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Erdõs Tibor

Stagfláció 
és monetáris politika
Elméleti alapok

BBármely visszaesés a termelésben – vagy annak
növekedési ütemében – korlátozott idõtartamú.
Az egyes visszaesések tartóssága és mélysége vi-
szont 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 jelent-
kezik, továbbá idõtartama is elhúzódó, ott speci-
ális tényezõk játszanak szerepet. 

Jól kell érteni, hogy a recesszióban érvényre ju-
tó 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 vissza-
eséskor esik a megtakarítási határhajlandóság. 
A lakosság ekkor a már felhalmozott megtakarítá-
sainak egy részét fordítja fogyasztásra. A beruhá-
zások abszolút csökkenésének is mindig van –
esetenként különbözõ mértékû – alsó határa, mert
a vállalati szektor évi beruházási kiadásai nem-
csak a kereslet rövid idõszakos változásaihoz iga-
zodnak, hanem a jövõbeli tõkeállomány szüksé-
gesnek ítélt nagyságához is. Az állami költségvetés
vagy nem csökkenti a kiadásait, vagy ha a vissza-
esést éppen az állami kiadások visszafogása váltja
ki, a kiadások csökkentését nem folytatja egy
szándékolt mértéken túl. 

Korunkra meghatározó arányt értek el a szol-
gáltatások az összes gazdasági teljesítményen be-
lül, 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 bizo-
nyos szolgáltatások vásárlását ne, vagy csak mér-
sékelten fogják vissza. Végül, különösen a kis és
közepes méretû országokban fontos szerepet ját-
szik a külkereskedelem, közvetlenül az export.
Ha a visszaesés nem egyszerre következik be
mindegyik országban, a gazdasági teljesítmény
mérséklõdését korlátozza a tovább emelkedõ kül-
földi kereslet. 

Ha mindezt együttesen nézzük, akkor is szá-
molhatunk az aggregált kereslet növekedésé-
nek vagy szintjének valamekkora mérséklõdé-
sével. 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 ará-
nyú az elsõdleges, vagyis a 2 százalékos csökke-
néshez képest. Ha ez az arány, tegyük fel 1, va-
gyis itt a GDP 0,5 százaléka és a további fordu-
lókban 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 mér-
tani 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 száza-
lékos mértéket érhet el. 

A csökkenés ehhez a mértékhez közelíthet,
de teljesen soha nem érheti el. Azonban – még
mindig nem számolva a növekedésre egyidejû-
leg 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 harma-
dikban csak 0,125 százalék, a negyedikben
0,031 százalék). A valóságban a folyamatok so-
ha nem ilyen szabályosak, mert közben a para-
méterek változhatnak. A példa viszont segíti
annak megértését, hogy a kontrakciós folyamat
nem lehet végtelen.

Most kell bekapcsolni a közben érvényre ju-
tó és a gazdaságban továbbra is jelenlevõ növe-
kedési hatásokat. Ha ezek miatt a növekedés
eddig átlagosan évi 4 százalékos ütemû volt, ak-
kor 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 növeke-
dési ütem csökkenése következik be, a termelé-
sé nem!2 Hogy ez az ütemcsökkenés ténylege-
sen milyen mértékû lesz a valóságban, attól is
függ, hogy a továbbra is ható növekedési folya-
matok milyen intenzíven jutnak érvényre.3 Ha-
tásuk ugyanis idõvel gyengül. Minél inkább el-
húzódó a depresszió, annál kevésbé lehet a
kontrakciót fékezõ szerepükkel számolni.

AZ ALSÓ FORDULÓPONT

Érthetõ, hogy a gazdaság visszaesése elõbb-
utóbb megáll, esetleg csupán a növekedési ütem
csökkenése következik be. Túl ezen, még vala-
mi nagyon fontos történik: egy olyan fordulat,
amelynek megértése elsõdleges jelentõségû. 
A kontrakció lassulását, majd megállását, szük-
ségképpen a gazdaság élénkülése váltja fel.
Rendszerint olyan mértékû és idõtartamú,

hogy ez viszonylag hosszabb idõszakban a gaz-
daság növekedésével jár együtt.

A fordulatot számos tényezõ váltja ki. Min-
denekelõtt az, hogy az aggregált kereslet és kí-
nálat között – a folyamatosan változó árakkal
és árszinttel együtt – ellenkezõ aránytalanság
kezd kibontakozni: az aggregált kereslet kezdi
meghaladni az aggregált kínálat nagyságát. En-
nek számos oka van. A foglalkoztatottság – ez-
zel együtt az összesen kifizetett bér – vissza-
esés esetén lassabban csökken, mint a termelés,
vagy a foglalkoztatás növekedése kevésbé lassul
a termelésnövekedés mérséklõdéséhez viszo-
nyítva. A vállalatok érdeke, hogy a begyakor-
lott munkaerõt, legalábbis jelentõs részét, rosz-
szabb 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 is-
mét növekednie kell.

