyerekesek számára megszûnt a
családi adókedvezmény, de ezt kompenzálta a családi
pótlék emelése.

8

És nem is lehetséges: az egyösszegû adóról elméleti-

leg is belátható, hogy nem mûködõképes, az egykulcsos adót pedig a definíció szerint a jövedelem arányában kell fizetni, vagyis a gazdagok többet fizetnek, mint a szegények.
9

A szociális támogatások célzása jobb lehet, mivel
nem torzítja a célzást az adórendszer (ami általában
kevésbé veszi figyelembe a családtagok számát és jövedelemét), de rosszabb is, ha a jogosultság elbírálásához szükséges információkat a hatóságok nem
tudják ellenõrizni.

10

Emiatt megnõhet a segélyek alulfizetési hibája, vagyis az, hogy a segély stigmatizáló hatása vagy az információk hiánya miatt olyanok sem jutnak hozzá,
akik különben rászorulnának.

11

A standard munkakínálati modell szerint, ha a háztartásban a hagyományos munkamegosztás mûködik, akkor a nõk a fizetett munka, a háztartási munka és a szabadidõ között választanak, míg a férfiak a
fizetett munka és a szabadidõ között döntenek. Mivel a nõk esetében a fizetett és a nem fizetett munka közeli helyettesítõk, a piaci bérek változására rugalmasabban reagálnak, ezt az empirikus becslések
többsége is megerõsíti (Evers és szerzõtársai, 2006).

12

A rászorultsági elvû (például jövedelemteszthez kötött) támogatások esetében nincs értelme a vertikális célzás javítása érdekében adóztatni, mivel itt a jogosultságot eleve az adózásnál sokkal finomabb célzást biztosító módszerrel (a háztartás jövedelme
alapján) határozzák meg, és gyakran nincs is a segélyezettnek más adózó jövedelme.

13

Az újraelosztás vizsgálatának elsõ kérdése az, hogy
kit terhel ténylegesen az adó: nem feltétlenül annak a
jólétét csökkenti, aki azt befizeti, mert sok esetben
áthárítható. Ezt a kérdést vizsgálja az adóteher-eloszlás (adóincidencia) közgazdasági elmélete, amelyrõl
magyar nyelven Szabó (2005) ad áttekintést.

14

Lásd például Hartman (1985) elemzését a tõkejövedelmek adójára vonatkozóan.
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Erõs Adrienn

Az adóstruktúra hatása
a gazdasági növekedés
hosszú távú ütemére

A

Elmélet és empíria a magyar adatok tükrében
A gazdaságpolitika elsõdleges célja a minél nagyobb és minél általánosabb jólét elérése. A jólét
hosszú távú növeléséhez vezetõ út pedig nem lehet
más, mint a gazdaság élénk, ugyanakkor fenntartható ütemû fejlõdésének biztosítása. Ezért kulcskérdés a gazdasági növekedés vizsgálata. Ebben a
minden más (növekedésen kívül álló) szempontot
figyelmen kívül hagyó szemléletben készül a legtöbb növekedéselméleti munka, miközben a gazdaságpolitika célja a jólét növelése. Bár véleményünk szerint az ellentmondás csak látszólagos, illetve az idõhorizont megválasztásán múlik, mert a
fogyasztás színvonala hosszú távon, tartósan nem
szakadhat el a kibocsátás színvonalától. Valószínûleg ebbõl kiindulva dönt a kutatók jelentõs
többsége a kibocsátás növekedési ütemének maximalizálása mellett a fogyasztás (a jólét) helyett.

ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS
ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS
Bármilyen adónembõl származzék is az állam
bevétele, az adó hatása minden esetben jövedelmi1 és helyettesítési hatásra2 bontható fel. Az
egyösszegû adók csak jövedelmi hatással járnak, így bármilyen adó torzító hatása egyenesen arányos a helyettesítési hatás nagyságával.3
Mivel az egyösszegû adók nem járnak együtt
helyettesítési (torzító) hatásokkal, az egyéni

jólét adott vesztesége mellett ezek hozzák a
legnagyobb bevételt.4 A helyettesítési hatás hatékonyságveszteséget okoz, amit holtteherveszteségnek5 neveznek. Ezek szerint hatékonysági szempontból legjobb volna minden
bevételt egyösszegû adókból beszedni, ugyanakkor ez a módszer szociális szempontból nem
fogadható el. Ennek alapján a következõ definíciókat alkalmazzuk a vizsgálat során.
 Torzító adók, amelyek befolyásolják a
gazdasági szereplõk beruházási döntéseit (akár
a fizikai, akár a humán tõke tekintetében) és
torzítják a gazdaság stacionárius növekedési
ütemét. Idesorolják a tõke- és munkajövedelmeket terhelõ adónemeket, így a személyi jövedelem- és társasági nyereségadókat, a társadalombiztosítási hozzájárulást, az egyéb bérhez
kötõdõ fizetési kötelezettséget, valamint a vagyonadót.
 Nem torzító adók azok, amelyek nem
hatnak a megtakarításra, illetve beruházási döntésekre a közömbösségi görbe természete miatt, így nem befolyásolják a növekedési ütemet
(ezek a fogyasztást terhelõ adók).
 Az egyéb bevételek kategóriába sorolják
azokat a tételeket, amelyek hatása a növekedésre vegyes, ezeknek az aránya általában alacsony.
Ebbe a csoportba tartoznak a nemzetközi kereskedelem adóztatása, a nem adójellegû bevételek és az egyéb adóbevételek.6
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Az adórendszer számos csatornán keresztül
befolyásolja a kibocsátást. Ezek a kínálati hatások rövid távon nem jelentõsek, hosszú távon
azonban meghatározzák a gazdasági növekedés
ütemét.7 A termelési függvények (amelyek
alapján a kibocsátás meghatározható) általában
a termelés inputjait, valamint az alkalmazott
technológia színvonalára vonatkozó változót is
tartalmaznak. Ennek alapján a kibocsátást tehát
a természeti erõforrások, a munkaerõ mennyisége (és a korszerûbb termelési függvények
esetén annak minõsége), a rendelkezésre álló
tõke mennyisége és a technológia színvonala
határozza meg.
A természeti erõforrásokkal való ellátottságot nem befolyásolhatja az állam, de mit mondhatunk a többi tényezõrõl? A munkaerõ menynyisége egyrészt olyan demográfiai tényezõktõl függ, amelyek kevéssé irányíthatók államilag, másrészt viszont a munkaerõ minõsége az
oktatási rendszer függvénye (mely bizonyos
oktatási szintig állami hatáskörbe tartozik).
A munkavállalási hajlandóság is befolyásolható
az adórendszeren keresztül, bár a jövedelmi és
a helyettesítési hatás a férfiak esetében általában semlegesíti egymást (ami éppen ezért azt is
jelenti egyben, hogy az okozott torzító hatás
jelentõs lehet). A nõk munkaerõ-piaci részvételére azonban a kutatások szerint hatással van
a jövedelemadó-rendszer.8 Sok múlik a határadókulcson is, minél progresszívebb a rendszer,
annál kevésbé ösztönöz többletmunkára.9
A magánszféra megtakarításait szintén számos intézkedésével befolyásolhatja az állam.
A háztartások esetében az adórendszer a jelenbeli és jövõbeli fogyasztás közötti választást
befolyásolhatja. Ennek a döntésnek ugyanakkor kettõs a hatása. Egyrészt, ha nem ösztönöz
megtakarításra, akkor lassítja a tõke felhalmozódását, így nem áll majd rendelkezésre megfelelõ mennyiségû tõke a beruházások végrehajtásához. Ugyanakkor így a keresleti oldalon
többet költhetnek fogyasztásra a jelenben.
A jövedelemadó-kedvezmények általában nem
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változtatják a megtakarítások mértékét, csak eltérítik azokat egyes megtakarítási formáktól
mások felé. Az értékcsökkenési leírás rendszere és az osztalékok adóügyi kezelése az üzleti
szféra megtakarításait befolyásolja.10 A megtakarítás a beruházás szükséges, de nem elégséges
feltétele, a beruházási döntések meghozásakor
pedig az adóügyi megfontolások még egyszer
szerepet kapnak, hiszen az alternatívák értékelésekor az adózott jövedelmeket hasonlítják
össze.11 Az alkalmazott technológia fejlettsége
többek között a kutatás-fejlesztési tevékenység
intenzitásától is függ. A legtöbb ország adórendszere ezért tartalmaz bizonyos ösztönzõket (például a kutatási kiadások költségként való elszámolásának lehetõségét, sõt akár többszörös levonhatóságát is).12

A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS
VIZSGÁLATÁRÓL
A neoklasszikus növekedéselmélet szerint a
hosszú távú gazdasági növekedés két exogén
változóval, a technológiai fejlõdéssel és a gazdaságilag aktív népesség növekedésének ütemével magyarázható. Így a költségvetési politikának csak átmeneti hatása lehet a növekedés
ütemére, bár a jólét elért szintjét véglegesen
befolyásolja.
„Az endogén növekedés olyan hosszú távú
növekedési ütemet jelent, amelyet a gazdasági
rendszer belsõ, fõképp a technológiai ismeretek bõvítésére ösztönzõ elemei indukálnak.”13
Vizsgálatunk szempontjából kiemelt jelentõséggel bír ez az elmélet, mert az ismertetett
neoklasszikus modellel ellentétben teret ad a
gazdaságpolitikának is a hosszú távú növekedési ütem befolyásolására. „Az endogén elmélet
keretei között a hosszú távú növekedési ütem
függ az olyan kormányzati tevékenységektõl,
mint az adóztatás, a törvényesség és a közrend
fenntartása, az infrastrukturális szolgáltatások
nyújtása, a szellemi tulajdon védelme, valamint
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a nemzetközi kereskedelem, a pénzügyi piacok
és a gazdaság más területeinek szabályozása.
A kormány a hosszú távú növekedésre való
befolyásával ezért tág keretek között jót és roszszat is tehet.”14 Ugyanakkor a növekedés számos olyan tényezõtõl is függ, amit a kormányzat
nem képes befolyásolni, mint a termékenység
(gyermekvállalási hajlandóság) vagy a természeti erõforrásokhoz való hozzáférés.15 Mivel a dolgozat az adópolitika hosszú távú növekedésre
gyakorolt hatásával foglalkozik, az igen széles
szakirodalomból az adórendszer elemeinek hatásával foglalkozó tanulmányokra koncentrálunk a továbbiakban.

Az állami szféra terjedelme
Az állami szféra terjedelmének mérésére két
módszer ajánlkozik:
• egyrészt vizsgálhatjuk az állami kiadások
GDP-hez való arányát (az újraelosztás
mértékét),
• másrészt az állami elvonások GDP-hez való arányát (a jövedelemcentralizáció mértékét).
A Wagner-törvény szerint a nagyobb jövedelmû országokban nagyobb az állami szféra
terjedelme. Az adóbevétel növekedési üteme az
európai országokban 9,9 százalék körül mozgott 1970 és 1998 között.16 Az elmélet szerint
az adózás magas szintje hosszú távon több csatornán keresztül rontja a növekedési kilátásokat. A növekedés forrása az endogén elmélet
szerint a tényezõfelhalmozás, ezért az ez ellen
ható ösztönzõk csökkentik a növekedési potenciált.17 A magasabb adószint csökkenti a
megtakarítási rátát (rendelkezésre álló jövedelem csökkenése révén), valamint a beruházási
rátát is (a jövedelmezõség csökkenése révén),
így a tõkefelhalmozás lassul, ami lassuló gazdasági növekedést eredményez hosszú távon, valamint megváltoztathatja a tõke határtermékét,
így eltérítheti a tõkeallokációt az optimális

szinttõl.18 Az adópolitika visszafoghatja a tõke
termelékenységének emelkedését is, amennyiben nem ösztönzi megfelelõen a kutatás-fejlesztési tevékenységet. Ugyanakkor a magasabb adószint a reálbérre gyakorolt kedvezõtlen hatáson keresztül kisebb ösztönzést jelent a
munkavállalásra, a humántõke-felhalmozásra
vonatkozóan is.
A Wagner-törvény szerint a kormányzati
szféra terjedelme nõ a jövedelemszint emelkedésével. A több kiadáshoz több bevételre van
szüksége az államnak, az adóztatás magasabb
szintje pedig visszafogja a növekedést. Ezek
szerint a magasabb jövedelmû országok alacsonyabb növekedési ütemet realizálnak? Az abszolút konvergenciát az empirikus vizsgálatok
nem támasztják alá, azonban rengeteg tanulmány igazolja a feltételes konvergenciát (az
azonos adottságokkal rendelkezõ országok jövedelemszintjeinek közeledését). Ezek szerint
a túl nagy és a túl kicsi állami szféra egyaránt
káros a növekedésre nézve. Legalábbis elméletileg létezik egy növekedési szempontból optimális arány, ami éppen biztosítja a szükséges állami szolgáltatások hatékony finanszírozását.
Az állami szféra terjedelme nem önmagában
befolyásolja a növekedési potenciált.19 Nagyon
fontos tényezõ a „kormányzás minõsége”, amit
az határoz meg, hogy mennyire hatékonyan
használja fel a kormányzat a rendelkezésére álló forrásokat. Barro 1988-as modellje szerint
optimális esetben az állam produktív kiadásainak és a kibocsátásnak az aránya megegyezik a
közösségi és a magánszféra termelékenységének arányával.20 A modell szerint ez az optimumfeltétel (ami csak a produktív kiadások
arányára vonatkozik) abban az esetben sem változik, ha az állam olyan fogyasztási javakat is
elõállít, amik nem szerepelnek a magánszféra
termelési függvényében, hanem a fogyasztók
hasznossági függvényében jelennek meg.21
Ilyenkor azonban szükségszerûen több adóbevételre van szüksége (hiszen a Barro-modell kiegyensúlyozott költségvetéssel számol), ez pe-
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dig torzuláshoz vezet és lassítja a növekedést.22
A modell szerint az állami szféra terjedelmének
szerepe a növekedési ráta alakításában tehát
kettõs. A kis állam esetében a pozitív hatások
dominálnak, de ha az állami szféra terjedelme
túl naggyá válik, akkor a negatív hatások kerülnek elõtérbe, a torzító adók egyre fokozottabb
súlya miatt.23
„A gyakorlatban azonban két probléma is
felmerül az elmélet által nyújtott javaslatokkal
kapcsolatban. Egyrészt a hivatkozott optimális
szint meghatározása a való életben lehetetlen,
másrészt pedig a fejlett országok minden valószínûség szerint az optimális szint felett vannak (legalábbis a szükséges kiadásoknál többet
költenek), tehát esetükben az adóterhelés
csökkentése mindenképpen magasabb növekedési ütemet indukál, amennyiben azt nem a
produktív kiadások csökkentésével ellentételezik” (ami a magánszféra termelésében inputként szerepel).24
Mit tudhatunk meg az állami szféra terjedelmének és a hosszú távú gazdasági növekedés
ütemének kapcsolatáról az empirikus szakirodalomból? A tanulmányok ebben a kérdésben
nem egységesek. „Bizonyos vizsgálatok nem
találtak szignifikáns kapcsolatot a két változó
között, míg mások, ahogy az az elméleti modellek alapján is várható, szignifikáns negatív
kapcsolatot mutattak ki. Egyetlen vizsgálat sem
talált azonban pozitív kapcsolatot a növekedés
üteme és az adóztatás szintje között.”25
Bizonyos vizsgálatok nem mutattak ki szignifikáns kapcsolatot az adóztatás szintje és a
hosszú távú növekedési ütem között. Ebbe a
csoportba sorolhatjuk például Mendoza, MilesiFerretti és Asea 1997-es tanulmányát, amiben
azt bizonyítják, hogy az endogén modellek jóslataival szemben a gyakorlatban inkább
Harberger sejtése26 állja meg a helyét, miszerint
az adópolitika hosszú távon nem hatékony eszköz a növekedési ütem megváltoztatására.
Vizsgálatukban tizenegy OECD-tagállam 1965
és 1991 közötti adatainak elemzésével szignifi-
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káns hatást mutatnak ki az adóterhelés és a beruházási ráta között, de ugyanezen tényezõknek a hosszú távú növekedési ütemre gyakorolt
hatását nem találják szignifikánsnak.27
A másik csoportba sorolhatjuk azokat a tanulmányokat, amelyeknek szerzõi szignifikáns
negatív kapcsolatot mutattak ki az adóztatás
szintje és a hosszú távú növekedési ütem között. Romer 1989-es empirikus vizsgálatában
negatív kapcsolatot talált a jövedelemarányos állami kiadások és a hosszú távú növekedési ütem
között28 kilencvennégy ország 1960 és 1985 közötti adatai alapján. Fölster és Henrekson 1998ban, majd 2000-ben készített tanulmányaikban
két mutató (az adóbevétel, valamint az állami
kiadások GDP-hez viszonyított aránya) segítségével vizsgálták az állami szféra terjedelmének
hatását a növekedésre. Mindkét változó esetében szignifikáns negatív kapcsolatot mutattak
ki a növekedés ütemével a fejlett országok tekintetében. A kapcsolat szorosabbnak bizonyult az állami kiadások, mint az adók tekintetében.29 Engen és Skinner 1992-es tanulmányukban szintén egyértelmû és erõs negatív
kapcsolatot talált az adószint és a hosszú távú
növekedési ütem között, százhét ország 1970 és
1985 közötti adatai alapján. Az állami kiadások
emelkedésének szintén negatív hatást tulajdonítottak regressziós számításaik alapján.30
Ugyanakkor az Engen – Skinner szerzõpáros
1996-os tanulmányában az Amerikai Egyesült
Államok történelmi adatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy az USA-ban igen kicsi
az esélye annak, hogy egy adócsökkentés önfenntartó lehessen, azaz a korábbi bevételi
szintet eredményezze az általa indukált növekedési többletnek köszönhetõen.31 A szerzõk
tanulmányukban arra a végkövetkeztetésre jutottak, hogy az adórendszer struktúrájának vélhetõen nagyobb hatása van a gazdasági növekedés hosszú távú ütemére, mint az adóbevétel
szintjének magának.32
Az állami szféra terjedelme és a gazdasági növekedés üteme közötti összefüggés megítélése
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tehát nem egységes a szakirodalomban. Könynyen találhatunk a közvetlen környezetünkben,
az Európai Unió átlagánál gyorsabb növekedési
ütemet mutató tagállamai között is mind az átlagosnál nagyobb (Finnország, Dánia), mind kisebb (Írország) költségvetési szférával rendelkezõ országokat.33 Ezért Engen és Skinner
1996-os tanulmányában tett fent idézett megállapításával értünk egyet, amit (másokkal együtt)
Sala-i-Martin (2002) is megerõsített, miszerint
az állami szféra GDP-hez való aránya mellett
minden bizonnyal a bevételek és kiadások szerkezete is fontos szerepet játszik a növekedésre
gyakorolt összhatás tekintetében. Ezért a következõkben az adórendszer egyes elemei növekedésre gyakorolt hatásának tárgyalásával folytatjuk a szakirodalom tanulmányozását.

Az adóztatás struktúrája
A különbözõ adónemek hatása a növekedési kilátásokra eltérõ. Barro 1988-as modellje szerint
a piacgazdaságokban a jövedelemadó (még az
egy kulcsos is) eltéríti a gazdaságot az optimális egyensúlyi helyzettõl.34 A megtakarítási ráta
és az elért hasznossági szint így alacsonyabb,
mint ha a megtakarítási rátát az állam határozhatná meg (mint a parancsgazdaságokban).
A parancsgazdaságok magasabb hasznossági
szintjének realizálásához a decentralizált (piac)
gazdaságokban jövedelemadó helyett egyösszegû fogyasztási adót (lump-sum consumption
tax) ajánl Barro, amennyiben az adózás szintjét
a hatékonyság optimumfeltételének megfelelõen35 vagy annál alacsonyabban választja meg a
kormányzat. Ha az optimálisnál nagyobb arányú az elvonás, akkor viszont jövedelemadó alkalmazását javasolja.36
Barro Sala-i-Martinnal késõbb továbbfejlesztette ezt az elméletet a közjavak különbözõ típusainak beépítésével. Modelljük alapján azt a
következtetést vonták le, hogy az egyösszegû
adó kivetése abban az esetben jobb megoldás a

jövedelemadónál, ha a közösség által nyújtott
szolgáltatás tiszta magánjószág (ami rivalizáló és
kizárhatók mások a felhasználásukból) vagy ha
tiszta közjószág (amik nem rivalizálók és nem
zárhatók ki mások a használatukból). Azonban
a közjavak egy részére ezek a feltételek nem teljesülnek, ugyanis rivalizálók, de használatukból
csak bizonyos mértékig zárhatók ki mások
(ezek díjfizetõ javak,37 ilyen például a közlekedés és a bíróság). Ezeknél a jövedelemadó egyfajta használati díjként funkcionál, tehát jobb
megoldás, mint a tételes adózás.38
Roubini és Milesi-Ferretti modelljükben a
munka- és tõkejövedelem adóztatásának hatását vizsgálják a gazdasági növekedésre. Megállapítják, hogy az volna az ideális, ha egyik tényezõt sem adóztatnák, ugyanakkor amennyiben
ez a költségvetési korlát miatt nem megoldható, a két tényezõ azonos kulcs melletti adóztatását javasolják,39 mivel a munkajövedelem
adóztatásának áttételesen negatív hatása van a
tõke jövedelmezõségére.
Mennyiben támasztják alá az empirikus tanulmányok az elméleti modellekbõl levonható
következtetéseket? A tanulmányok ebben a
kérdésben sem egységesek (hasonlóan az állami
szektor kiterjedtségének elemzéséhez).
Mendoza, Milesi-Ferretti és Asea 1997-es tanulmánya a beruházási ráta és a tényezõjövedelmek adóztatása között szignifikáns negatív
kapcsolatot talált, a növekedéssel kapcsolatban
is kimutatta ugyanezt a negatív irányú, ugyanakkor statisztikailag nem szignifikáns szintû
kapcsolatot. A fogyasztási adók esetében szignifikáns pozitív kapcsolatot tártak fel a beruházási rátával, de a növekedésre való hatásukat
szintén nem találták szignifikánsnak.40
Easterly és Rebelo 1993-as empirikus tanulmányukban maguk is zavarba ejtõnek találják,
hogy a teoretikus modellek egyértelmû jóslataival szemben az adatok elemzése alapján csak
gyenge kapcsolatot mutatnak ki a jövedelemadó-kulcsok és a növekedés között. Ennek lehetséges okaként jelölik meg, hogy a magasabb
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jövedelmû országok vizsgálataik szerint sokkal
nagyobb mértékben támaszkodnak a jövedelmek adóztatására, mint bevételi forrásra, ezek
az országok pedig általában alacsonyabb növekedési ütemet realizálnak.41
Tanzi és Schuknecht 2003-ban készített empirikus vizsgálatukban huszonnégy OECDország 1960 és 2000 közötti adatainak vizsgálata alapján erõs negatív kapcsolatot mutatott ki
a növekedési teljesítmény a közvetlen adók
(beleértve a társadalombiztosítási járulékokat
is) szintje között.42 Ezt a negatív kapcsolatot
alátámasztják a szerzõk a közvetlen adók emelkedése, valamint a tõkefelhalmozás és a foglalkoztatottak arányának csökkenése közötti egyértelmû kapcsolattal, mely két tényezõ a növekedéselméleti egyenletek két fõ eleme.
Az adórendszer stabilitása szintén fontos
elem a növekedés és az adórendszer kapcsolatában. Az adószabályok gyakori változtatása és
az ehhez kötõdõ bizonytalanság befolyásolhatja a jövõre vonatkozó gazdasági döntéseket, illetve azok elhalasztására is ösztönözhet.43
Tanzi és Schuknecht tanulmányukban azt mutatták ki, hogy a közvetlen adókból származó
bevételek volatilisebbek, mint a közvetett
adókból származók. Ennek egyik oka minden
bizonnyal az, hogy a jövedelem jobban hullámzik, mint a fogyasztás (az emberek fogyasztásuk szintjét az életük során várt jövedelmük
színvonalához igazítják, nem pedig a pillanatnyi keresetükhöz). Másrészt „a személyi jövedelemadó és a társasági nyereségadó kedvezmények és támogatások szabályrendszerét
gyakrabban változtatják, mint a közvetett adókét.”44
Összegezve tehát az elméleti modellek és az
empirikus tanulmányok többsége is negatív
kapcsolatot tárt fel a hosszú távú gazdasági növekedési ütem és a tényezõjövedelmek adóztatása között (bár az eredmények nem minden
empirikus vizsgálat szerint szignifikánsak), míg
a közvett adóknak általában semleges hatást tulajdonítanak.
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AZ EMPIRIKUS VIZSGÁLAT
MÓDSZERTANÁNAK ISMERTETÉSE
A vizsgálat idõtávja másfél évtizedet ölel fel.
A rendszerváltás olyan gyökeres fordulatot hozott az ország életében, ami értelmetlenné teszi
az 1990 elõtti évtizedekre való visszatekintést.
Ez a tizenöt éves idõtartam a hosszú távú növekedés vizsgálata szempontjából szûkös idõkeretet ad, azonban számos empirikus vizsgálat
támaszkodott ehhez hasonló, tíz-tizenöt, húsz
éves idõtartam elemzésére, így ezt elfogadhatónak tartjuk.
Az empirikus tesztekben fontos elkülöníteni
az intézkedések rövid és hosszú távú hatását.
A legáltalánosabban elterjedt módszer az, hogy
öt vagy három éves periódusokra bontják az
adatsort és az ötéves átlagos értékek közötti
kapcsolatot elemzik. A minél nagyobb számú
megfigyelés érdekében mozgóátlagokat fogunk
alkalmazni, ahogy azzal a szakirodalom tanulmányozása során más tanulmányokban találkoztunk (Devarajan et al, 1996, 322. oldal).
A számítások elvégzéséhez statisztikai adatokra van szükségünk. Az ezek alapján nyert
következtetéseink értékelésékor azonban mindig tisztában kell lennünk kell azzal, hogy a
vizsgált idõszak elsõ felében a magyar költségvetési adatok nem tekinthetõk tökéletesen
megbízhatónak. A rendszerváltást követõen
ugyan az eseti manipuláció megszûnt, de 1998ig bizonyos szisztematikus torzítások még érvényesültek.45
A felhasznált adatokat különbözõ forrásai a
következõk: a reálkeresetek alakulásának mérésére két változót alkalmazunk (OECD
Factbook 2006, Economic, Environmental and
Social Statistics, ISBN 92-64-03561-3, ©
OECD 2006). Költségvetési változókként az
államháztartás konszolidált adatait alkalmazzuk. A bevételek (OECD Economic Outlook
79 database, Annex Table 25, General
Government total outlays) az OECD adatbázisából származnak.
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A további statisztikai elemzések végrehajtása
elõtt meg kell vizsgálnunk, hogy azok eredménye megfelelõ bizonyossággal elfogadható-e.
Ehhez az idõsorok integráltságát kell tesztelnünk (az EViews statisztikai szoftver kiterjesztett Dickey–Fuller-tesztjének alkalmazásával).
Az ilyen jellegû tesztelések alapvetõen megfelelõen hosszú idõsorok (nagy elemszámú minták)
esetében adnak megbízható választ a kérdésre.
A kiterjesztett Dickey–Fuller-tesztnél a kritikus értékeket 20 megfigyelésre határozták meg,
nekünk azonban a fent felsorolt objektív okok
miatt csak rövid idõszakok álltak a rendelkezésünkre a vizsgálathoz (a legtöbb változó esetében 8–12 megfigyelésre építhettünk). Épp ezért
a vizsgálat végrehajtása elõtt fenntartásaink voltak. Ennek ellenére jelentõs hányadban az az
eredmény született, hogy a mozgóátlagolással
simított idõsoraink stacionerek, ami alapján a
további vizsgálatok elvégezhetõk. Ahol ezzel ellentétes volt az eredmény (azaz a Ho-hipotézist
fogadtuk el, miszerint az idõsor integrált), általában ott sem állt távol az elfogadhatóságtól (a
kritikus értéktõl) az eredményünk, csak magasabb (15–20–25 százalékos) szignifikanciaszinten volt releváns. A vizsgálatok alapján végül arra a következtetésre jutottunk, hogy azok nem
mondanak ellent annak, hogy adatsorainkkal elvégezhessük a tervezett elemzéseket, s azok
alapján következtetéseket vonhassunk le. Bár az
idõsorok rövidsége miatt az eredményeket indokolt bizonyos fenntartással kezelnünk.

EMPIRIKUS VIZSGÁLAT MAGYAR
ADATSOROKKAL
A jelen vizsgálatban alkalmazandó módszerek
igen egyszerûek, ugyanakkor Tanzi és
Schuknecht 2003-as tanulmányának bevezetõ
szavaival élve: „a téma szakirodalmának egy
újabb, (a korábbiakhoz hasonlóan megkérdõjelezhetõ) ökonometriai fejezettel való kiegészítése helyett egyszerûbb, de reményeink szerint

mégis informatív elemzést fogunk végrehajtani”.46 Ezt a választást indokolja az is, hogy így
eredményeink összevethetõk lesznek a nemzetközi szakirodalommal. Ugyanakkor egy
olyan komplex kérdés megítélésekor, amilyen a
költségvetési politika hatása a hosszú távú gazdasági növekedés ütemére „egy ilyen alacsony
dimenziójú rendszer pusztán egy többváltozós
modell „marginalizációjának” fogható fel,
amelybõl korlátozottan lehet csak következtetéseket levonni.”47
Magyarországon a költségvetési bevétel
GDP-hez való aránya és a növekedés üteme között erõs, negatív kapcsolatot találunk (lásd 1.
táblázat, 1. sor). A két változó közti erõs, negatív kapcsolatot az 1 ábra mutatja: a determinációs együttható értéke igen magas (r2=0,98),
szignifikáns (0,000). Ez az eredmény megegyezik az elmélet és a modellek jóslataival, illetve
az empirikus vizsgálatok fejlett országokra vonatkozó eredményeivel.
A jövedelem- és nyereségadók GDP-hez való aránya negatív, de nem szignifikáns kapcsolatban áll a növekedési ütemmel (1. táblázat,
2. sor). Ugyanakkor figyelmet érdemel, hogy
ezen adónemeknek a GDP-hez viszonyított
szintje csökkent a vizsgált idõszakban (12,66
százalékról 8,48 százalékra). Viszont az általánosan csökkenõ adóterhelésen belüli arányuk
nõtt (19,4 százalékról 21,9 százalékra), ennek a
változásnak mégis szignifikáns pozitív hatása
van a növekedési rátára (1. táblázat, 3. sor). Ez
valószínûleg fordított oksági kapcsolatra utal a
növekedés az adóstruktúra között, azaz nem az
adórendszer ezen változása okozza a magasabb
növekedési ütemet, hanem a fejlett országok általában nagyobb részben támaszkodnak jövedelem- és nyereségadókra, ezért az egy fõre jutó reál-GDP emelkedésével párhuzamosan nõ
ennek az adónemnek a szerepe az állami finanszírozásban, ahogy azt 1993-as tanulmányukban Easterly és Rebelo megállapították.48
A társadalombiztosítási hozzájárulás GDPhez viszonyított szintje és a növekedési ütem
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1. ábra

A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS KAPCSOLATA A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZES BEVÉTELÉVEL
A GDP ARÁNYÁBAN MAGYARORSZÁGON
Függõ változó: reál-GDP 5 éves átlagos növekedési üteme

Modell-összefoglaló
Egyenlet
Lineáris

r2
,976

F
450,267

df1
1

Paraméterbecslések

df2
11

Szignifikáns
,000

Konstans
26,978

b1
518

b2

Független változó: összes bevétel a GDP arányában, 5 éves mozgóátlag

Reál-GDP 5 éves átlagos növekedési üteme

Magyarország
megfigyelt
lineáris

5%

4%

3%

2%

1%

0%
42,0%

44,0%

46,0%

48,0%

50,0%

52,0%

Összes bevétel a GDP arányában
(5 éves mozgóátlag)
Forrás: saját számítás

között szignifikáns negatív korrelációt találunk
(1. táblázat, 4. sor). Ezt a kapcsolatot a regreszszió is alátámasztja, a determinációs együttható
értéke magas, (r2=97,8 százalék). A társadalombiztosítási járulék összes bevételen belüli
arányának változása szintén szignifikáns negatív hatással van a növekedésre (1. táblázat,
5. sor). A tb-járulékból származó bevétel a
GDP 18,2 százalékát is elérte 1993-ban, majd
folyamatos csökkenés után a GDP 11,4 százalékát teszi ki 2004-ben. Ez az összes bevétel
arányában 32,7 százalékáról 26,3 százalékra való csökkenést jelent.
A torzító adók közé tartozó másik két adónem, az egyéb bérhez kötõdõ járulékterhek és a
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vagyonadó nem tölt be jelentõs szerepet az állam költségvetési forrásai közt sem (1,3 és 1,7
százalék körül ingadozik a GDP-hez viszonyított arányuk). Ezek szignifikáns pozitív kapcsolatban állnak a hosszú távú növekedési
ütemmel Magyarországon (1. táblázat, 6–7.
sor). Ez a kapcsolat ellentmond a nemzetközi
tapasztalatoknak és az elmélet alapján kialakított várakozásainknak is, ugyanakkor ezek egyrészt nem töltenek be jelentõs szerepet egyelõre az állam bevételei között, másrészt a vagyonadó súlya egyelõre elmarad a fejlett országokban általános szinttõl.
A torzító adók GDP-hez viszonyított arányának magyar (3 és 5 éves mozgóátlagoláson
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alapuló) adatsora stacionárius. A torzító adók
GDP-hez viszonyított aránya összességében
(egyes elemeinek egyéni hatásával összhangban) szignifikáns negatív kapcsolatot találunk
(1. táblázat, 8. sor).
A nem torzító adók GDP arányában meghatározott mutatója49 az ötéves idõtartamra számított mindkét gazdasági növekedést mérõ mutató esetében szignifikáns pozitív kapcsolatra
utal a nem torzító adók GDP-hez való arányával
(1. táblázat, 10. sor). A nem torzító adók GDPhez való aránya a vizsgált idõszakban 12,2 százalékról 14,6 százalékra emelkedett. Eközben a
teljes adóteher jelentõsen, mintegy 8,5 százalékponttal visszaesett, ennek köszönhetõen a
nem torzító adók összes bevételen belüli aránya
jelentõsen, 24,7 százalékról 32,1 százalékra
emelkedett. Ez az adóstruktúra-változás szignifikáns pozitív kapcsolatban áll a gazdasági növekedés ütemével (1. táblázat, 11. sor).
Az egyéb bevételek50 kategóriája számos elemet tartalmaz. Ezek mindegyikének GDP-hez
viszonyított aránya szignifikáns negatív kapcsolatban áll a növekedési rátával a magyar adatok szerint (1. táblázat, 12. sor).

ÖSSZEGZÉS
A tanulmányban azzal az alapvetõ és vitatott
kérdéssel foglalkoztunk, hogy van-e, és ha igen,
milyen erõs a kapcsolat az adópolitika és a
hosszú távú gazdasági növekedés között.
Gyakran hallani érveket amellett, hogy a gazdaságpolitika „mindenható”, és az állam mindent
megtehet. Keynes korában logikusnak tûnt,
hogy a válságból csak állami szerepvállalással lehet kikerülni, válságmentes idõszakban a klaszszikus közgazdászok szerint az állami beavatkozás torzítja a piaci egyensúlyt.51 Számos
szakember azt hangoztatja, hogy az államnak a
lehetõ legkisebb beavatkozást szabad csak tennie a gazdaság mûködésébe, jobbára azzal kiegészítve, hogy az elsõdleges cél (ha már így

alakult és a mai világban természetes a vegyes
gazdaság, ahol az állam és a piac egymás mellett
mûködik) a költségvetési egyensúly fenntartása
és az államadósság-állomány visszaszorítása legyen.
A neoklasszikus növekedéselmélet szerint a
hosszú távú gazdasági növekedés üteme két
exogén változóval, a technológiai fejlõdéssel és
a gazdaságilag aktív népesség növekedésének
ütemével magyarázható. Így a költségvetési politikának csak átmeneti hatása lehet a növekedés ütemére, bár a jólét elért szintjét véglegesen
befolyásolja. Az endogén növekedéselmélet ezzel szemben azt állítja, hogy a fiskális politika a
gazdasági növekedés hosszú távú rátáját is képes befolyásolni. Feltevésünk szerint van kapcsolat a hosszú távú gazdasági növekedés üteme és az adópolitika egyes elemei között, valamint ezek a kapcsolatok jellegükben megfelelnek Magyarországon az elméleti modellekben
és a fejlett államokra vonatkozó empirikus tanulmányokban foglalt általánosan elfogadott
tendenciáknak.
A korreláció- és regresszióvizsgálatok alapján összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az elméleti és empirikus szakirodalom tanulmányozása során kialakított várakozásainknak a
számított eredmények bizonyos változók esetében megfelelnek, míg mások esetében nem.
Az állami szféra terjedelmének mutatója (a jövedelemcentralizáció mértéke) negatív kapcsolatban áll a gazdasági növekedés ütemével
Magyarországon. Ezt az összefüggést mérethatásként (scale-effect) ismerjük az endogén
növekedéselmélet szakirodalmából és Magyarország esetében is alátámasztottuk létezését.
A torzító adók GDP-hez való aránya negatív
kapcsolatban áll a gazdasági növekedés ütemével vizsgálatunk szerint, mely tendencia szintén megfelel az elméleti és empirikus irodalom
tanulmányozása során kialakult várakozásainknak. A nem torzító adók GDP-hez viszonyított szintje és a növekedés között az elméleti ismereteink szerint nem szignifikáns kap-
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csolatnak kellene lennie. Ugyanakkor a magyar adatok ennek ellentmondó eredményre
vezettek, szignifikáns pozitív kapcsolatra utalva a két változó között. Ennek oka valószínûleg az, hogy az általánosan csökkenõ adóterhelésen belül emelkedett a nem torzító adók
aránya, a torzító adók súlyának csökkenése
pedig az elmélet alapján pozitív hatással van a

hosszú távú gazdasági növekedés ütemére (bár
ezt saját számításaink nem támasztják alá, csak
a torzító adók GDP arányában kifejezett mutatója és a növekedés üteme között találtunk
negatív irányú kapcsolatot). A nem torzító
adók összes bevételen belüli arányának emelkedése kedvezõ hatással van a növekedési
ütemre, ami a várakozásainknak megfelel.

1. táblázat

KÉTVÁLTOZÓS KORRELÁCIÓK KÖLTSÉGVETÉSI VÁLTOZÓI
ÉS A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS MÉRÕSZÁMAI KÖZÖTT
5 éves mozgóátlag

Reál-GDP átlagos
növekedési üteme

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3 éves mozgóátlag

Gazdasági növekedés Reál-GDP átlagos
(egy fõre jutó PPP
növekedési üteme
mért reál-GDP)
Összes bevétel a GDP arányában (5, illetve 3 éves mozgóátlag)
Pearson korr.
–0,988**
–0,984**
–0,959**
Sig. (kétoldalú)
0,000
0,000
0,000
N
13
11
15
Jövedelem- és nyereségadók a GDP arányában (5, illetve 3 éves mozgóátlag)
Pearson korr.
–0,278
–0,353
–0,495
Sig. (kétoldalú)
0,437
0,316
0,102
N
10
10
12
Jövedelem- és nyereségadók az összes bevétel arányában (5 éves mozgóátlag)
Pearson korr.
0,733*
0,681*
Sig. (kétoldalú)
0,016
0,030
N
10
10
TB-hozzájárulás a GDP arányában (5, illetve 3 éves mozgóátlag)
Pearson korr.
–0,965**
–0,951**
–0,931**
Sig. (kétoldalú)
0,000
0,000
0,000
N
10
10
12
TB-hozzájárulás az összes bevétel arányában (5 éves mozgóátlag)
Pearson korr.
–0,909**
–0,886**
Sig. (kétoldalú)
0,000
0,001
N
10
10
Vagyonadó a GDP arányában (5, illetve 3 éves mozgóátlag)
Pearson korr.
0,883**
0,858**
0,797**
Sig. (kétoldalú)
0,001
0,001
0,002
N
10
10
12
Vagyonadó az összes bevétel arányában (5 éves mozgóátlag)
Pearson korr.
0,914**
0,894**
Sig. (kétoldalú)
0,000
0,000
N
10
10
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Gazdasági növekedés
(egy fõre jutó PPP
mért reál-GDP)
–0,917**
0,000
13
–0,522
0,082
12

–0,871**
0,000
12

0,748**
0,005
12
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5 éves mozgóátlag

Reál-GDP átlagos
növekedési üteme

Gazdasági növekedés
(egy fõre jutó PPP
mért reál-GDP)
8. Torzító adók a GDP arányában (5, illetve 3 éves mozgóátlag)
Pearson korr.
–0,977**
–0,987**
Sig. (kétoldalú)
0,000
0,000
N
10
10
9. Torzító adók az összes bevétel arányában (5 éves mozgóátlag)
Pearson korr.
0,124
0,031
Sig. (kétoldalú)
0,733
0,933
N
10
10
10. Nem torzító adók a GDP arányában (5, illetve 3 éves mozgóátlag)
Pearson korr.
0,860**
0,850**
Sig. (kétoldalú)
0,001
0,002
N
10
10
11 Nem torzító adók az összes bevétel arányában (5 éves mozgóátlag)
Pearson korr.
0,959**
0,951**
Sig. (kétoldalú)
0,000
0,000
N
10
10
12 Egyéb bevétel a GDP arányában (5, illetve 3 éves mozgóátlag)
Pearson korr.
–0,962**
–0,946**
Sig. (kétoldalú)
0,000
0,000
N
10
10
13 Egyéb bevétel az összes bevétel arányában (5 éves mozgóátlag)
Pearson korr.
–0,924**
–0,902**
Sig. (kétoldalú)
0,000
0,000
N
10
10

3 éves mozgóátlag

Reál-GDP átlagos
növekedési üteme

Gazdasági növekedés
(egy fõre jutó PPP
mért reál-GDP)

–0,972**
0,000
12

–0,921**
0,000
12

0,746
0,116
12

0,738
0,006
12

–0,876**
0,000
13

–0,853**
0,000
12

Megjegyzés:
* A korreláció szignifikáns 0,05 szinten (kétoldalú próba)
** A korreláció szignifikáns 0,01 szinten (kétoldalú próba)

JEGYZETEK
1

2

Jövedelmi hatás: az adókivetés miatt az emberek rendelkezésére álló (elkölthetõ) jövedelme csökken –
jövedelemadózásnál a hatás közvetlenül jelentkezik,
a fogyasztást terhelõ adók esetében pedig közvetetten, a termék árának növekedése miatt, mivel így a
jövedelem vásárlóértéke csökken.
Helyettesítési hatás: bizonyos adónemek kivetése
esetén a költségvetési korlát meredeksége megváltozik, aminek hatására eltolódik az egyensúlyi pont
úgy, hogy a ugyanazon a közömbösségi görbén maradunk.
Így az adó befolyásolja a gazdasági döntéseket (legyen szó munka és szabadidõ, jelenbeli vagy jövõbe-

li fogyasztás, beruházási, illetve megtakarítási formák
közötti választásról, vagy termékek közötti döntésrõl) és eltorzítja a hatékony allokációt. [Musgrave –
Musgrave (1989), 279. oldal]
3

Stiglitz (2000), 467. oldal

4

Stiglitz (2000), 451. oldal

5

A holtteherveszteség egy egyösszegû adóból nyerhetõ bevétel és egy olyan torzító hatású adóból származó bevétel különbsége, amelyek a fogyasztók jólétére azonos hatást gyakorolnak. [Stiglitz (2000), 467.
oldal]
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Kiss Gergely – Vadas Gábor

A lakóingatlanok után
fizetendõ adó bevezetésérõl

A

Az ingatlanadó bevezetésérõl és a várható bevételekrõl számos vélemény fogalmazódott meg.
Ehhez a vitához kívánunk több ponton is hozzájárulni. Az ingatlanadó bevezetésének és mûködésének kritikus pontja az adó alapjának, azaz a
lakások értékének meghatározása. Elképzelésünk
legfõbb erénye az, hogy kis erõforrással lehet a
valós piaci árak alapján kivetni az ingatlanadót,
ugyanakkor könnyû a legkirívóbb szabálytalanságokat kiszûrni. Hasonlóan összetett kérdés a
különbözõ ingatlanadó-koncepcióktól várható
bevételek nagysága. Anyagunkban ingatlanpiaci
adatokat használva mutatjuk be ezen adóbevételek becsült nagyságát, kitérve az ingatlan értékéhez, illetve az ingatlan tulajdonosához kötött
adómentességekre. A közismert adókoncepciók
mellett felvázoljuk a személyi jövedelemadóval
kombinált ingatlanadót. Az szja-val kombinált
ingatlanadó alatt azt értjük, hogy az adózók az
szja-ból leírhassák az ingatlanadó összegét. Így
megteremthetõ, hogy – a társadalmi igazságosság
jegyében – azon rétegek terhe ne növekedjen,
akiknél a bevallott jövedelem arányban áll az ingatlanvagyonnal, és azok körében növekedjen az
adóteher, akiknek alacsony bevallott jövedelmük
ellenére értékes ingatlanuk van. Ez utóbbi körben lehet ugyanis jellemzõ, hogy eltitkolt jövedelembõl jelentõs vagyont halmoztak fel.
Az ingatlanadó bevezetése, az ingatlanok értékének meghatározása, az „elviselhetõ” ingat-

lanadókulcs, a várható adóbevétel nagysága számos fórum, szakmai vita témája volt az elmúlt
idõszakban. A hazai politikai és gazdasági szereplõkön túl nemzetközi intézmények is bekapcsolódtak az ingatlanadó magyarországi bevezetésének vizsgálatába. Anyagunkban ehhez
a vitához szeretnénk több ponton is hozzájárulni. Fontosnak tartjuk kiemelni ugyanakkor,
hogy nem célunk gazdaságpolitikai javaslatot
megfogalmazni, kizárólag a tények, illetve különbözõ döntések várható hatásainak számszerû bemutatására szorítkozunk.
Tanulmányunk következõ részében bemutatjuk a magyar lakáspiac fõbb jellemzõit, a
lakásállomány és a lakásvagyon nagyságát, illetve a nemzetközi gyakorlatban található ingatlanadóztatási formákat. Ezt követõen az
ingatlanadót elhelyezzük a magyar adórendszerben, kitérünk az ingatlanadóval kapcsolatban felmerülõ legfontosabb kérdésre, hogyan lehet az ingatlanok értékét, vagyis az
adó alapját úgy meghatározni, hogy az figyelembe vegye az ingatlanok egyedi értékét,
ugyanakkor a tulajdonos és az adóhatóság között fennálló információs aszimmetria ne
nyújtson lehetõséget számottevõ visszaélésekre. Azaz hogyan lehet a lakástulajdonosoknak a valós piaci árakhoz közeli lakásárat
meghatározni. Az ezt követõ részben pedig
bemutatjuk, mekkora az az aggregált lakásva-
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gyon, ami a különbözõ adómentességek esetén mint adóalap rendelkezésre áll. Cikkünk
ezután lakásvagyon becslésekre alapozva
számszerûsíti a ingatlanadó-bevételek várható
nagyságát. Végül néhány további tisztázandó
kérdésre hívjuk fel a figyelmet, a tanulmány
végén található függelékben pedig összegezzük az ingatlanadó kivetésének várható bevételeit.

NEMZETKÖZI ÉS HAZAI LAKÁSPIAC
A fejlett gazdaságokhoz hasonlóan Magyarországon is a háztartások vagyonának meghatározó részét teszi ki az ingatlanvagyon, megelõzve a pénzügyi megtakarítások és az ingóságok értékét. Nemzetközi összehasonlításban
megállapítható, hogy hazánkban a háztartások
vagyonán belül igen magas a lakásvagyon aránya; az országban mintegy 4,2 millió lakás van.
Vadas (2007) becslése szerint a lakásvagyon
nagyságrendileg a GDP kétszeresét teszi ki, értéke mintegy 42 ezer milliárd forint volt 2005
-ben1. Mivel a lakóingatlanok átlagos négyzetméterára 2006-ban nem emelkedett, így a la-

kásvagyon sem változott lényegesen 2006-ban.
A lakásárak és a lakásvagyon eloszlása meglehetõsen ferde, azaz sok kisebb értékû és kevés
magas értékû ingatlan található Magyarországon (lásd 1. ábra).
A magyar ingatlanpiac két ponton is lényegesen eltér a más országok gyakorlatától. Egyrészt a magyar háztartások lakásvagyona magas nemzetközi összehasonlításban. A G7 országai közül csak Olaszországban és az Egyesült Királyságban magasabb az ingatlanvagyon
jövedelemhez viszonyított aránya. Másrészt
rendkívül magas a saját tulajdonú lakások aránya. A hazai lakások több mint 90 százalékban
a tulajdonos (és családja) lakik, a hivatalos
adatok szerint elhanyagolható a piaci bérlakások súlya. Az elmúlt évek dinamikus lakáshitel
növekedése ellenére aggregált szinten a jelzálogteher nem haladja meg a lakásvagyon 10
százalékát.
Mivel a lakásvagyon minden országban jelentõs vagyonelem, ezért adóztatása gyakori (lásd
1. táblázat). Különösen hatékony olyan országokban, ahol a jövedelemeltitkolás magas, így a
jövedelemszerzés a fogyasztásnál és a vagyonelemeknél figyelhetõ meg.
1. ábra

A LAKÁSÁRAK ÉS A LAKÁSVAGYON ELOSZLÁSA MAGYARORSZÁGON 2005-BEN
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1. táblázat

INGATLANADÓ A VILÁGBAN
Ország
Ausztria
Egyesült királyság
Franciaország
Írország
Japán
Kanada
Németország
Olaszország
Portugália
USA

Adó mértéke
0,2–1,0%
évente megállapított
bérleti díj 0,55–1,8%
0,3–1,2%
1,4–2,1%
3%
0,6–3,0%
0,4–0,7%
0,8–1,0%
változó

Ország

Adó mértéke

Bulgária
Csehország
Észtország
Horvátország
Lengyelország
Lettország
Litvánia
Románia
Szlovákia
Szlovénia

0,0015
1–10 korona/m2
0,1–2,5%
–
0,54 PLN/m2
0,15%
1–1,5%
4000–5900 RL
1–4,5 SKK/m2
nem egységes

Forrás: index.hu gyûjtés

AZ INGATLANADÓ HELYE ÉS MÛKÖDÉSE
AZ ADÓRENDSZERBEN
Az eddig leírtak alapján megállapítható, hogy
Magyarországon indokolt lehet az ingatlanadózás bevezetése, hasonló következtetésre jut
Kiss és Krekó (2007) tanulmánya is. Egyrészt az
adórendszer jelenleg nagymértékben támaszkodik a közvetlen jövedelemadókra. Másrészt a
jelentõs lakásvagyon lehetõvé teszi egy olyan új
adónem bevezetését, amely a terheket a társadalom szélesebb rétegei között osztja el; az
adórendszer számára gyakran láthatatlan munkajövedelmek helyett a jól nyilvántartott vagyonokra koncentrál.2
Az ingatlanadó bevezethetõ, mint egy egyszerû addicionális költségvetési bevétel, azonban lehetséges az ingatlanadó-fizetés kötelezettségét a jelenlegi szja-rendszerrel kombinálva bevezetni. Az szja-val kombinált ingatlanadó
alatt azt értjük, hogy az adózók az szja-ból leírhassák az ingatlanadó összegét. Így megteremthetõ, hogy – a társadalmi igazságosság jegyében
– azon rétegek terhe ne növekedjen, akiknél a
bevallott jövedelem arányban áll az ingatlanvagyonnal, és azok körében növekedjen az adóteher, akiknek alacsony bevallott jövedelmük ellenére értékes ingatlanuk van. Ez utóbbi körben

lehet ugyanis jellemzõ, hogy eltitkolt jövedelembõl jelentõs vagyont halmoztak fel.
Az ingatlanadó bevezetésének és mûködésének kritikus pontja az adó alapjának, azaz a lakások értékének meghatározása. Ugyanazon
kerületben, utcában lévõ két ingatlan értéke jelentõsen eltérhet, ezért olyan adóalap-megállapítási módszert célszerû bevezetni, amely lehetõséget biztosít az egyedi értékek meghatározására, ezzel elkerülve az igazságtalan adóztatást, de megfelelõ kontrollt biztosít az adóhatóság számára. A következõkben egy ilyen
módszert vázolunk fel.
Elképzelésünk fõ eleme, hogy az adózók saját maguk állapíthassák meg ingatlanuk értékét.
A négyzetméterárakra – a KSH ingatlanadattára alapján – az APEH iránymutatást ad(hat).
A KSH ingatlanadattára éves gyakoriságú kiadvány, amely utcaszinten tartalmazza az ingatlanok értékét az Illetékhivatalhoz benyújtott
adásvételi szerzõdések alapján. Az önbevallással elkerülhetõ az a szubjektivitásból fakadó
probléma, hogy egy állami hatóság néhány –
szükségszerûen elégtelen és a legtöbb adózó
szerint igazságtalan – paraméter alapján állapítsa meg igen komplex javak, lakások millióinak
egzakt értékét; ugyanakkor az APEH-négyzetméterár iránymutatása horgonyt jelentene.
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Az önbevallás a következõképpen mûköd(het)ne: az APEH által adott kerületre, megyére meghatározott irányár alapján a tulajdonos
eldönti, hogy elfogadja-e az irányárat adóalapként. Ha nem fogadja el, akkor bevallásában
bármekkora négyzetméterárat feltüntethet, de
ebben az esetben számolnia kell azzal, hogy az
APEH értékbecslõt rendelhet ki.3 Ha az adózó
által megadott ár egy bizonyos százaléknál, például 20 százalék, nagyobb mértékben eltér a
szakértõi ingatlanbecsléstõl, akkor a különbözetet – egyéb adókülönbözetekhez hasonlóan –
adóbírsággal súlyosbítva kell megfizetnie. Mivel a tulajdonosok az adóbevalláskor gyakorlatilag nem tudnak egymással kooperálni, az
APEH az adóbevallások ellenõrzésekor kiszûrheti azokat a bevallásokat, amelyek extrém
mértékben eltérnek az adott utca, terület átlagárától, illetve a KSH ingatlanáraitól. A bevezetést követõ évektõl további kontrollt jelent,
hogy az adózóknak idõben is konzisztensnek
kell lenniük: nehezen indokolható az adóhatóság felé, ha egyik évrõl a másikra – a piaci folyamatoktól elszakadva – jelentõsen csökken egy
lakás bevallott értéke.
Az adózó által megállapított ingatlanérték
bevallása – egyéb jövedelemelemekhez és adókedvezményekhez hasonlóan – az szja-bevalláson keresztül történ(het)ne. Amennyiben az
adóbevallást a munkáltató készíti, akkor az
egyéb jövedelmek és kedvezmények (önkéntes
nyugdíjpénztári befizetések stb.) mellett az ingatlanvagyonáról is nyilatkozni kell. Azon adózók esetében, akik az szja-bevallásukat önállóan készítik, egyszerûen beírják az szja-bevallás
megfelelõ sorába az ingatlan értékét és a számított ingatlanadó nagyságát.
Ha az ingatlanadó nagysága nem haladja meg
az szja-kötelezettséget, akkor az adózónak
nem keletkezi többletadó-fizetési kötelezettsége. Ha azonban az ingatlanadó nagysága meghaladja az szja-fizetési kötelezettségét, akkor a
már befizetett szja és az ingatlanadó közötti
különbözetet az adózónak be kell fizetnie.
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Adminisztratív oldalról elképzelésünk legfõbb erénye egyrészt az, hogy kis erõforrással
lehet a valós piaci árak alapján kivetni az ingatlanadót, ugyanakkor könnyû a legkirívóbb szabálytalanságokat kiszûrni. Másrészt nincs
szükség egy új adófajta bevezetéséhez szükséges procedúrákra, hiszen ebben az esetben csak
egy „új sor” jelenik meg az szja-bevallásban.
Fontos továbbá hozzátenni, hogy az ingatlanadó bevezetésekor az adófizetési kötelezettség
minden lakástulajdonosra (természetes és jogi
személyre, magyar és külföldi tulajdonosra is)
kiterjedne.

LAKÓINGATLANOK ÉRTÉKE –
AZ INGATLANADÓ ALAPJA
Az ingatlanadó bevezetésétõl várható adóbevétel meghatározásához az adóköteles ingatlanvagyon nagyságát kell meghatározni. Számos
verzió látott napvilágot a különféle adómentességekrõl. E szerteágazó mentességi kérdések kezelhetõ mértékben tartásához a lehetséges kedvezményeket két fõ dimenzió mentén
bontjuk fel, ez az ingatlan értéke, illetve az
adózó személye.
Az ingatlanvagyon nagysága tekintetében
három esetet vizsgálunk meg:
•minden ingatlan értéktõl függetlenül adóköteles;
•csak a 10 millió forint feletti ingatlanadóköteles, illetve
•csak a 20 millió forint feletti ingatlanadóköteles.
Az adózó személyét tekintve is három esetet
különböztetünk meg: nincs alanyi mentesség,
nyugdíjasok adómentessége és végül nyugdíjasok adómentessége, plusz a korábban vázolt,
szja-ból levonható ingatlanadó. A nyugdíjasoknak adott mentesség elvileg vezethetne adóelkerüléshez. Egyrészt a jelenleg is érvényben lévõ átírási illeték ezt mérsékli, másrészt lehetõség van differenciált illeték bevezetésére. Példá-
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ul ha az ingatlant olyannak ajándékozzák, aki
nem alanya az ingatlanadónak, akkor magasabb
illetékkulcsot alkalmazhatunk.
Ezen mentességek hatását az adóalapra, azaz
az adóköteles ingatlanvagyon nagyságát a következõ módon számítottuk. A rendelkezésünkre álló részletes ingatlan-adatbázisból az
ingatlanok értéke alapján történõ szelekció
egyszerûen lekérdezhetõ (lásd 2. táblázat
2. oszlop). A személyi típusú mentességekhez
már feltevésekkel kell élnünk. A nyugdíjasok
tulajdonában lévõ állományt a teljes ingatlanvagyonból történõ kiszûréséhez feltételeztük,
hogy a nyugdíjasok ingatlanjai a 30 millió forint alatti kategóriába tartoznak, azon belül pe-

dig az ingatlanok eloszlásával azonos eloszlást
követnek, azaz a nyugdíjasok által lakott ingatlanokat a 30 millió forint alatti ingatlanok arányával osztottuk szét [lásd 2. ábra (a) panel],
majd ezt az eloszlást kivonjuk a teljes lakásvagyonból [2. ábra (b) panel]. Az eredményül
kapott lakásvagyon nagyságát a 2. táblázat
3. oszlopa tartalmazza.
A nyugdíjas-adómentességgel kapott ingatlanvagyon-eloszlás az alapja a nyugdíjas-adómentesség plusz az szja-val kombinált ingatlanadóhoz tartozó ingatlanvagyon meghatározásának. Sajnos nem rendelkezünk részletes keresztmetszeti jövedelem-vagyon adatokkal,
amely alapján pontosan számítható lenne azon

2. ábra

ADÓMENTESSÉGEK HATÁSA A LAKÁSVAGYON ELOSZLÁSÁRA (2005)
a) Nyugdíjasok tulajdonában lévõ ingatlanok

b) Lakásvagyon nyugdíjasok nélkül
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ingatlanvagyon nagysága, amely nem „terhelt”
szja-kötelezettséggel. Ha nem lenne adóeltitkolás, akkor a jövedelmek és az ingatlanvagyon
eloszlása szoros kapcsolatban lenne, így az
szja-ból levonható ingatlanadó nem generálna
többletadó-bevételt. Keresztmetszeti adatok
hiányában két megközelítést alkalmazunk.
Az elsõ megközelítésben feltételezzük,
hogy a jövedelemeltitkolás valószínûsége
minden jövedelemkategóriában ugyanaz, így
ingatlaneloszlás minden egyes részét arányosan csökkentjük az szja-bevallók tulajdonában lévõ lakásvagyonnal. Nyilvánvaló, hogy
ebben az esetben lefelé torzított a becslésük,
ugyanis magasabb jövedelmek esetén nagyobb a valószínûsége és a mértéke az adóeltitkolásnak (2. táblázat, utolsó oszlopának alacsonyabb értéke).
Második esetben felhasználjuk, hogy ideális
esetben az szja-bevallók jövedelem- és ingatlanvagyon-eloszlása szoros kapcsolatban van,
azaz azok, akik jövedelmeiket eltitkolják, bevallott jövedelmük alapján alacsony értékû ingatlanban laknak. Valóságban azonban a bevallott jövedelemhez képest lényegesen magasabb
értékû ingatlant tulajdonolnak, így ha a
jövedelemeloszlás alapján számított „ingatlaneloszlást” kivonjuk a tényleges ingatlanvagyon-eloszlásból, akkor megkapjuk a jövedelemmel összhangban nem álló ingatlaneloszlást. Például, ha egy minimálbéren bejelentett
személy 200 milliós ingatlanban lakik, akkor a
jövedelme alapján mondjuk egy 5 milliós lakásban lakna. Ezt az 5 milliós ingatlant kivonjuk a

lakásvagyonból, hiszen ez jövedelemmel/szjaval fedezett. A maradék 195 millió értékû ingatlanvagyon, ami nincs szja-val fedezve,
bennmarad az ingatlanvagyon-eloszlásban, azaz megjelenik többletbevételkent. Az szja-bevallással összhangban álló ingatlanvagyon
meghatározásához a minimum-maximum-jövedelmet a minimum-maximum-lakásvagyon
lépcsõivel osztjuk szét, így olyan jövedelemkategóriákat kapunk, amelyek sávjai megegyeznek az ingatlanvagyon sávjaival. Ezek
alapján meghatározzuk hány szja-fizetõ található az egyes jövedelemkategóriákban. Végül
ezen jövedelemsávokhoz tartozó adófizetõk
tulajdonában levõ lakásvagyont [2. ábra (c)
panel] kivonjuk az ingatlanvagyon megfelelõ
sávjaiban lévõ ingatlanvagyonból [2. ábra (d)
panel]. Nyilvánvaló, hogy az egyenletes adóeltitkolás feltevéshez képest magasabb ingatlanvagyont kapunk (2. táblázat, utolsó oszlopának magasabb értéke).
Fontos ismét kiemelni, hogy a kombinált
szja-ingatlanadó rendszerében csak annak keletkezik többletadó-fizetési kötelezettsége,
akinek jövedelme, így szja-kötelezettsége nincs
összhangban ingatlanvagyonával.

AZ ADÓ MÉRTÉKE ÉS A VÁRHATÓ
ADÓBEVÉTEL
A bemutatott 6 adómentességi kategória, illetve az ingatlanadókulcs nagysága rengeteg variációs lehetõséget eredményez. Mielõtt rátér2. táblázat

INGATLANVAGYON, 2005
(milliárd forint)

Ingatlanadó alapja
Nincs
Teljes lakásvagyon
10 millió forintnál értékesebb ingatlan vagyon
20 millió forintnál értékesebb ingatlan vagyon
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42 148
22 831
7 944

Adóalanyok mentessége
Nyugdíjasok
Nyugdíj + szja
29 957
16 670
6 429

13 319–18 871
7 412–15 530
2 859–5 961
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nénk ezen variációkhoz tartozó adóbevételek
becslésére, nagyságára, érdemes néhány szót
ejteni az ingatlanadókulcs nagyságáról. Közgazdasági elméletben alkalmazott no-arbitrage
feltétel miatt egy egységnyi pénzügyi és reáleszköz hozama egyenlõ, azaz a pénzügyi befektetések kamata egyenlõ az ingatlanokon elérhetõ hozammal, ami a lakásárváltozás és a
bérleti díj összege (ezen modellek alapjairól
lásd Poterba, 1984). Ha az eszközök hozamát
meg akarjuk adóztatni és nem kívánjuk torzítani a különbözõ befektetési/megtakarítási
formák szerkezetét, akkor nem lehetséges
ezen eszközök adóztatási mértékét egymástól
függetlenül meghatározni. Mivel Magyarországon a pénzügyi megtakarítások kamatadóval terheltek, így az ingatlanadókulcs „semleges” mértékének meghatározása már nem
„szabad paraméter”, ugyanis az ingatlanadókulcs a kamat és a kamatadó szorzatával kell,
hogy egyenlõ legyen. 20 százalékos kamatadó
és a jegybanki alap alapján az ingatlanadó semleges értéke 1,6 százalék.
Az említett adómentességi variáció által
generált várható adóbevételek nagyságát legkönnyebben a személyi jövedelemadó nagyságához viszonyítva lehet felmérni. A legszem-

léletesebb mérõszám az az ingatlanadókulcs,
ahol az ingatlanadóból származó bevétellel
éppen ki lehetne váltani a személyijövedelemadó-bevételeket.
A táblázat alapján már számolható az ingatlanadó várható bevétele különbözõ adókulcsoknál (a számítás részletes eredményeit az
anyag végén levõ 3. táblázatban is bemutatjuk).
A 2. ábra baloldali grafikonjából két fontos
megállapítást tehetünk. Egyrészt a teljes ingatlanvagyon adóztatása körübelül 3 százalékos
ingatlanadókulcs esetén eredményezne a személyi jövedelemadóval azonos bevételt. Másrészt az ingatlanokra vonatkozó bármely értékhatár jelentõsen csökkenti a várható adóbevételeket. A nyugdíjasok és a 20 milliónál alacsonyabb értékû ingatlanok adómentessége esetén
a várható adóbevétel, a köztudatban forgó 0,25
százalékos adókulcs esetén már rendkívül alacsony (részletes számadatokat lásd a függelékben 3. táblázat).
A következõkben bemutatjuk mennyi lenne a
többletadó-bevétel, ha az ingatlanadó az szja-ból
levonható lenne. Ahogy már korábban említettük, ekkor olyan adóalanyok is részt vállalnak a
közteherviselésbõl, akik nem rendelkeznek „látható” jövedelemmel, illetve jövedelmük nem áll
3. ábra
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4. ábra
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összhangban vagyonukkal. Az szja-hoz képest
keletkezõ többletadó-bevételt mutatja a 3. ábra.
Egyértelmû, hogy a – vártnak megfelelõen –
alacsonyabb többletadó-bevétel adódik az szjaval kombinált ingatlanadóból, de a jövedelmek
eloszlásának ferdesége miatt a nagyobb értékû
lakások után fizetett adó aránya jelentõsen
megnõ az adóbevételen belül. Másként fogalmazva a 10, illetve 20 milliós értékhatár kevésbé csökkenti a várt adóbevételt.

NÉHÁNY ZÁRÓ GONDOLAT
Elemzésünk hangsúlyozottan közgazdasági
irányból közelítette meg az ingatlanadó kérdését. Fontos azonban egyúttal felhívni a figyelmet arra, hogy a gyakorlati bevezetéshez számos további részletet is tisztázni kell. Ezek közül kiemelhetõ a földhivatalok és az APEH közötti együttmûködés, hogy biztosítva legyen a
két adatbázis naprakész összekapcsolása és ez-
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zel párhuzamosan megfelelõ kapacitás álljon
rendelkezésre a bevallások ellenõrzésére. Jogi
szempontból fontos kérdés a nyugdíjasok körének definiálása (például a rokkantnyugdíjasok státusza), illetve a társtulajdonosok adófizetési kötelezettségének kezelése (például férj
és feleség jövedelme együtt számítson-e közös
tulajdon esetén). A személyi jövedelemadóval
kombinált ingatlanadó esetében karakteresen
felszínre kerül a munkanélküliek tulajdonában
lévõ ingatlanok adóztatása. Más vagyontárgyakhoz hasonlóan, mint például gépjármûadó,
lehetséges a munkanélküli státuszt figyelmen
kívül hagyni. Ugyanakkor elképzelhetõ a regisztrált munkanélküliségi periódusra adómentességet biztosítani. Ebben az esetben, a nyugdíjasok mentességéhez hasonlóan, célszerû
olyan ösztönzõket kialakítani, amely megakadályozza az ingatlanok tömeges átírását munkanélküli családtagokra. Kérdés továbbá a nem
lakás céljára szolgáló ingatlanok (például nyaralók) kezelése az ingatlanadó rendszerében.
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FÜGGELÉK
3. táblázat

INGATLANADÓ-BEVÉTEL
(milliárd forint)
IngatlanIngatlanadó-bevétel
Többletadó-bevétel
adó-kulcs
Nincs alanyi mentesség
Nyugdíjasok mentessége
Nyugdíjasok + szja
%
Összesen >10 millió >2 millió Összesen >10 millió >20 millió Összesen >10 millió >20 millió
0,2
84
46
16
60
33
13
27–38
15–31
6–12
0,4
169
91
32
120
67
26
53–75
30–62
11–24
0,6
253
137
48
180
100
39
80–113
44–93
17–36
0,8
337
183
64
240
133
51
107–151
59–124
23–48
1,0
421
228
79
300
167
64
133–189
74–155
29–60
1,2
506
274
95
359
200
77
160–226
89–186
34–72
1,4
590
320
111
419
233
90
186–264 104–217
40–83
1,6
674
365
127
479
267
103
213–302 119–248
46–95
1,8
759
411
143
539
300
116
240–340 133–280
51–107
2,0
843
457
159
599
333
129
266–377 148–311
57–119
2,2
927
502
175
659
367
141
293–415 163–342
63–131
2,4
1012
548
191
719
400
154
320–453 178–373
69–143
2,6
1096
594
207
779
433
167
346–491 193–404
74–155
2,8
1180
639
222
839
467
180
373–528 208–435
80–167
3,0
1264
685
238
899
500
193
400–566 222–466
86–179
3,2
1349
731
254
959
533
206
426–604 237–497
91–191
3,4
1433
776
270
1019
567
219
453–642 252–528
97–203
3,6
1517
822
286
1078
600
231
479–679 267–559 103–215
3,8
1602
868
302
1138
633
244
506–717 282–590 109–227
4,0
1686
913
318
1198
667
257
533–755 296–621 114–238
4,2
1770
959
334
1258
700
270
559–793 311–652 120–250
4,4
1855
1005
350
1318
733
283
586–830 326–683 126–262
4,6
1939
1050
365
1378
767
296
613–868 341–714 132–274
4,8
2023
1096
381
1438
800
309
639–906 356–745 137–286
5,0
2107
1142
397
1498
834
321
666–944 371–777 143–298

JEGYZETEK
1

A KSH Magyarország nemzeti számlái, 2004-2005
kiadványa tartalmaz ugyan lakásvagyonbecslést,
azonban ennek aggregáltsági szintje nem alkalmas az
ingatlanadóval kapcsolatos számítások elvégzéséhez.

2

A közgazdasági irodalom nagy terjedelemben foglalkozik a jövedelmet és a vagyont terhelõ adók összehasonlításával (lásd például Atkinson és
Stiglitz,1980; Cremer és szerzõtársai, 2001; Gordon,
2000, 2003; Makoto, 2007), azonban ennek bemutatására ebben az írásban nem vállalkozunk. Robosztus

állítás azonban, hogy olyan országokban, ahol a jövedelmek jelentõsebb része láthatatlan marad, közgazdaságilag racionális a jobban ellenõrizhetõ tételek,
például a fogyasztást és a vagyont terhelõ adók arányát növelni.
3

Hasonló rendszer mûködik az ingatlan-adásvételi
illeték kiszabásánál is. Az Illetékhivatal jogosult a
szerzõdésben szereplõ összeget vitatni és az illeték
kiszabásának alapját saját szakértõi becslésére alapozni.

473

 KÖZPÉNZÜGYEK – Adópolitika és adórendszer 

IRODALOM
ATKINSON, A. – STIGLITZ, J. (1980): Lectures in
Public Economics, New York, McGraw Hill, 1980

az optimális adóig – az elsõ lépés, Adóelkerülés és a
magyar adórendszer, MNB-kézirat

CREMER, H. – PESTIEAU, P. – ROCHET, JC. (2001):
Direct versus Indirect Taxation: The Design of the
Tax Structure Revisited, International Economic
Review, Volume 42, No. 3 (August), pp. 781–799

KSH (2005): Ingatlanadattár: Magyarországi lakásárak 1997–2004, CD-ROM, Budapest, Immopress-KSH

GORDON, R. H. (2000): Taxation of Capital
Income vs. Labour Income: An Overview, in Taxing
Capital Income in the European Union: Issues and
Options for Reform, S. Cnossen, ed., Oxford: Oxford University Press
GORDON, R. H. (2003): Capital Income Taxes,
NBER Reporter: Research Summary Fall
KISS G. – KREKÓ J. (2007): Az adóoptimalizálástól

474

MAKOTO, N. (2007): Optimal Capital Income
Taxation with Housing, Working Paper, University of
Illinois at Urbana-Champaigny, April
POTERBA, J. M. (1984): Tax subsidies to owneroccupied housing: an asset market approach,
Quarterly Journal of Economics 99 (November), pp.
729–752
VADAS, G. (2007): Wealth Portfolio of Hungarian
Households – Urban Legends and Facts, MNBforthcoming

 KÖZPÉNZÜGYEK – Adópolitika és adórendszer 

Halmosi Péter

A személyijövedelemadórendszer helyzete és aktuális
kérdései a fejlett országokban

A

A munkavállalók számára manapság talán legismertebb adónem a személyi jövedelemadó. A széles
körû ismertség oka világos, hiszen mind a munka-,
mind pedig a tõkejövedelmük adózása során az adó
alanyává válnak. A magánszemélyekkel szemben
az államok érintettsége ennél sokkal szélesebb körû.
A megannyi szempont közül kiemelendõ a közfeladatok finanszírozási forrásának biztosítása, az ország versenyképességének javítása, illetve a jövedelemkülönbségek meghatározott szempontok szerinti mérséklése, illetve megszüntetése.
A személyi jövedelemadó valóban rendkívül fontos szerepet tölt be valamennyiünk életében. Ahhoz,
hogy egy-egy ország személyijövedelemadó-rendszerének átalakításai mögötti érveket, vitákat megértsük, szükség van arra, hogy áttekintsük: milyen átalakuláson ment keresztül a személyi jövedelemadó
az elmúlt évtizedekben az egyes országokban. Jelen
tanulmány a bevételek alakulásával kapcsolatos fejlemények bemutatását követõen a kormányzatok
által mérlegelendõ legfontosabb kérdéseket, illetve
az azokra adható válaszokat mutatja be.

A SZEMÉLYIJÖVEDELEMADÓ-BEVÉTEL
ALAKULÁSA
A személyi jövedelemadó adóbevételeken belüli aránya 1965 és 2003 között alapvetõen stabil
volt. 1965-ben az OECD-országokra számított

átlagérték 26,1 százalék volt, majd enyhe emelkedés után egészen az 1990-es évek elejéig 30
százalék körül alakult. Az 1990-es években némi csökkenés következett be: 1993-ban már
csak 27 százalék, 2003-ban pedig 24,9 százalék
volt az aránya az adóbevételeken belül
(OECD, 2006).
Ha az egyes országok adatait nézzük, a személyi jövedelemadó adóbevételeken belüli aránya 1965 és 2003 között ellentétes irányú tendenciákat mutat az egyes országoknál. Kanadában az arány 22,6 százalékról 40,8 százalékra
nõtt 1965 és 2004 között, Új-Zélandon az
arány 1965. évi 39,4 százalékról 1980-ra 61,6
százalékra nõtt, 2003-ban viszont már csak 41,9
százalék volt. Norvégia, Svédország és Hollandia esetében ezzel szemben 1965–2003 között
jelentõs csökkenés volt megfigyelhetõ. Ennek
az az oka, hogy a személyijövedelemadó-terhek
változtatása során az államok a fogyasztásiadó-,
illetve a társadalombiztosításijárulék-terheket
is módosítottak a kiesõ állami bevételek kompenzálása érdekében. (Lásd 1. ábra)
A személyijövedelemadó-bevétel GDP-hez
viszonyított arányának vizsgálata során hasonló
megállapításokat tehetünk. 1986 és 2002 között
a személyijövedelemadó-bevétel GDP-hez viszonyított aránya átlagosan 12,2 százalékról 10,7
százalékra csökkent a világ országaiban. A látszólagos stabilitás ellenére a világ egyes régiói-
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1. ábra

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ADÓBEVÉTELEKEN BELÜLI ÉS GDP-HEZ VISZONYÍTOTT
ARÁNYA AZ OECD ORSZÁGOKBAN 2003-BAN
(százalék)

Adóbevételeken belüli arány
GDP-hez viszonyított átlag (OECD)

GDP-hez viszonyított arány
Adóbevételen belüli arány átlaga (OECD)

Forrás: OECD, 2006, 16. oldal

ban lényeges eltéréseket tapasztalunk. ÉszakAmerikában az arány 11,6 százalékról 11,8 százalékra nõtt csupán, ami igen közel van az átlaghoz. Ázsiában – Dél-Koreát kivéve – enyhe
csökkenés következett be: míg 1986–1990 átlagában a személyijövedelemadó-bevételek a GDP
10,4 százalékát tették ki, addig 2001–2002-ben
már csak 8,8 százalékát. Kelet-Európában
1991–1995 között a GDP-hez viszonyított
arány 6,2 százalék volt, majd 2001–2002-re 6,9
százalékra növekedett, miközben Nyugat-Európában a vizsgált idõszak alatt nagyjából 9 százalék körül alakult. A GDP-hez képest személyi
jövedelemadó címen legtöbbet elvonó országok
1986 óta az északi országok (Dánia, Norvégia,
Svédország és Finnország): a GDP-hez viszonyított bevételek aránya 1986–1990 között 18,3
százalék volt, ami 2001–2002-re 16,8 százalékra
mérséklõdött (OECD, 2006).
A személyijövedelemadó-bevétel eme ingadozása a nemzetközi gazdasági környezet vál-
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tozásaira adott eltérõ állami reakciókat tükrözi.
Érdemes ezért megvizsgálni, milyen szempontokat kellett figyelembe venniük az államoknak
az elmúlt évtizedekben a nemzeti adórendszer
átalakítása során. A teljes adórendszer átalakításával kapcsolatos kérdések bemutatása meghaladja jelen tanulmány kereteit, így a következõkben csak a személyijövedelemadó-rendszer
átalakítása során felmerülõ kérdéseket mutatjuk be. A különbözõ kérdések legegyszerûbben
koncepcionális és gyakorlati szempontok szerint csoportosíthatók.