A piacgazdaságban, ami lényegében véve tõ-
kés gazdaság, a döntések alapvetõ – bár nem ki-
zárólagos – meghatározó tényezõje a profitmo-
tívum. A fordulat akkor lehet erõteljes, ha ezt a
javuló profitkilátások ösztönzik. Ez azt is je-
lenti: a gazdasági növekedés akkor megalapo-
zott, ha ez beruházás és exportvezérelt. Ugyan-
ez állítható a kontrakciós folyamat végét jelen-
tõ alsó fordulópontról is: ha ennek döntõ meg-
határozó tényezõje a beruházások és az export
növekedése, a fordulat erõteljes lehet. E két té-
nyezõ ugyanis kedvezõ a profitvárakozások
számára.4

A fordulatban a beruházásoknak van döntõ
szerepe. Alakulásuk három együttesen ható té-
nyezõtõl függ. 

Elõször attól, hogy a várakozások szerint a
következõ években, lényegében középtávon,
mekkora lehet a szükséges tõkeállomány nagy-
sága. Ezt természetesen nem egyetlen, hanem
több év alatt lehet csak létrehozni, vagyis a vá-
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rakozások egyúttal évente indokolt beruházás-
növekedéssel is számolnak. 

Másodszor attól, hogy a szükségesnek ítélt
tõkenövekmény a jövõben közelítõen mekkora
arányú profitot hozhat. Az utóbbi befolyásolja
a kívánatos tõkenövekményt érintõ várakozá-
sokat is, a kettõ együttesen jön számításba. 

Harmadszor attól, hogy mekkora a reálka-
matláb jelenlegi nagysága. Ez ugyanis a beruhá-
zások sajátos költsége. Ha a beruházást hitelfel-
vétellel finanszírozzák, a fizetendõ kamat az
egyes vállalatok számára levonás a várhatóan
realizálható profitból.5 Nem egyszerûen a jö-
võbeli profit nagyságát, hanem annak a jelenle-
gi kamatlábbal diszkontált értékét kell számí-
tásba venni. 

Megállapítható, hogy minél nagyobb a jelen-
legi 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 finanszí-
rozzák. 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 beruhá-
zások sajátos költsége, opportunity cost-ja. 

Ha nem jön közbe valami, olyan lesz a ka-
matláb 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 tõkenövekmény-
hez képest hamarosan meghaladhatja az érvé-
nyes reálkamatláb nagyságát. Minél jelentõsebb
a kamatláb csökkenése, annál inkább. És, ha –
ugyanebben az idõben – az adott árszinten na-
gyobbá válik az aggregált kereslet, mint az
aggregált kínálat, a beruházások növekedése va-
lóban megindul, és túljutunk az alsó forduló-

ponton. Lényegében véve spontán módon ér-
vényre jutó mechanizmussal van dolgunk,
amelyben a profitmotívum mellett központi
szerepet tölt be a kamatláb változása. 

Ha a kamatláb csökkenését akadályozza vala-
mi, sõt, ha a kamatláb még emelkedik is, a fordu-
lópont várat magára, és a recesszió elhúzódóvá
válhat. Minél nagyobb a késés a fordulat bekövet-
kezésében, annál rosszabbá válhat a gazdasági
helyzet. Ugyanis a korábbi növekedés továbbra
is érvényre jutó hatása – e sajátos tehetetlenségi
hatás – idõvel szükségképpen gyengül. A recesz-
szió mélyülése következhet be!7

A beruházások mellett az export növekedése
is segíthet a fordulat elérésében, részben profit-
hatása, részben amiatt, hogy az aggregált keres-
letet ez is az aggregált kínálat fölé emelheti. Itt
azonban nem érvényesül olyan szigorú és a for-
dulat bekövetkezését elõsegítõ automatizmus,
mint amilyet a kamatláb változásával kapcsolat-
ban láttunk. 

Persze recesszió idején mindig jelentkezik
exportkényszer, ami az aggregált kereslet csök-
kenését fékezi. De az exportkényszer a koráb-
binál kisebb külsõ eladási árral járhat együtt,
így kisebb realizált profittal. Hatása tehát el-
lentmondásos. Az automatizmus akkor mû-
ködhet jól, ha árcsökkenés az exportõr számá-
ra nem következne be. Ez akkor lenne garan-
tált, ha a valutaárfolyam a recesszió idején nem
emelkedne, még inkább, ha csökkenõ lenne. En-
nek azonban mindenféle alakulása lehetséges, a
hazai pénz árfolyama lehet süllyedõ, emelkedõ,
esetleg lényegében változatlan is.