A SZEMÉLYIJÖVEDELEMADÓ-RENDSZER
ÁTALAKÍTÁSÁNAK KONCEPCIONÁLIS
KÉRDÉSEI
A személyijövedelemadó-rendszerrel kapcsolatosan koncepcionális kérdésnek tekinthetjük a
következõket:
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•horizontális és vertikális egyenlõség fokozása;
•jövedelmek közös, illetve elkülönült adóztatása;
•adónem szabályozásához kapcsolódó hatékonyság növelése;
•kormányzati szintek közötti pénzügyi kapcsolatok harmóniája;
•nyugdíjak adóztatása;
•tõke- és munkajövedelmek eltérõ adóztatása.
Az IMF és az OECD számos tanulmánya
felhívja a figyelmet, hogy ezen kérdések megválaszolása az adórendszerrel kapcsolatos valamennyi változtatás elõtt a döntéshozók szeme
elõtt kell lebegjen. Ennek hangsúlyozására

azért van szükség, mert a változtatások jelentõs
hatást gyakorolnak az adózók magatartására.

A horizontális és vertikális egyenlõség
fokozása
A személyi jövedelemadó természetébõl kifolyólag a legalkalmasabb adónem a különbözõ
társadalmi csoportok közötti egyenlõség megteremtésére. A horizontális egyenlõség azt jelenti,
hogy az adójogszabályok azonosan kezelik az
azonos jövedelemmel rendelkezõ személyeket,
míg a vertikális egyenlõség kimondja, hogy az
eltérõ jövedelemmel rendelkezõ személyek adó1. táblázat

A GINI-EGYÜTTHATÓ VÁLTOZÁSA 27 OECD-ORSZÁGBAN
Jelentõs
hanyatlás

Közepes
hanyatlás

Enyhe
hanyatlás

Görögország

Finnország

Kanada

1985–1995

Spanyolország

Ausztrália
Dánia

1995–2000

Mexikó
Törökország

1975–1985

Nincs
változás

Enyhe
erõsödés
Hollandia

Ausztria
Kanada
Franciaország
Görögország
Írország

Franciaország
Ausztrália
Írország
Csehország
Lengyelország Németország
Olaszország
Luxemburg
Hollandia
Új-Zéland
Portugália
Egyesült
Királyság

Közepes
erõsödés

Amerikai
Egyesült
Államok
Belgium
Csehország
Németország
Finnország
Luxemburg Magyarország
Japán
Hollandia
Svédország
Norvégia
Portugália
Egyesült
Királyság
Ausztria
Kanada
Dánia
Görögország
Japán
Norvégia
Egyesült
Királyság

Jelentõs
erõsödés
Egyesült
Királyság
Olaszország
Mexikó
Új-Zéland
Törökország

Finnország
Svédország

Magyarázat: a jelentõs hanyatlás/erõsödés 12 százaléknál nagyobb emelkedését/csökkenését, a közepes hanyatlás/erõsödés 7–12 százalékos
emelkedését/csökkenését, az enyhe hanyatlás/erõsödés 2–7 százalékos emelkedését/csökkenését, míg a „nincs változás” a GINI-együttható +/–2
százalékos változását jelenti 4 referenciaévre számolva, a teljes népességre vetítve.
Forrás: OECD, 2006, 26. oldal
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terhének különbözõnek kell lennie. Amint az az
1. táblázatból látható, az elmúlt évtizedekben
számos országban javult az egyenlõség.
1985–1995 között az OECD által vizsgált 27
országból 17 országban, 1995–2000 között viszont csak 5 országban nõtt a jövedelemegyenlõtlenség. A növekedés oka a bérjövedelmek
megoszlásának változásszórásának növekedése
volt (Förster és társa, 2002), amiben szerepet
játszott a munkanélküliség növekedése, amit az
államok különféle szociális alapú transzferekkel igyekeztek enyhíteni. Az államok szempontjából komoly jövõbeli konfliktusokra utal
az idõsek és a fiatalok, továbbá a családosok és
a gyereket nem vállalók közötti személyes jövedelemkülönbség erõsödése. Amint azt a késõbbiekben látni fogjuk, a jövedelemkülönbségek mérséklése nem mindig egyeztethetõ össze
egyéb (például versenyképességi) szempontokkal, elõrevetítve annak valószínûségét, hogy az
adórendszerek jövõbeli átalakítása során a változtatások nem feltétlenül tükrözik vissza az
egyenlõséget. A családok adózás szempontjából történõ elõtérbe kerülése mindazonáltal az
egész társadalom számára fontos lenne, hiszen
a következõ generáció munkavállalóiba történõ
befektetésrõl van szó (Botos, 2005, 65. oldal).

A jövedelmek közös, illetve elkülönült
adóztatása
A kormányzatnak el kell döntenie, hogy a személyijövedelemadó-rendszer kialakítása során
más adójogszabályok (például társasági nyereségadóról, osztalékadóról szóló törvények stb.)
bizonyos tartalmi elemeit (például adókulcs,
adóalap) átveszi-e. Ez alapvetõen meghatározza
azt is, hogy a kormányzat a tõke- vagy a munkajövedelmek adóztatása révén kíván-e inkább bevételekhez jutni. A különbözõ típusú jövedelmek egységes adóztatása évtizedekig népszerû
volt a világon, a tõke szabad áramlásához köthetõ problémák azonban szükségessé tették ennek
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újragondolását. Az 1950-es években Észak-Amerikában végzett kutatások rámutattak, hogy a helyi kormányzati adópolitika kialakítása során el
kell kerülni a hasonló településekhez képest kiugróan magas adóterheltséget, mivel ennek hatására az adófizetõk elvándorolhatnak a településrõl (Tiebout, 1956). Tény, hogy a világban az elmúlt évtizedekben érzékelhetõen megnõtt az
adófizetõk mobilitása, amit a központi kormányzati adópolitikában is figyelembe kell venni. Úgy
véljük, a figyelem az 1990-es évek pénzügyi válságait követõen tovább fokozódott. Ennek bizonyítékául szolgál, hogy a világ országaiban
1986–1990 között a jövedelemadó-bevételek fogyasztásiadó-bevételekhez viszonyított aránya
2,7 volt, míg 2002-ben csak 2,4 (Zee, 2005, 46. oldal), vagyis az államok igyekeznek a munkavállaláshoz kapcsolódó terheket mérsékelni.
A különbözõ jövedelmek közös adóztatásának elve tükrözõdik vissza az egykulcsos, úgynevezett flat tax típusú adórendszerekben is. A sokáig csak adóparadicsomokban használt technika
az 1990-es években Kelet-Európában is népszerûvé vált: Észtország és Lettország 1994-ben,
Litvánia 1997-ben, Oroszország 2001-ben, Szlovákia és Ukrajna 2004-ben, Grúzia és Románia
2005-ben vezettek be flat tax típusú adórendszereket (Fuest és társai, 2007). Az ehhez fûzõdõ
remények azonban egyelõre nem annyira jelentõsek, hogy Nyugat-Európa számára is követendõ például szolgáljanak. A sikerességgel kapcsolatosan ugyanis kevés empirikus bizonyíték áll
rendelkezésünkre, az egyes országokra készített
tanulmányok a gazdasági növekedés, foglalkoztatási helyzet, beruházások alakulása tekintetében eltérõ, idõnként ellentmondó következtetésekre jutottak (Browning és társa, 1985).

Az adónem szabályozásának
hatékonysága
A személyi jövedelemadó kulcsának és alapjának változtatása az adózók várható reakciója
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miatt jelent koncepcionális kérdést. A változtatások elõtt érdemes megvizsgálni legalább két
dolgot. A munkaerõ-kínálat elaszticitásának
vizsgálata során a kormánynak elõre látnia kell,
hogy az adóteher növelésére a munkakínálatukat hogyan módosítják a munkavállalók. Mindenképpen érdemes elkerülni azokat a helyzeteket, amikor a munkavállalók egészére nézve a
munkakínálat csökken vagy a feketegazdaság
irányába növekszik. Ha egy országban a személyijövedelemadó-rendszer hatálya alatt adóztatnak bizonyos tõkejövedelmeket (kamat, osztalék, tõkenyereség), az adóteher változtatása
mind a megtakarítások alakulására, mind pedig
a befektetések megtérülésére kihat a kamatelaszticitás mértékének függvényében. Ennek a
fennállását rendszeresen érdemes mérni az
egyes országokban, hiszen a megtakarítások
csökkenése maga után vonja a beruházások
csökkenését.

A kormányzati szintek közötti
pénzügyi kapcsolatok harmóniája
A központi és helyi kormányzati szintek bevételi struktúrája jelentõs eltéréseket mutat az
egyes országokban. Az eltérések legfontosabb
oka a föderatív államberendezkedés, az eltérõ
történetiség, illetve a központi hatalom eltérõ
centralizációs filozófiái (Hetényi, 2006, 16.
oldal).
A személyi jövedelemadó a világ számos országában a központi és a szubnacionális kormányzati szintek között megosztott adó, aminek oka egyrészt az, hogy a munkaerõ mobilitása szempontjából egyformán érintett mindkét kormányzati szint, másrészt, hogy a személyi jövedelemadó egyszerre szolgálhatja mindkét kormányzati szintet. A világ országaiban
2000-ben a személyijövedelemadó-bevételek
70,9 százalékának elköltése felett a központi,
29,1 százaléka felett pedig az alsóbb szintû kormányzatok dönthettek. A megosztást alkalma-

zó országok közül a helyi kormányzati szint
személyijövedelemadó-bevételbõl való részesedése 2000-ben Svédországban volt a legmagasabb (82,7 százalék) és Dél-Koreában volt a
legalacsonyabb (11,5 százalék). Az adóbevételek megosztása szempontjából az országok két
csoportba sorolhatók. Az elsõ csoportba azok
az országok tartoznak, amelyekben külön-külön vet ki adót a személyes jövedelmekre a központi, illetve a helyi kormányzati szint. A másik csoportot azok az országok alkotják, amelyekben a központi kormányzatnak van csak
adókivetési joga, a beszedett adó elõre meghatározott arányát azonban átengedi a helyi kormányzati szintnek. Eme két megközelítés közötti döntést alapvetõen az adó beszedésével
kapcsolatos költségek alakulása határozza meg.
Az adóterheltség versenyképesség miatt történõ csökkentése, a különbözõ nemzetközi szerzõdésekben vállalt kötelezettségek (például fiskális konvergencia) az 1990-es években kiélezte a központi és a helyi kormányzati szintek
közötti fiskális konfliktusokat, ami kihatott a
személyijövedelemadó-bevételek megosztására
is. A kormányzati szintek közötti fiskális konfliktusok miatt ma már nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt a szempontot sem,
hogy a nagyobb fokú helyi pénzügyi autonómia révén transzparensebbé válhat a helyi szint
gazdálkodása, ami a kormányközi konfliktusokat is csökkentheti. A bevételek szedésével
kapcsolatos jogosítványok decentralizálása ezáltal még akkor is kívánatos lehet, ha ez rövid
távon többe kerül az államnak.

A nyugdíjak adóztatása
A nyugdíjak adóztatására a legtöbb országban a
nyugdíjak alacsony összege miatt nem vagy
csak bizonyos feltételek esetén kerül sor. Számos országban alkalmazzák például azt az elvet, hogy ha a nyugdíjas munkát vállal, akkor
nyugdíját az adóköteles jövedelmek között ki
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kell mutatni, de ennek adóját nem kell megfizetni. Ebben az esetben elõfordulhat, hogy a
munkajövedelmek egy része magasabb adókulcs szerint fog adózni. Mivel manapság már
szinte minden országban mûködik magánnyugdíj-biztosító, a nyugdíjcélú befizetések, illetve a nyugdíjbiztosító-társaságok befektetéseinek adóztatása kapcsán a késõbbi nyugdíjak
esetleges adóztatása ismét napirendre kell kerüljön. A nyugdíjak adóztatása tehát egy sokkal
szélesebb problémakör, az életpálya-befektetések adóztatása kapcsán merül fel. Az egyének
nyugdíjbiztosító-társasághoz fûzõdõ kapcsolata az életpálya szempontjából 3 szakaszra bontható:
X befizetési szakasz, amely során a befizetéseket a legtöbb ország jogszabályai különféle
kedvezményekkel ösztönzik;
Y befektetési szakasz, amely során a biztosító az elért hozamokból egyes országokban
jogszabályok alapján adót fizet;
Z kifizetési szakasz.
Ha tehát a késõbbi nyugdíjas a befizetései
után adókedvezményt vesz igénybe, akkor a
kedvezmény mértékéig való adóztatás esetén
csak adóhitelt nyújt részére az állam, ami még
mindig jelentõs anyagi elõnnyel jár számára.
A befizetések utáni adókedvezmények igénybevétele esetén a nyugdíjak adómentessége akkor is elkerülhetõ, ha a biztosítótársaság a befektetések hozamából éppen annyi adót fizet,
amennyi a korábban igénybe vett kedvezmény
volt. Végül hozzá kell tennünk azt is, hogy
amennyiben a nyugdíj a személyi jövedelemadó
szempontjából mentességet élvez, a hivatalos
nyugdíjkorhatár elérése elõtti nyugdíjba vonulást pénzügyileg szankcionálni kell.

A TÕKE- ÉS MUNKAJÖVEDELMEK
ELTÉRÕ ADÓZTATÁSA
A kamat, osztalék, illetve tõkenyereség adóztatására bizonyos esetekben megkülönböztetett
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szabályozást alkalmaznak az egyes országok.
A helyi és központi kormányzati kötvények
után fizetett kamatjövedelmek adómentessége
mellett egyre gyakoribb a lakosság számára
szociális célból biztosított adómentesség, illetve kedvezmény. A jelzáloghitel-kamatok például egyes országokban levonhatók a munkavállalók adóalapjából a lakáscélú megtakarítás támogatása érdekében.
Osztalékfizetés kapcsán az elmúlt évtizedekben az osztalék utáni társasági nyereségadó és a
személyi jövedelemadó integrálása került a kormányzati figyelem középpontjában. Az integrálás mellett érvelõk legfontosabb érve az, hogy
a vállalatok adóztatása során nem lehet figyelmen kívül hagyni a részvényesek adóztatását.
A két adónem integrációjának hiánya ugyanis a
tõkeköltségek növelésén keresztül rontja a tõketulajdonosok befektetési hajlandóságát. Az
integráció ellenzõi szerint azonban a vállalat a
részvényesektõl elkülönülõ, önálló jogi személy. A kettõs adóztatásért a részvényeseket
kompenzálja a tulajdoni részesedés piaci értéke,
így a kettõs adóztatás összességében nem lesz
hatással a befektetések alakulására (Zee, 2005).
Néhány országban az osztalékjövedelmek kettõs adózásának elkerülését a jogszabályok
mindazonáltal nem is teszik lehetõvé. Ezekben
az országokban az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak a különféle kedvezmények. Az
osztalékjövedelmekre alkalmazandó kedvezményes személyijövedelemadó-kulcs mellett
megjelent az úgynevezett beszámítás, amely
során azok a személyek, akik munkavállalók és
részvényesek is egy személyben, az osztalékuk
után fizetendõ társasági nyereségadóval megegyezõ kamatmentes hitelt kapnak az adóév
végéig (lásd Amerikai Egyesült Államok,
Ausztrália).
A tõkenyereségek adóztatása során a legfontosabb kérdés az, kívánja-e a kormányzat a befektetéseket azok idõtávja szerint diszkriminálni. A hosszú távú befektetéseken elérhetõ nyereségek pozitív diszkriminálásának fontosságát
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egyre inkább felismerik, tény azonban, hogy az
állam ellenõrzéssel kapcsolatos költségei igen
tetemesek lehetnek.

A SZEMÉLYIJÖVEDELEMADÓ-RENDSZER
ÁTALAKÍTÁSÁNAK GYAKORLATI
KÉRDÉSEI
A koncepcionális kérdésekre vonatkozó kormányzati álláspont kialakítását követõen a következõ gyakorlati kérdések merülnek fel a személyijövedelemadó-rendszerrel kapcsolatosan:
•adókulcsok száma és nagysága;
•társadalombiztosításijárulék- és személyijövedelemadó-teher kapcsolódása;
•adósávok infláció miatti indexálása;
•adóalanyok köre;
•mentességek és kedvezmények.
Elsõ látásra ezek a kérdések egyszerûnek
tûnnek, nem szabad azonban eltekinteni a koncepcionális elemekhez való visszacsatolástól.
A különféle kedvezmények, mentességek rendszerének kidolgozása során például ügyelni kell
arra, hogy a javasolt megoldás összeegyeztethetõ-e a vertikális egyenlõséggel kapcsolatosan
kitûzött kormányzati céllal.

Az adókulcsok száma és nagysága
Az adókulcsok számának komplexitását talán
az bizonyítja legjobban, hogy az elmúlt években néhány ország – köztük Magyarország is –
az alacsonyabb jövedelmûek támogatását úgynevezett mentességi küszöb bevezetésével biztosította (Magyarországon a mindenkori minimálbér összegéig, más országokban jellemzõen
egy konkrét jövedelemszintig). Mivel a vertikális egyenlõség eléréséhez a mentességi küszöb
rendszerint nem elegendõ, további 1-2 adókulcsot érdemes mûködtetni. Az adókulcsok
nagyságával kapcsolatosan az IMF és OECD
két dologra hívja fel a figyelmet. Egyrészt,

hogy a legmagasabb adókulcsot 50 százalék
alatt kell megállapítani, másrészt, hogy a legmagasabb adókulcs nem szabad, hogy sokkal magasabb legyen, mint a társasági nyereségadó
kulcsa. Ennek oka az, hogy a jelentõs adótehereltérés ösztönözheti a magasabb jövedelmûeket
arra, hogy munkajövedelmüket tõkejövedelemmé alakítsák át.

A társadalombiztosításijárulékés személyijövedelemadó-teher
kapcsolódása
A téma indokoltságát az adja, hogy az elmúlt
években az adóterheltség körüli viták során bebizonyosodott, a személyi jövedelemadó kulcsát nem lehet a társadalombiztosítási járulékkulcstól elkülönítetten kezelni. Az együttes kezelésnek több oka van: egyrészt a társadalombiztosítási járulék igen szorosan kapcsolódik a
munkajövedelmekhez, másrészt – a személyi
jövedelemadóval ellentétben – minden országban csak egyetlen társadalombiztosítási járulékkulcs létezik, ami tehát csökkenti a jövedelemadó-rendszer progresszivitását. Az elválaszthatatlanságot támasztja alá az OECD
2006-os tanulmánya, amikor rámutat, hogy a
személyijövedelemadó-kulcsok csökkentése
2000 és 2005 között Japán, Törökország, Kanada és az Egyesült Királyság esetében a társadalombiztosítási járulékkulcsok ennél nagyobb
mértékû emelése mellett következett be
(OECD, 2006, 18. oldal). Az egyes államok tehát a kiesõ bevételeket járulékbefizetésekbõl
igyekeztek pótolni.
A személyijövedelemadó- és a társadalombiztosításijárulék-teher kapcsolódását a különbözõ jövedelemcsoportok szempontjából is
vizsgálhatjuk. Az átlagjövedelemmel rendelkezõknél a személyi jövedelemadó és a társadalombiztosítási járulék együttes terhe 2000 és
2005 között 3 százaléknál nagyobb mértékben
csökkent Finnország, Írország és Szlovákia ese-
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tében és több mint 2 százalékkal nõtt Törökország és Japán esetében. Ugyanebben az idõszakban az átlagjövedelem 67 százalékát keresõk esetében az együttes adóteher 5 százaléknál
nagyobb mértékben csökkent Franciaországban, Magyarországon és Szlovákiában, és 3 százaléknál nagyobb mértékben nõtt Japánban és
Mexikóban. Az átlagjövedelemnél 67 százalékkal többet keresõk esetében az ilyen módon
számított adóteher Szlovákiában 4,8 százalékkal, Írországban 3,2 százalékkal csökkent, viszont Törökországban 9,5 százalékkal, Görögországban pedig 5,2 százalékkal növekedett a
vizsgált idõszakban. Látható tehát, hogy az
adóterhek változása az egyes jövedelemcsoportok esetében csupán néhány országban tekinthetõ jelentõsnek.

Az adósávok infláció miatti
indexálása
Ha az szja-sávhatárokon a kormányzat több
éven át nem változtat, az azonos reáljövedelmûek számára a határadókulcs növekszik, hiszen nominális jövedelmük az inflációnak megfelelõen növekszik. A magas inflációjú országokban ezért ennek elkerülése érdekében indexálják az adósávokat. A számos latin-amerikai
országban alkalmazott megoldást valószínûleg
kevés ország választja majd a jövõben, mivel a
különféle adókedvezmények révén a vertikális
egyenlõség fenntartása könnyebb.

A személyi jövedelemadó alanyainak
köre
A több személyijövedelemadó-kulcsot alkalmazó országokban a személyi jövedelemadó
alanyainak körével kapcsolatos viták manapság
az egyén és a család körül forognak. Néhány
ország (például Németország, Belgium, Görögország, Portugália) a családok helyzetén az-
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által is igyekszik segíteni, hogy lehetõvé teszi a
házastársak által megszerzett jövedelmek megengedett arányban való megosztását. Az ilyen
típusú rendszerek a jövedelmek aggregálása miatt rendszerint az egyéni adófizetõkétõl magasabb adósávot állapítanak meg az adóelkerülés
megelõzése érdekében. Az elmúlt években az
OECD-országok mindazonáltal az egyén
adóztatása irányába mozdultak el, ami arra utal,
hogy a családok támogatását az államok inkább
adókedvezményekkel és közvetlen támogatásokkal képzelik el.

Mentességek és kedvezmények
A személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó legáltalánosabb kedvezmény az, ha az adófizetõ bizonyos jövedelme mentesül az adófizetés alól.
Az ilyen kedvezménynél egyrészt mérlegelni
kell a bevételi hatást, másrészt – az általános
progresszivitás elkerülése érdekében – tudni
kell elkülöníteni olyan társadalmi csoportokat,
akiket valamilyen okból támogatni kíván az állam. A célzott támogatások esetében ezzel
szemben az államot a támogatás nyújtására valamilyen speciális szempont vezérli. Manapság
jellemzõen a szociális, illetve a tevékenységtámogató (például orvosi segédeszközök vásárlásának támogatása) szempontok jelennek meg.
Mivel ez utóbbi jelentõs adminisztrációs költséggel járhat, megfontolandó valamilyen kuponrendszer bevezetése.
Mind az általános, mind a célzott kedvezmények biztosíthatók levonások, illetve adóhitel-konstrukciók formájában. Többkulcsos
személyijövedelemadó-rendszer esetén az
adólevonás adófizetõi szempontból való értékességét az határozza meg, hogy õ maga melyik adósávba esik. Az értékesség annál nagyobb lesz, minél magasabb az adósáv. Az
adóhitel lehetõsége ezzel szemben az adókulcstól és az adósávtól függetlenül mindenki
számára elérhetõ. A két konstrukció közötti
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2. táblázat

A KÖZPONTI KORMÁNYZATOK SZEMÉLYIJÖVEDELEMADÓ-POLITIKÁJA NÉHÁNY ORSZÁGBAN
Maximumhatáradókulcs
1986

Észak-AAmerika
Kanada
Egyesült Államok
Ázsia és a Csendes
Óceán térsége
Ausztrália
Japán
Dél-Korea
Új-Zéland
Nyugat-EEurópa
Franciaország
Németország
Olaszország
Hollandia
Egyesült Királyság
Kelet-EEurópa
Csehország
Magyarország
Lengyelország
Norvégia
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország
Átlag

Minimumhatáradókulcs

2002
1986
százalékban

2002

43,7
37,4
50,0

33,80
29,00
38,60

23,8
27,5
20,0

13,0
16,0
10,0

62,8
60,0
70,0
55,0
66,0
62,5
…
56,0
62,0
72,0
60,0
…
…
…
…
45,2
39,6
51,0
40,0
50,0
54,9

39,80
47,00
37,00
36,00
39,00
48,50
52,75
51,17
46,40
52,00
40,00
37,30
32,00
40,00
40,00
23,90
15,00
36,00
19,50
25,00
37,60

20,3
25,0
30,0
6,0
20,0
20,0
…
…
12,0
18,0
30,0
…
…
…
…
14,9
14,4
38,0
3,0
4,0
19,1

13,9
17,0
10,0
9,0
19,5
12,0
7,5
21,06
18,25
2,95
10,0
18,0
15,0
20,0
19,0
12,9
5,5
13,0
13,5
20,0
13,7

Adókulcsok
száma

MaximumÉves
határadókulcs
kedvezmény
„–” társaságiadó-kulcs
1986
2002
1986
2002
1986
2002
darab
százalékban
egy fõre jutó
jövedelem, %
8
5
–0,7
3,20
13,8
15,7
–0,4
3
4
2,88
21,3
22,8
–1,0
12
6
3,60
6,2
8,6
9
5
9
16
6
8
…
…
9
9
6
…
…
…
…
5
3
4
8
…
8

4
4
4
4
3
5
6
…
5
4
3
3
4
3
3
3
3
5
2
2
4

24,2
14,0
36,7
25,0
21,0
23,8
…
20,0
26,0
29,0
20,0
…
…
…
…
4,5
–10,4
18,0
12,2
–2,0
14,9

9,80
17,00
7,00
9,00
6,00
15,80
17,32
24,79
9,63
17,50
10,00
11,70
1,00
22,00
12,00
-44,90
–15,00
7,00
–8,50
–3,00
7,80

18,5
25,9
15,3
14,4
…
18,0
…
1,8
3,9
29,9
36,5
…
…
…
…
46,7
74,9
18,5
…
…
22,6

10,4
16,5
8,4
8,5
8,2
32,8
17,1
28,7
30,1
60,0
28,2
42,5
63,3
48,5
15,7
70,7
14,0
45,2
112,8
110,7
36,0

Forrás: Zee, 2005, 48. oldal

döntést illetõen nincs konszenzus a szakemberek között, mindazonáltal a legáltalánosabb
nézet szerint a levonást általános, az adóhitelt
pedig célzott kedvezményhez érdemes kapcsolni.
Amint az a 2. táblázatból látható, a személyijövedelemadó-kulcsok átlaga 55 százalékról 38 százalékra, legkisebb kulcsa pedig 19
százalékról 14 százalékra mérséklõdött 1986
és 2002 között. Az adórendszer egyszerûsödésére utal, hogy az egy országban alkalma-

zott adókulcsok száma 8-ról 4-re csökkent.
A vizsgált idõszak alatt a személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó kedvezmények mértéke
az egy fõre jutó átlagjövedelem 23 százalékáról 36 százalékra nõtt, ami az adórendszer
progresszivitásának növekedését vonta maga
után. Az egyes országokban végrehajtott változtatások rendkívül szerteágazóak voltak,
mindazonáltal úgy véljük a változtatások mögötti kihívások sok szempontból közösnek
tekinthetõk. Az 1980-as és 1990-es években
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az országok versenyképességi pozíciójának
javítása, a demográfiai folyamatok miatt a
nagy ellátórendszerek reformjának szükségessége, a nemzetközi tõkeáramlás felerõsödése kettõs nyomás alá helyezte az államokat.
Egyrészt ezen kihívásokra megfelelõ választ
kellett adni az adórendszer változtatása révén,
másrészt garantálni kellett az adóbevételek
szinten maradását. A feszült helyzetben született megoldások tartalmukban ezért szükség szerint különbözõk, nem lehet azonban
figyelmen kívül hagyni a közös kormányzati
adópolitikai dilemmákat és az országok reakcióinak hasonlóságait.

A SZEMÉLYIJÖVEDELEMADÓRENDSZEREK JÖVÕBELI
VÁLTOZÁSÁNAK IRÁNYAI
Az adórendszerek hatékonyabbá tétele mindig
jelentõs költségekkel jár. A szakértõk egyetértenek abban, hogy nem létezik olyan általános
modell, amelyen az országoknak a hirtelen
változó nemzetközi környezetben nem kellene változtatni. Az elmúlt idõszakban az adóelkerülés általánossá válása, a különbözõ jövedelemcsoportú egyének támogatásának igénye
miatt az adórendszerekben általános változás
volt az adókulcsok csökkentése és az adó alapjának szélesítése. A tõke- és munkajövedelmek közös vagy éppen elkülönült adóztatása,
mint a személyijövedelemadó-rendszerek
egyik fontos koncepcionális eleme ma is élénk
szakmai viták tárgya, amely során az egyes országok szakembereinek véleményei eltérõek.
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A nemzetközi gazdasági környezet változásai
miatt mindazonáltal várhatóan fel fognak értékelõdni az elkülönített vagy duális típusú személyijövedelemadó-rendszerek. Mivel a munkavállalók a fejlett országokban egyben tõketulajdonosok is, a horizontális egyenlõség
kérdése várhatóan háttérbe fog szorulni.
A duális rendszerben ugyanis valószínûsíthetõ
a munkajövedelmek az alacsonyabb személyijövedelemadó-teher miatti tõkejövedelmekké
való átalakítása, ami gyengíti az adórendszer
horizontális és vertikális egyenlõségét. A duális személyijövedelemadó-rendszer bevezetésében élen járó skandináv országok példáját
egyelõre nem követik az országok, több esetben megfigyelhetõ azonban úgynevezett félduális rendszerek felé való elmozdulás (például személyes tõkejövedelmek bérjövedelmeknél alacsonyabb adóztatása).
Néhány országban az 1990-es években flat
tax típusú adórendszereket vezettek be, ami
maga után vonta az adókedvezmények körének
szûkítését. Bár az adóalap szélesedése révén az
adórendszer átláthatóbbá vált és az államok jelentõs adminisztrációs kiadásokat takaríthattak
meg, a flat tax típusú megoldások az adóteher
megosztásának igazságosságát rontották (Erõs
és társa, 2006). A flat tax típusú rendszerek jövõbeli elterjedését alapvetõen meghatározza,
hogy nem tudja megakadályozni a munkajövedelmek tõkejövedelmekké való átalakítását, hiszen a társadalombiztosítási járulékok integrálása magasabb adókulcsot igényelne. A mobil
adóalapok alacsony adóztatásának igénye miatt
azonban erre a legtöbb országban valószínûleg
nem fog sor kerülni.
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Lakatos Mária

A magyar adófizetõk
magatartásának változása
az szja- és a tb-változások
tükrében, 1995–2006

A

A magyar szakirodalom eddig nem foglalkozott a
hazai modell matematikai alapon történõ leírásával, az abból eredõ összefüggések vizsgálatával.
Általában az adó-, illetve társadalombiztosítási
elvonási rendszer két külön, egymástól független
rendszerként jelenik meg, kettõjük kölcsönhatását
alig, vagy nem elemezték eddig a szakértõk. Éppen ezért elsõsorban ezeket az összefüggéseket
vizsgáltam meg, amikor a személyijövedelemadóbevételek, az adókulcs, valamint a társadalombiztosítási elvonások mértékének, továbbá rendszerének változásait vizsgáltam. Bár ennek során
egyértelmûen bebizonyosodott, hogy elsõsorban a
társadalombiztosítási elvonási rendszer változása
motiválja az adófizetõk magatartásának és ezen
keresztül a bevallott adó alapján a módosulását,
mindez egyelõre csak elsõdleges megközelítésként
alkalmas az elemzésre. A hatások elkülönítését, az
egyes tényezõk önmagukban vett változásait és
egymásra gyakorolt hatását még bizonyítani kell.
A magyar adórendszer alapelveiben, elfogadásában, végrehajtásában nem különbözik a fejlett
országokban alkalmazott rendszerektõl, éppen
ezért alkalmasak az ott alkalmazott leíró módszerek is a magyar szisztéma leírására. Ezt a tulajdonságot használtam fel, az angol – az adóterhelés
kiszámítására alkalmazott leíró – modell fölállítására és elemzésére, illetve magyarországi sajátosságokat is beillesztettem a kapott összefüggésekbe. Az
angol leíró modell magyar adaptálásával lehetõvé
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vált az effektív adókulcsok, az adókedvezmények
hatásának elemzése az adóbevételek szempontjából. A magyar modell annyiban különbözik az
angoltól, hogy másféle kedvezményeket alkalmaz,
illetve a kedvezmények egy része a foglalkoztatási
jogviszonytól függ: ennek megfelelõen két csoportot, az alkalmazottakét és az egyéni vállalkozókét
hoztam létre. Az adófizetõk felosztása egyrészt foglalkoztatási csoport, másrészt kedvezménykategóriák szerint viszont rávilágított arra is, melyik
csoporttól milyen változások esetében várhatunk
több vagy kevesebb bevételt.
A modell szerint nemcsak a járulék, illetve az
effektív adókulcsok nagysága, hanem egymáshoz
viszonyított aránya gyakorol hatást az adóbevételekre. Emellett a társadalombiztosítási járulék
rendszerének szigorítása erõsen az adófizetõk
számának csökkenése felé hat, beleértve a járulékalap szélesítését is. Ennek alapján bármilyen
tervezett adólépést és annak hatását csakis az
ugyanabban az évben életbe lépõ tb-járulékrendszer változásaival együtt érdemes értékelni, hogy
a bevételi becslések egy évvel késõbb valósággá
váljanak. Ugyanakkor az adófizetõk csoportjának egy része rendkívül gyorsan alkalmazkodik a
változásokhoz, míg az állami alkalmazottak
egyetlen módon védekezhetnek, erõteljes béremelést követelnek. Ezek a különbségek tükrözõdnek
a megalkotott két foglalkoztatási csoportra vonatkozó modellekben.
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Kiindulásként az adóterhelés nemzetközi
mutatói szerint elemzem az elmúlt csaknem
két évtized változásait. Mindegyik adónem bevételeinek alakulását, az adózók számának alakulását vizsgálom, kiegészítve a tb-járulékrendszer alapvetõ leírásával is.
Folytatva a gondolatmenetet az adóterhelést
eltérõ foglalkozási csoportokra számítottam ki,
és ennek alapján mutattam be a végbement változásokat. Az adóterhelés mutatójának angol
matematikai modelljének leírásával elemezhetõ
az egyes intézkedések hatása a határadókulcsra,
illetve a kedvezményekre.
Ezután a magyar sajátosságoknak megfelelõen módosítottam a modellt és levontam az ebbõl adódó következtetéseket.
Végül összefoglaltam a fõbb megállapításokat.

ADÓTERHELÉSI MUTATÓK ÁLTALÁNOS
LEÍRÁSA, HATÁRADÓKULCSOK
Az elméleti modellek mellett a nemzetközi
összehasonlítás kínál a folyamatok leírásához
szempontokat, de érdemes áttekinteni, hogy a
gyakorlatban az adórendszerek összehasonlítása, a mutatók alakulásából levont következtetések milyen alapvetõ szemantikai problémákkal
küzdenek. Ezek megismerése és alkalmazása
már elvezet a magyar adórendszer problémáinak a feltárásához is.
A nemzetközi összehasonlítás egyik alapvetõ mutatója az effektív adókulcs, vagyis a
jövedelem hány százalékát kell adóként befizetni.
Ennek megfelelõen a jövedelem adózási szempontból való meghatározása alapvetõ fontosságú, de nemcsak a látható és láthatatlan jövedelmek miatt, hanem abból a szempontból is,
hogy léteznek-e, és ha igen, milyen arányban a
személyi jövedelemadózás alól mentesülõ jövedelmek. Emiatt az effektív adókulcsok összehasonlítása nehézkes, hiszen nem mindegy,
hogy a bevallott vagy az összes jövedelemre a

szociális ellátásokkal növelt keresetekre számoljuk-e ki az adóterhet.
Ha egyik évrõl a másikra megváltozik például a
különbözõ pénzbeni társadalmi juttatások státusa, adómentessé válik a gyes, akkor mérséklõdik
az effektív adóterhelés a háztartás-statisztikában
(fizetett adó/jövedelem), de ez önmagában éppen
ellentétes hatást is mutathat, mert nõhet az aktívak terhelése.

A jövedelem definiálása után az adótábla
meghatározása következik, ez általában sávosan
progresszív módon fejezi ki a mindenkori kormányzat jövedelemelosztáshoz és újraelosztáshoz fûzõdõ preferenciáit. Általában a tényleges
adóterhet – fizetett adó/összes jövedelem –
mutató jelzõszámot szokás összehasonlítani,
illetve a különbözõ jövedelemkategóriák határadókulcsait vagy a legmagasabb kategória adókulcsait szokás figyelembe venni, e teher minden újabb egységnyi jövedelem megszerzésekor hárul az adózóra. Tehát a nominális adótábla progressziója önmagában nem írja le adekvátan az adóterhelést.
A progressziót pedig még önmagában a határadókulcs sem jellemzi megfelelõen, hiszen
nem mindegy, mekkora jövedelemsávnál lép érvénybe. Magyarországon az átlagjövedelem
már a legmagasabb kulccsal adózik.
Ugyancsak jelentõs eltérést okozhat a családi jövedelemadózás alkalmazása, akármelyik
módszer szerint is osztják meg a kétkeresõs
modellben az adóköteles jövedelmet. A családi
állapot figyelembevétele az USA adózásában
tükrözõdik a leginkább1, (Dworin, 1993), míg
Magyarországon gyakorlatilag semmilyen módon nincs tekintettel az szja-rendszer a családi
állapotra. (Nemcsak megszûntek a gyermekkedvezmények az átlagos családmodellben, hanem például a tartásdíj sem vonható le.)
Bár a magyar adóstatisztika 1995 óta
OECD-metodika alapján szolgáltatja az adatokat az adóstatisztikák kiszámításához, mint
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már említettem, az összevetésnek alapvetõ korlátai vannak, amelyek a nemzeti adóstruktúrák
eltérésébõl fakad.
Az átlagos személyijövedelemadó-terhelést a
különbözõ szempontok alapján képzett adózói
csoportok: alkalmazott, egyéni vállalkozó,
nyugdíjas stb. alapján lehet Magyarországon
számolni. Ebben az esetben érvényesülnek az
adózói csoportnak adott preferenciák, illetve
mutatkozik meg, hogy miként reagálnak olykor ugyanarra az adóváltozásra.2 (Pénzügyminisztérium, 2005)
A munkabérek terhelését már nem az effektív adókulccsal, hanem az úgynevezett tax
wedge-gel szokás megadni, amely a teljes bérköltségre vetíti az adó, a munkaadói és munkavállalói járulék együttes mértékét. Itt azonban
megint torzíthat a statisztika, hiszen az elvonás
mértéke más, ha a társadalombiztosítási járulék
mindegyik vagy valamelyik eleme levonható az
adóból. (Vagy éppen ellenkezõleg, ha például az
adóköteles természetbeni juttatás után a munkaadó 54 százalék személyi jövedelemadót és a
154 százalékra még 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot fizet, akkor a tax wedge erre a jövedelemtípusra nem
0 + 54 + 29

83

a 100 + 54 + 54 = 183 hányadosa, hanem
0 + 54 + 54 * 1,29

a 100 + 54 + 54 * 1,29 hányadosa lesz.)
Tovább nehezítették az összehasonlítást a
magyar statisztikai adatszolgáltatás egyenetlenségei: 1994 elõttrõl csak szórványos, egészen
más számlarendszerben készült, az egyes jövedelmeket eltérõ módon számba vevõ statisztikai táblázat készült. Például az egyéni vállalkozók választhatták a társasági adót is, ezért jövedelmük és adójuk részben a személyi jövedelemadó, részben a vállalati adók között szerepel. Szintén a társaságiadó-bevételek számbavételét nehezíti, hogy a vállalatok társadalombiztosítási befizetései a munkaadói járulék mint
tb-bevételek és mint vállalati adótételek is szerepelnek. Nem összehasonlíthatók vagy csak
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kevés tendenciára mutatnak rá szintén az adókedvezmények adatai, ugyanis 1994-ig léteztek
adóalap-csökkentõ kedvezmények, amelyeket
az adócsökkentõ kedvezmények váltottak fel,
ezek jövedelemhatártól, családi helyzettõl
függtek. Éppen ezért az elemzésben leginkább
az 1994 utáni adatokat használtam föl, a korábbiak inkább tájékoztató jellegûek, nem nagyságuk, hanem növekedésük vagy csökkenésük
tartalmaz értékelhetõ információkat.

Nemzetközi összehasonlítás
A nemzetgazdasági személyijövedelemadó-terhelés leggyakrabban használt mérõszáma a
GDP arányában kifejezett adóbevétel. A mutató
arról tájékoztat, hogy a nemzetgazdaságban
létrehozott össztermékbõl a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítás, a forgalomhoz
kapcsolódó adók vagy éppen a nyereségadó révén az államháztartás számára mekkora részt
vont el. A vizsgált idõszakban, 1994–2005 között egyértelmûen növekedett a személyijövedelemadó-terhelés. Ha az adóterhelés mellé
tesszük a társadalombiztosítási járulék adatsorát is, látszik, feltûnõen magas az élõmunka terhelése, még akkor is, ha társadalombiztosítási
járulék részaránya csökken a GDP-bõl. (Lásd 1.
táblázat)
Az itt közölt táblázat adataiból kiderül,
hogy 2004-ben a GDP 6,7 százalékát adta a
személyi jövedelemadó. A társadalombiztosítási járulékok – a munkaadói és munkavállalói
– ennek csaknem dupláját teszik ki, így nem
véletlen, hogy a GDP-n belül a legnagyobb jövedelemforrásnak számítanak. A vizsgált idõszakban Magyarországon ugyan csökkent a
GDP adóbevételeken keresztül realizált része,
eközben a fejlett országokban ez a részarány
változatlan maradt, igaz, a személyi jövedelemadó csökkenõ, a vagyonadók és társasági adók
növekvõ részesedése mellett. Magyarországon
viszont 16,1 százalékról 18,9 százalékra emel-

 KÖZPÉNZÜGYEK – Adópolitika és adórendszer 

1. táblázat

SZJA- ÉS TB-BEVÉTELEK A GDP SZÁZALÉKÁBAN

Szja
Tb
Összesen

3

1988

1992

1994

1995

1998

2000

2001

2002

2004

2005

4,3
15,49
19,7

5,5
14,15
19,65

7,0
14,3
21,3

6,8
14,05
20,85

6,5
13,61
20,11

7,1
13,92
21,2

7,5
13,97
21,47

7,5
13,86
21,36

6,7
13,64
20,14

6,9
13,29
20,19

(Az adatok eltérnek az OECD Revenue Statistics 1965–2004; 2005 kiadásában szereplõktõl néhány tized százalékkal, mert az OECD más összeget
vett a GDP alapjául.)
Forrás: pénzügyminisztériumi adatok és saját számítások

kedett a személyi jövedelemadó súlya az összes
adóbevételen belül.
A fõbb adónemek közül növekedett a forgalmi adó részesedése, viszont erõteljesen marginalizálódott a társasági adó részaránya a GDPbõl. Jelentõsen emelkedett viszont a társadalombiztosítási járulékok aránya, a személyi jövedelemadóval együtt a bevételek ötödét garantálják
évrõl évre, így nem véletlen, hogy az adómódosítások fókuszában a legtöbbször a személyi jövedelemadó, illetve a társadalombiztosítási járulékok szabályozása áll.
A hazai adatsorokból még említést érdemel a
KSH háztartás-statisztikája, amely korrigált
adatokkal próbálja a bevallott jövedelmeket a
feltételezett jövedelmekhez igazítani, és figyelembe veszi a saját szolgáltatásokat, illetve jövedelemként könyveli el a munkáltatói társadalombiztosítási befizetéseket is. Ezen korlátok
között is növekedést mutat a személyijövedelemadó-terhelés.

Adóbevallásokból származó személyijövedelemadó-adatok
Az adózók magatartása, az adott évi törvénymódosításokra adott válasza azonban sokkal
inkább modellezhetõ az adóbevallások adataiból, amelyek a tárgyévre bevallott adófizetési
kötelezettséget mutatják. Ezek az összegek kisebbek, mint az APEH-bevételek, amelyeket
módosítanak az elõzõ évrõl áthúzódó kötele-

zettségek, büntetések, bírságok, ellenõrzések
stb. adatai is. De felfoghatók kinyilvánított preferenciaként, vagyis arról tanúskodnak, hogy az
adófizetõk mekkora adóalapot szeretnének bevallani.
A bevallások adatai szerint a munkaviszonyból származó jövedelmek emelkedését meghaladják a különadózó jövedelmeké, viszont a
második legnagyobb adózói csoport, az egyéni
vállalkozók jövedelmének emelkedése elmarad
mindkét elõbb említett csoportétól. Ha pedig a
bevallott vállalkozói kivét, illetve vállalkozói jövedelem arányát nézzük, feltûnõ, hogy egyre
kisebb a munkabér jellegû, azzal azonosan adózó, illetve társadalombiztosítási hozzájárulást
fizetõ összeg aránya. Sõt, az APEH adatai szerint egyre növekszik a veszteség aránya, az adóbevallások összesítése alapján minden második
évben az egyéni vállalkozók vesztesége meghaladja a nyereséget.
Még feltûnõbb az eltérés, ha az adófizetõk
számának alakulását nézzük, bár a bevallást beadók száma az 1991-es évrõl nagyrészt állandó:
az évtized elején csaknem egymillió korábbi alkalmazott eltûnt az alkalmazottak közül, és
nem jelent meg a munkanélküli-statisztikában.
A ténylegesen adót fizetõk számában 1995-ben
következett be az elsõ nagyobb mérséklõdés,
amely fõként az egyéni vállalkozóknak tudható
be, igaz, ebben az esztendõben csaknem negyven ezren tértek át az átalányadózásra. A létszám és a bevételek alakulása azonban ismét
megerõsíti, hogy ez a csoport sokkal rugalma-
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sabban reagál az adótörvények és egyéb feltételek változásaira, mint az alkalmazottak. Az átlagos személyijövedelemadó-terhelés alakulását
mutatja az 1. ábra az összes bevallás feldolgozása után.
Az átlagos terhelés mindössze 0,9 százalékkal emelkedett 11 év alatt, viszont egészen más
képet mutatnak az évrõl-évre mért változások.
Az adóterhelés jelentõsen emelkedett 1994–1996
között, majd 1997-ben némileg mérséklõdött,
illetve 1998-ban szinten maradt. 1999-tõl
kezdve az adóterhelés ismét növekedett, nem
változott jelentõs mértékben az adótábla, de
csökkent a korábbi adójóváírás szerepe, és
nyolcvan százalékkal emelkedett a minimálbér.
Mégis ebben az idõszakban rendkívül jelentõsen gyorsult az adóbevételek növekedési üteme,
nominális értéken és nettó jelenértéken számolva egyaránt hasonló tendenciát tükröz a
statisztika, sõt ismét növekedésnek indult az
adót fizetõk száma még az egyéni vállalkozók

között is, akik négy év alatt megduplázták befizetéseiket. 2002-tõl kezdve ismét mérséklõdik az adóterhelés, és jelentõsen mérséklõdik a
személyi jövedelemadóból származó költségvetési bevétel növekedése is. Erõteljes növekedésnek indultak a különadózó jövedelmek,
részben a tõzsdei nyereségek, másrészt a megélénkülõ ingatlanpiac miatt. Megjelent egy új,
önálló adózói réteg, amelynek tagjai semmilyen
munkabérrel vagy vállalkozói jellegû jövedelemmel nem rendelkeznek, kizárólag tõkebefektetéseikbõl élnek, 2005-ben 176 ezren vallottak
csak különadózó jövedelmet. (Vagyis ezeknek
az adófizetõknek nem volt más forrásból jövedelmük.)
Feltûnõ aránytalanság mutatkozik a foglalkozási csoportok szerint, az alkalmazottak viselik
az összes adófizetõi kötelezettség 93,4 százalékát, az egyéni vállalkozók a 4,2 százalékot, mezõgazdasági tevékenységbõl származik 0,9 százalék. (Lásd 2. ábra)
1. ábra

AZ ÁTLAGOS SZEMÉLYIJÖVEDELEMADÓBEVÉTEL-TERHELÉS ALAKULÁSA
(nominál értéken)
milliárd forint

összevontan adózó jövedelem

százalék

összevontan adózó jövedelem
adója

Forrás: Pénzügyminisztérium adatai alapján saját számítások
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2. ábra

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ADÓTERHELÉSE
(nominál értéken)
milliárd forint

százalék

év
összevontan adózó jövedelem

összevont adóalap utáni adó

progresszív adótábla szerinti
adókulcs

Forrás: APEH gyorsjelentések, 1996–2005

Jól látható a személyijövedelemadó-bevallásokban szereplõ adatokban a bevételnövekedés
megtorpanása 1995–1996-ban, majd 2002-tõl
kezdõdõen, amelyet aligha lehet a mérséklõdõ
inflációval, a lassuló gazdasági növekedéssel
okolni, vélhetõen az adózók adóelkerülõ magatartása és ezzel párhuzamosan adót elkerülõ jövedelmek hatását mutatja a 3. ábrában a valorizált értéken számított statisztika. Eszerint éppen az erõteljes adószigorítások idején
1994–1995-ben valorizált értéken számolva
még csökkentek is a bevételek.
Az elemzésekbõl azonban rendre hiányzik
egy adat, amely a vagyon terhelését mutatná.
Egyelõre nincs felmérés a lakosság vagyonosodásáról adóstatisztikai szempontból, hiszen az
adóbevallásokban nem szerepeltek a 0 kulccsal
adózó betétek, illetve annak megfelelõ kategóriát képviselõ állampapírok, befektetési alapokba fektetett összegek. De ugyancsak nincs fel-

mérés a tõzsdei árfolyamnyereségrõl, illetve az
ingatlanvagyon gyarapodásáról. Ezért a vagyon
valódi nagyságát nehéz lenne becsülni, a jelenlegi vagyon jellegû adók pedig elhanyagolható
mértékûek, ellentétben az európai részesedésükkel akár a GDP-hez, akár az összes adóbevételhez viszonyítjuk azokat.

Társadalombiztosítási bevételek
Külön kell szólni a nem adóként számon tartott, ugyanakkor egyre inkább adófunkciókat
betöltõ társadalombiztosítási járulékokból
származó bevételek alakulásáról, az 1994-tõl
kezdõdõ változásokról. Az eredetileg a nyugdíj, illetve egészségügyi közszolgáltatások finanszírozására szolgáló alapok önállósodása,
majd 1999-ben a beszedés APEH-hez való
rendelése, illetve az alapok az állami költség-
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3. ábra

NOMINÁL ÉS VALORIZÁLT ÉRTÉKEN SZÁMÍTOTT SZJA-BEVÉTELEK

NPV = 1998

nominál

Forrás: pénzügyminisztériumi és APEH-adatok alapján saját számítások

vetésen belüli kezelése meglehetõsen ellentmondásossá tette nemcsak a mûködést, hanem a járadékok kivetését, illetve behajtását is.
Egyértelmûen javult a helyzet behajtás szempontjából az APEH kezelésében, az azóta
nyilvánosságra kerülõ adatok pedig alkalmasak a szegmentált elemzésre is. Az 1998 elõtti
adatok forrását egyedül a zárszámadási törvény jelentette, részletes bontásban nem álltak
rendelkezésemre.
A munkaadói társadalombiztosítási terhek alacsonyabbak az európai átlagnál, a munkavállalói
terhek viszont magasabbak, a kettõ együttes hatására a magyarországi elvonási százalék a GDP
arányában meghaladja OECD-átlagot.
Jelenleg a járulékbevételek a GDP 12,5 százalékát érik el szemben a személyi jövedelemadó 6,8 százalékával (2005), ami azt tükrözi: a
költségvetés elsõsorban ezen bevételek alakulását kell, hogy figyelemmel kísérje, megelõzve
az adóbevételek alakulását. Mérséklésre két alkalommal került sor: elõször 1995-ig a nyugdíjjárulék mértékének minimális csökkentése következett be, majd 1998–2001 között két lépcsõben, összesen 10 százalékos mérséklés a
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munkaadói járulékok esetében. Azóta évrõl évre emelkedik a járulékok mértéke, igaz szerény
mértékben, illetve újabb járulékfajták jelentek
meg, például a vállalkozói járulék.
A járulékok emelése nem egyértelmûen pozitívan befolyásolja a költségvetés mérlegét, elsõsorban a magyar foglalkoztatási struktúra sajátosságai miatt, amelyek a következõk:
• rendkívül magas az alkalmazottak száma,
• ezen belül minden harmadik alkalmazott a
közszférában dolgozik,
• az állami alkalmazottak bére – statisztikailag – meghaladja mind a versenyszektor alkalmazottainak, mind a magánszektor vállalkozóinak bejelentett bérét.
2005-ben befizetett járulékból több mint
600 milliárd forint – mintegy 25 százalék4 – az
állami szféra alkalmazotti jövedelmeire kivetett
járulékokból származik. (CEMI, 2006) Az öszszes foglalkoztatottakon belül az állami alkalmazottak száma 20 százalék, viszont bejelentett átlagkeresetük magasabb a versenyszférában dolgozókénál, ezért részesedésük magasabb a tb-bevételekbõl és adókból is, mint létszámuk indokolná.
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Vagyis a járulékemelés nem egyértelmûen a
bevételnövelés eszköze, ahogy a mérséklés sem
csökkenti a bevételeket: például az 1998–2001es járulékcsökkentés költségvetési hatása egyértelmûen a deficit mérséklése felé hatott, mert
mérsékelte egyrészt az állami terheket, miközben a csökkenõ járulék miatti bevételkiesés hatását ellensúlyozta a növekvõ számú adóalany,
illetve a minimálbér emelése, amely nem érintette a közszférát, hanem kizárólag a verseny-,
illetve vállalkozói szférára rakott terheket.
Viszont a 2002 óta tapasztalható kulcsemelés
– kivéve 2003-at, amikor csökkent a tételes
egészségügyi hozzájárulás – párosult a ténylegesen adót fizetõk számának mérséklõdésével, a
vállalkozói szféra bevallott átlagjövedelme pedig
egyre távolabb kerül az állami alkalmazottak keresetétõl, az egyéni vállalkozók keresete pedig
gyakorlatilag szinten maradt. Ennek megfelelõen a magasabb kulcsot a valódi és egyre inkább
be nem vallott jövedelmek terhelésének mérséklõdése követte, így a bevételek emelkedése is elmaradt a várakozásoktól. (Lásd 4. ábra)
Az adatsorok már mutatják, hogy az adóterhelés bármelyik mutatójának változásához ké-

pest sokkal erõteljesebbek a reakciók, ha a társadalombiztosítási járulékfizetés módosul.
• 1995–1996: erõteljes adóemelés, a munkaadói járulék adóalapból való levonhatósága
fokozatosan megszûnik, szélesedik a járulékalap.
• 1998–2001: adóemelés, de járulékcsökkentés következik be, a munkaadói járulék ismét mérsékli az adóalapot.
• 2002: a munkaadói járulékfizetés felsõ határa megkétszerezõdik, a munkaadói járulék ismét nem csökkenti az adóalapot.

Szellemi tevékenységbõl származó
jövedelmek
Az adófizetõk reakciója rendkívül szignifikánsan mutatkozik meg a szellemi termékek értékesítésébõl származó jövedelmek esetében, ahol a
korábbi kedvezmény mérséklése (1995) a határadókulccsal számolva is mindössze néhány ezer
forint változást hozott, de ez önmagában akkor
sem indokolta a szellemi tevékenységbõl származó jövedelmek negyedére való csökkenését.
4. ábra

TB ÉS SZJA NOMINÁLIS BEVÉTELEK ALAKULÁSA

személyi jövedelemadó

tb-járulék

Forrás: Pénzügyminisztérium, 1988–1998; APEH-gyorsjelentés, 1988–2005
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Ha viszont a társadalombiztosítási járulékalap kiszélesítésének szempontját is figyelembe vesszük, már érthetõk a reakciók. Bár
nem volt jelentõs változás a járulék mértékében, a járulékalap szélesedett, vagyis a társadalombiztosítási járulék határkulcsa a szellemi termékek esetében 0-ról 54 százalékra
emelkedett. A szellemi munkából származó
jövedelmek mérséklõdését mutatja az 5. ábra,
amelyben elõször mutatható ki a társadalombiztosítási hozzájárulás adóbevétel mérséklõ
hatása is.
Az adórendszer alapjait megváltozató Bokros-csomag elõtt megkezdõdött az adóalap lemorzsolódása, méghozzá a vállalkozói, bevallott jövedelmen keresztül. Miközben az alkalmazotti és ezen belül a közszolgálati szektorban az éves átlagkereset 1994-ben 390 ezer forintra rúgott, az egyéni vállalkozók az adóbevallásukban 118 ezer forint után fizettek adót.
Az állampolgárok tömeges adókerülésére pedig
akkor is sor került, amikor elvileg mérséklõd-

tek az elvonások, igaz, az adósávok elmaradó
indexálása mérsékelte ezt a hatást.

ADÓTERHELÉSI MUTATÓK SZÁMÍTÁSA
MAGYARORSZÁGON,
ELTÉRÕ CSOPORTOK SZÁMÁRA
Mint az eddigi áttekintésbõl kitûnik, alapvetõ,
strukturális változások 1995–1996-ban mentek
végbe az adórendszer mindhárom elemét tekintve, ennek hatása – ahogy a reformé is – két
évre elhúzódott. 2002-tõl kezdve azonban a
korábbinál nagyobb léptékû változások mutatkoztak:
• csaknem nyolcszázezerrel csökkent a személyi jövedelemadót fizetõk száma, részben az adómentes kategória kiszélesítése
miatt,
• a személyijövedelemadó-bevétel költségvetésbe kerülõ része mérséklõdött 2005ben5,
5. ábra

A SZELLEMI FOGLALKOZÁSÚAK ADÓALAPJA ÉS TERHELÉSE

szellemi foglalkozás jövedelme

kedvezmény

Forrás: pénzügyminisztériumi adatok alapján saját számítások
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• az egyéni vállalkozók kivétje (munkabére
saját vállalkozásból) csökkent abszolút értelemben,
• a kimutatott vállalkozói nyereség is mérséklõdött,
• erõteljes növekedésnek indult a legfelsõ
százba, vagyis a száz legtöbb jövedelmet
vallók átlagkeresete.
A személyijövedelemadó-bevételek mutatkozó, korábban nem tapasztalt mértékû változása – az adót fizetõk száma 1995-ben és 1996ban csökkent, míg 1999, 2001-ben emelkedett,
majd 2002-tõl kezdõdõen mintegy 800 ezerrel
csökkent – arra utalt, hogy a korábbitól eltérõ
hatások is érvényesültek az adózók magatartásában, akik nyilvánvalóan elkerülik az adófizetést, holott a határadókulcsok jelentõsen mérséklõdtek. (Az 1994-es 44 százalékos felsõ
kulcsról 36 százalékra.)
Ha viszont az alkalmazottak, illetve egyéni
vállalkozók adóékét (tax wedge) hasonlítjuk öszsze (személyi jövedelemadó + munkaadói, munkavállalói járulék/teljes bérköltség), a hagyományos adótáblától merõben eltérõ terhelésû táblázatot kapunk. A progresszív jövedelemadó mellett létezik egy társadalombiztosítási adó, amely
lineáris, de négy elemébõl – munkaadói nyugdíjbiztosítási járulék, munkaadói egészségügyi járulék, munkavállalói nyugdíjjárulék, munkavállalói
egészségbiztosítási hozzájárulás – a harmadik
összeghatárhoz kötött, évi 6 325 400 forint fölött (2006-os maximum) nem kell fizetni.

Vagyis a határadókulcsok a következõképpen alakulnak, ha a két adónemet együtt vizsgáljuk. (Lásd 2. táblázat)
A progresszív személyi jövedelemadó mellett
tehát lineáris béradót is kell fizetni, ez pedig a
munkavállaló által fizetett nyugdíj- és egészségbiztosítási hozzájárulás. A 12,5 százalékos járulék ugyanúgy az adóalap része, mint a jövedelem
(a járulékfizetés felsõ határa 6 325 400 forint
volt), vagyis a járulék után is jövedelemadót kell
fizetni. (Magyarországon kívül csak Litvánia
rendelkezik ilyen adórendszerrel.) Ha ezzel kiegészítjük a táblázatot, és összeadjuk a két adót,
akkor egészen újfajta megközelítésben vizsgálhatjuk az szja-bevételeket és egy sajátos adótábla, illetve ezen keresztül preferenciarendszer
bontakozik ki. (Lásd 6. ábra)
Ez az adótábla nem egy sávosan progresszív
elvonási formát tükröz, hanem inkább egy
proporcionális, elõbb progresszív, majd degresszív elvonási formát alkalmaz. Sõt a legmagasabb jövedelemkategóriában csökkent az
adó+tb-terhelés.
Hasonló módon lehet az egyéni vállalkozók
adóterhelését ábrázolni úgy, hogy figyelembe
vesszük a sajátosságokat, mindenekelõtt azt,
hogy az adójóváírás kedvezményét nem kapták
meg. (Mindkét esetben csak a két legnagyobb
összegû járulékfajtát vettem figyelembe, mert a
többi mértéke, fizetés módja eltérõ, de alacsony százalékos voltuk miatt nem befolyásolják az elemzést.) (Lásd 3. táblázat)
2. táblázat

KORRIGÁLT ADÓTÁBLA ALKALMAZOTTAK ESETÉBEN, 2006
Tõkejövedelem

Adó mértéke

0–750 000 forint
12,5%
750 001–1 550 000 forint
30,5%
(18% szja+12,5% tb), (93 750 + 750 000 fölötti rész 30,5%-a)
1 550 001– 6 325 400 forint
48,5%
(345 750 + az 1 550 000 fölötti rész 48,5%-a)
6 325 450 forint
40,5%
(2 661 819 + a 6 325 450 fölötti rész 40,5%-a )
Ha ugyanez tõkejövedelem volt, akkor (osztalék nélkül)
0 forinttól
0%
Forrás: saját számítások
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6. ábra

HATÁRELVONÁSI KULCSOK A MAGYAR ADÓRENDSZERBEN
(ADÓ+TB) AZ ALKALMAZOTTI KÖRBEN, 2006

Tb+adó %-ban

Forrás: saját számítások

Az egyéni vállalkozóknak a teljes terhelést
meg kell fizetniük, mert az adójóváírás nem tehermentesíti a minimálbért, illetve saját maguk
a munkáltatók, így a munkaadói járulékkötelezettség is rájuk hárul. (Lásd 7. ábra)
A két ábrából azonban néhány, a személyijövedelemadó-rendszer eddigi megítélését módosító következtetés adódik:
• az eredeti szándékoktól eltérõen az szja
nem progresszív adórendszer, hanem
elõbb egy progresszív, majd a legmagasabb
kategóriában már csökkennõ, vagyis degresszív kulcsot alkalmazó elvonási forma,
• az alkalmazottak esetében a legmagasabb

terhelés a középréteget érinti, a járulékfizetés felsõ határa fölött mérséklõdik a taxwedge,
• az egyéni vállalkozók terhelése a megkeresett elsõ forinttól kezdve rendkívül magas,
a legalacsonyabb, illetve a legmagasabb kereseti kategória között alig 10 százalék a
különbség,
• a tax wedge ábrázolása nyilvánvalóvá teszi,
hogy az alkalmazottak és az egyéni vállalkozók viselkedése alapjában különbözik,
• a kamat, illetve tõzsdei nyereség 0 százalékos, majd 2006 szeptemberétõl kezdve a
legmagasabb adókulcs alatt maradó adózá3. táblázat

KORRIGÁLT ELVONÁSI TÁBLA AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI KÖRBEN
Tõkejövedelem

Adó mértéke

0-750 000 forint
750 001-1 550 000 forint
1 550 001- 6 325 400 forint
6 325 450 forint –

59,5% ( 18+ 12,5 + 29)
59,,5% ( (18% szja+12,5% tb)
77,5% (767 250 Ft + az 1 550 000 fölötti rész 77,5%-a)
69,5% (3 990 645 + a 6 325 450 fölötti rész 69,5%-a)

Forrás: saját számítások
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7 ábra

HATÁRELVONÁSI KULCSOK A MAGYAR ADÓRENDSZERBEN
(ADÓ+TB) AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI KÖRBEN
Tb+adó %-ban

Forrás: saját számítások

sa a különadózó jövedelmek számára indokolatlan kedvezményeket ad.
Az elõbb említett összefüggéseket a nemzetközi statisztikai adatok is mutatják, ha azt hasonlítjuk össze, hogy egységnyi nettó jövedelem mekkora terhet visel. Eszerint egyedül Magyarországon haladja meg a befizetendõ adó és
járulék összege együttesen a nettó jövedelemét,
amivel az elõkelõ elsõ helyet foglalja el az európai rangsorban.
Az elõbb bemutatott kétféle, az adóterhelést
mutató tábla alapján már modellezni lehet a két
vizsgált csoport, az alkalmazottak, illetve egyéni vállalkozók viselkedését.
Az alkalmazottak megpróbálják bérüket
emelni, hiszen a tax wedge-bõl 29 százalékos
százalékos terhelés nem rájuk esik, számukra
indifferens, hogy a munkáltatónak mennyibe
kerül a béremelés forintja (129 forintból 87,5
forintot akkor visz haza az alkalmazott, ha minimálbéren van bejelentve). Ugyanekkora öszszegbõl az egyéni vállalkozó 69,5 forintot kaphat meg, a teljes költsége azonban nem 100
egység, hanem 129. Vagyis az egyéni vállalkozó
érdeke, hogy a számára legalacsonyabb elvonást
jelentõ minimálbéren, amely a járulékalap mini-

muma, fizessen adót és járulékot. Pontosan
ezek a hatások tükrözõdnek az alkalmazottak
közül adót fizetõk, illetve az egyéni vállalkozói
adófizetési statisztikákból.
Ezek után magyarázatot próbáltam keresni
arra a kérdésre, ha az adóalap összekapcsolódott a tb-alappal, mert pusztán mértékeiben
különböznek egymástól, s 1999-tõl mindkettõ
beszedése az APEH hatáskörébe került, akkor
a kettõ között milyen hatás van, illetve az adóalap alakulását miként befolyásolja a tb-kulcsok, a járulékalap szélesítése/csökkentése,
illetve az adó hasonló változásai?

Alternatív megközelítés – az angol
adórendszer matematikai leírása
Eddig leginkább az adórendszer egyes elemeinek hatásait elemezték külön-külön, de legalább ennyire fontos kérdés, hogy az adórendszer egyes elemei mekkora terheket raknak az egyes rétegek vállára, illetve milyen
módon hatnak egymásra. Az adórendszer
szociálpolitikai vetületét részletesen elemezte
a magyar szakirodalom,6 így arra a kérdésre
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kerestem a választ, hogy a két fõ adóelem a
személyi jövedelemadózás, illetve a társadalombiztosítási hozzájárulás változásai miként
hatnak az adóalapra. Ehhez Dilnot, Kay és
Morris 1984-es matematikai modelljét vettem
alapul,7 majd módosítottam a magyar eltéréseknek, illetve a kutatás céljának megfelelõen.
(Dilnot, Kay, Morris, 1984)
Az angol modell feltételezései szerint az
adótörvények megszabják:
• az adófizetés módját,
• a figyelembe vehetõ jövedelem nagyságát,
• az igénybe vehetõ kedvezményeket,
• a tb-járulékok fizetésének rendjét,
• az áfakulcsokat.
A makroökonomiából ismert egyenletek alapján felállított modell statikus, mert nem az egyes
tényezõk változását kívánja ábrázolni az idõ
függvényében, hanem pusztán modellezi az elvonási formákat és azok együttes hatását mutatja ki
adott idõpontban. Célja, hogy felmérje egyrészt
az egyén adóterhelését, másrészt megmutassa a
különbözõ elvonási formák és a bevételek közti kapcsolatot.
Az eredeti angol modell szerint az adórendszer a következõ egyenlettel modellezhetõ:
(1.1)
T= Ta + bY
ahol
T= az összes adóbevétel
Ta= a jövedelemtõl független, autonóm adók
Y= az adóköteles jövedelem
b= tényleges határadókulcs
Miután a kétféle adó között kölcsönhatás
mutatkozik, ezért ez a modell a kölcsönhatások
eredõjét mutatja. Miután a jövedelem, a határadókulcs, illetve a befizetett adó között tételez
fel kapcsolatot, az adótörvények is modellezhetõk vele, beleértve a sajátosságokat is.
(1.2)
t = bY–a
ahol
t= a befizetett személyi jövedelemadó
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a= adókedvezmény, adócsökkentés
Y= a bruttó adóköteles jövedelem
Ezután a jövedelemfüggõ elvonásokat kell a
modellbe bevezetni.
Az eredeti angol modell a következõ jövedelemfüggõ elvonásokat vette figyelembe némi
megkötéssel. Csak az adófizetés szempontjából jelentõs elvonásokat modellezték, ezek a
jelzálogkamatokból, a nyugdíjalapokba történõ
befizetésekbõl, illetve az életbiztosítási díjakból álltak össze.
A jelzálogfizetés a következõ formában írható fel egyenletszerûen:
(1.3)
M = M1 +M2Y
ahol
M a jelzálogkamat-fizetést jelöli, amelynek egy
része a jövedelemfüggõ törlesztés
Az (1.2.) egyenletbe mindezt behelyettesítve:
(1.4)
(1.5)

t = b(Y – M) – a
t = b(Y – (M1+M2Y)) – a,

további kiemeléssel
(1.6)
t = b(1–M2)Y – (a+bM1)
Ebbõl az összefüggésbõl lehet következtetni
a tényleges határadókulcs és a kedvezmények
alakulására
• a tõketörlesztõ részlet a jövedelemtõl független levonást növelte (M1),
• míg a jövedelemtõl függõ M2 az effektív
határadókulcsot csökkentette.
A társadalombiztosítási járulékot figyelembe
véve felírható a következõ egyenlet:
(1.7)
Yt=(1+n2)Y
ahol
Yt = a munkavállalók teljes bérköltsége
n2 = a munkaadók által fizetett társadalombiztosítási járulék százalékban
(1.8)

Y=1/(1+n2) *Yt
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Az (1.6) egyenlet pedig felírható a következõ módon:
(1.9)

t + n2Y= (b(1–M2) + n2))Yt/
(1+n2) – (a +bM1)

Vagyis a közvetlen adók jogi szabályozása lehetõvé teszi, hogy felírjuk az elsõ lépcsõben a
közvetlen adók hatását.
A második lépcsõben a becsült Engel-görbe
segítségével felírható a közvetett adók hatása
(1.10)
Xi= Zi + xiY
ahol
Xi az i-dik termékre fordított fogyasztási kiadások
xi pedig i-dik termék fogyasztásának határhajlandósága
Ezek után kiegészíthetõ az egyenlet, amely
már tartalmazza a személyi jövedelemadót és
kedvezményeit, a munkaadók által fizetett társadalombiztosítási hozzájárulást és a forgalmi
adót is.
(1.11)T=t + tiXi+n2Y= (b(1–M2) + tixi +
n2)Yr/(1+n2) – ( a+bM1 –tZi)
Ebbõl az egyenletbõl felírhatók az egyes adófajták adócsökkentõ tételei, a határadókulcsok,
illetve az összes adó a különbözõ jövedelmi osztályokra. A közvetett (forgalmi) adók hatását
akkor lehet pontosan megállapítani, ha felhasználjuk az Engel-görbe mellett a fogyasztásról ismert adatokat. Az egyes jövedelmi csoportok
összkiadásához kell az adóköteles javakra fordított kiadásokat hasonlítani. A közvetett adók
struktúráját, az adóköteles javak, illetve ezen belül a különbözõ kulccsal adózó javak szerkezetét
ismerve megállapítható az egyes jövedelmi osztályok közvetett adóterhelése.
A jövedelemadó adócsökkentõ tételeit a következõképpen írta le Dilnot, Kay és Norris8
(Dilnot–Kay–Norris, 1984).

Személyi
jövedelemadó

Adócsökkentõ
tételek

Határadókulcs

b( A+M1+P1+L1)

b(1–M2–p2–L2) 1
1+n2

Munkaadói tb

n2
1+n2

Munkavállalói
tb

n1
1+n2

ahol
A = az adókedvezmények
M1+M2Y = a jelzálogkamat-fizetés
P1+P2Y = nyugdíjjárulékok
L1+L2Y= életbiztosítási díjak
b = jövedelemadó-alap kulcsa
n1+n2 = munkavállalói munkaadói és társadalombiztosítási járulék
A teljes adóterhelést, az egységnyi jövedelemre jutó összesített adókulcsot pedig az öszszes határadókulcs összeadásából lehet megkapni. A konkrét számítások elég megdöbbentõ képet mutattak. 1981-ben egy kétgyermekes, egykeresõs, a tb-plafon alatt keresõ család összesített adóterhelése 53 százalék volt, de néhány
csoportban ez meghaladta a 60 százalékot is.

A MAGYAR ADÓRENDSZER MODELLJÉNEK
PROBLÉMÁI, ELTÉRÉSEK, SAJÁTOSSÁGOK
Az elõzõ részben bemutatott matematikai képlet jól modellezi egy adórendszer alapvetõ sajátosságait és megmutatja az egyes tényezõk egymáshoz való viszonyát is, miközben az egyén
szintjén és költségvetési szinten is lehetõséget
ad az egyes tényezõk közti összefüggések feltárására. E tulajdonságát használtam ki és módosítottam a magyar sajátosságoknak megfelelõen.
Eszerint eleve két csoportra osztottam az adóbevallást készítõket, alkalmazottakra és egyéni
vállalkozókra.9 (Pénzügyminisztérium, 2006)
Az alkalmazottak esetében három csoportot képeztem a kedvezményhatároknak megfelelõen:
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• 0–750 000 forint, vagyis az adójóváírás miatt eleve 0 effektív adókulccsal rendelkezõkre,
• 750 000–6 325 450, az adójóváírás megszûnik, az adókulcs viszont 0–36 százalék között mozog, ez a munkavállalói nyugdíjjárulék felsõ határa,
• 6 325 400 fölött nincs adójóváírás és egy
kulcs érvényesül, korlátozottan, de megmaradnak bizonyos kedvezmények, nem
kell fizetni munkavállalói nyugdíjjárulékot.
Egyéni vállalkozók esetében is három csoport mûködik:
• 0–1 550 000 forintig egy adókulcs (18 százalék), nincs adójóváírás,
• 1 550 000–6 325 400 két adókulcs (18, 36
százalék), kedvezmények érvényesülnek,
kivéve az adójóváírást,
• 6 325 400 forint fölött egy kulcs érvényesül, korlátozottan: de megmaradnak a kedvezmények, nem kell fizetni munkavállalói
nyugdíjjárulékot.
A külön modell alkalmazását indokolják a
magyar adórendszer következõ sajátosságai is:
• nincsenek adócsökkentõ kedvezmények,
• jövedelemfüggõk az adóalap-csökkentõ
kedvezmények, amelyek bizonyos termékek fogyasztását támogatják,
• a munkavállalói társadalombiztosítási hozzájárulás is adóköteles (nem vonható le az
adóalapból),
• a jelzáloghitel kamata, illetve a lakásvásárlási hitelhez kapcsolódó kedvezmények
megszûntek.