Ha a kamatláb a recesszió miatt csökken, en-
nek lehet valutaárfolyamot gyengítõ, ezáltal ex-
portnövelõ 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 no-
minális kamatláb csökken, ilyenkor a valutaár-
folyam valóban eshet. Sok függ attól is, hogy a
kereskedelmi partnereknél hogyan alakul a gaz-
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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 megköny-
nyíti, ha a kamatláb csökkenése miatt a jövõben
várható profit diszkontált jelenértéke jelentõ-
sen 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 el-
húzódhat, mélysége pedig nagyobb lehet. Ter-
mészetesen a recessziót más tényezõk is befo-
lyásolják. Itt azonban a monetáris politika le-
hetséges szerepét elemezzük, az egyéb ténye-
zõk hatásától, néhány kitérõt nem számítva, el-
tekintünk.

STAGFLÁCIÓ

A stagfláció a recessziónak egy speciális válto-
zata. Akkor jelenik meg, ha a gazdasági vissza-
esést vagy legalábbis a gazdasági növekedés
ütemének erõteljes csökkenését az infláció nö-
vekedése vagy magas szintje kíséri. Az 1970-es
években új jelenségnek számított, hogy a re-
cesszió akár az infláció gyorsulásával is járhat.
Ekkor vált nyilvánvalóvá: lehetséges, hogy az
output és az infláció ellentétes irányban mozog-
janak.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 inflá-
ció 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-

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 kamatpoli-
tikával kapcsolatban, és még több, ha a valuta-
árfolyam alakulását és hatását vizsgáljuk. Ha
például emelkedik a valutaárfolyam, – meglepõ
módon – a külsõ versenyképesség gyengülhet és
erõsödhet is, az export pedig lassulhat és gyorsul-
hat is! Minden attól függ, mi van az árfolyam
emelkedésének hátterében. Ezért a monetáris po-
litika szerepérõl a recesszión belül, illetve a
stagfláció idején, egy szót sem szólhatunk
mindaddig, amíg bizonyos fontos bonyolító té-
nyezõkkel és ezek szerepével meg nem ismer-
kedünk. Elõször a jegybanknak a piaci kamat-
lábszínvonalra gyakorolt hatását nézzük meg
kissé közelebbrõl, majd több lépésben a valuta-
árfolyam alakulását bonyolító tényezõket.
Csak ezután mondhatunk véleményt a Magyar
Nemzeti Bank (MNB) jelenlegi monetáris po-
litikájáról. 

A JEGYBANK KAMATPOLITIKÁJA 
ÉS A HOZAMGÖRBE ALAKULÁSA

Ismeretes, hogy az MNB – hasonlóan az általá-
nos jegybanki gyakorlathoz – a hozamgörbe
„rövid végén” avatkozik be a kamatlábak alaku-
lásába. Az egyéves vagy ennél hosszabb futam-
idejû papírok, illetve betétek és hitelek kamat-
lábainak nagyságát és változását nem kívánja
közvetlenül befolyásolni. Az utóbbiak közvet-
lenül a piaci várakozások alakulásától függnek.
Vajon ez azt jelenti, hogy a jegybanki kamatpo-
litika egyáltalán nem befolyásolja az egy évnél
hosszabb lejárati idejû pénzbefektetések hoza-
mát? Ha ez igaz volna, nehéz volna megérteni;
a jegybanki kamatemelés nyomán tapasztalható
is a forintárfolyam emelkedése. 

A külföldi befektetõk jelentõs részben kö-
zéplejáratra fektetik be pénzüket. Ha ezek ho-
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zama a jegybanki kamatemelés nyomán nem nõ
és ettõl hozamnövekedés nem is várható, ho-
gyan növekedhet meg a jegybanki kamateme-
lést követõen a forint kereslete és árfolyama
elõbb-utóbb? Az árfolyam függését a jegyban-
ki kamatemeléstõl 2008 májusában is tapasztal-
hattuk: a jegybanki alapkamat rövid idõ alatt
7,5 százalékról 8,5 százalékra nõtt, és a forint-
árfolyam újból erõteljesen emelkedett a külföl-
dinél lényegesen gyorsabb belföldi infláció elle-
nére. 