A MAGYAR ELVONÁSI RENDSZER
MODELLJE
A magyar modell kiinduló feltételei azonosak
az angol modellével:
• az adófizetés módját,
• a figyelembe vehetõ jövedelem nagyságát,
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• az igénybe vehetõ kedvezményeket,
• a tb-járulékok fizetésének rendjét,
• az áfakulcsokat tekintve.
Az adótörvények megszabják az adófizetés
módját, rendjét, határidejét, a társadalombiztosítási járulékok fizetésének módja hasonlóan
szabályozott. Eltérõ viszont egyrészt a jövedelem számításának módja: a kedvezmények más
típusúak, és végül, de nem utolsósorban a társadalombiztosítási járulék adó módjára viselkedik, többek között azért is, mert nem vonható
le az adó alapjából. Ezért szükséges módosítani
a képletet.
Az alkalmazottaktól várható személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási bevétel a következõ:
(2.1)
T= Tt + Ts
ahol
Tt = az adóbevétel,
Ts = a társadalombiztosításból származó bevétel
(2.2)
Y= y1 + y2 +y3
ahol
Y = a teljes adóköteles jövedelem
y1 = az elsõ csoport adóköteles jövedelme
y2 = a második csoport adóköteles jövedelme
y3 = a harmadik csoport adóköteles jövedelme
(2.3)

T= y1b1 + y1N1 + y2b2 +
+y2N2+y3b3 +y3N3.

ahol
b1 = az elsõ csoport adókulcsa
b2 = a második csoport adókulcsa
b3 = a harmadik csoport adókulcsa
N1 = az elsõ csoport munkaadói és munkavállalói társadalombiztosítási járuléka
N2 = a második csoport munkaadói és munkavállalói társadalombiztosítási járuléka
N3 = a harmadik csoport munkaadói és munkavállalói társadalombiztosítási járuléka
Az alkalmazotti csoport befizetései a következõ egyenlet szerint alakulnak
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(2.4)
t1=b1(y1–M) – a
ahol
M=m1+m2 = a kiegészítõ és az adójóváírás
összege
a = jövedelemtõl független adócsökkentõ kedvezmény
(2.5)
a= a1+a2
ahol
a1 = természetbeni juttatás, gyerekkedvezmény
a2 = jövedelemtõl független, de jövedelemkorlátos kedvezmény (például Sulinet), amely a
következõképpen is felírható
(2.6)
a2= (X1+X2+X3+...Xi)* k
ahol
X1,2,…i = az adott termékre költött átlagos
összeg
k = az adókedvezmény átlagos mértéke (átlagos kedvezmény/átlagos itermékre költött
összeg)

n2 = munkavállalói tb-hozzájárulás
(2.12) T=y1b1(1–M/y1+(n1+n2)/b1)–
–a+y2b2(1–M/y2+(n1+n2)/b2)–
–(a1+(X1+X2+X3)*k)+
+y3b3(1+n1/b3)–a1
A rendezés után megkaptuk az effektív adókulcsokat, méghozzá tényezõ szerinti bontásban és a rendezés révén az egymáshoz való viszonyukat is leírja ez a képlet.
Eszerint az elsõ csoportba tartozóktól remélhetõ bevétel egyenesen arányos a társadalombiztosítási hozzájárulások, illetve az adó
hányadosával és fordítottan az adójóváírás mértékével. Miután tudjuk, hogy az alkalmazottak
esetében legalsó kategóriában az adójóváírás
megegyezik az adófizetés összegével, ezért tovább egyszerûsíthetjük a 2006. december 31-i
állapotok szerint az egyenletet:
(2.13)

b1y1(1–M/y1) = 0

(2. 14)
(2.7) t2= b2(y2–M)–(a1+ (X1+X2+X3)*k)
(2.8)

T= y1b1(n1+n2)/b1–
–a+y2b2(1–M/y2+(n1+n2)/b2)–
–(a1+(X1+X2+X3)*k)+y3b3(1+n1/b3)–a1

t3= b3y3 – a1

Összes adóbevétel
(2.9)

Tt=tt1+tt2+tt3

(2.10)

Y= b1(y1–M) + b2(y2–M)–
–(a1+ (X1+X2+X3)*k) +b3y3–a1

Ezek után az egyenletet kiegészítem a társadalombiztosításijárulék-bevételekkel
(2.11) Tt+Ts=b1(y1–M)–a+y1(n1+n2)+
+b2(y2–M)–(a1+(X1+X2+X3)*k)+
+y2(n1+n2)+b3y–a1+y3n1
ahol
N= n1+n2
n1= munkaadói tb-hozzájárulás

A képlet elemzése szerint a teljes adó- és járulékbevétel akkor növelhetõ – az összes többi
tényezõ változatlansága mellett –, ha a járulékteher és az adó hányadosa növekszik, a csökkentõ tételek között pedig az adójóváírás, illetve a termék vásárlásra fordított összeg leírható
része mérsékli a befizetést. Természetesen ez az
összefüggés csak egyike az adó- és társadalombiztosítási bevételekre ható, a képletben szereplõ többi tényezõnek, amelyek a követezõk:
• az egy évben bevallott adóköteles jövedelem,
• levont, felhasznált kedvezmények összege,
• effektív adókulcs növekedése az egyes kategóriákban, amely szintén összefügg a
kedvezményekkel.
A képletben szereplõ y jövedelmi tényezõt
felírhatjuk a következõ módon is
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(2.15) y1= Y1tN1p, y2=Y2tN2p, y3=Y3tN3p
ahol
Y1t, Y2t = az egy fõre jutó átlagos adóköteles,
bevallott jövedelem csoportonként
N1p, N2p = pedig az adókötelezettséget vallók
száma
Ez megmutatja, hogy adott összegû adót
hány adófizetõ ad össze. Ebben az esetben viszont a képlet tükrözi, hogy ugyanakkora adóbevételt kevesebben vagy többen fizettek-e be
egyik évrõl a másikra az adott kategóriában.
(2.16)
T=Y1tN1p(n1+n2)–a+
+Y2tN2pb2(1–M/y2+(n1+n2)/b2)–
–(a1+(X1+X2+X3)*k)+
+Y3tN3pb3(1+n1/b3)–a1
A társadalombiztosítási járulék és effektív adókulcs összefüggése tehát rávilágít arra, hogy a
kettõ arányának változása módosítja az adó,
illetve a tb-kulcs növelése által kiváltott bevételnövelõ hatást. Viszont az egyéni vállalkozók
létszámadata tükrözi, rendkívül gyorsan reagálnak az õket érintõ változásokra, akár újabb
elvonást, akár könnyítést hoz az adótörvény
változása. A képlet értelmezése azonban rávilágít arra, hogy melyik jövedelmi csoporttól –
foglalkozási csoport, vagyis alkalmazotti, illetve egyéni vállalkozói besorolás szerint – az elvonási struktúra változtatásával milyen irányú
változásra számíthatunk.

A képletbõl adódó következtetések
Az alkalmazotti csoportban addig a határig,
amíg a jóváírás mentesíti a jövedelmet, csak és
kizárólag a társadalombiztosítási járulék növelése hozhat bevételnövelést. Ez történt 2006ban, amikor a kötelezõ járulékalapot a korábbi
minimálbér kétszeresére emelték.
A középrétegek esetében az adókulcs emelése
nem hoz egyértelmûen növekedést, hiszen ha-
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tását mérsékli a tb/adó-hányados csökkenése,
illetve módosítja az adott kedvezmények öszszege is (ez a réteg veszi a legnagyobb mértékben igénybe a kedvezményeket10 (APEH 2002,
2003, 2004, 2005, 2006). A legfelsõ kategóriában a határadókulcs nagysága dominál, hiszen
sem adójóváírásra, sem adócsökkentõ kedvezményre nem jogosultak. A tõlük származó bevételek viszont a nyugdíjjárulék-plafon miatt
végesek.
A vállalkozóktól származó adó- és társadalombiztosítási bevétel egyenlete hasonlóképpen vezethetõ le, a különbséget az elsõ kategóriában az okozza, hogy nem érvényes rájuk az
adójóváírás, így a beszedhetõ elvonás már az elsõ csoportban is függ a társadalombiztosítási
járulék és adókulcsának hányadosától.
(2.17)

T=Y1tN1pb1(1+(n1+n2)/b2)–
–a+Y2tN2pb2(1+ (n1+n2)/b2)–
–(a1+(X1+X2+X3)*k)+
+Y3tN3pb3(1+n/b3)–a1

A vállalkozóktól elvileg bármelyik elvonás
növekedésével több bevételre számíthatunk, ha
és amennyiben nem változik jelentõsen egyik
évrõl a másikra a ténylegesen adót fizetõk száma. De éppen ez a réteg reagál a leggyorsabban
a változásokra, a szükséges minimumra, vagyis
az elvárt járulékalap után befizetendõ összegre
korlátozva befizetéseit.
A (2.12) és a (2.17) egyenletekkel új összefüggéshez jutottam, amely rávilágít az adózók
magatartására a két fõ elvonási forma változtatása esetén. Az összefüggésbõl az alábbi,
eddig még ki nem mutatott következtetés
adódik:
• nemcsak a két adónem adókulcsának abszolút nagysága, hanem a két adónem egymáshoz viszonyított aránya is meghatározza a bevételek nagyságát.
Ha pedig a jelenlegi átlagos effektív társadalombiztosítási járulékkulcsot, a 12,4 százalékot az átlagos adókulcshoz, vagyis a 6,8-hez

 KÖZPÉNZÜGYEK – Adópolitika és adórendszer 

viszonyítjuk, elég egyértelmûen látszik, elsõsorban a társadalombiztosítási bevételek növelésétõl számíthat a költségvetés bevételre, sõt ennek érdekében akár hozhat némi adóáldozatot
is. Ezt pedig megteheti, hiszen a társadalombiztosítási kasszák elkülönített állami alapként való kezelésével a költségvetésen belül is
mint jövedelemtermelõ vagy veszteséget hozó
tevékenységként szerepel. Ezen az összefüggésen az sem változtat, hogy 2006 végégig a
tb-kasszák jelentõs hiányt termeltek, de ebben
az esztendõben már akadt „nyereséget” hozó
hónap is.

Az adófizetõk számának változása
A vizsgált idõszakban két periódus során mutatkozott éles eltérés a ténylegesen adót fizetõk
számában, az adóterhelés növekedésében, illetve a társadalombiztosítási járulékok mérséklésében.
 Az elsõ a Bokros-csomag, amelynek elsõ
két évében mérséklõdtek a kedvezmények,
növekedett az effektív adókulcs, de már az
elsõ évben jelentõsen csökkent az adót fizetõk száma, elsõsorban az egyéni vállalkozók
körében.
 A második periódusban, 1998–2002 között jelentõsen mérséklõdött a tb-elvonás, a
bevezetett eho hatását is számolva mintegy
8,5 százalékkal, és további egy százalékkal
növekedett az effektív adóterhelés, de mégis
jelentõsen növekedett az adót fizetõ alkalmazottak és egyéni vállalkozók száma is. Ez
részben a minimálbér adókötelezettségének
visszaállításából is adódik, de a bevezetett
családi kedvezmények mérsékelték az adófizetõk számát. A két, ellentétes hatású változás eredményeképp jelentõsen növekedett az
adófizetõk száma.
Az elsõ periódusban, vagyis a Bokros-csomag elsõ két évében növekedett folyó áron
számolva 1995–1996-ban a személyi jövede-

lemadóból befolyó adó növekedési üteme,
majd mérséklõdött 1997-ben és 1998-ban. Vagyis a megvont kedvezmények, illetve az effektív adókulcs növelése rövid távon emelte a bevételeket, de egyrészt az adózók számának
csökkenése, másrészt a tb/adó hányadosának
emelkedése miatt a bevételek növekedési üteme megtorpant.
A második periódusban, vagyis az 1998–2002es változások során az effektív társadalombiztosítási járulék mérséklõdése, illetve az effektív adókulcsok emelése ugyan mérsékelte a bevételeket már rövid távon, de ezt ellensúlyozta az adózók számának és különösen az egyéni vállalkozók által bevallott jövedelemnek a
növekedése. A minimálbér duplájára való emelése pedig emelte az egyéni vállalkozók tb/adó
hányadosát, ezért jelentõsen növekedtek a tõlük származó tb- és adójellegû költségvetési
bevételek.

ÖSSZEFOGLALÁS
Az angol leírómodell magyar adaptálásával lehetõvé vált az effektív adókulcsok, az adókedvezmények hatásának elemzése az adóbevételek szempontjából. Az adófizetõk felosztása
egyrészt foglalkoztatási csoport, másrészt kedvezménykategóriák szerint viszont rávilágított
arra is, melyik csoporttól milyen változások
esetében várhatunk több vagy kevesebb bevételt. A modell elemzésének másik célja az volt,
hogy bemutassam, miként magyarázhatók meg
a statisztikákban mutatkozó ellentmondásos
változások, például a növekvõ adóterhelés
egyes esetben miért csökkenti, máskor pedig
miért növeli az adóbevételeket.
A modell szerint nemcsak a járulék, illetve
effektív adókulcsok nagysága, hanem egymáshoz viszonyított aránya is hatást gyakorol az
adóbevételekre. A társadalombiztosítási járulékrendszer szigorítása erõsen az adófizetõk
számának csökkenése felé hat, beleértve a járu-
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lékalap szélesítését is. Ennek alapján bármilyen
tervezett adólépést és annak hatását csakis az
ugyanabban az évben életbe lépõ társadalombiztosítási járulékrendszer változásaival együtt
érdemes értékelni, hogy a bevételi becslések

egy évvel késõbb valósággá váljanak. Ugyanakkor az adófizetõk csoportjának egy része rendkívül gyorsan alkalmazkodik, míg az állami alkalmazottak egyetlen módon védekezhetnek,
erõteljes béremelést követelnek.
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Uriel Spiegel – Konstantin Kogan – Joseph Templeman

Az aggregált Laffer-görbe –
egy többmaximumos függvény

E

Ebben a cikkben az egyéni és aggregált Lafferfüggvények közötti különbségtételre teszünk javaslatot. Bizonyítjuk, hogy noha minden reprezentatív egyénhez tartozó Laffer-görbének vélhetõen egy olyan maximuma van, ahol az adóbevétel maximális, valószínûbb, hogy az aggregált
Laffer-görbének több maximuma van. Ezt a számos nyugati országban tapasztalható nagyfokú
béreloszlási egyenlõtlenség, illetve visszafelé hajló
munkakínálati görbe esetén mutatjuk be. Mivel
ez a jelenség sok országra jellemzõ, a politikai
döntéshozóknak számolniuk kell a többmaximumos Laffer-görbe jóléti velejáróival.

BEVEZETÉS
Washingtonban, 1974 egy hûvös õszi estéjén az
akkor 35 éves Art Laffer olyan pillanatot élt át,
amely késõbb egész hátralévõ életére nézve
meghatározó jelentõségûnek bizonyult. Az ország még nem lábalt ki a Watergate- és az inflációval kísért gazdasági pangás okozta válságból.
Ford választási jelmondata (WIN, Whip
Inflation Now) az infláció azonnali visszaszorítását irányozta elõ, 5 százalékos adóemeléssel,
amely arra lett volna hivatott, hogy jelentõs elvonásokkal adjon új lendületet az amerikai gazdaságnak. Manapság kinevetnék azt, aki receszszióban adót emel. Akkoriban azonban ez a
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népámítás bevett trükkje volt. Rumsfeld és
Cheney 1974 õszén lehetséges alternatívák után
kutatott, és kapóra jött nekik a szolgálatkész
Laffer, aki koktélszalvétára firkantott mandalájával – amely ívvel összekötött két merõleges vonalat tartalmazott – kínált magyarázatot
a nemzetet sújtó komplex gazdasági gondokra.
Így látott napvilágot a Laffer-görbe, a kínálatoldali közgazdaságtan emblemisztikus elmélete
(American Spectator, 2002. január–február).
Egyes közgazdászok szerint a Laffer-görbe
egyik fontos elõnye, hogy fél óra alatt elmagyarázható egy képviselõnek, akinek aztán fél évre
elegendõ mondanivalót szolgáltat. Egyszerûségétõl eltekintve azonban a Laffer-görbét a köztudatban való megjelenése óta több száz cikkben
elemezték, boncolgatták, elutasították, elfogadták, kifogásolták, kivégezték, majd rehabilitálták. Az irodalomban fellelhetõ szerteágazó vélemények egy dologban megegyeznek: feltételezik, hogy a Laffer-görbe egymaximumos. A legtöbb cikk abból az alapfeltételezésbõl indul ki,
hogy az adóbevételek nullához tartanak, amikor
az (átlagos) adókulcs vagy nulla, vagy az egyhez
közelít (100 százalék), és valahol a kettõ között
található az az egyetlen maximumpont, ahol a
legmagasabb adóbevétel realizálható.
Némileg meglepõ, hogy az irodalom a többmaximumos Laffer-görbének eddig nem szentelt kellõ figyelmet. Az általunk ismert
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mikroökonómiai, makroökonómiai, illetve államháztartási témakörökben megjelent cikkek
és tankönyvek mindegyike adottságként kezeli,
hogy a görbe egyetlen maximummal rendelkezik (Borgas, 2000; Ulbrich, 2003, 168–169. oldal; Rosen, 2002, 383–384. oldal; Stiglitz, 1999,
699–700. oldal).1
Mindezeken túlmenõen a legtöbb szerzõ
még csak azzal sem veszõdik, hogy különbséget tegyen az egyéni és az aggregált Laffergörbe között. A Laffer-görbérõl jellemzõen az
egyéni Laffer-görbéhez hasonlóan vélekednek
(Canto et al., 1983; Stuart, 1981; Fullerton,
1982; Lindsey, 1985). Ugyan Sutter és WeckHannemann (2003) kísérleti tanulmányában
megmutatta, hogy a Laffer-görbének több maximuma is lehet, ezt a lehetõséget sem elméleti
kerettel, sem pedig formális bizonyítással nem
támasztották alá. A következõt állapítják meg:
“Figyelemre méltó ugyanakkor kísérletünk
azon eredménye, miszerint tény, hogy az adóbevételi görbe egynél több maximummal is rendelkezhet. A Laffer-görbe ökonometriai becsléseinél az eddigiekben implicit módon feltételezték, hogy a Laffer-görbe konkáv. Ez azonban nem feltétlenül helytálló…”.
Az is igaz azonban, hogy – feltehetõleg a formális bizonyítás fájó hiányának betudhatóan –
a szerzõk kitartanak azon feltételezésük mellett, miszerint az aggregált Laffer-görbe egyszerûen a heterogén közösség minden tagja
egyéni Laffer-görbéjének vertikális összeadásából keletkezik (órabérben kifejezve) minden
egyes átlagos adómérték szintjén. A jelen tanulmányban az irodalom ezen hiányosságát kívánjuk pótolni, bemutatva azt a bizonyítást,
amely annak valószínûsítéséhez szükséges,
hogy az aggregált Laffer-görbe valójában többmaximumos. A következõket látjuk be:
a a Laffer-görbe az esetek többségében
többmaximumos,
b az adóbevételek nem feltétlenül közelítenek a nullához, amint az adómérték a 100 százalékhoz közelít (Spiegel és Templeman, 2004).

Számos közgazdász – köztük a Nobel-díjas
James Mirrlees – foglalkozott a társadalom maximális jólétét biztosító optimális adózási
struktúra meghatározásának problémájával.
A megoldás minden esetben függ a kiválasztott
jóléti tényezõ jellegétõl, valamint a népesség
munkaerõ-piaci viselkedésének leírására elõvezetett hasznossági függvénytõl. Könnyen elõfordulhat azonban, hogy egyfajta megbízómegbízott probléma áll fenn a kormányzat és
az állampolgárok között, amibõl az is következhet, hogy az állam szándékai távol állnak a
társadalmi jólét bármilyen tényezõ mentén történõ maximalizálásától, és céljai csupán a lehetõ legmagasabb adóbevétel elérésére korlátozódnak. A jelen elemzés éppen az ilyen jellegû
adóztatásra irányul.
Ebben még egy lépéssel tovább megyünk és
elméletileg – példákkal illusztrálva – megmutatjuk, hogy még ha az egyes egyéni Laffer-görbék
egyetlen maximummal rendelkeznek is, az
aggregált nemzetgazdasági Laffer-görbe esetében valószínûbb az egynél több maximum.
Mindennek megalapozására három feltevésbõl indulunk ki, amelyeket a legtöbb nyugati
ország munkakínálati görbéje alátámaszt. Ezek
a feltevések a következõk.
XA béreloszlás jelentõs mértékû egyenlõtlenséget mutat. A megoszlás egyoldalúan
aszimmetrikus, a nagyon magas béreket igen
szûk réteg éri el, míg a népesség többségét viszonylag alacsony bérszínvonal jellemzi
(Chinhui, Murphy és Pierce, 1993). További
friss bizonyítékokkal szolgál e jövedelmi egyenetlenségre Borjas (2000) tanulmánya a 277. oldalon, ahol a szerzõ az 1997-es amerikai népszámlálás adataira alapozza elemzését. Az adatok alapján megállapítja, hogy az amerikai háztartások legmagasabb jövedelmû 10 százaléka
szerzi meg a jövedelmek összességének 28,5
százalékát, miközben az alsó 10 százalék csupán az összjövedelem 1,5 százalékához jut.
YHogy feladatunk még összetettebbé és
nehezebbé váljék, feltesszük, hogy egyéni
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szinten vizsgálva minden egyénhez tartozik
valamely adómérték mellett az adóbefizetésnek egy maximumpontja, és ez az egyes jövedelmi csoportokban eltérõ lehet (Martin
Feldstein panelkutatása, 1995). Még ha az
egyének homogén ízlésûek is, de bérszínvonaluk eltérõ, nagy valószínûséggel különbözõ
adómértékek mellett lesz jövedelmük maximumpontja.
ZAz egyéni munkakínálati görbe alacsonyabb bérek esetén – a társadalom döntõ többsége esetében – pozitív összefüggést mutat a
munkakínálat és a bérszint között. Ez arra mutat, hogy a bér-szabadidõ negatív helyettesítési
hatás domináns a pozitív jövedelemhatással
szemben. Viszonylag magas bérszint esetén feltûnik azonban a visszafelé hajló munkakínálati
görbe jelensége, ami már a jövedelmi hatás elsõdlegességét jelzi (Link és Settle, 1981).
A három feltevés alapján rámutatunk, hogy
az egyéni Laffer-görbe egymaximumos volta ellenére az aggregált Laffer-görbe több maximummal is rendelkezhet. Hangsúlyoznunk
kell, hogy tanulmányunk elméleti eredményei
megmutatják a többmaximumos aggregált
Laffer-görbe létezésének lehetõségét, amíg
Sutter és Weck-Hannemann (2003) empirikus
vizsgálati eredményei arra is rámutatnak, hogy
mindez valószínûleg empirikusan is helytálló.
Az utóbbi eredmények a döntéshozók számára
komoly figyelmeztetésként kell, hogy szolgáljanak arra nézve, hogy az aggregált Laffer-görbével kapcsolatos elõfeltételezéseik minden bizonnyal alaptalanok.
Ez a jelenség mind az államháztartás elmélete, mind pedig a politikai döntéshozatal szempontjából kiemelkedõ fontossággal bír. Tegyük
fel, hogy a jövedelemadó mértékének módosítása a status quo-hoz viszonyítva magasabb
adóbevételt eredményez. Ekkor viszont nem
megalapozott az a feltételezés – még ha tapasztaljuk is, hogy sok döntéshozó él vele –, hogy
az adókulcs további növelése esetén az adóbevételek fokozatosan csökkennének.
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 Tegyük fel, hogy a jövedelemadó kulcsának emelése az adóbevételek csökkenéséhez
vezet. Ekkor viszont nem megalapozott az a
feltételezés, hogy az adómérték további növelése még jelentõsebben csökkenti az adóbevételeket.
 Ugyanazon adóbevétel több különféle adókulcs mellett is elérhetõ. Eltérõ azonban az
egyes adókulcsok munkavégzésre ösztönzõ hatása, így azok a különféle munkaerõ-piaci részvételi arányokat idézhetnek elõ.
 Az elõzõ pontból az is következik, hogy a
kormányzatnak van mozgástere annak meghatározásában, hogy az adóterhek a népességen
belül milyen módon oszlanak meg.
Az alacsonyabb adókulcs és az adózási plafon alkalmazása a viszonylag szegényebbekre
hárítja a terheket, míg a gazdagok viszonylag
kisebb mértékben viselik azokat. Az adóterhek
progresszivitásának vagy regresszivitásának
mértéke olyan tényezõ, amelyet a döntéshozóknak minden bizonnyal hangsúlyosan szem
elõtt kell tartaniuk.
A következõ szakaszban egy általános
aggregált Laffer-görbét vizsgálunk. Korábban
megmutattuk (Spiegel és Templeman, 2004),
hogy ez két egyénre nézve is jól szemléltethetõ. Célunk ezúttal egy általánosabb modell kidolgozása. Megközelítésünk megvilágítása érdekében bemutatjuk azt a speciális hasznossági
függvényt, amelyet visszafelé hajló munkakínálat jellemez. Ebbõl a függvénybõl vezetjük le a
különbözõ bérszínvonallal jellemzett egyének
Laffer-görbéit. Ezt követõen az adott bérmegoszlásra vonatkozó egyéni Laffer-görbékbõl
elõállítjuk az aggregált Laffer-görbét, és formális bizonyítását adjuk annak, hogy ez a függvény több maximumot is felvehet. Az Egyesült
Államokat ez idõ szerint jellemzõ egyenetlen
béreloszlás alapján számszerû példával mutatjuk be a három maximummal rendelkezõ
aggregált Laffer-görbe származtatásának módját. Befejezésként egyes implikációkat és záró
következtetéseket tárgyalunk.
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ELÕKÉSZÍTÕ VIZSGÁLÓDÁSOK
Modellünk csak a bérekre kivetett adót veszi figyelembe, és az egyszerûsítés kedvéért eltekintettünk a tõkebefektetésekbõl, bérbeadásból
vagy vállalkozásból származó jövedelmektõl.
Ennek megfelelõen a Laffer-görbe azt a kapcsolatot mutatja, amely az adóbevételek (T) és a tvel jelölt adókulcs között áll fenn az egyes
bruttó alapbérszinteken (W), vagyis T=f(t,W),
tehát a Laffer-görbét egy egyszerû mikrogazdasági modell keretében állítjuk elõ. Jellemezze
a bér (W) eloszlását folytonos (az egyszerûség
kedvéért exogén) sûrûségfüggvény, az r(W),
miáltal
∫ r( W )dW = 1 .
Ekkor a közvetlen, egyszeri adóaggregáció
eredménye a TD(t) függvény, amely a béreloszlás alapján képzett T=f(t,W) adóbevétel-függvénybõl származik:
∞

0

∞

TD(t)= ∫ r( W ) f ( t ,W )dW
0

Az egymaximumos egyéni Laffer-görbe
alapjául szolgáló elképzelés az, hogy amint az
adókulcs bizonyos szintet elér, a munkára irányuló motiváció olyan mértékben csökken,
hogy az adóbevételek is visszaesnek. Az adókulcs további emelésével olyan magas adómértékhez jutunk, amelynél a dolgozó már teljes
mértékben megtagadja a munkavégzést, vagyis
T=0. Mivel a Laffer-görbe folytonos, az ilyen
maximális kulcs felett a görbe csökkenõvé válik, és ez negatív adóbevételt jelez – jövedelempótló támogatás formájában (vagy a társadalombiztosítási rendszer kapcsolódó kiadásai
folytán). A jelen dolgozatban alacsony munkanélküliségi rátát feltételezünk. Ebbõl következik, hogy a munkavállalás kikerülése (önkéntes
munkanélküliség) könnyen elkülöníthetõ a
munkanélküliségtõl, így azt jövedelempótló támogatásokkal nem is kompenzálja a társadalom. A magas adókulcs tehát ténylegesen zérus,
nem pedig – a folytonos Laffer-görbe szerinti –

negatív adóbevétellel jár. Így aztán a Laffergörbe azon szakasza, amely a negatív adóbevételnek felel meg, nem valósulhat meg. Másként
fogalmazva: ha van egy olyan pozitív [, amelyre t>[ esetén az adók és a támogatások nem
kerülnek megfizetésre, amíg a folytonos egyéni
T görbe negatív lehet, akkor az egyéni Laffergörbe pontosabb definíciója:
⎧⎪ f(t,W), ha 0 ≤ t ≤ [
T =⎨
.
⎪⎩0, egyébként.

A negatív területek jelenléte nem érinti az
egyén Laffer-görbéhez kapcsolódó bevétel maximalizálását, ezért a pontosabb definíció még
akkor sem szükséges, ha a munkanélküliségi ráta alacsony.
Ha azonban a különbözõ bérû munkások
egyéni görbéjét összevonjuk, hogy aggregált
Laffer-görbét állítsunk elõ, a meg nem valósuló
területek világosan hatással lesznek a fenti egyszerû aggregált görbére. Annyira, hogy ha egységesen magas adókulcs mellett veszünk egy jól
fizetett munkavállalót – aki még motivált a
munkára – és egy átlagos munkást, aki már
nem, akkor az összevont adóbevétel tartalmaz
egy pozitív értéket az elsõ vonatkozásában, valamint egy negatív (nem megvalósítható) értéket az utóbbinál. Ezáltal a T fenti, pontosított
definíciója kiküszöböli az egyedi Laffer-görbék
nem megvalósítható területeit, biztosítandó a
pontos aggregációt az egyes adóintervallumra
nézve. Lényegében a béreloszlás és a munkások
motivációja (minden egyes adóintervallumnál
vannak inkább, illetve kevésbé motivált munkavállalói rétegek) az a két tényezõ, amelyek interakciója okozza a maximumoknak azt a „robbanását” az aggregált Laffer-görbében, amelyet
itt bemutatni szándékozunk.
Mindezek következtében az egyedi Laffergörbék megfelelõ eljárással végzett aggregálása
révén olyan adókulcs-intervallumokat vizsgálhatunk, amelyek csak bizonyos bércsoportokra
(osztályokra) alkalmazhatók, ami egyébként a
gyakorlatban is jellemzõ. Azon esetek modelle-
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zése érdekében tehát, amelyeknél az adókulcs
nagysága miatt az alacsonyabb bérû munkás
már nem fizet adót, amíg a magasabb bérosztályok még mindig adófizetõk, el kell különítenünk bizonyos bérosztályokat és mindegyikhez a megfelelõ adókulcsokat kell rendelni. Ezt
a munkát már elvégezték az adóhatóságok,
amikor a standardizált adótáblákat kidolgozták. Hasonlóképpen, tegyük fel, hogy a 0<
_ t<
_1
adókulcsok K számú (nem feltétlenül azonos
nagyságú) progresszív adókulcs-intervallumra
oszthatók: ti-1<
_ t<ti , (ti-1<ti) i=1,2,..,K, t0 =0
és tK <
_ 1, és ezek a szintén K számú bérosztálynak felelnek meg. Minden ti-1<
_ t<ti adókulcsintervallum megfelel egyének egy csoportjának,
amelyet a [Zi-1, Zi] bérintervallum jellemez. Az
elsõ adóintervallum, a 0<
_ t<t1 például tartalmazza az i=1,2,..,K adóalany-csoportok mindegyikét, a második adóintervallum az i=2,..,K
osztályokat tartalmazza, és így tovább, egészen
a legmagasabb, i=K bérszintig, amely azt a csoportot jelöli, amely még a legmagasabb,
tK-1<
_ t<tK adókulcs-intervallumban is adózik.
Ha csupán egyetlen adókulcs-intervallumot feltételezünk: ti-1<
_ t<ti , akkor az ezen adóintervallumhoz tartozó bevételi függvény:
⎧∞
⎪ r( W ) f ( t ,W )dW , ha ti −1 ≤ t < ti ;
T i = ⎨Z∫i−1
⎪
⎩0 , egyébként

Így a K adókulcs-intervallumok (amelyek az
egyes t adókulcsoknál még mindig adózó keresõket veszik kizárólag figyelembe) mindegyikén a következõképpen írható le az aggregált
Laffer-függvény:
K

T ( t ) = ∑T
a

i

i =1

Az elsõfokú optimalizálási feltételeket felhasználva:
∞
∂T a ( t ) K
∂f ( t ,W )
= ∑ r( W )
dW = 0 ti −1 ≤ t < ti ,
∂t

∫

∂t

i =1 Z i −1

adókulcsként az alábbi egyenletet kiegyenlítõ t0i-t adva meg:
K ∞
∂f (t , W ) ⎤
,
∑ ∫ r (W )
⎥ dW = 0
i =1 Z i −1

510

∂t

⎦ t =ti0

arra a következtetésre jutunk, hogy az
aggregált Laffer-görbe több maximumot is felvehet, beleértve a ti határpontokat, valamint a
t0i stacionárius pontokat is, ahol ti-1 < t0i < ti.
A legutóbbi egyenletbõl megállapíthatjuk továbbá, hogy a maximumok száma a mögöttes
bevételfüggvény alakjától függ. Ezért tehát – a
maximumok számát és feltételeiket vizsgálandó
– ki kell választanunk egy konkrét adóbevételfüggvényt. A következõkben az elemzést a
visszafelé hajló munkakínálati görbe esetébõl
származtatott Laffer-görbével szemléltetjük.
Ezt a Laffer-görbét azután aggregáljuk, hogy a
nem megvalósítható területek ne befolyásolják
az optimalizálást.
Meg kell jegyeznünk, hogy az r(W) elméleti
béreloszlást nehéz megállapítani, ugyanakkor a
bérosztályokkal kapcsolatban rendszeresen tesznek közzé hisztogramos formában statisztikai
adatokat, amelyek tartalmazzák a béreket (wi),
valamint a megfelelõ súlyokat: ri, i=1,2,..,K. Modellünkben ezért a folyamatos eloszlást (integrálás) a megfelelõ diszkrét eloszlással (összegzés)
helyettesítettük. Ez a változás azonban nem befolyásolja a végeredményeket, amelyek könnyen
folytonossá transzformálhatók, ha a szummázás
helyett integrált alkalmazunk, feltéve, hogy ismeretes valamely folytonos eloszlás.

A VISSZAFELÉ HAJLÓ MUNKAKÍNÁLATI
GÖRBE ESETE
Tegyük fel, hogy minden egyén rendelkezik
egy additív hasznossági függvénnyel (U),
amely a napi szabadidõ arányának (l) pozitív
függvénye, vagyis 0 < l < 1, valamint a napi fogyasztásé (C), amelyet $ alapon mérünk.
A maximalizált hasznossági függvény az alábbi:
U=DC–E

C2
+ Jl
2

(1)

ahol DEJ és pozitív paraméterek, és a költségvetési korlátozás:
W (1 − t )( 1 − l ) = C 2.
(2)
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Tekintve, hogy
MU l
= W (1 − t )
MU c

Az általunk vizsgált konkrét esetben, ahol
T = t . W . L, a fenti (5) egyenlet szerint a következõt kapjuk:
⎡
⎤
α
γ
t
γ (6)
⎡
T = t ⋅W ⋅ ⎢
−
=
α (1 − t ) −
2 ⎥
2 ⎢
W
⎣ βW (1 − t ) β [W (1 − t )] ⎦ β (1 − t ) ⎣

,

így
γ
= W (1 − t )
α − βC

(3)

α
γ
−
β β W (1 − t )

(3')

Ha t = 0, és t = 1 − αγW , nem keletkezik adóbevétel.
Ha 0 < t < 1 − αγW , pozitív adóbevétel képzõdik.
Ha

vagy
C=

A (2) és (3') egyenletekbõl vezethetjük le a
szabadidõ-keresletet:
α
γ
(4)
l = 1−
+
βW (1 − t ) β [W (1 − t )]2
Mivel L + l = 1, megkapjuk az alábbiak szerinti L munkakínálati függvényt:
α
γ
(5)
L = 1− l =
−
βW (1 − t ) β [W (1 − t )]2
Az 1. ábrán mutatjuk be L görbéjét a W(1–t)
függvényeként.
1. ábra

AZ L MUNKAKÍNÁLATI FÜGGVÉNY
W(1-t)
S 1L

2γ
α
γ
α

α2
4 βγ

t=

γ
αW
γ
1+
αW
1−

(7)

az adóbevétel maximális mértékû (a Laffergörbe maximuma).
A visszafelé hajló kínálati görbe még egy érdekes jellemzõt eredményez. Az 1. ábrán a kínálati görbe visszafelé hajló szakaszán a t növelése a
munkakínálat növekedését okozza. Következésképpen a Laffer-görbe egyre nagyobb mértékben növekszik (mind az elsõ, mind a második
deriváltja pozitív). Egy ponton a görbe alakja
megváltozik, és már csak csökkenõ mértékben
növekszik, egészen a maximumig, majd csökkenni kezd, amíg eléri a zérus adóbevételt.
A következõ részben azt bizonyítjuk, hogy
annak ellenére, hogy az egyéni keresõk
mikrogazdasági Laffer-görbéje egyetlen maximummal jellemzett, a bérek teljes eloszlásából
származtatott aggregált görbének lehet egynél
több maximuma is.

L

Az (5)-bõl következik, hogy ha a nettó órabér
γ
2γ
α
, L = 0 . Ha a nettó bér W (1 − t ) =
, L=
α
α
4 βγ
egy maximumát veszi fel.3
A fenti nettó bér ( 2αγ ) bármilyen mértékû
növelésénél csökken a munkakínálat.4
W (1 − t ) ≤

2

AZ AGGREGÁLT LAFFER-GÖRBE
JELLEMZÉSE
Legyen K a béreloszlásra jellemzõ átlagos bérosztályok száma, az osztályok wi (wi-1<wi,
i=2,..,K), a nekik megfelelõ súlyok pedig ri,
i=1,2,..,K, ∑ r =1. Az általánosítás csorbítása
nélkül feltételezzük, hogy a 0<
_ t<
_1 adókulcsok
K számú (nem feltétlenül egyenlõ) progreszszív adóintervallumba sorolhatók, ti-1<
_ t<ti ,
(ti-1<ti) i=1,2,..,K, t0 =0 és tK <
_ 1, a K bérosztálynak megfelelõen.
K

i

AZ EGYEDI LAFFER-GÖRBE ALAKJA
A Laffer-görbe a T adóbevétel és a t adókulcs
közötti összefüggést írja le a W bruttó alapbér,
valamint az L munkakínálat egyes szintjein.

i =1
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Kiemelve a 0<
_ t<t1 elsõ adóintervallumot, ez
tartalmazza az i=1,2,..,K adófizetõi csoportok
mindegyikét. A második adóintervallum az
i=2,..,K bérosztályokat tartalmazza, és így tovább az i=K legmagasabb bérosztályig, amely a
legmagasabb adóintervallumban, a tK-1<
_ t<tKban adózik. Ha csupán egyetlen adóintervallumot feltételezünk (ti-1<
_ t<ti ), akkor az ezen
adóintervallumhoz tartozó (6) egyenlet egyszerûen így általánosítható:
K

T = ∑ rn
n =i

⎡
γ ⎤
αt
t
⎢α (1 − t ) −
⎥=
wn ⎦ β (1 − t ) 2
β (1 − t ) 2 ⎣

⎡⎛

K

γ ⎞ ⎤
⎟⎟ − t ⎥
n ⎠
⎦

∑ r ⎢⎜⎜1 − αw
n =i

n

⎣⎝

(8)
Következésképpen az aggregált bevételt az
egyes adókulcs-intervallumok (ti-1<
_ t<ti ,
i=1,2,..,K) mindegyikére meghatározva:
K
⎧ αt
⎡⎛
γ ⎞ ⎤
⎪
∑ r ⎢⎜1 − ⎟ − t ⎥, ha ti −1 ≤ t < ti ;
T i = ⎨ β (1 − t ) 2 n = i n ⎣⎢⎜⎝ αwn ⎟⎠ ⎦⎥
⎪
⎩0, egyébként

(9)

K

(10)

i =1

amely hasonló az eredeti Laffer-görbéhez,
TD=0, ahol t=0 és t=1– αwγ . Mivel a végsõ cél
a maximális adóbevétel elérése, az adóintervallumok célszerû megválasztása úgy történik,
hogy TD ne vegyen fel negatív értéket, vagyis:
K

⎛

K

ti ≤

λ ⎞
⎟⎟
n ⎠

∑ r ⎜⎜1 − w
n =i

n

⎝

K

∑r
n =i

ti =

, i=1,2,..,K

(11)

n

1. TÉTEL
Mindig megválasztható a ti-1<
_ t<ti , i=1,2,..,K
progresszív adókulcs-intervallumok egy olyan
sorozata, hogy TD(t)>
_ 0, ha 0<
_ t<tK
Bizonyíték: A tétel bizonyításához meg kell
mutatnunk, hogy az

λ ⎞
⎟⎟
n ⎠
t i +1 =

⎝

K

∑r

⎛

K

λ ⎞
⎟⎟
n ⎠

∑ r ⎜⎜1 − w

n =i +1

n

⎝

K

∑r

n

n =i

n = i +1

n

maximális értelmes hossza mindig megvalósítható, vagyis a(11) egyenlõtlenség:
⎛

K

K
γ ⎞
1
⎟⎟
λ ∑ rn
wn
n ⎠
n =i
⎝
= 1−
K
K
∑ rn
∑ rn

∑ r ⎜⎜1 − αw
n

n =i

Ri=

n =i

n =i

jobb oldala az i növekvõ függvénye.
Tekinsük 'i, amely az egymásra következõ
Ri+1 – Ri értékek különbsége:
K

∆i =

λ ∑ rn
n =i

1
wn

K

∑ rn

K

−

λ ∑ rn
n =i +1

1
wn

K

∑ rn

n =i

K

=

K

∑ r λ∑ r

n =i +1

n

n

n =i

K
K
1
1
− ∑ rn λ ∑ rn
wn n =i
wn
n =i +1
K

K

∑r ∑r

n =i +1

n =i +1

n

n =i

=

n

K
⎛ K
1
1 ⎞
⎟
− ∑ rn
λri ⎜⎜ ∑ rn
wi n=i +1 wn ⎟⎠
n =i +1
⎝
=
K

∑r ∑r

n =i +1

n

n =i

n

A hasonló kifejezéseket összevonva, és az
adóintervallumok definícióját felhasználva
(wi<wj ha j>i), közvetlenül az következik,
hogy
K
K
K
⎛1 1 ⎞
1
1
∑rn − ∑rn = ∑ rn ⎜⎜ − ⎟⎟ > 0 ,
n=i+1

wi

n=i+1

wn

n=i+1

⎝ wi

wn ⎠

mindig igaz, ami biztosítja, hogy 'L >0, és ezért
az Ri az i szigorúan növekvõ függvénye.
A (10) aggregált függvény jellemzéséhez tekintsük annak t szerinti deriváltját:
K
⎡⎛
α
λ ⎞ ⎛
λ ⎞⎤ (12)
∂T a (t )
⎟⎟ − t ⎜⎜1 +
⎟⎟⎥
=
r ⎜1 −
3 ∑ n ⎢⎜
β (1 − t )

∂t

ahol az új konstans, λ = αγ a további szemléltetés
egyszerûsítése érdekében került bevezetésre.
Amint az az alábbi tételbõl kiderül, ez a választás mindig lehetséges.
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i,

n

n =i

K

megkapjuk az aggregált Laffer-függvényt minden K adóintervallumra,
T a (t ) = ∑ T i

⎛

K

∑ r ⎜⎜1 − w

n =i

⎣⎝

wn ⎠

⎝

wn ⎠ ⎦

A (12) egyenletbõl következik, hogy az
aggregált Laffer-függvény stacionárius pontjait
a következõképpen határozhatjuk meg:
⎛

λ ⎞
⎟⎟
n ⎠
⎝
t =
K
⎛
λ ⎞
⎟⎟
rn ⎜⎜1 +
∑
n =i
⎝ wn ⎠
K

0
i

∑ r ⎜⎜1 − w
n =i

n

, i=1,..,K

(13)

Az eredmény az az egyszerû feltétel, hogy az
aggregált függvény egy adott adóintervallumon
egyszer veszi fel maximumát.
1. feltétel Az aggregált Laffer-görbének a
ti-1<
_ t<ti adóintervallumban helyi maximuma
van, ha
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⎛

ë ⎞
⎟⎟
n =i
n ⎠
⎝
ti −1 < K
< ti
⎛
ë ⎞
⎟⎟
rn ⎜⎜ 1 +
∑
wn ⎠
n =i
⎝
K

⎛

ti = ε i

λ ⎞
⎟⎟
n ⎠

∑ r ⎜⎜1 − w
n

⎝

K

∑r
n =i

n

megválasztása megvalósítható, ha Hi <
_ 1. Ekkor
⎛

λ ⎞
⎟⎟
n =i +1 ⎝
n ⎠
=
K
⎛
λ ⎞
∑ rn ⎜⎜1 + w ⎟⎟
n =i +1 ⎝
n ⎠
K

∑ r ⎜⎜1 − w

t

0
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Továbbá: ha (14) igaz, akkor az 1. feltétel szerint maximumpontról beszélünk, ha
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Ezen megfontolások alapján, az alábbi feltételhez jutunk.
2. feltétel Az aggregált Laffer-görbének helyi
maximuma van a ti<
_ t<ti +1 intervallumban, ha
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ahol i=i1, i2,..,iM,.
Megjegyezzük, hogy az 1. tétel vonatkozásában mindig léteznek olyan, megvalósíthatóan
kiválasztott adóintervallum-végpontok, hogy
az aggregált Laffer-görbe több maximummal is
rendelkezik. Az eddigiekben csak a belsõ maximumok eseteit vettük figyelembe, vagyis amikor az aggregált adóbevétel stacionárius pontjai
(13) a nekik megfelelõ adókulcs-intervallumba
esnek, amit az Hi<
_ 1 alkalmas megválasztása
tesz lehetõvé. A béreloszlás általában erõsen
ferde és megvannak a maga maximumai, ami az
adókulcs-intervallumok más és más megválasztását indukálhatja. Ilyen esetben az adóbevételi
maximumok kívül eshetnek az intervallum határain. Ez azt jelenti, hogy a maximális bevételt
inkább bizonyos intervallumok határain, mint
azokon belül figyelhetjük meg. Ezért a maximumra vonatkozó közvetlen feltétel igaz volna, ha Ti-1 növekvõ t <
_ ti-1 esetén, és Ti csökkenõ, ha t >
_ ti-1. A vonatkozó stacionárius pontok
szempontjából ebbõl az következik, hogy
t0i >ti-1 > t0i. Az alábbi tételbõl kiderül, hogy ez
a feltétel soha nem teljesül.
2. TÉTEL
A maximumra vonatkozó t0i-1 >ti-1 > t0 feltétel soha nem teljesül.
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Az 1. tétel és a (11) egyenlõtlenség alapján a
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Világos, hogy ha a 2. feltétel teljesül M adóintervallumban, akkor a Laffer-görbe M maximumot vesz fel, amint azt a következõ feltétel
kimondja.
3. feltétel Az aggregált Laffer-görbének M <
_
K helyi maximuma van a ti<
_ t<ti +1, i=i1, i2,..,iM,
iM<iK, intervallumokon, ha

Bizonyítás: A (13) alapján a ti–1 pontban felvett lokális maximumra vonatkozó t0i-1 >ti-1 > t0
feltétel átalakítva:
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Ezért, annak bizonyításához, hogy ez a feltétel soha nem megvalósítható, be kell látnunk a
következõ egyenlõtlenség igazságát:
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A fenti egyenlõtlenség hasonló kifejezéseit
összevonva a következõt kapjuk:
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kölcsönösen kizárják egymást, mivel kimondják, hogy csak egy maximum fordulhat elõ
egyetlen adóintervallumban vagy az intervallum belsejében, vagy felsõ határán, miközben a
különbözõ adóintervallumokban a két típusú
maximum bármely kombinációja lehetséges.
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SZÁMSZERÛSÍTETT PÉLDA
Tekintsük az (1) hasznossági függvényt a
λ=

K

ami mindig negatív, mert wi-1<wn, ahol n=i,
i+1,..,K.
A 2. tételbõl közvetlenül következik, hogy
igaz a t0i-1 < t0 egyenlõtlenség, és ezért az egyetlen megvalósítható határmaximum-feltétel abból
ered, hogy a TD(t) a ti ponton megugrik, ha a
TD(t) két egymást követõ intervallumban növekszik, amint azt a következõ feltétel kimondja.
4. feltétel Az aggregált Laffer-görbe lokális
maximumot vesz fel a ti pontban, ha t0i <
_ ti és
lim TD(t)> TD(t ).
i

t →ti −0

A 2. és 3. feltételhez hasonlóan, ha a 4. feltétel M adóintervallumban teljesül, akkor a
Laffer-görbe M maximummal rendelkezik a
megfelelõ felsõ adóintervallum-határokon,
amint azt a következõ feltétel kimondja.
5. feltétel
Az aggregált Laffer-görbe M helyi maximumot vesz fel a ti, i=i1, i2,..,iM, iM<iK pontokban, ha t0i >
_ ti és
lim TD(t)> TD(ti).

t →ti −0

ahol i=i1,i2,..,iM.
Vegyük észre, hogy az 1. és a 4. feltételek
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paraméterekkel, és az USA-ra jellemzõ béreloszlással, három standard osztályban:
i=1, alsó osztály, súlyozása 80 százalék
(ri=0,8), a bérek 0–600 dollár közöttiek, vagyis
az átlagbér wi=$300;
i=2, középosztály, súlyozása 15 százalék
(ri=0,15), a bérek 600–1000 dollár között, vagyis az átlagbér wi=$800; valamint
i=3, felsõ osztály, ri=0,05, és az átlagbér
wi=$1500.
Ehhez az eloszláshoz három adókulcs-intervallumot választunk ki:
t1=0,28, t2=0,5 és t3=0,8667.
Így 0 <
_ t < 0,28 az elsõ adókulcs-intervallum,
ahol mindhárom osztály adózik, 0,28 <
_ t < 0,5 a
második, amelynél csak a középsõ és a felsõ osztály fizet be adót, és végezetül 0,5<
_ t <0,8667 az
az adóintervallum, ahol már csak a felsõ osztály
adózik. Figyeljük meg, hogy ugyan a t3=0,8667 a
nem negativitási feltételbõl (11) származik, vagyis
t3 = 1 – 200
, az alábbi eredmények ugyanezek
w
volnának, ha egyszerûen t3=1-ben állapítanánk
meg ezt az értéket.
Elõször is a (13) egyenletek segítségével azonosítjuk az alábbi stacionárius pontokat:
t10 = 0,267829 , t 20 = 0,638225 és t30 = 0,764706 .
3

Azután összevetve ezeket a pontokat a nekik
megfelelõ adóintervallumokkal, azt találjuk,
hogy az 1. feltétel kétszer teljesül, az adóbevétel
két belsõ maximumát produkálva. Pontosabban,
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mivel t0i= 0,267829< t1=0,28, arra jutunk, hogy
a t0i = 0,267829 az aggregált Laffer-görbének az
elsõ adókulcs-intervallumba esõ lokális maximuma. A (9) és a (10) alapján ez a maximum
0,772754 adóbevételnek felel meg (az adóbevételeket milliárd dollárban számítva).
Hasonlóképpen megállapíthatjuk, hogy a
t2=0,5<t03 = 0,764706 < t3=0,8667 feltétel teljesül a harmadik adóintervallumban, vagyis a
t03 = 0,764706 stacionárius pontban van lokális
maximum, ahol az adóbevétel 0,704167. Vegyük észre, hogy ez a maximum kevesebb adóbevételt eredményez, mint az elsõ adóintervallumban talált, amely mindhárom osztály adóbefizetéseibõl tevõdik össze.
Ezt követõen, összevetve a t02 = 0,638225 és
t2=0,5 értékeket, megállapítjuk, hogy az 1. feltétel nem teljesül, ezért az aggregált Laffergörbe monoton növekvõ a második adóintervallumon és nincsen köztes maximuma. Könynyû azonban belátni, hogy a 4. feltétel teljesül.
Valóban, ahogy t az intervallum határához
(t2=0,5) tart, lesz egy lokális maximum, mivel
t02 = 0,638225 > t2=0,5, és a (9) és (10) egyenletekbõl megállapítjuk, hogy t →tlim− 0 TD(t)
=1,11667> TD(t2)=0,366667. Észre kell venni,
hogy ez a harmadik lokális maximum, és ez
egyúttal a globális optimum, ahol az adóbevétel
1,11667. Ez az eredmény egybecseng azzal a jól
ismert ténnyel, hogy a legjelentõsebb adóbevétel jellemzõen abból a maximális adómértékbõl
keletkezik, amelyet a középosztály még hajlandó elviselni. Az alsó bérosztály nem járul hozzá az azonosított maximális bevételhez, a felsõ
osztály pedig csak jelentéktelen mértékben.
Érdemes megemlíteni azt is, hogy mivel a
klasszikus Laffer-függvény csak igen elnagyolva képes figyelembe venni a béreloszlásokat,
elõfordulhat, hogy nem szolgáltatja az itt azonosított lokális maximumokat, különös tekintettel a kiugró értékre, amely globális optimumnak bizonyul.
)
A példa adatait felhasználva az átlagos w értéket az alábbiak szerint számíthatjuk:

) K
w = ∑ ri wi = 0,8*300 + 0,15*800 + 0,05*1500=$435
i =1

Ezek alapján a (6) egyenlet egy közvetlenül
származtatott Laffer-függvényt mutat be,
amely nagyjából figyelembe veszi a béreloszlást
)
a W= w érték használatával. A (7) egyenletbõl
következésképpen megállapíthatjuk ennek a
görbének az egyetlen maximumához tartozó
adókulcsot: t0=0,37, amely eltér a fentiekben
az aggregált Laffer-görbénél azonosított lokális
optimális maximumok mindegyikétõl.
Induljunk ki a jelenlegi magas adószintbõl:
t=0,45. Ekkor a (6) alatti közvetlen aggregált
görbe alapján az adókulcsokat jelentõsen csökkenteni lehetne a t0=0,37 maximumpont irányában, például akár 10 százalékkal is, 0,45-ról
0,405-re. Így az adóbevétel várhatóan 15,27 százalékkal, 1,342-rõl 1,547-re nõ. Amint azonban
a (10) alatti aggregált Laffer-függvénnyel alaposabban megvizsgáljuk a béreloszlást, kiderül,
hogy az eredmény éppen ezzel ellenkezõ! A (9)
és (10) egyenletek alapján beláthatjuk ugyanis,
hogy az adóbevétel jelentõsen csökken, 0,9793rõl 0,856-re, ami 12,59 százalékos esés.

2

IMPLIKÁCIÓK ÉS KONKLÚZIÓK
Mint ahogy azt számos közgazdász állítja, az
egyéni Laffer-görbének normál esetben egyetlen maximuma van.
Ha azonban az egyéni Laffer-görbét aggregált
Laffer-görbévé alakítjuk, a függvény nem feltétlenül követi ugyanazt az alakot. Továbbá, visszafelé hajló munkakínálati görbe és féloldalas béreloszlás esetén bizonyítható, hogy adott feltételek mellett a különbözõ egyénekre vonatkozó
Laffer-görbék vertikális összegzése olyan
aggregált görbét eredményez, amelyben az adóbevételnek két vagy több maximumértéke van az
adófizetõket érintõ adósávok számától függõen.
Ezek a maximumok az adósávok között, illetve
felsõ határain is megfigyelhetõk. Ezért azok
folytonos és ugrásszerû formát is ölthetnek.
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A cikkben ismertetett eredmények azonban
sokkal többrõl szólnak, mint az átlagos adókulcsról és annak az adóbevételekre gyakorolt
hatásáról. Elõfordulhat például, hogy az adókulcs csökkentése vagy emelése minden határadókulcsnál növeli az adóbevételt. Ez újabb dimenzióban láttatja Martin Feldstein és Laffer vitáját, amely Reagan elnök adócsökkentési politikájával kapcsolatban alakult ki közöttük a nyolcvanas évek derekán. Ha pusztán arról lenne szó,
hogy milyen módon szedjék be az adókat, akkor
sokféle, ugyanolyan bevételt eredményezõ adókulcs közül lehetne választani és nem csupán két
kulcs közül, mint a hagyományos, egy maximummal rendelkezõ Laffer-görbe esetén. A különbözõ adókulcsok természetesen különbözõképpen hatnak a bér és potenciális keresõképesség szempontjából heterogén lakosság tagjaira.
Van, akinek több adót kell fizetnie, és van, akire
magasabb adóteher hárul. Az adókulcsok egyeseket több, másokat kevesebb munkavégzésre
ösztönöznek. Egyeseket kedvezõen, másokat
hátrányosan érint a határadókulcs változása.
Az is elõfordulhat, hogy az adókulcs változásának irányától függetlenül a kormány nagyobb
adóbevételt realizál, mivel adott alacsony adóbe-

vételnél az adókulcs emelése vagy csökkentése a
két különbözõ lokális maximum egyikének irányában eredményez elmozdulást. Ám a kormány
akkor sem viszonyulhat közömbösen a két lehetõséghez, ha az adóbevétel mindkét függvénymaximumnál egyforma. A figyelem az adóbevételrõl az adóteherre tevõdik át, azaz mérlegelni kell,
hogy az adóteher a közepes, alacsony vagy magas
jövedelmû rétegeket sújtsa. A témával kapcsolatos vita során különbözõ, így politikai, lélektani
és társadalmi szempontokat kell figyelembe venni, mint például az egyenlõséget és méltányosságot, és nem feltétlenül kell arra az egyszerû pénzügyi gazdasági kérdésre összpontosítani, hogy
mibõl finanszírozzák a központi költségvetést.
Végül, de nem utolsósorban felvetõdik a kérdés, hogy az adókulcsok változásai ténylegesen
hogyan befolyásolják a munka–szabadidõ arányát. Kimutatható, hogy az adókulcs emelése
még több munkára sarkallhatja a tehetõsebbeket, míg a közepes vagy alacsony jövedelmûeknél eltérõ reakciókat válthat ki. Ez akkor fordulhat elõ, ha a munkakínálati görbe pozitív kapcsolatot mutat a nettó bér és a munkaerõkínálat
között alacsony nettó bérskála esetében. Magas
bérskálánál a hatás ellenkezõ.

JEGYZETEK
1

2

A Laffer-görbe elsõ megjelenése óta a kutatók munkáikban az egymaximumos Laffer-görbe fogalmából
indultak ki. Erre tengernyi példa akad az irodalomban. Csak példaként kiemelve néhányat e megkérdõjelezhetõ feltevés alkalmazói közül: Stuart (1981), aki
arra a következtetésre jut, hogy „Svédország jelenleg
a Laffer-görbe lefelé hajló szakaszán tart”; hasonlóképpen Feige és McGee (1983) szerint „Svédország a
jelek szerint túllendült Laffer-maximumán”; Paulson
és Adams (1987) megállapítja, hogy „csak egy jövedéki adót kivetni rosszabb, mint a Laffer-görbe lefelé
hajló részén adóztatni”; Aasim (1997) úgy hivatkozik
a Laffer-görbe lefelé hajló oldalára mint az adózási
Laffer-görbe „rossz” oldala; illetve hasonlóképpen vélekedik Sanyal, Gang és Goswani (2000) is.
A közelmúltban megjelent azon cikkekkel szemben, amelyek általánosabb modelleket tárgyalnak,
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ahol az adóbevétek felhasználását vagy valamely
köz-, illetve magánjószág biztosításának forrásaként, vagy transzferként kezelik, mi az egyszerûség
kedvéért eltekintettünk ezen kérdések tárgyalásától, és feltételezzük, hogy a kormányzat mint valamely, a bevételei maximalizálására törekvõ vállalkozás jár el, miközben a fogyasztó adóterhét pusztán
teherként észleli.
3

Ezt deriválással kapjuk az (5)-bõl:
dL
−á
ã
+
=0
=
d (W (1 − t )) â [W (1 − t )]2 â [W (1 − t )]3

4

A visszafelé hajló munkakínálati görbe létezik még
specifikus értékre is, amikor a szabadidõ határhasznossága nõ [és nem feltétlenül konstans, amint a fenti (1) egyenletben feltételezzük]. A bizonyítás a
szerzõnél kérésre rendelkezésre áll.

 KÖZPÉNZÜGYEK – Adópolitika és adórendszer 

IRODALOM
AASIM, M. H. (1997): Domestic Taxes and the
External Debt Laffer Curve, Economica, Volume 64,
255, pp. 519–525

LINK, C. – SETTLE, R. (1981): Wage Incentives and
Married Professional Nurses: A Case of BackwardBending Supply, Economic Inquiry, 19, January, pp. 144–56

BORJAS, G. J. (2000): Labor Economics, McGraw
Hill, Second Edition

PAULSEN, J. W. – ADAMS, R. D. (1987): Optimal
Taxation of a Monopoly, National Tax Journal, Volume
40(1), pp. 121–125

CANTO, V. A. – JOINES, D. H. – LAFFER, A. B.
(1983): Foundations of Supply-Side Economics:
Theory and Evidence, New York: Academic Press
CHINHUI, J. – MURPHY, K. M. – PIERCE, B.
(1993): Wage Inequality and the Rise in Returns to
Skill, Journal of Political Economy, 101, June, pp.
410–42
FEIGE, L. – MCGEE, R. T. (1983): Sweden's Laffer
Curve: Taxation and the Unobserved Economy, The
Scandinavian Journal of Economics, Oxford, Volume
85(4), pp. 499–510
FELDSTEIN, M. (1995): The Effect of Marginal Tax
Rates on Taxable Income: A Panel Study of the 1986
Tax Reform Act, Journal of Political Economy, 103,
June, pp. 551–72
FULLERTON, D. (1982): On the Possibility of an
Inverse Relationship Between Tax Rates and
Government Revenues, Journal of Public Economics,
19, pp. 3–22
LINDSEY, L. B. (1985): Estimating the the Revenue
Maximizing Top Personal Tax Rate, NBER Working
Paper No. 1761

ROSEN HARVEY S. (2002): Public Finance , 6th edition Mc Graw Hill
SANYAL, A. – GANG, I. N. – GOSWAMI, O. (2000):
Corruption, Tax Evasion and the Laffer Curve, Public
Choice, Volume 105, pp. 61–78
SPIEGEL, U. – TEMPLEMAN, J. (2004): A NonSingular Peaked Laffer Curve: Debunking the
Traditional Laffer Curve, American Economist, Fall,
No. 2, pp. 61–66
STIGLITZ, J. E. (1999): Economics of the Public
Sector, W.W. Nortan and Company, Third Edition
STUART, C. E. (1981): Swedish Tax Rates, Labor
Supply, and Tax Revenues, Journal of Political
Economy, 89, pp. 1020–1038
SUTTER, M. – WECK-HANNEMANN, H. (2003):
Taxation and the Veil of Ignorance -A Real Effort
Experiment on the Laffer Curve, Public Choice, 115,
pp. 217–240
ULBRICH, H. H. (2003): Public Finance in Theory
and Practice, Thomson South-Western

517

 FELÜGYELET ÉS ELLENÕRZÉS 

Nyers Gábor

Kontrolling és a költségvetés
folyamatos ellenõrzése
a PSZÁF gyakorlatában

A

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
PSZÁF) 2005-ben elfogadott, Hatékony felügyelet – 2005–2010 elnevezésû stratégiájának egyik
kiemelt jelentõségû célja a hatékony erõforrás-felhasználás. E cél megvalósítása érdekében a felügyelet átalakította a belsõ gazdálkodást és új, a
felügyeleti munkában eddig nem használt kontrollingmódszereket vezetett be.
A hatékony erõforrás-elosztás a felügyelet
szempontjából az úgynevezett kockázatalapú, integrált és folyamatokat szem elõtt tartó, a problémákat megelõzni akaró felügyelet kiteljesítését, a
gazdálkodás felügyeletszervezeti rendjére és valóságos mûködésére vonatkozó leképezését jelenti.
A korlátozott mennyiségû felügyeleti erõforrásokat (személyi, tárgyi, irányítási stb.) ugyanis a
tényleges kockázatokhoz kívánjuk igazítani.
Emiatt azután a piacra, a fogyasztókra igazán jelentõs kockázatot nem jelentõ tevékenységek, illetve szervezetek felügyelésére fordított erõforrásokat minimalizálni kell, a kockázatos szervezetek, folyamatok felügyelésére fordítottakat pedig
maximalizálni.
A PSZÁF stratégiája kiemeli, hogy az erõforrásokkal való racionális gazdálkodás csak akkor
valósítható meg sikeresen, ha a tervezés, a mérés
és a számonkérés az államigazgatásban is egyértelmûvé és rendszeressé, rendszerszerûvé válik.
Ehhez az erõforrás-gazdálkodás legfontosabb feltételeit, így különösen a tervezés, a végrehajtás és
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az eredményesség összevetését ellátó funkciót, továbbá az eredményesség mérésének, értékelésének
szempontjait, azaz a kontrollingtevékenységet kell
a közintézményekben is kialakítani.
A kontrollingrendszer kialakításakor a következõ célok voltak elsõdlegesek:
•a keretgazdák és vezetõk belsõ döntéseinek támogatása, visszajelzés a mûködési teljesítményrõl és kontroll,
•minél inkább „valós idejû” monitoring/beszámolás,
•a szükséges információk körét a vezetõk határozzák meg a szervezet stratégiai és operatív
igényeinek megfelelõen.

A PSZÁF MÛKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ
KÖRÜLMÉNYEK
A PSZÁF olyan fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott költségvetési szerv, amelynek költségvetése a Pénzügyminisztérium fejezeten belül elkülönített címen szerepel. Az intézményi
költségvetést tartalmazó 13.1-es alcímen kívül
azonban a felügyelet tartalékait tartalmazó
13.2-es fejezeti kezelésû elõirányzat felett is
rendelkezik.
Kiadásait a külön jogszabályokban meghatározott saját bevételekbõl teljes jogkörrel, önállóan tervezi meg, illetve finanszírozza. Állami
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támogatást az államháztartásra vonatkozó szabályok szerint vehet igénybe. A felügyelet költségvetése tekintetében a Felügyeleti Tanács elnöke látja el mindazokat a feladatokat, amelyeket az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 49. §-a a fejezet felügyeletét
ellátó szerv vezetõjének hatáskörébe utal.
A felügyeletnél az államháztartásról szóló törvény értelmében a költségvetési szerv vezetõje
a fõigazgató.
A 2007. évi CXXXV. törvény 1. §-a alapján a
PSZÁF kormányhivatal és számára feladatot
kizárólag csak – törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott – jogszabály írhat elõ.
Ugyanezen törvény 4. §-a felsorolja mindazon jogforrásokat, amelyek hatálya alá tartozó
szervezetek felügyeletét a PSZÁF ellátja. A felügyelet tevékenységének célja a pénz- és tõkepiac zavartalan és eredményes mûködésének, a
pénzügyi szervezetek ügyfelei érdekei védelmének, a piaci viszonyok átláthatóságának, a
pénzügyi piacokkal szembeni bizalom erõsítésének, továbbá a tisztességes piaci verseny
fenntartása érdekében a különféle pénzügyi tevékenységeket végzõ szervezetek, illetve személyek prudens és hatékony mûködésének, tulajdonosaik gondos joggyakorlásának elõsegítése és folyamatos felügyelete.
A felügyelet folyamatosan vizsgálja a pénzügyi szervezetek mûködésére vonatkozó jogszabályok és felügyeleti rendelkezések betartását, amelyek megsértése esetén intézkedési jogkörrel rendelkezik, valamint más hatáskörrel
rendelkezõ szervnél eljárást kezdeményez.
A felügyelet hatásköre kiterjed:
•a hitelintézetekre és a pénzügyi vállalkozásokra,
•a tõkepiaci szereplõkre,
•a biztosítókra,
•pénztárakra (magánnyugdíjpénztárak, egészségpénztárak stb.),
•más nevesített intézményekre, például Magyar Export-Import Bank, Magyar Fejlesztési Bank stb.

A felügyelet feladatai ellátása során, a konszolidált felügyelet megvalósítása és az integrációs folyamatok elõmozdítása érdekében a külföldi pénzügyi felügyeletekkel szoros együttmûködést folytat, rendszeresen információkat
cserél.
A felügyelet bevételei:
•a felügyeleti díj,
•az igazgatási-szolgáltatási díj,
•a felügyeleti bírság és
•egyéb bevételek.
A felügyelet hatáskörébe tartozó szervezetek és személyek külön rendeletben meghatározott mértékû igazgatási-szolgáltatási és felügyeleti díj fizetésére kötelesek. A törvény szerint a díjaknak a felügyelet folyamatos és zavartalan mûködését kell biztosítania.
A törvény 26. §-ának (5) bekezdése szerint a
felügyelet bevételeit – a bírságból származó bevétel kivételével – kizárólag mûködésének fedezetére használja fel, azok más célra nem vonhatók el. A bírságbevétel felhasználásáról azonban a jogszabály külön rendelkezései irányadók. E szabályok megfogalmazásával a jogalkotó célja nyilvánvalóan az volt, hogy megelõzze a felügyelet mûködése során egy esetleges
„bírságolásban való érdekeltség” keletkezését.
Ugyanezen paragrafus (7) bekezdése értelmében a felügyelet bevételeibõl – a bírságból
származó bevétel kivételével – legfeljebb a
tényleges adott évi bevétel 15 százalékának
megfelelõ mértékig tartalékot képezhet. Az így
képzett tartalék a következõ években kizárólag
a mûködés fedezetére használható fel, az más
célra nem vonható el. A felügyelet e tartalékait
a költségvetés külön alcímen tartalmazza.
E szabályok célja és értelme, hogy a felügyelet
bevételei a pénzpiacok dinamikájától erõsen
befolyásoltak. Az elmúlt években tapasztalható
pénzpiaci fellendülés a felügyelet bevételeinek
növekedésében is megjelent, de 2008-tól a felügyeleti díjak rendszerének változása jelentõsen csökkenti a díjbevételt.
A felügyelet gazdálkodási téren biztosított
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autonómiája több szempontból is korlátos: a
felügyelet költségvetésének tervezése során
ugyanúgy figyelembe kell vennie a Pénzügyminisztérium költségvetési köriratát, mint más
költségvetési szerveknek, a létszám-gazdálkodásban pedig semmilyen szabadsága sincs. Ezen
felül a felügyeletnek az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet minden elõírását is követnie kell.

KERETGAZDÁK ÉS KÖLTSÉGNEMEK
A felügyeleten a keretgazdai rendszer már több
éve mûködik, de a 2005-ös költségvetési évtõl
kezdõdõen feladataik jelentõsen átalakultak.
A keretgazdák ettõl az évtõl kezdve egyrészt
egyfajta elszámoló-tervezõ egységekként részt
vesznek a tervezés és gazdálkodás folyamatában, másrészt, mint kötelezettségvállalásra jogosult egységek a beszerzések folyamatában is
részt vesznek. A keretgazdák felelõsek továbbá
olyan, a beszerzések során felmerülõ feladatokért is, mint a célszerûségvizsgálat, közbeszerzési eljárásokban való részvétel, teljesítések
szakmai igazolása is.
A keretgazdálkodás korábban szigorúan a kiemelt elõirányzatokhoz kapcsolódott, de az
élet az eredeti határokat már elmosta. Ma már
több keretgazdának is lehet például beruházás
jellegû feladata. Ugyanakkor egy keretgazdának nemcsak egy kiemelt elõirányzaton belül
lehetnek feladatai: például a humánpolitikai
(HR) keretgazda feladatai során nemcsak a személyi juttatások felett rendelkezik, hanem az
oktatási, átképzési, szociális-közösségi célok
stb. kitûzésével és elérésének megszervezésével
is foglalkozniuk kell.

Feladatalapú tervezés
A felügyeleten a pénzügyi tervezés rendszerének részleges átalakítása is 2005-ben kezdõdött
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el azzal, hogy a hivatal vezetése az úgynevezett
nullabázisú, feladatalapú költségvetési tervezés
módszertanának bevezetése mellett döntött.
Ebben az évben a keretgazdáknak fel kellett
mérniük az adott évben teljesítendõ feladataikat és ezek költségigényét, majd ezek összessége – természetesen az akkor már elfogadott
költségvetési törvényben meghatározott kiemelt elõirányzatok figyelembevételével – alkotta PSZÁF elemi költségvetését. Mondhatjuk tehát, hogy az államháztartási törvény (áht)
által meghatározott top-down tervezési módszertant a PSZÁF egy bottom-up módszertannal egészítette ki.
A keretgazdák részérõl körülbelül 500 olyan
elkülöníthetõ feladat került meghatározásra,
amely közvetlen költségvonzattal járt.
Lássunk egy példát arra, hogy miképpen nézett ki egy kisebb keretgazda, a PSZÁF kommunikációs (PR) területe által meghatározott
feladatlista (lásd 1. táblázat).
1. táblázat

A PSZÁF PR-KERETGAZDA FELADATAI
Fogyasztóvédelmi kiadványok
Éves jelentés
Egyéb PR-reklám és -propagandakiadványok
Logós irodaszer-, nyomtatvány-, névjegyellátás
Fotózás
Arculattervezés
PR-áfa

Fontos kiemelni, hogy a keretgazdák által
meghatározott feladatok részben mélyebb,
részben magasabb szintû felbontást mutattak,
mint a költségvetési szervek számára rendszeresített számlatükör. Ezért és bizonyos technikai okok miatt azon megoldás mellett döntöttünk, hogy az egyes feladatokat külön kódrendszerrel azonosítjuk. Így például a felügyelet által bérelt székház bérleti díja is külön kódot kapott, s ezáltal a többi – fõleg rendezvényekhez kapcsolódó – bérleti díjtól megkülönböztethetõ vált.1
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Költséghelyek
A keretgazdálkodás rendjének átalakításával
párhuzamosan bevezetésre került a költséghelyes könyvelés rendszere is. A vezetõi információs/kontrollingrendszerekben a költséghelyek
többfélék is lehetnek: költségközpontok, bevételközpontok és eredményközpontok.2 Korábban – az összevont felügyeletet kialakító a szervezeti integrációt követõen – fõleg a jogelõd
szervezeteknek megfelelõ eredményközpontok
kialakítására voltak kísérletek. A korábbi bank-,
biztosítás-, tõkepiac- és pénztárfelügyeletek
bevételét és kiadásait úgynevezett szektorok
segítségével próbálták elválasztani egymástól és
az adott szektorhoz kapcsolódó felügyeleti tevékenyég eredményét úgynevezett fedezetszámítással meghatározni.
Ahogyan azonban az integráció elõrehaladt,
s – különösképpen az új stratégia alapján, 2005
után – mindinkább az összevont, szektorokon
átívelõ felügyelés koncepciója került elõtérbe,
úgy emelkedett azon tevékenységek súlya és
aránya, amelyek már nem köthetõk közvetlenül
is az egyes szektorokhoz. Ilyenek például a teljes piacfelügyeleti tevékenység, illetve a fogyasztóvédelem, valamint a nemzetközi
együttmûködésbõl, piacelemzésbõl, szabályozásból eredõ feladatvégzések.
A felügyelet ezen okok miatt döntött úgy,
hogy a korábbi „szektor szerinti” fedezetszámítás már nem hozhat releváns eredményeket.
A jövõben a felügyeleten is inkább az egyes
speciális felügyeleti tevékenységek szerinti
költségeket kell figyelemmel kísérni.
A költséghelyek jelenlegi rendszere alapvetõen a felügyelet szervezeti egységeinek rendjébõl és hierarchiájából indul ki, de annál egyrészt kevésbé részletes, másrészt kiegészül az
úgynevezett technikai költséghelyekkel (lásd 2.
táblázat).
Azon költséghelyeket, amelyek a felügyelet
stratégiai funkcióit jelenítik meg – törvényben
meghatározott, illetve alaptevékenységek -,

költségviselõknek nevezzük. Ezeket a 2. táblázatban költségviselõ típusjelzéssel láttuk el.
Az elkülönített/saját bevétellel, illetve kiadásokkal rendelkezõ költséghelyek alkotják az
úgynevezett eredménycentrumokat (profit-center). A felügyelet esetében egy ilyen van, a bírság. A bírság költséghely-kiadásait nem kell felosztani a költségviselõk között.
A primer vagy funkcionális költséghelyeken
túl meg kell határozni azokat a belsõ szolgáltatásokat, amelyeket a felügyelet mint szolgáltató elõállít/megvásárol elsõdleges feladatai ellátása érdekében. A belsõ szolgáltatásokat képezik le az úgynevezett technikai költséghelyek.
A technikai költséghelyekre könyvelt kiadásokat elõre meghatározott vetítési alapok alapján
terheljük át a végsõ költségviselõkre. (Például a
székházzal kapcsolatos kiadásokat négyzetméteralapon, a gépjármûvekkel kapcsolatos kiadásokat a gépjármû-felhasználás alapján osztjuk
tovább.)
Ezzel a módszerrel gyakran már a költséghelyeken megállapított kiadások elemzése is értékes információval szolgálhat. Így például a nagyobb informatikai fejlesztések elõtt a felügyelet megvizsgálhatja azt is, hogy az adott fejlesztés a belsõ költségekkel „beárazott” saját erõforrásokkal vagy pedig külsõ vállalkozó bevonásával oldható-e meg gazdaságosabban.
A „végsõ költségviselõkre” pedig a belsõ
szolgáltatásokat elõállító költséghelyek kiadásai is – akár a közvetlen kiadások arányában,
akár az igénybe vett belsõ szolgáltatásokra vonatkozó belsõ elszámolások alapján – átterhelhetõk és rá is terhelendõk. Ezekkel együtt lehet
ugyanis csak egyértelmûen kimutatni, hogy
egy-egy felügyeleti. „alaptevékenység” milyen
közvetlen és közvetett költséggel mûködik. Az
egyes tevékenységeknél felhasznált kapacitások
felmérésével ezáltal meghatározható egy-egy
tevékenység fajlagos (például egy vezetõ felügyelõi embernap) költsége. Ezek után lehet
vizsgálni olyan kérdéseket, hogy arányban van-e
a kezelt kockázat a felhasznált erõforrások
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2. táblázat

A PSZÁF KÖLTSÉGHELYEI
0
1
11
2
3
31
311
312
313
314
315
32
321
322
323
324
33
4
41
411
412
413
42
421
422
423
424
43
5
6
7
8
9
91
92
93
94
A
B
C
D
E
F
G
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Költséghely megnevezése

Típus

Bevételek
Menedzsment
Menedzsmenttámogatás (support)
Elmélet és szabályozás
Prudenciális felügyelet
Pénz- és tõkepiaci felügyeleti igazgatóság
Pénzügyi csoportok felügyeleti fõosztálya
Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások felügyeleti fõosztálya
Szövetkezeti hitelintézetek felügyeleti fõosztálya
Tõkepiaci intézmények felügyeleti fõosztálya
Pénz- és tõkepiaci jogérvényesítési fõosztály
Biztosítás- és pénztár-felügyeleti igazgatóság
Biztosításfelügyeleti fõosztály
Pénztárak felügyeleti fõosztálya
Pénztári szakigazgatási fõosztály
Biztosítási és pénztári jogérvényesítési fõosztály
Informatikai felügyeleti fõosztály
Piaci folyamatok felügyelete
Engedélyezési igazgatóság
Pénz- és tõkepiaci engedélyezési fõosztály
Biztosítás- és pénztári engedélyezési fõosztály
Tõke- és pénzpiaci kibocsátási fõosztály
Piacfelügyeleti igazgatóság
Piacellenõrzési fõosztály
Fogyasztóvédelmi fõosztály
Panaszkezelési fõosztály
Ügyfélszolgálati fõosztály
Pénzügyi visszaélések elleni fõosztály
Hitelintézeti felszámoló Kht.
Székház
Gépjármûpark
Központi iratkezelés
IT
IT-infrastruktúra
IT-alkalmazások
PKN
Ügynökregiszter
Nemzetközi kapcsolatok
Rendezvény, konferencia
Arculat, megjelenés
Kommunikációs kiadások
Bírság
Felügyeleti általános költséghely
Felügyeleti tartalék

Techikai
Költséghely
Költséghely
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Költségviselõ
Technikai
Technikai
Technikai
Technikai
Technikai
Technikai
Technikai
Technikai
Költségviselõ
Költséghely
Költséghely
Költséghely
Eredménycentrum
Technikai
Technikai
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nagyságával, érdemes-e egy-egy feladatot belsõ
erõkkel elvégezni, vagy gazdaságosabb külsõsök megbízása, hogyan aránylik egy engedélyezési eljárás költsége az érte fizetendõ díjhoz
stb.
A 2000 évi C. törvény (számviteli törvény)
160. §-ának (4) bekezdése szerint a gazdálkodó
szervezeteknél 6–7. számlaosztály használható
a vezetõi információk biztosítására. E számlaosztályok szabad használata lehetõvé teszi a
vállalkozáson belüli egységek elszámoltatását, a
költséggazdálkodás, az önköltségszámítás sajátos rendszerének kialakítását. Mivel azonban az
államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló249/2000. kormányrendelet ezeket a
számlaosztályokat már feltöltötte, a költséghelyek rendszere szerinti könyvelést a felügyelet
a számlarenden kívül, úgynevezett könyvelési
dimenziók felhasználásával végzi el.

lió elembõl álló számlatükörhöz juthatnánk!
(Lásd 3. táblázat)

KÖNYVELÉSI DIMENZIÓK
A FELÜGYELETEN

Mint a 3. táblázatban bemutatott példából is
látható, a legtöbb tranzakció esetében már maga a fõkönyv tartalmaz minden olyan adatot,
amely a több szempontú kontrollingkimutatások elkészítéséhez szükséges: a kontrollingrendszerben a tranzakciókhoz kapcsolódó
külön adatrögzítésre már nincs szükség.
Ezt az is elõsegíti, hogy a gazdasági rendszer
fõkönyvi moduljába a feladások a beszerzési és
kötelezettség modulból tételesen, bizonylatszinten kerülnek át, tehát a fõkönyvben analitikus szinten is jelen van minden egyes gazdasági tranzakció adata.
A fõkönyv azonban néhány esetben nem kielégítõ részletességgel vagy nem a megfelelõ
adatkörrel tartalmazza az elemi tranzakciók
adatait, illetve pótlólagos adatokra is szükség
lehet.
 Az elemi elõirányzatok csak az elsõ negyedév végén kerülnek lekönyvelésre, ezért a
kontrollingnak az év elején magának kell az
elõirányzatokat kezelni.

A gazdálkodást támogató modern informatikai rendszerekben ma már nem elégséges
pusztán egy szempontrendszer szerint egyegy könyvelési tételt beazonosítani, noha a
hõskorban elegendõ volt, hogy az egyes tranzakciók besorolása az idõdimenzión kívül csak
a fõkönyvi számlatükör szerint történt. A felügyeleten használt alkalmazás például lehetõvé teszi, hogy a fõkönyvi számlán kívül még
12 másik szempontrendszert is használjunk.
Más rendszerek talán nem ilyen „bõkezûek”
ebbõl a szempontból, de kiegészítõ besorolásokra mindig lehetõség van. A PSZÁF-nál kiegészítõ szempont például a rögzített forgalom jellege (elõirányzat, tény), a keretgazda,
költséghely stb. Ha mindezen szempontokat a
fõkönyvi számlák alábontásával szeretnénk
ábrázolni, figyelembe véve a szempontok értékeinek keresztszorzatát, rövid úton több mil-

3. táblázat

EGY KÖNYVELÉSI REKORD A GAZDASÁGI
RENDSZERBEN
Év
Hó
EredetID
AlcímID
Számlaszám
Másodlagos
SzegmensID
KöltséghelyID
KeretID
KTK
ForgalomID
KöltségID
Tartozik
Követel
Leírás
Hivatkozás

2006
6
eStart_GL
3
T5432
T712
1
014
009
131
FR
iro1
1234
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés
XYZ gyorsnyomda
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 A vevõk modul feladása csak pénzügyi
szektor szinten határozza meg a befolyásokat,
a vezetésnek ugyanakkor a szektorokon belüli
megoszlás adataira is szüksége van. A kontrollingrendszer tehát a felügyeleti díjakat közvetlenül a vevõk modulból is átveszi a részletesebb
megbontás érdekében.
 A belsõ szolgáltatásokat nyújtó költséghelyek, illetve felügyeleti általános költségek
felosztásáról gondoskodni kell. Ezt is a kontrollingrendszer végzi egy automatikus eljárás
segítségével: egy, a választási matematikában
használatos eljárás, a „legnagyobb maradék elve” biztosítja a forintra pontos számítást.

Problémák a gazdasági rendszer
fõkönyvi adataival
A kontrollingrendszer számára bizonyos fajta
kimutatások létrehozásához a gazdasági rendszer fõkönyvi adatai csak részben felelnek meg:
bizonyos leíró (más néven meta-) adatok
ugyanis általában egyáltalán nem vagy csak nehezen találhatók meg a rendszerben. Ilyen leíró
jellegû adat például a költséghelyek hierarchiája, a számlák hierarchiája stb. Nem találhatók
meg a fõkönyvben a költségfelosztások alapjául szolgáló naturális kapacitásadatok (létszám,
alapterület) sem.
Emellett egy olyan kiegészítést is ki kellett
alakítani a fõkönyvhöz kapcsolódóan, amelyben a kontrollingrendszer az eredetileg külön
fõkönyvi számon könyvelt elõirányzatokat és
teljesítéseket – egy külön e célból készült tábla
segítségével – automatikusan egymáshoz rendeli és rövid névvel látja el.
Az 1. ábrán látható képernyõ a saját fejlesztésû Kontrolling Menedzser programból való, és
bemutat egy konkrét összerendelési rekordot.
Ha csak a fõkönyvi kivonatot vehetnénk alapul, ahhoz, hogy egy egyszerû tény/terv mutatószámot elõállítsunk, a számlatükröt tartalmazó fa két egymástól független pontjából kell
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adatot vennünk. A rendszerek ezt a problémát
általában úgy kezelik, hogy minden egyes „beégetett”, úgynevezett terv-tény kimutatásban
oszloponként meghatározzák a lekérendõ
számlák csoportjait. Az így „beégetett” riportok karbantartása természetesen idõ- és költségigényes tevékenység (ráadásul általában a
külsõ szállító segítségét igényli), ám ad hoc jellegû lekérdezésekre nem ad lehetõséget. A beégetett tételes számla-összerendelés révén
azonban az üzleti szervezetekre jellemzõ egységes számlatükröt kapunk: a tervek és teljesítések ugyanabban a struktúrában jelennek meg.
1. ábra

ÖSSZEVONT ELÕIRÁNYZAT/TELJESÍTÉS
SZÁMLA KIALAKÍTÁSA

Sõt, mivel a kontrollingrendszerhez kapcsolódó szerzõdés- és kötelezettségvállalás-nyilvántartó rendszer is ebben a struktúrában tartja nyilván adatait, lehetõség nyílik egy egyszerû
kereszttáblás lekérdezés segítségével megjeleníteni a gazdálkodást jellemzõ legfontosabb
adatokat (lásd 2. ábra).
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2. ábra

KERESZTTÁBLÁS LEKÉRDEZÉS A KONTROLLINGRENDSZERBÕL

KAPACITÁSOK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE
A FELÜGYELETEN
A felügyeleten költséghelyes kiadáselemzés
mellett kialakítás alatt van az egyes szakmai területek kapacitásainak tervezésére, kihasználtságelemzésére és felhasználáskövetésére alkalmazott kapacitástervezõ rendszer is. A kapacitástervezõ rendszer gazdája a fõigazgató mellett mûködõ Stratégiai Kabinet. A rendszer
egyelõre modellállapotban van, informatikai támogatottsága még nem megoldott.
Ez a rendszer a felügyelet emberi erõforrásainak felhasználását követi nyomon a szakmai és
kiszolgáló területeken, ezért szervezeti egység
szerinti felbontása egyrészt mélyebb, mint a
költséghelyek rendszere, másrészt viszont nem
fogja át a felügyelet teljes szervezetét.
A kapacitások felhasználását a szervezeti dimenzión kívül más fontos szempontok szerint
is osztályozzák és kimutatják a következõk
szerint:
•vizsgálati szakasz (elõkészítés, vizsgálat elvégzése, jelentés írása, lezárás),

3

•szakértõ kapacitás típusa (vizsgálatvezetõ,
intézményi felügyelõ, aktuárius, informatikus, jogász stb.),
•vizsgált intézmény/csoport/termék/szegmens,
•vizsgálati prioritás,
•kezelt kockázatok típusa,
•kezelt kockázatok hatása.
A felügyelet életében a következõ nagy lépés
a kapacitását tervezõ/felügyelõ belsõ információs rendszer és a kiadásokat felügyelõ gazdálkodási kontrollingrendszer összekapcsolásából
eredõ elõnyök kiaknázása lesz. Ennek módszertana egyelõre kialakítás alatt van, de céljaink között olyan kérdésekre adandó válaszok
vannak, mint például az egyes kockázattípusokra fordított kiadások meghatározása, vagy
ennek mintájára az egyes intézményekre fordított felügyeleti erõforrások pénzügyi kihatásának vizsgálata stb. Végsõ célunk az, hogy a felügyelet által kezelt kockázatok kihatásának és
az erre fordított erõforrások nagyságának az
összhangját leginkább biztosító rendszert hozzunk létre.
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RENDSZERES ÉS AUTOMATIKUS
BESZÁMOLÓK
A kontrollingrendszer kialakításának kezdettõl
fogva kritikus pontját jelentette az informatikai
háttér megteremtése. A jogszabályok által
megkövetelt gazdasági rendszer mellett létrehozott kisegítõ rendszerek alapproblémája
ugyanis, hogy a fenntartásukra fordított energia és ráfordításigény az idõ múlásával felülmúlja a rendszerbõl a bevezetés idején nyert információk értékét, ha azok újdonsága elévül.
Fokozott a veszély, ha a rendszert nem 100 százalékosan megbízható adatokkal töltik fel,
mert ezáltal a kinyerhetõ információk hitelessége, ebbõl következõleg értéke csökken.
Korábban felmerültek igények arra, hogy a
kontrollingrendszer tegye lehetõvé a felügyelet
gazdálkodásának eredményszemléletû bemutatását. Ez azonban jelenleg csak aránytalanul
nagy energiabefektetéssel lenne kialakítható, illetve fenntartásához is jelentõs ráfordítás és idõ
szükségeltetne. A normál számviteli rendszerrel való megfelelõség vagy kompatibilitás hiánya miatt technikailag csak kiegészítõ rendszerek munkába állításával lenne kivitelezhetõ, így
a keletkezõ információk megbízhatósága is
mindig megkérdõjelezhetõ lenne; ez az oka,
hogy jelen szakaszban még a pénzforgalmi
szemlélet fenntartása mellett döntöttünk.
A PSZÁF kontrollingrendszere három fõ
részbõl áll:
X az általában adatpiacnak (staging) is nevezett köztes MS-SQL adatbázisból,
Y az arra épülõ, s az elemzéseket támogató
multidimenziós vagy más néven OLAP-adatbázisból (Microsoft Analysis Server) és
Z a megjelenítésért felelõs rétegbõl vagy kliensbõl, ez a mi esetünkben mindössze néhány
egyszerû weblapból áll, ami beágyazva tartalmazza a Microsoft Office webösszetevõk4
programok egy-egy példányát.
A felügyelet informatikai rendszereinek
többsége már korábban is a Microsoft megol-
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dásaira épült, emiatt a fenti elemek rendszerbe
állítása nem járt pótlólagos kiadással, minden
szükséges licenc eleve rendelkezésre állt. (Igaz
persze, jelentõs munka szükséges ahhoz, hogy
ezeket az általános célú elemeket a felügyelet
konkrét igényeire alkalmazzuk.) Meggyõzõdésünk, hogy ez a rendkívül költséghatékony, az
igényeket maximálisan kielégítõ megoldás más
intézménynél is alkalmazható.
A rendszer felépítése során megterveztük és
felépítettük az említett „staging adatbázist”,
majd fölépítettük a megfelelõ kockákat az
Analysis Serverben és néhány kisebb szkripttel
tettük felhasználóbarátabbá a webösszetevõk
kimutatástáblázatát és diagramjait. Így többek
között megoldottuk a felhasználók által beállított OLAP-lekérdezések elmenthetõségét, illetve – ami ennél is érdekesebb és fontosabb -,
megoldottuk az úgynevezett átfúrások5 kimutatástáblázatokon keresztüli támogatását is.
Ezek az elsõ látásra szerény jelentõségûnek tûnõ elemek kiemelkedõen fontosnak, sõt kritikusnak bizonyultak a mindennapi munkában:
ha valamelyik költségnemnél/költséghelynél a
korábbi évekhez képest kiugróan magas értéket
tapasztalunk, akkor egy egyszerû „átfúrás” során talált kiugró tétellel (elemi tranzakció) egy
sor további kérdést lehet egyértelmûen megválaszolni, illetve lezárni. (Lásd 3., 4. ábra)
3. ábra

KIMUTATÁSTÁBLÁZAT ÖSSZEGZÉSEKKEL

A kontrollingrendszer – úgynevezett közvetlen adatkapcsolat segítségével – közvetlenül
a gazdasági rendszer fõkönyvi moduljából veszi
át az adatokat egy idõzített eljárás segítségével,
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4. ábra

IRATTÁR KIADÁSAI RÉSZLETESEN – ÁTFÚRÁS

minden nap elõre meghatározott idõpontban.
Az eljárás lefuttatása emberi beavatkozást nem
igényel. Ez az eljárás biztosítja azt is, hogy a
kontrollingkimutatások – webes megjelenésükben – minden nap aktualizálódjanak. Természetesen lehetõség van a frissítési procedúra manuális elindítására napközben is, ha a körülmények megkövetelik.

TAPASZTALATOK
A Felügyeleti Tanács részére több mint két éve
havi rendszerességgel készül a gazdálkodásra
vonatkozó átfogó beszámoló. Így viszonylag
gyorsan kiderül, ha egyes költségnemeknél kiugró értékeket tapasztalunk, „vészesen fogynak” az elõirányzatok stb. A modern többdimenziós adatbázisok által nyújtott változatos
szûrési, csoportosítási, ad hoc lekérdezési lehetõségek felhasználásával könnyû kimutatni,
hogy az egyes változások hátterében a gazdálkodásban bekövetkezett jelentõs változás vagy
például csupán az egyes tételek pénzügyi rendezésének idõbeli áthúzódása áll. Ezek nehézkes, tételes kimutatása, magyarázata régebben
sokszor elvette az idõt és energiát a valóban
fontos, tendenciaszerûen jelentkezõ változások
elemzésétõl.
Az eredményszemléletû vagy más néven
üzemgazdasági számvitel bevezetése már csak
emiatt is jelentõsen megkönnyítené a vezetõk
munkáját. Szerintünk azonban intézményi
szinten a hivatalos számviteltõl jelentõsen elté-

rõ szemléletû saját számvitelt kialakítani csak
jelentõs pluszerõforrások ráfordításával lehetséges, amennyiben az nem a jogszabályi elõírások által meghatározott rendszerre épül.
A kialakítás fontos tapasztalata az is, hogy
egy intézmény feladatainak felmérésekor nem
szabad csak a napi operatív munkát végzõk véleményére hagyatkozni. Õk ugyanis mindenképpen a saját szempontjaik és érdekeik alapján, egyfajta inputoldali feladatlistát tudnak és
akarnak meghatározni. A szervezet „Alapértékeibõl” (Mission Statement) és „Stratégiájából”
levezetendõ feladatok meghatározása, azonosítása a menedzsment joga és kötelezettsége.
A kialakítás folyamán szerzett tapasztalataink szerint a hivatalos számlatükröt is érdemes
lenne felülvizsgálni. Nem biztos, hogy szükséges az elõirányzati és teljesítési számlák ilyenfajta megkülönböztetése, s különösen nem a jelenlegi, úgynevezett egybefûzött módszerrel.
A hatékonyságmérési eszközök államháztartásban való alkalmazása véleményünk szerint lehetséges, ám tartalma biztosan más lesz, mint az
üzleti szféra módszereié. A legfontosabb hatékonyságmérési eszköz, a profit ugyanis eredendõen hiányzik, illetve a közfeladatok jelentõs
részében nem értelmezhetõ. (Kicsit tréfásan: a
közjó nem ügyfél az államigazgatási eljárásban.)
Mindenképpen érdemes viszont a közszolgáltatások közvetett és közvetlen költségeinek
meghatározása. Az így „beárazott” közszolgáltatások ráfordításai egyrészt összevethetõk más
hasonló szolgáltatások piaci áraival – ha található ilyen –, avagy alapot adhatnak bizonyos köz-
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szolgáltatások kiszervezése esetén a megfelelõ
árak megállapításához.
A PSZÁF kontrollingrendszere még nem
épült ki teljesen, messze van a véglegestõl,
jócskán van mit fejlesztenünk, csiszolgatnunk. A kialakítás során természetszerûen hibákat is elkövettünk: sok olyan részlet van,
amit mai tudásunk birtokában másképpen csinálnánk, illetve nem javasolnánk azoknak,
akik hasonló rendszer kialakításán gondolkodnak.
Sokáig hátráltatta a munkát például az is,
hogy a „külsõ” feltételrendszer sem volt mindig véglegesen kialakult, így például a központi
illetményszámfejtéssel összefüggésben sokáig
nem volt tisztázott, hogy a bérszámfejtési fel-

adatokat milyen formában – központosítottan,
avagy intézményi hatáskörben – fogja elvégezni a felügyelet. 2007-tõl azonban a felügyeleten
bevezetésre került az úgynevezett Nexon bérszámfejtési rendszer, amellyel lehetõség adódott a pontosabb, részletesebb bér-, munkaügyi, személyi, HR- stb. adatok feldolgozására,
elemzésére.
A Felügyeleti Tanács döntése alapján így
2010-ig a PSZÁF költség- és teljesítményértékelési rendszerének – minden eltérõ szakmai
sajátossága mellett is – minõségileg meg kell felelnie a modern világgazdaság üzleti-piaci
viszonyai között mûködõ (például multinacionális) vállalati és (nemzeti, illetve európai) közigazgatási egységeinél elvárt színvonalnak.

JEGYZETEK
1

Természetesen hasonló célokra használatos a költséghelyek rendszere is, de a feladatkódok sok esetben annál sokkal részletesebbek.

2

Ismeretes a költséghely/költségviselõ megkülönböztetés is, mint két egymástól teljesen független szempontrendszer alkalmazása is (például a 6-os számlaosztály, mint költséghely, 7-es számlaosztály, mint
költségviselõ) de ez a megkülönböztetés általában felesleges, ha a költséghelyek és költségviselõk nagyrészt átfedik egymást.

3

A táblázatokban szereplõ adatok nem valósak, a
véletlenszerûen generált tesztadatbázisból származnak!

4

A Microsoft Office webösszetevõk olyan ActiveXvezérlõk gyûjteménye, amelyek a Microsoft Office
programcsomaggal együtt bármelyik államigazgatá-

si intézménynél telepíthetõk. Ha a webösszetevõket egy-egy munkatárs gépére telepítették, az
Internet Explorer böngészõvel intraneten keresztül
nyílik lehetõség a weblapokon található számolótáblák, kimutatástáblázatok és diagramok interaktív
használatára. Ha a webösszetevõk egy adott kliensgépen nincsenek telepítve, ám a megvásárolt
Office-licenc lehetõvé teszi a belsõ hálózaton belüli terjesztést, akkor az összetevõk úgy is beállíthatók, hogy a felhasználóknak a böngészõ felajánlja a
webösszetevõk letöltését. A felhasználók ezáltal
anélkül is használhatják az adatelérési lapokat, hogy
a számítógépükön telepíteni kellene a teljes Officeprogramcsomagot.
5
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Átfúrásnak vagy drill through-nak azt nevezzük,
amikor a felhasználó egy adott összegzésre duplán
kattintva megtekintheti az adott összeget alkotó elemi tranzakciók listáját is.
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Tanulmányok, viták
a magyar gazdasági helyzetrõl
és a kilátásokról
MURAKÖZY LÁSZLÓ (szerk.):
Fecseg a felszín és hallgat a mély
Tudatok és tudatalattik
a gazdaságpolitikában
(Akadémiai Kiadó, 2007)
Merre tovább a magyarországi
reformokkal?
(Pénzügykutató Zrt., 2007)

A

Versenyképességi Évkönyv, 2007
(GKI Gazdaságkutató Zrt., 2007)
A magyar gazdaság növekedése és fejlõdése az
utóbbi években látványosan lemaradt a hasonló
helyzetû országokhoz, szomszédjainkhoz képest. Ezenközben még mélyebbé vált az ország
politikai megosztottsága, zuhant a politikai intézmények támogatottsága, romlott a kormány
szavahihetõsége bel- és külföldön, hosszú éveken át elmaradtak a szükséges szerkezeti átalakítások, ám nõtt az állam eladósodottsága.
A külsõ kényszerítõ tényezõk 2006 nyarán cselekvésre szorították a kormányt; az uniós konvergenciaprogram új gazdaságpolitikai pályát
jelölt ki.
Sokan éreztük úgy, hogy a közgazdasági, társadalomtudományi szakma jeles és befolyásos
mûvelõi a pályatévesztés idõszakában mintha
nem emelték volna fel messzire hallhatóan a
szavukat a már akkor is jól látható hibázások és
késlekedések ügyében. Az új gazdaságpolitikai
szakasz azonban serkentõleg hatott a gazdaság-

politikai eszmecserékre. Most számos kiadvány, kutatási jelentés, konferenciakötet foglalkozik egyfelõl a helyzet megértésével és az idevezetõ út vizsgálatával, másfelõl a kialakult
helyzetbõl kivezetõ utak keresésével. Az áttekintés keretében egy esztendõ termésébõl válogatok.
 Kezdjük a Muraközy László által szerkesztett tanulmánykötettel, amely Antal László,
Gyõrffy Dóra, Muraközy László, Török Ádám,
Bokros Lajos és Csaba László konferencia-elõadásait tartalmazza. A szerkesztõ annak magyarázatát keresi, hogy miként vált az 1990-es
években még élenjáró Magyarország a sorstársak között sereghajtóvá. „Lassuló gazdasági
növekedés, ikerdeficittel párosuló állandósult
államháztartási deficit, magas államháztartási
centralizáció, a nagy elosztási rendszerek mûködési zavarai és finanszírozási problémái,
emelkedõ államadósság, növekvõ kiábrándult-
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ság, az euró átvételének távolodása, a belsõ és
külsõ bizalom szertefoszlása, mind-mind súlyos és tartós problémákra utalnak, amit nem
lehet már egy-egy véletlennek vagy rossz gazdaságpolitikai döntésnek tulajdonítani.” (9. oldal) A szerkesztõi és szerzõi szándék az, hogy
az elmúlt hat évtized szembetûnõ hasonlóságainak, folytonosságainak, az ismétlõdõ jelenségeknek elemzésével többet értsünk meg a máról. Elõrebocsátom azon olvasói véleményemet, amely szerint a sok érdekességet tartalmazó esszékbõl az olvasó nem kap meggyõzõ választ az alapkérdésre: miként csúszhatott vissza
egy ország néhány esztendõ alatt egészében véve kedvezõ külsõ körülmények között.
A gazdaságpolitikai folytonosság kiemelése
ugyan ad bizonyos magyarázatot a ma bajaira,
de arra nem, hogy korábban, a '90-es években
miért álltunk jobban. A mélyen fekvõ tendenciák taglalása mellett mégiscsak érdekes és
hasznos lett volna a rossz gazdaságpolitikai
döntések okainak, mozgatóinak, motívumainak kritikai elemzését is olvasni; hiszen konkrét személyek, kormányok döntéseinek hatására nõtt rekordméretûre 2002-ben és 2006-ban
a költségvetési hiány, analitikusan vizsgálható
intézkedések nyomán indult neki ismét az ország eladósodása. Döntéskritika híján túl nagy
szerephez juthat a fátum, felmentést adva a közelmúlt tényleges hibázásaira, sõt a még most
elkövethetõkre is.
De lássuk azt a múltat, amely tanulságaival
segít kontextusba helyezni a mát és a ránk váró
holnapot. Az olvasót talán nem lepi meg megállapításom: a múltról legalább annyira eltérõ emlékeink vannak, mint amennyire másként látjuk
a jelent vagy a jövõt. Muraközy a politikai rendszerváltozásig visszalépve azt rója fel, hogy bár
a közgazdászok zöme számára hamar világossá
vált, hogy csak kapitalizmus jöhet, de ezt, „ha
visszaemlékszünk”, nem nagyon mondta ki
szinte senki Magyarországon, még a változások
politikai hordozói sem, ugyanakkor széles körben elterjedtek a „harmadik utas” elképzelések.

530

A realitásoktól való elszakadásra példának azt
hozza fel, hogy az „elsõ szabadon választott
kormány irreális módon a »szociális piacgazdaságot« ígérte, a »piaci szocializmus« helyébe.”
(37. oldal). Ezáltal – úgy érzi – nem húzott hazánk éles határvonalat a múlt és jövõ közé:
„A puha szocializmust követõ puha rendszerváltás, a demokratikus körülmények között is
megõrizte a lakossági fogyasztás preferálását
mint politikai legitimációs eszközt, annak minden veszélyes következményével”. (ugyanott)
Nehéz elhinni, hogy magyar közgazdászok
ne ismernék a szociális piacgazdaság fogalmát,
amely az európai alkotmánytervezetben ugyanúgy benne van, mint a lengyel vagy éppen a magyar alaptörvényben (annak preambulumában, a
legelsõ mondatban). Mi volt abban az irreális?
A szociális jelzõ – ezt Wilhelm Röpke, Eucken
munkássága, Adenauer kancellársága óta lehet
tudni – nem azt jelenti, mint ami a szociális nõvér szóösszetételben szerepel. Ellenkezõleg:
versenypárti, a monopóliumokkal szemben határozottan fellépõ, a kis- és közepes vállalkozások dinamikájára építõ rendszer, amely a boldogulást a foglalkoztatástól és nem az atyáskodó
államtól és költséges jóléti rendszerektõl várja.
Ezt akkor is jól lehetett érteni. Antall József
1990. május 22-i programbeszéde egyáltalán
nem hagyott kétséget, hogy az ország állapota
súlyos, gazdasági fordulat szükséges és piacgazdaság lesz. „Az közismert, hogy az infláció
mértéke meghaladja az évi húsz százalékot. Az
is, hogy nemzeti adósságunk több mint huszonegy milliárd dollár, s ez a legmagasabb fejenkénti összeget jelenti Közép- és Kelet-Európában. Az álfoglalkoztatás, a rejtett munkanélküliség a munkaerõ jelentõs részét alkotja.
Az infrastruktúra állapota fejletlen, s ez állítja
az egyik fõ nehézséget piaci nyitásunk elébe.
Az egészségügy helyzete katasztrofális, iskoláink kopottak és szegényesek.” – mondta a kijelölt miniszterelnök. (Antall József Országgyûlési Beszédei, 1990–1993, Athenaeum Nyomda
Rt., Budapest, 1994, 15. oldal)
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Az Antall-kormány részletes programja (A
nemzeti megújulás programja) nem hagyott kételyt afelõl, milyen rendszer felé kíván haladni a
polgári koalíció. A program ezzel a bekezdéssel
kezdõdik: „A kormány gazdaságpolitikájának
alapvetõ, átfogó törekvése a gazdasági rendszerváltás megvalósítása. A program ezért a megelõzõ negyven évben kialakult, lényegében mûködésképtelenné vált – alapvetõen állami irányításra és gyámkodásra, külsõ elzárkózásra
épülõ – gazdálkodás helyett új, életképes piacgazdasági rendszer alapjainak megteremtését
tûzi ki célul: a magyar viszonyoknak megfelelõen, a sikeres nyugat-európai országok tapasztalatainak felhasználásával. Ez az új rendszer a
világpiacba integrálódó, a magántulajdon elsõdlegességére épülõ modern európai szociális
piacgazdaság.” (A nemzeti megújulás programja, A köztársaság elsõ három éve, Miniszterelnöki Hivatal, Budapest, 1990. szeptember, 13.
oldal – eredeti kiemelések).
Más lenne, ha a szerzõ azt mondaná: a társadalom nagy része nem szívesen nézett szembe a helyzettel, illúziókat táplált az átmenetet
illetõen, meg sem hallotta vagy nem igazán értette az új modell lényegét. Ebben biztosan
rengeteg igazság van; de az, hogy a politikai
osztály nem használta a kapitalizmus fogalmát, aligha érv a harmadikutasság mellett. Ma
se nagyon használjuk a kapitalizmus szót, különféle okokból.
 Ha exponáltam a múlt egyik pillanatával
kapcsolatos különvéleményemet, hadd hozzam
ide egy másikat, amely a kötet visszatérõ referenciája. Muraközy a magyar gazdaságtörténelemben ritka „világosabb pillanatként” élte meg
a Bokros-csomagot, amellyel úgymond az
1994/95-ben fenyegetõ válságot sikerült elkerülni. (39. oldal, 81. oldal) Hasonlóan pozitív
példaként utal az 1995-ös csomagra Antal László, mint a nemzetközi intézmények szerint is
példaértékû radikális kiigazításra. Ahol ebben a
kötetben egyáltalán elõfordul a Bokros-csomag, az mindig, mint vitán felülálló pozitívum

jelenik meg a hibákkal és mulasztásokkal teli
magyar múltban.
Nem kívánom az 1995-ös kiigazítást egy recenzió keretében elemezni; személyes értékelésemben egyébként is erõsen elválik a szóban
forgó kormánynak és koalíciónak a hatalomra
kerüléstõl, 1994 nyarától 1995. márciusig folytatott tevékenysége, és magának a radikális
(Bokros–Surányi) csomagnak az ügye. Két dolgot azonban kénytelen vagyok megemlíteni.
A magyar közéletnek, a közgazdasági, társadalomtudományi szakmának ez igen vitatott eseménye, ám akik ebben a kötetben azt referenciaként kezelik, még csak említést sem tesznek
az esetleges kritikákról, ilyen szerzõt nem idéznek. Holott a könyv témájához szorosan hozzátartozó másik vonatkozás: bizony megeshet,
hogy pontosan a csomag – és e vonatkozásban
nem releváns, hogy a nemzetközi intézmények
szerint példaértékû avagy nem – fordított el sokakat a rendszerváltozást addig igenlõ, de legalábbis elfogadó, annak értékeit respektáló választók közül a reformoktól és tolt át a kötetben sokat kárhoztatott populizmus felé.
A csomagnak nem is a reálhatását, hanem
eszközeit (a meglepetésinflációt, a lakossági
túlfogyasztás okolását, a pökhendi stílust, a
rossz elõkészítésbõl adódó alkotmányossági
hibák sorát) érdemes lett volna higgadtan újraértékelni, de legalább egy hipotézisként azt is
megvizsgálni, hogy egyensúlyjavító hatásáért
nem fizettünk-e túlzott rendszerlegitimációs
árat. Egy Medián-felmérés szerint 1995 a fordulópont a piacgazdasági értékek támogatottságának máig tartó összeomlásában – errõl
magam is írtam. [Bod Péter Ákos: Államháztartási hiány és társadalmi deficit (In:
Granasztói – Kodolányi (szerk): Magyarország ma és holnap, Magyar Szemle Könyvek,
2007] Hogy a csomag érdemeit illetõ kételyekkel nem vagyok egyedül, ahhoz egy másik, itt
recenzeált tanulmánykötetbõl Gombár Csaba
nézetét is idézhetem: „Többen szokták a Bokros-csomagot pozitív reformlépésként emle-
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getni. […] politikailag, mint reform egyértelmûen kudarc volt. Sem a kormányzópárt nem
fogadta el, mint késõbb kiderült, maga a kormány sem, nem is beszélve a társadalomról.
A reform pedig politikai tevékenységsorozat,
itt nem lehet csupán elvont szakmai racionalitásokkal operálni.” (Merre tovább a magyarországi reformokkal? Pénzügykutató Zrt., 2007,
250. oldal)
Ismétlem, nem a magam múltértékelését kérem számon másokon, e fontos konkrét referenciaügyben is csupán azt várnám el, hogy a
múlt elemzõjében legalább átvillanna a kétely:
talán a Bokros-csomag nem a ritka tiszta pillanatok egyike, hanem egy addig már többször is
alkalmazott kampányszerû kiigazítás újabb
applikálása – immár demokratikus viszonyok
között. Hiszen a könyv elemzõinek többsége
még emlékezhet az elõzõ rendszer keretében
1979-ben, 1986-ban alkalmazott hasonló öszszetételû kiigazító csomagokra (leértékelés, államikiadás-mérséklés, bérvisszafogás, hatósági
árak megemelése és a jövedelmek elinflálása).
A magyar mainstream tekinthet felõlem úgy az
1995-ös kiigazításra, mint a Kádár-korszakkal
való szakításra, de attól még reflektálhatna az
akkori és a késõbbi reformcsomagokra (ideértve a 2006. õszit is), amelyeket jó kádári szokás
szerint a felvilágosult hatóságok alkalmaznak –
külsõ kényszerítõ körülmények hatására – a
vonakodó és értetlen lakossággal szemben.
Másfelõl valóban különös, hogy minálunk
milyen szabályossággal váltogatják egymást a
politikai ciklushoz köthetõ gazdaságpolitikai
szakaszok. Korábban a pártkongresszusok évében jött a lazítás és hangulatjavítás, amit majd
gyors megszorításos kiigazítás követett – Antal
László szavai szerint: reformpangások és reformhullámok váltogatták egymás. Most a parlamenti választások évében fut el a költségvetés, majd az új kormány – az elõzõt hibáztatva
– a ciklus közepén korrigál: az államháztartási
hiány a két választás között, a félidõben a legkisebb. Azután pedig a választásokhoz köze-
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ledve finoman vagy leplezetlenül, de költekezni
kezd a kormány és ezzel egy új eladósodási ciklus indul el.
 Ebbõl a trendbõl kilóg az 1990-es év, amelyet – jó tudni, hogy ilyen egyáltalán létezhet –
kiegyensúlyozott költségvetéssel, sõt egy csekély szufficittel zárt az Antall-kormány. Megütközve olvastam viszont az ehhez fûzött kommentárt: „Sajátos a politikai rendszerváltás éve,
hiszen a Világbank által (is) erõltetett megszorítások következtében a Németh-kormány lényegében nulla százalékos deficittel adta át
1990-ben az államháztartást. A demokratikus
kormányok, formálisan innen, nulla deficitrõl
indultak” (Muraközy, 86. oldal). Ez egyszerûen
nem igaz. Az elsõ szabad választást megelõzõ
hetekben hazánk közel jutott az államcsõdhöz,
nem kis mértékben azért, mert 1989 végén felszínre került a Valutaalapnak átadott adatoknál
a „misreporting” (téves adatközlés) – ami az
adathamisítás nemzetközileg elfogadott elnevezése. Az IMF (és természetesen nem a Világbank!) felmondta az érvényben levõ kölcsönszerzõdést és csak újabb, immár szigorúbb feltételek mellett volt hajlandó hitelt nyújtani: további liberalizálást és 10 milliárd forintnál nem
nagyobb költségvetési hiányt fogadtatott el.
A kimenõ kormány 1990. március 14-én írta alá
a megállapodást, az ország népe az elsõ választási fordulóban március 25-én járult az urnákhoz. Az ügyvezetõ kormány a már jóváhagyott
energiaár-emelési csomaggal is megvárta az új
kormányt: amely az év nyarán, majd – az ismert
izgalmak közepette – az év októberben másodszor is emelt a benzin és minden más energia
árán.
Ezt a helyzetet és IMF-szerzõdést örökölte a
demokratikusan megválasztott új kormány,
nem pedig egyensúlyban lévõ államháztartást.
Továbbá addigra gyakorlatilag kiürültek a devizatartalékok (hiszen a Németh-kormány 1989ben a balul sikerült Gorenje-akció során a
„közhangulat-javító intézkedések” keretében a
megemelt turistaellátmányra fordította az

 SZAKIRODALMI SZEMLE – Könyvekrõl 

MNB maradék nemzetközi tartalékát). Mindebbõl roppant különös arra következtetni,
hogy a demokrácia nálunk nulla deficittel indult volna.
 Gyõrffy Dóra a szocialista rendszer örökségével foglalkozó fejezetében plauzibilis képet
fest a magyar (kelet-közép-európai) társadalom
mentális változásairól. Eszerint a hátrahagyott
reformszocialista rezsimrõl irreális (a valóságosnál sokkal kedvezõbb) kép élt az emberekben, míg az államtól irreálisan sokat vártak el.
Ebbõl szükségszerûen fakadt 1990 után a kiábrándultság és csalódottság, amihez hozzájárul
az állammal szembeni nem polgári viselkedés:
adóelkerülés, normasértés, trükközés; az elégedetlenség hatására a politikában megerõsödik a
populizmus. Felszínre jut az államszocializmusban elsajátított szabálykerülõ magatartási
minták öröksége. „Amennyiben a vezetõ réteg
arra szocializálódott, hogy a szabályok megszeghetõk, az ígérgetésnek a létezõ költségvetési korlátok nem fognak gátat szabni, hanem
különféle trükkök régén ugyanúgy a kijátszásukra törekszenek, mint az állampolgárok az
adók ügyében.” (152. oldal) Innen egyenes út
vezet a költségvetési hiányhoz, onnan a gazdasági növekedés lassulásához és a rendszerbõl
való jogos kiábrándultsághoz. A következtetés:
a paternalizmus és a szabálykerülõ magatartás
szocialista hagyományainak továbbélése mellett az új demokráciákban nem kivételes eseménynek, hanem a normális állapotnak tekinthetõ a költségvetési hiány. A térségben a szerzõ szerint csak külsõ tényezõk tudják ezt a tendenciát ellensúlyozni, mint a balti országokban
vagy Bulgáriában.
A rögzített valutaárfolyam, illetve a valutatábla mint árfolyamrendszer valóban kiköveteli
az államháztartás egyensúlyban tartását, sõt a
szufficitet. Hogy ez mennyire tekinthetõ külsõ
tényezõnek, az ízlés kérdése, hiszen az illetõ
országok politikai elitje az erõs árfolyam rendszerének megválasztásával tudatosan döntött
arról, hogy a büdzséje nem lehet deficites. Re-

ánk nézve sok tanulsággal járó tény az, hogy a
volt tervgazdaságok egy nagy részének nem
okoz gondot a költségvetési hiány mértéke,
másoknak – leginkább nekünk – tartósan bajunk van a büdzsével.
 Török Ádám visszatekintõ elemzésébõl
érdemes kiemelni a privatizációval kapcsolatos
mai tudásunkat a két évtizeddel ezelõtt uralkodó felfogáshoz képest. Az akkor elterjedt – szavai szerint „naiv” – irányzat a minél gyorsabb
magánosításban, a tulajdonszerkezeti átalakulás
felgyorsításában látta a megoldást az átalakulási
válságra. Ezzel szemben a „komplex” felfogás
szerint meg kell teremteni a fogyasztóvédelmet,
a tõkepiaci privatizáció eszközeit, érvényesíteni
kell a versenyszabályozás normáit, a megfelelõ
társaságirányítási (corporate governance) kereteket. Nálunk erõs nyomás nehezedett a kormányokra – külföldi tényezõk részérõl is – a minél
gyorsabb magánosítás mellett, de most már
látszanak a gyorsaságra és bevételnövelésre
törekvés hátulütõi, egyebek mellett az elégtelen demonopolizációnak betudható költséghátrányok, versenyhátrányok. Itt érdemes
visszautalni a szociális piacgazdaság normáira:
ha az elmúlt idõszakban valóban jobban lehetett volna érvényesíteni a nagy állammal és a
big business-szel szemben egyaránt fellépõ
Sozialmarktwirtschaft szempontjait, akkor nagyobb foglalkoztatással és egészségesebb vállalati szerkezettel léptünk volna be az unióba,
következésképpen a csatlakozást megelõzõ és
követõ növekedésserkentõ hatásokból többet
tudtunk volna kihozni.
 A tanulmánykötetben Bokros Lajos az állami alkat torzulásának eredetét elemzi. Szemben sok mai vélekedéssel, reálisan látja a tervgazdaság megreformált változatának (így a gulyáskommunizmusnak) valós teljesítményét,
pontosabban annak hiányát. A jugoszláv szocializmus állt még talán legközelebb a piacgazdasághoz, ott a hatékonytalanság az inflációban
nyilvánult meg. A lengyel–magyar változat sem
a krónikus (román mértékû) hiányt, sem a vi-
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szonylag tartósan nagy inflációt nem engedte
meg, így ezekben az országokban a gyenge hatékonyság a drámai mértékû külsõ eladósodásban tört felszínre. „A hiány és az infláció ordítóan látszik, minden nap drámaian érzékelhetõ.
A hiány és az infláció azonnali veszteségrendezést jelent, azt, hogy a rendszer termelõi
hatékonytalansága egyidejûleg a fogyasztókon
csattan. A külföldi eladósodás mértéke viszont
egy érdektelen makroszám, ráadásul könnyen
titkosítható. […] Itt is van veszteségrendezés,
de elsõsorban a jövõ nemzedékei terhére.”
(238. oldal) Az adósság kapcsán az állam és társadalom kölcsönösen becsapják egymást a pillanatnyi viszonylatos jólét fenntartása érdekében. „Alapvetõen ebben gyökerezik a politikai
rendszerváltást követõ átmeneti korszak magyarországi államának és társadalmának napjainkra is kiható, súlyos alkati torzulása” – vonja
le a következtetéseket. (ugyanott)
 Érdekes Csaba László fejtegetése arról,
hogy a hosszú távú pályafüggõség (útvonalfüggõség, path dependence) többet megmagyaráz a
volt szocialista államok mai széttartó fejlõdésébõl, mint a kormányaik által alkalmazott politikai kurzus, ideológiai értékrend. Az is látható,
hogy az átalakulás során felszínre jutó szegénységnek két fõ összetevõje van: a munkapiac és
az oktatásügy; míg az elsõn a deregulálás és a
gyors növekedés tud segíteni, addig a képzettséghiányból adódó feszültségeket nem orvosolja a növekedés. Olvasatomban a pályafüggõség mélyen fekvõ kulturális és társadalomszerkezeti tényezõk tartós fennállásán keresztül
hat, de a sikeres és sikertelen politikai kurzus,
az esély szakszerû megragadása vagy éppen elpasszolása terén bõven vannak választási lehetõségei a nemzeteknek.
* * *
Konferenciasorozatok foglalkoztak a 2006. évi
választás utánra idõzített konvergenciaprogram
és a kapcsolódó intézkedések ügyeivel. A Pénzügykutató Zrt. Merre tovább a magyarországi
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reformokkal? címû kiadványából már idéztem.
A kutatóintézet által szervezett vitasorozatban
téma volt a nyugdíjreform, az egészségügyi reform, a területfejlesztési és önkormányzati, valamint az oktatási reform. Továbbá érdekes
konferenciának volt tárgya a köztársaság alkotmányos rendje. Végül az elkerülhetetlen téma:
merre tovább az adórendszerrel. Mivel ezeken a
konferenciákon több elõadó és számos hozzászóló mondanivalója hangzott el, a kiadvány
üzenetét nehezebb összefoglalni, mint egy tanulmánykötet. Az idõ is túllépett bizonyos témákon, hiszen például a 2006. októberi egészségügyireform-tervek és a mai állapotok között
meglehetõs szakadék tátong.
Talán a legizgalmasabb téma a nyugdíjrendszer, mivel nyilvánvalóan szükség van tényleges
átformálásra (ami ugyebár a reform szó eredeti
jelentése); miközben alapkérdésekrõl is folyik
még a tartalmi és tartalmas vita. Legyen-e mindenkinek állampolgári jogon járó alapnyugdíj,
elkerülendõ a százezres méretekben ránk váró
biztosítatlanságot és emiatti öregkori mélyszegénységet (Augusztinovics Mária), hiszen a ma
még nem nyugdíjas népesség 21 százaléka
egyetlen napnyi nyugdíjjogosultságot sem
szerzett. Vagy pedig a nyugdíjrendszer alapfeladata (az idõskori jövedelempótlás) maradjon-e
meg biztosítási alapon; az általános adóbevételbõl finanszírozandó alapnyugdíj sokba kerülne,
és a potyautasokat visszamenõlegesen és elõre
is torz módon ösztönözné a járulékelkerülésre
(Bokros Lajos).
A potyautazás természetesen elõkerül az
egészségügy és más társadalmi szolgáltatórendszer témájában is. A vitázó felek valós és jó érveket alkalmaznak a vizsgált szakpolitikai kérdésekben; ezekre itt nem lehet érdemben reagálni. Egy közös vonatkozást azonban ki kell
emelnem: az államhatalom felelõsségét. Nem
hinném, hogy a nyugat-európai normát jóval
felülmúló magyar potyautazási jelenségnek
nemzetkarakterológiai eredete lenne, de még a
pálya- (vagy útvonal-) függõség sem teljes ere-
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jû magyarázat, hiszen például a szlovák, észt
vagy szlovén adózási adatok mind jobb adómorálról tanúskodnak, holott egyaránt volt szovjet érdekszféráról van szó. Az adót, társadalombiztosítási hozzájárulást kivetik és beszedik
(ha beszedik), csakúgy, mint ellenõrzik a jegyeket a tömegközlekedési eszközön vagy nem (és
akkor gyakori a bliccelés). A budapesti tömegközlekedésben egy ideje ismét vannak ellenõrök, és zuhant a potyautazási gyakoriság.
A nagy társadalmi rendszerek potyautasainak
morális okolása helyett ideje lenne rákérdezni
azoknak a felelõsségére, akik a fizetésüket a
társadalom- és nyugdíjbiztosítás területén
egyebek mellett azért kapták/kapják, hogy a
deviánsokra szûküljön a nemfizetõk köre.
A nagyközönség korholása helyett sokkal
hasznosabbnak gondolom annak a kérdésnek a
feltételét, hogy az állam, a közhatalom fontos
társadalmi és gazdasági ügyekben miért nem
volt képes kielégítõ hatékonysággal elvégezni
feladatait.
Nem mintha minden rendben lenne a magyar társadalommal. Sokoldalú látleletet állít ki
viszonyaikról a GKI Gazdaságkutató Zrt. Versenyképességi Évkönyve. Az üzleti versenyképességgel szorosabb, távolabbi kapcsolatban álló magyar indikátoroknak elmúlt néhány év
alatti alakulása jelzi relatív ütemvesztésünk ismert trendjét, de az adatsor viszonylag keveset
tesz hozzá ismereteinkhez, hiszen hirtelen törések és kiugrások ritkák az iparszerkezetben, a
tõke be- és kiáramlásában. A nemzetközi öszszehasonlítás azonban sok érdekes szempontot
tesz hozzá helyzetünk megítéléséhez. Az adatok nem igazolnak vissza bizonyos elterjedt
sommás nézeteket hazánk állapotáról, és inkább azokat a kutatói, elemzõi véleményeket
támasztják alá, amelyek a magyar társadalom
tagoltságát, töredezettségét felismerve óvnak
az egyenmegoldásoktól. Nem igaz például az a
gyakran hallható vélemény, hogy nálunk az emberek keveset dolgoznak: nemzetközi mértékben ugyan valóban kevesen állnak munkában,

de azok viszont igen sokat dolgoznak.
(145–147. oldal) A tényadatok és üzleti megkérdezéses módszerrel nyert adatok szerint az
sem igaz, hogy Magyarországon sokat költenénk oktatásra, különösen a gazdaság számára
nem releváns tárgyakra és ismeretekre. Nemzetközi viszonylatban mérsékelt az oktatási
közkiadások aránya (mondjuk a cseh, észt,
szlovén szinthez képest), és a felmérések szerint oktatási rendszerünk az európai átlagnál
jobban igazodik az üzlet igényeihez. (152–157.
oldal) Azt tudjuk, hogy gazdaságunk duális
szerkezetû, de az arányok nem mellékesek;
nos, az amerikai munkatermelékenységhez képest úgy állunk átlagosan az 50 százalékos szint
környékén, hogy a magyarországi nagyvállalatok mûködési hatékonysága eléri a német, osztrák, francia mértéket, de a kkv-szektor hatékonysága a román és bolgár szintû vagy az alatti. (48. oldal)
***
A GKI Gazdaságkutató Zrt. részletes, ágazati
elemzéseket is közzétett Cikkek a cakkokról –
Múltelemzés és jövõkép címû kiadványában,
amelyet Karsai Gábor és Vértes András szerkesztett. A karcsú kötet felöleli a szolgáltatási
ágazatok, az ingatlanpiac, a mezõgazdaság, az
infokommunikáció, az energiaszektor ügyeit,
kitér a foglalkoztatási és oktatási politikára, a
települési ügyekre. Az ágazati elemzések bemutatására itt nincs hely. Az általános gazdaságpolitikai témájú cikkek közül figyelemre érdemes Losoncz Miklós írása [Csatlakozási
(v)álság], amely blikkfangos címe ellenére
tényszerû, bizakodó, sõt helyenként kincstári
optimista elemzés az uniós taggá válás óta eltelt
idõrõl: a tagság gyorsítja a növekedést, erõsíti a
versenyt és ezzel fékezi az inflációnkat, kiszabadított minket a fizetésimérleg-korlát hatásai
alól, a csatlakozástól a középosztály erõsödése
és a társadalmi csoportok közötti kohézió javulása várható. A mai stagfláció közeli állapotunkban azonban az egy évvel ezelõtt írt elem-
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zés valahogy túl rózsaszínûnek látszik, vagy pedig a tudottnál is hibásabb az a gazdaságpolitikai kurzus, amely ilyen kedvezõ körülmények
és feltételek közepette a mai helyzethez vezetett. A gazdaságpolitikai teljesítményre nézve
inkább kritikusabb Akar László és Kopik Tamás
tanulmánya (Göröngyös úton az euró felé) és
közismert optimizmusa ellenére árnyalt képet
fest Vértes András záró tanulmánya (A magyar
gazdaság versenyképessége).
Mit tudunk meg az elemzett mûhelyekben
folyó munkálatokból, a kutatási anyagokból és
konferenciatanulmányokból? A demográfiai és
a (legális és kielégítõ jövedelmet hozó) foglalkoztatási szerkezet gyengéi a társadalom túlontúl nagy hányadát tette függõvé az állami újraelosztástól már az 1960-as évtizedtõl; a reformszocialista idõszak érdemes hatékonyságjavulást nem hozott, és a pszeudópiaci normák elterjedése csak látszólagos elõnyt nyújtott a késõbbiek során. A reálgazdaságban ugyan mélyreható, radikális változások mentek vége a
rendszerváltozás kezdetén és ezek következtében más sorstárs országokhoz képest hamarabb
váltunk képessé a külföldi tõke (valamint technológia, vezetési gyakorlat) befogadására,
azonban a továbblépéshez – és fõleg az uniós
csatlakozásból adódó növekedési impulzusok
kihasználásához – egy új modernizációs és
szerkezetváltási szakasz sikeres teljesítésére
lett volna szükség.
Itt nyilván elválnak a személyes vélemények,
mert a magyar értelmiségen belüli tendenciák
egymástól meglehetõsen eltérõ módon értelmezik az utóbbi évek történéseit, ki-ki másképpen
porciózza ki a felelõsséget a döntéseket megho-
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zó és befolyásoló szereplõk között. A végeredmény azonban: A Magyar mess – ahogy az
Economist írja (2008. március 27.), azaz jó kis
magyar káosz. A következményeket is felmutatja a brit szaklap cikke: a szomszéd nemzetek, ha
még nem kerültek elénk, akkor ezt hamarosan
megtehetik. Az a körülmény, hogy a nekünk túl
nehéznek bizonyuló feladatokat (az adó- és szociális rendszer átalakítása, a közös európai valuta
átvételi kritériumainak teljesítése) mások kellõ
erõfeszítéssel képesek elvégezni, lassan azokat is
kezdi foglalkoztatni minálunk, akik hajlamosak
általános magyarázatot és egyben felmentést adni a magyar bajokra.
A túl sok alkalmazkodásba való belefáradás
(adjustment fatigue) lehetne jól képviselhetõ
magyarázat a korán és erõsen kezdõ magyar átalakulás késõbbi ütemvesztésére. Viszont én
más következtetésre jutottam a sokoldalúan
adatolt problémák láttán: nem az a baj, hogy túl
sok volt a reform, a változás és az alkalmazkodási kényszer, hanem éppen ellenkezõleg: túl
kevés. Gyakran ugyanazok bukkantak fel új
arcként a közéletben, akik már egy korábbi
rendszerben is gyakorolták mesterségüket, túl
gyakran ugyanazt a kormányzati fogást próbálták ki a társadalmon. Olyan társadalmon, amely
belsõ viszonyait tekintve túl sokat megõrzött
abból a szisztémából, amely – reformált vagy
eredeti formájában – történelmileg versenyképtelennek bizonyult.
Feltorlódtak hát a teendõk és kevés területrõl lehet jó szívvel elmondani, hogy legalább a
szakma tudja, mit kellene tenni.
Bod Péter Ákos
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Üléspontok és álláspontok,
avagy mit rendez el
a „láthatatlan kéz”?
Gondolatok három könyv kapcsán
„Az egyik fontos különbség ideológia és tudomány
között, hogy a tudomány felismeri a tudás korlátait.”
(J. Stiglitz: A globalizáció és visszásságai,
238. oldal)

JOSEPH STIGLITZ
A globalizáció és visszásságai
(Napvilág Kiadó, 2003)

JOSEPH STIGLITZ
A viharos kilencvenes évek
(Napvilág Kiadó, 2005)

ALAN GREENSPAN
A zûrzavar kora
(HVG Könyvek, 2008)

A

A hazai közgazdasági közbeszéd – miközben
azt gondolja, hogy benne van a fõáramban –
meglehetõsen provinciális. A fõáramba való
besimulás illúzióját keltheti, hogy a felsõoktatás egyre inkább külföldi tankönyveket használ, ezek pedig olyan történelmi tapasztalatok
többé-kevésbé jó „derivátumai”, amelyeket a
hazai olvasó, különösen, ha diák, nem ismer.
Így alakul ki egy olyan közgazdasági világkép,
amelyet magam „emergonomics”1-nek nevezek, amit magyarul talán a fejlõdõ országokon
belüli fogyasztásra szánt közgazdaságtannak
mondhatnánk. Persze a hazai közbeszédben

alkalmazott emergonomics az említett provincializmus által tovább terhelt. Sok évtizedes
oktatói tapasztalataim alapján mondhatom,
hogy a közgazdász szakma ilyen intellektuális
beszûkülése valódi veszély a világnak ezen a
fertályán. Éppen ezért számít mindig ünnepnek, amikor e beszûkült és leegyszerûsített
szemlélet kereteit feszegetõ könyvek kapnak
fordítások révén nagyobb hazai publicitást.
Ezért fontos, hogy a Nobel-díjas Stiglitz professzor és a nemrégiben leköszönt „örökös”
FED elnök Greenspan könyve a magyarul olvasók kezébe kerülhet.2
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A két szerzõ a mai világ döntõ közgazdasági
kérdéseit feszegeti igen különbözõ megközelítéssel és gyökeresen eltérõ következtetésekre
jutva. Mindkét könyv a maga módján enyhíthet
a hazai szakmai és politikai provincializmuson.
Stiglitz munkássága alapján a hazai közvéleményben árnyaltabb képet kaphatunk az úgynevezett washingtoni konszenzus által javasolt
gazdaságpolitika eredményességérõl éppúgy,
mint a nemzetközi pénzügyi egyensúlytalanság
természetérõl. Greenspan – miközben maga
következetesen a washingtoni konszenzus talaján érvel – érzékletesen mutatja be az angolszász corporate governance árnyoldalait éppúgy, mint ahogy általa leszünk néhány illúzióval
szegényebbek azzal kapcsolatosan, hogy a független költségvetési hatóság a gyakorlatban
mennyire alkalmas a politikai voluntarizmus
megfékezésére. (11. fejezet)
Ez a sajátos komplementaritás adott apropót
arra, hogy a párhuzamos recenzió mûfaját válasszam ahhoz, hogy minél szélesebb kör számára kedvet csináljak e könyvek figyelmes elolvasásához és a mondanivalójukon történõ elgondolkodáshoz. A két szerzõ igen különbözõ
értékekbõl indul ki, életkoruk és életpályájuk
eltérõ. De nemcsak a témák hasonlósága, hanem a pályák közös metszéspontjai (az USA elnökének gazdasági tanácsadó testületi elnöksége3, pénzügyi szervezetek vezetõ posztjain eltöltött idõ, ugyanazon eseményeknek aktív végigélése stb.) is alkalmassá teszik a köteteket
arra, hogy párhuzamosan elemezzük õket. Az
elemzés azt is megmutatja, hogy – szemben az
emergonomics sugalmazásával – a közgazdaságtanban n(s)incs egyszer s mindenkorra érvényes igazság.
Azt gondolom, ahhoz, hogy ne vesszünk el a
tárgyalt könyvek gondolati gazdagságának
részleteiben, érdemes néhány alapkérdés mentén haladni. Ilyen alapkérdés, hogy a piac és a
verseny, amelyet az angolszász irodalom elõszeretettel mutat be a „láthatatlan kéz” metaforájával, mennyire képes a gazdaság adekvát és
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uralkodó koordinációs mechanizmusaként mûködni. Hasonlóan fontos probléma – az elõbbi
alapkérdés egy aktuális változata –, hogy miként értékelhetjük a globalizációnak nevezett
folyamatot. A láthatatlan kéz totális diadala-e,
vagy a nemzetek feletti kormányzás létrejöttének folyamata, amely a gazdasági-politikai erõcentrumok interakcióinak és e mögött a globális pénzügyi piacok hatásainak együtteseként
valósul meg?

AZ ÉLES SZEMÛ ELEMZÕ ÉS IDEALISTA
GONDOLKODÓ
Alan Greenspan életrajzi ihletettségû könyvében bemutatja személyes sorsának, világnézetének és szakmai karrierjének alakulását és
eközben megismerhetjük szakmai krédóját.
A szerzõ nem tagadja konzervativizmusát. Ezt
nemcsak az jelzi, hogy apai „örökségként” a
pénz világához kötõdött, de zenei ízlésében is
elutasította a könnyûzene 1960-as évekbeli
forradalmát. A könyv gondolati íve világos
ideológiai hitvallás a piac és az Amerikai Egyesült Államok felsõbbrendûsége mellett. Szokatlan, szinte krimiszerû indítással a 2001.
szeptember 11-i eseményekkel kezdi a történetet, és a gondolatmenet oda is tér vissza.
Eszerint az emlékezetes esztelen terrortámadás olyan fordulópont, amely mintegy külsõ
sokként képes lehet a gazdaság öntörvényû,
piaci alapokra helyezett diadalmas fejlõdését
megakadályozni. Ez a korszakolás kissé erõltetettnek tûnik, kicsit olyan érzése van a közép-európai olvasónak, mintha az elsõ világháború kitörése és a jegybankelnök által idealizált aranystandard összeomlásának oka a
Habsburg-trónörökös szerbiai meggyilkolása
lett volna. Közgazdasági krédóját metaforákkal a „láthatatlan kéz” (Smith), a „teremtõ
rombolás” (Schumpeter) érzékelteti. Életpályája azonban nem predesztinálta arra, hogy az
általa talán nem is teljesen megértett két uni-
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verzális zseni életmûvét a maga teljességében
magáévá tegye. Jegybankelnök szerzõnk az
egyes konkrét közgazdasági-üzemgazdasági
kérdésekben hûvös, távolságtartó, és ami a
legfontosabb, szakszerû elemzõ. A folyamatok
tendenciái értelmezésének számos fogását tanulhatja meg tõle a kezdõ és nem csak kezdõ
szakember – gyakorlati kérdésmegoldásai helyenként kimondottan imponálóak. A különbözõ pénzügyi problémák mögött kereste és
meg is találta a reálgazdasági hátteret, kitûnõ
faggatója a statisztikáknak és gazdasági indikátoroknak. Ugyanez nem mondható el
makroökonómiai kérdésekben kialakított véleményérõl. Látóköre meglehetõsen egyoldalú, üléspontjából adódóan gazdaságpolitikai
horizontja nagyjából az inflációig terjed. Ez
azért is meglepõ, mivel a könyv olvasásakor a
reálgazdasági folyamatok avatott elemzõjét ismerhetjük meg személyében. Gazdaságtörténeti érvanyaga meglehetõsen szelektív, a közgazdasági elméletekben némileg járatlan ember képe rajzolódik ki önéletírásából. A szerzõ szakmai horizontját jól jellemzi, mely kortárs szaktársai nem kaptak helyet olvasónaplójában: Arrow, Buchanan, Galbright, Stiglitz,
Tobin, hogy csak néhány nevet említsek.
Olyanok, akik a könyvben tárgyalt kérdésekkel meglehetõsen behatóan foglalkoztak. Például Stiglitz „kiretusálása” azért is érdekes,
mivel õ Clinton elnök idõszakában az elnöki
gazdaságpolitikai tanácsadó testületének elnökeként szoros együttmûködésben állt
Greenspannal. Stiglitz nem kritika nélkül, de
meglehetõsen árnyaltan elemzi a FED elnökének tevékenységét.
A könyv önéletrajzi részei hasznos betekintést nyújtanak az USA történelmének egy meghatározó idõszakába, a hatalompolitika kuliszszatitkaiba. A világ ama felén természetes és
nem szégyellnivaló, hogy adott esetben egy
szakember a nemzetbiztonsági szolgálatok
megbízásából is tevékenykedik (lásd 6. fejezet).
Érdekes kép rajzolódik ki arról, hogy a világ ve-

zetõ hatalma miként viszonyult a világ többi
részének (the Rest of the World) folyamataihoz,
vezetõihez. Igen tanulságos, akár gyakorlati
üzenettel is bír az a tény, hogy a FED akkori elnöke a Csehországban zajló Klaus-féle
„Potemkin-reformokat” látta a legradikálisabb
rendszerváltó átalakításnak, miközben ebben
az idõben éppen ott történt a legkevesebb – ami
persze nem biztos, hogy a cseh gazdaság kárára
lett volna. Az is tanulságos, hogy a gyakorlatban ortodoxabb, ha úgy tetszik „éltanuló” magyar átalakulási politika még említésre méltónak sem találtatik.
A szakmai fejezetek közül elsõsorban a monetáris irányítás kulisszatitkait, a politika és a
monetáris politika találkozási pontjait bemutató részek érdekesek. Feltûnõ, hogy a konkrét
FED-akciók, azok indokai, végrehajtása, a
szerzõ konkrét értékelése és a jegybankár közgazdasági credója ezeknél a részeknél mennyire
nincs összhangban. Akár a „Fekete hétfõ”, akár
más események (az USA takarékpénztárainak
bukása, a mexikói hitelválság, távol-keleti válság, a dotcom buborékok kipukkanása) akár
éppen a „láthatatlan kéz” bizonyos esetekben
tapasztalható tehetetlenségének általánosítható
bizonyítékai is lehetnének. Élete legnagyobb
sikerének az 1995-ös konjunktúra-visszaesés
„sima leszállássá” változtatását tartja (7. fejezet), amely megint csak azt a kérdést veti fel,
miért van segítségre szüksége a „láthatatlan
kéznek”. Ugyanez az ellentmondás jelenik meg
a többször idézett bóléstál-metafora kapcsán.4
A „megalapozatlan bõség”5 – az 1990-es évek
tõzsdei buborékképzõdésével összefüggésben
– a pénzügyi szakirodalomban is sûrûn emlegetett kifejezéssé vált. Stiglitz könyveire is utalva
és egyetértve a Nobel-díjas közgazdász véleményével jelezzük, hogy e helyzet kezelésében a
legendás FED-elnök korántsem volt innovatív.
Ehhez éppen közgazdasági konzervatív ortodoxiája járult hozzá.
Különösen izgalmas az a történet, amely az
ezredforduló környékén jelentkezõ szövetségi
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költségvetési szufficittel kapcsolatosan bontakozik ki a könyv 10. és 11. fejezetében. A lelkiismeretes elemzõ õszintesége (nem értették
ennek okát), a pénzember szempontjai (mi lesz
akkor az állampapírokból élõ befektetési szolgáltatókkal, ha nincs mit forgalmazni), a hazai
körökben misztifikált Kongresszusi Költségvetési Hivatal tevékenységének gyengeségei, végül pedig a költségvetési fegyelem Bush-adminisztráció alatti zárójelbe kerülése mind olyan
vonatkozások, amelyekre bátran mondhatjuk:
„a mese rólunk (is) szól”.
A jelzett gondolati sémából némileg kilógnak azok a problémák, amelyek a jóléti állam
kérdéskörével függnek össze. A bankár természetes módon ellenzi a jóléti állam kiterjesztését. Nem veszi figyelembe azokat a széles körben elfogadott és a mainstream közgazdaságtan
gondolatrendszerébe jól beleillõ érveket, amelyeket éppen az információ közgazdaságtana
„szállított”. Ennek kitûnõ összefoglalását
nyújtja Nicolas Barr, a London School of
Economics professzora (Barr, 2004). A korrekt
elemzõ azonban mégis e részekben is jelen van,
hiszen ha például az USA közoktatási rendszerének hatékonyságáról írtakat olvassuk, akkor a
magyar olvasónak lehet némi „déja vu” érzése.
De nemcsak az, mert ha végiggondoljuk azokat
a jelenségeket, amelyeket Greenspan bemutat,
akkor világos bizonyítékokat kapunk a piaci
kudarcokról.
Érdekes részlet, hogy a prudens magatartást
megkövetelõ jegybankelnök 2001 novemberében, nem sokkal a hírhedtté vált cég összeomlása elõtt átvette az Enron Díjat. E momentum
mutatja azt is, hogy nem csak a világ általunk
ismert részén képzelhetõk el olyan helyzetek,
amikor felelõs tényezõk jóindulatát próbálják
felelõtlenül gazdálkodó vállalatok vezetõi megnyerni. Az USA vállalatirányítási logika „genetikailag” ugyanúgy nem védett a korrupció és
hanyag gazdálkodás lehetõségével szemben,
mint akár a német vagy éppen a feltörekvõ országok irányítási rendszere sem. Kissé megle-
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põ, hogy a könyvben a nemrégiben elhunyt
Galbright, aki e vállalatirányítási rendszer
lényegét már az 1960-as években leírta,
Greenspannál csupán egy jelentéktelen epizódszereplõ. Hozzáteszem, hogy a közgazdász szakma fiatal magyar generációja sem ismeri egyébként magyarul is hozzáférhetõ mûvét, Az új ipari államot.
Greenspannek nem erõssége sem a fejlõdésgazdaságtan, sem a közgazdaságtan. Bizonyosan találó az a Churchill-idézet, amelyet a 25.
fejezetben olvashatunk: „Minél távolabbra
tekintünk a múltba, annál tisztábban látunk a
jövõbe.” Azt gondolom, hogy a brit politikus
üzenetét nem hamisítjuk meg, ha ezt a gondolatot nemcsak az idõbeli mélységre, de a viszszatekintés alaposságára is kiterjesztjük. A kapitalizmus modelljeirõl szóló 13. fejezetben
számos érdekes adalék mellett a „láthatatlan
kéz” és „teremtõ rombolás” metaforákhoz ragaszkodó, a gazdag fejlõdéstörténetet e keretekbe gyömöszölni igyekvõ tárgyalását olvashatjuk. Könyve utolsó fejezetében tárgyalt
növekedéselméleti gondolatai és pénzelméleti
okfejtései helyenként kimondottan leegyszerûsítettek és tárgyi tévedésektõl sem mentesek. Gondoljunk például az aranyalapú pénzrendszer és az infláció témakörében írottakra.
Szembeötlõ az is, hogy a nemzetközi pénzügyi rendszer áttekintése során egy szót sem
ejt a Bretton Woods-i rendszerrõl, amely nem
egyszerûen csupán a mai nemzetközi pénzügyi rendszernek közvetlen elõzménye, de az
USA mai gazdasági és pénzügyi hegemóniájának megalapozója is volt. Gyakorlati tapasztalata és elemzõi vénája azonban ugyanezt a fejezetet igen izgalmassá teszi akkor, amikor
azzal kapcsolatosan elmélkedik, hogy az USAdollár elsõ számú tartalékvaluta-pozíciója milyen típusú kockázatokat jelent az Amerikai
Egyesült Államok részére. A kevéssé leplezett
hatalmi szempontok elég világosan kiütköznek akkor, amikor a tulajdon szentségét kiterjeszti a szellemi tulajdonjogokra. Nos a szelle-

 SZAKIRODALMI SZEMLE – Könyvekrõl 

mi javak számos vonatkozásban a közjavak
jellemzõivel bírnak, s mint ilyenek, monopolizálás esetén járadék realizálására adnak alapot.
A bankár azt a kérdést nem teszi fel, hogy az
általa korábban hevesen bírált USA-beli oktatási rendszer nem kielégítõ teljesítménye ellenére miért olyan nagy a szellemi tulajdon koncentrációja az Egyesült Államokban. Azért,
mert a szabad népességvándorlás lehetõvé teszi számára a világ tudástõkéjének lefölözését.
Az így keletkezett nemzetközi erõforrásokból
összeálló amerikai tudásgazdaság szigorú tulajdonjogi védelmével megvalósul a szabadság
egy torz ideálja: szabad országban, szabad emberek azt csinálják, amit szabad.

A REALISTA KÖZGAZDÁSZ
Stiglitz – tudósként – nem bírálja a globalizációt, hiszen – és ebben megegyezik véleménye
Greenspan megközelítésével – azt a kapitalizmus fejlõdésének elkerülhetetlen következményének tartja. Sokoldalúan és keményen bírálja
azonban a neoklasszikus ortodoxián alapuló
washingtoni konszenzust. Rámutat, hogy a
piaci fundementalisták Smith nézeteit leegyszerûsítik, elhallgatják például alapmûvének ötödik
könyvét, ahol meglehetõsen árnyaltan foglalkozik az állam gazdasági szerepével. (Smith, 1940)
Ahogy Greenspan szellemi példaképe M.
Friedman, úgy Stiglitzé J. M. Keynes. Az emergonomics Keynest idejétmúlt figurának tartja,
vélhetõen azért, mert munkásságának csak felszínét érti meg. Stiglitz azonban nemcsak érti,
de alkalmazni is tudja az üzenet lényegét, különösen annak nemzetközi gazdaságtani implikációját. Keynes, aki sok más elméleti közgazdásszal szemben sikeres befektetõ volt, pontosan tudta, hogy a spekuláció nemcsak a belföldi
tõkepiacokon, hanem nemzetközi méretekben
is különösen igen veszélyes. Ezért is küzdött a
Bretton Woods-i rendszer létrejöttekor a tõkemozgások liberalizációja ellen.

Stiglitz kritikus tudósként képes arra is,
hogy felülemelkedjen azokon a szempontokon, amelyek hazájának a világ más részeinek
kárára egyoldalú elõnyöket biztosítanak. Önkritikusan rámutat arra, hogy az USA, mint a
szabadpiaci eszme legfõbb hirdetõje, a víz prédikálása közben bõven fogyaszt abból a bizonyos nemes nedûbõl. A belsõ termelési támogatások, a protekcionista iparvédelem, a transzparenciát megcsúfoló számviteli rendszerek és
az ezek által lehetõvé tett vállalati botrányok, a
közintézmények és magánszektor közötti
„forgóajtók” nem éppen az elõszeretettel hangoztatott amerikai receptek hazai alkalmazásának bizonyítékai.
Amit Stiglitz bírál, az elsõsorban a helytelen
gazdaságpolitikai gyakorlat, amely hol egyszerû szakmai tévedések, másszor kézzel fogható érdekek érvényesítése miatt olyan, amilyen. E gazdaságpolitikai gyakorlat – ahogy
ezt Greenspan könyvébõl láthatjuk – szívesen
bújik a személytelen és arctalan „láthatatlan
kéz” mögé. Stiglitz ezzel szemben megnevezi
azokat a jól körülhatárolható érdekcsoportokat, amelyeknek a „láthatatlan kéz” elõtérbe
tolása kényelmesebb. E bírált területek közül
kettõt emelünk ki, már csak azért is, mivel
ezekkel Greenspan elnök könyve is hosszan
foglalkozik. Az egyik a „megalapozatlan bõség”6 kezelése. Stiglitz határozott véleménye
szerint ez a buborék ilyen mértékû kialakulása – legalábbis részben – a gazdaságpolitika
piacfetisizmusának és a megfelelõ szabályozási intézkedések elmulasztásának volt köszönhetõ. A szabályozásellenesség, a megfelelõ
számvitel hiánya miatti vállalati skandallumok
az õ olvasatában beleillenek abba az ortodox
vonalvezetésbe, amelyet oly tisztán képvisel
könyvében Alan Greenspan.
A másik, Stiglitz által bírált gazdaságpolitikai terület az ezredfordulón alkalmazott balul
sikerült adócsökkentõ politika. Az álságosan
keynesiánus érvekre hivatkozó akció7 Stiglitz
meggyõzõ érvelése szerint ahelyett, hogy a
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gazdaságot stimulálta volna, a gazdagokat támogatta.
***
Az Európai Unió gazdaságpolitikai gyakorlatában – és ebben hazánk megtartotta eminens tanulói pozícióját – a kelleténél komolyabban veszi
azokat a közgazdászokat, akik hisznek a piaci
koordináció mindent elrendezõ képességében.
A gyakorlati tapasztalatok és kevésbé divatos
közgazdaságtani irányzatok mellett ezt cáfolni
látszik a fejlett országokbeli mainstream közgazdaságtan is. Az emergonomics elhanyagolja
azokat az összefüggéseket, amelyek az információ közgazdaságtana8 alapján könnyen beláthatók: a piaci allokáció sok és egyre több területen szükségszerûen kudarcot vall, vagy
rossz hatékonysággal mûködik.
A helyzet iróniája – és egyben érdekes elmélettörténeti adalék is –, hogy Mises az emlékezetes közgazdasági vitában az 1900-as évek elején a totális tervezés ideáját is információs érvekkel zúzta porrá. Ami nagyon fontos, hogy a
gazdaság fejlõdése egészében részben segíti, de
jelentõs mértékben alá is ássa a piac hatékony
mûködését. Alan Greenspan könyvében megjelennek azok az elemek, amelyek a piaci hatékonyságot erõsítik. Ilyen a liberalizációból és
deregulációból adódó mérethatások, az információtechnológiából adódó gyors információáramlás és az ehhez kapcsolódó szinte korlátlan
információfeldolgozó kapacitások létrejötte.
De nem kap megfelelõ hangsúlyt és elemzést az
a sajátosság, hogy az új gazdaságban a tevékenységek zöme immateriális. Ezek a javak
nem rendelkeznek a homogén magánjavak
azon tulajdonságaival, amelyek – a neoklasszikus tanítás szerint is – biztosítják a versenyen
alapuló mûködést. A közjavak, illetve az ahhoz
közelálló klubjavak esetében a piac nem képes
allokálni vagy nem hatékony. A know how-k
monopolizációjával nem termelésarányos profitot, hanem a monopólium fokának megfelelõ
nagyságú járadékot realizálnak a szereplõk. Itt
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versenyrõl beszélni anakronizmus éppúgy,
mint a hagyományos közgazdasági elemzési apparátus érvényességérõl. Ha a határköltségek
hiányoznak vagy elhanyagolhatók, akkor nincs
határelemzés sem. Ebben az esetben nem mûködik az a feltételezett ármechanizmus sem,
amely elvileg biztosítja a piac hatékony erõforrás-allokációját.
A globalizáció azonban nem csak a piacokat
erõsítõ tendenciákat hordoz. A mûszaki fejlõdéssel növekszenek a mûködési kockázatok, a
pénz szerepének kiterjesztõdésével erõsödik a
pénzügyi kockázatok szerepe. A nem liberális
közgazdaságtani felfogások a jól ismert Saydogma cáfolatával sokoldalúan bemutatták a
pénznek a piac mûködésében játszott szerepét, beleértve ennek kockázatait. A két szerzõ
gyökeresen másként látja ezt a kérdést.
Greenspan (19. és 24. fejezet) – kissé sarkítva
– a globalizációban a szabályozás és az ellenõrzés „végét” látja, míg Stiglitz a szabályozás és
az ellenõrzés fontossága melletti érveket sorakoztat fel. Különösen érdekes, hogy az USA
takarékszövetkezeti szektorának Greenspan
által bõven tárgyalt, sõt nemzetközileg is ajánlott konszolidációs technikája ellenére az ügyletek bonyolultságára és tömegszerûségére hivatkozva tekinti hiábavaló próbálkozásnak az
ellenõrzés erõsítését. A recenzens maga is annak a véleményének adott hangot (Vigvári,
2008), hogy a mai pénzügyi rendszerekben az
ellenõrzési rendszer, mint annak elengedhetetlen immunrendszere mûködik, amely képes
a stabilitást veszélyeztetõ tényezõk kívül tartására, ha kell a különféle fertõzések terjedésének megakadályozására. A nemzetközi gyakorlat, a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság tevékenysége (amelyet Greenspan meg sem említ), az INTOSAI, az IFAC törekvései is azt
mutatják, hogy a szakmai közvélemény nem
osztja szerzõnk eme véleményét.
Zárógondolatként csak annyit, hogy csak
sajnálhatjuk, hogy a hazai gazdasági és politikai élet valóságáról és konfliktusairól nem áll-
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nak rendelkezésre ilyen színvonalas elemzések. A recenzens jó szívvel ajánlja mindhárom
kötetet a pénzügyekrõl, a gazdaságról többet
tudni akarók és gazdaságpolitikával foglalkozók figyelmébe. Különösen izgalmas, ha az ol-

vasó vállalkozik a párhuzamos olvasásra, hiszen ez olyan tudásszinergiákat kelt, ami igazán megéri a fáradságot.
Vigvári András
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Greenspan a FED egy korábbi elnökét idézi, aki szerint a FED szerepe az, hogy „éppen akkor vitesse ki
a bóléstálat, amikor a mulatság a tetõfokára hág”.

8

Ennek kiemelkedõ mûvelõi – Akerlof, Spence,
Stiglitz – 2002-ben közgazdasági Nobel-díjban részesültek.
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