Az eredmény érthetõ, ha belátjuk: a külön-
bözõ futamidejû pénzpiacok egymástól nem
szegmentáltak. Közöttük verseny van. Ha a
jegybanki kamatemelés miatt a rövid lejáratú
papírok hozama emelkedik, ez átterjed a hosz-
szabb 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 hozam-
görbére más tényezõk is hatnak. Ez azonban
csak azt jelenti: a hozamgörbe tényleges alaku-
lása a különbözõ hatások eredõjeként jön létre. 

Azért ilyen az eredmény, mert a futamidõk
közti verseny miatt a befektetések hozama vé-
gül is nem függhet lényegesen attól, hogy a
pénzügyi befektetések folyamatosan és ismé-
telten rövid vagy pedig hosszabb lejáratúak-e.
A pénzbefektetõ, aki eddig rendszerint hosszú
lejáratú befektetést választott, a rövid lejáratú
hozamok emelkedése láttán kezdi pénzét ezek-
ben elhelyezni, és ezek lejáratakor újra itt elhe-
lyezni: ez a hozamok kiegyenlítésére hat. Meg-
fordítva, ha a hosszabb lejáratú befektetések
hozama a magasabb, a rövid befektetések volu-
mene csökken, a hosszabbaké nõ, és a hozamok
kiegyenlítõdése a rövid hozamok javára kezd
eltolódni. Így érthetõ, hogy a jegybanki kamat-
emelés hatása nem áll meg a rövid betéteknél,
noha a jegybank csak a rövid oldalon hajt végre
intervenciót.

Az összefüggések jó megértése végett kü-
lönbséget kell tenni a jegybanki intervenció rö-

vid és hosszabb idõszakos hatása között. Ha a
jegybank emeli az alapkamatot, ez rögtön növe-
li a kéthetes, majd kisebb mértékben a többhó-
napos vagy féléves hozamot, és szinte semmivel
sem az egyéves vagy ennél hosszabb futamide-
jû hozamok nagyságát. De a verseny miatt ha-
marosan megindul a kiegyenlítõdés. Ekkor, ha
ezt egyéb tényezõk nem zavarják meg, a „hosz-
szú hozamok” emelkedni fognak, az egész ho-
zamgörbe felfelé tolódik. A pénzbefektetõk
tudják, hogy a jegybanki kamatemelés hatása
végül is az egész hozamgörbére kiterjed, ezért
az egész hozamgörbe eltolódás viszonylag ha-
mar bekövetkezhet.11

A jegybank, ha antiinflációs politikát folytat,
a jegybanki kamatlábat emeli. Ha ekkor a mo-
netáris politika sikerrel jár, az inflációs ráta
csökken. A csökkenõ inflációnak megfelelõen a
jegybanki alapkamat ismételten csökkenhet,
vele együtt a várakozások miatt az egész ka-
matlábszínvonal. Ilyenkor a hozamgörbének a
futamidõ függvényében süllyedõnek kell len-
nie, noha ez a hozamok kiegyenlítõdése miatt
nem mutat olyan mértékû csökkenést, mint
amilyen mértékben az éves kamatláb a követke-
zõ években csökken. Elõfordul az is, hogy a
várható inflációs ráta jelentõsen csökken, még-
is: a hozamgörbe a futamidõ növekedésének
függvényében csak nagyon mérsékelten süllye-
dõ. Akkor is, ha az inflációs várakozások reáli-
sak.12

A hozamgörbe alakja ugyanis függ a várható
kockázatoktól is, attól, hogy ezek súlyosbod-
nak vagy mérséklõdnek-e. Az egyik ilyen koc-
kázat a valuta nominális leértékelõdésének ve-
szélye. Ha például egy országon belül az inflá-
ció már huzamos idõ óta tart és lényegesen
gyorsabb, mint a kereskedelmi partnereknél
eddig lezajló infláció, miközben a jegybank ka-
matpolitikája mindeddig megakadályozta a ha-
zai valuta leértékelõdését, növekszik a késõbbi
leértékelés, illetve spontán árfolyamromlás ve-
szélye. Ekkor a hosszabb futamidõknél a ka-
matlábnak 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 inflá-
ció süllyedõ hozamgörbét indokol, mégis: a le-
értékelõdési kockázat miatt a hozamgörbe akár
emelkedõ is lehet a futamidõk növekedése
függvényében. Magyarországon a jegybank
már 2009-re a 3–4 százalék közötti ütemet fe-
lülrõl elérõ inflációs rátát vár, ami erõteljes
csökkenés lenne az ezt megelõzõ évek újból
gyors inflációjához képest. A hosszabb futam-
idejû befektetések hozama azonban nem mutat
jelentõsen süllyedõ irányzatot: a befektetõk tar-
tanak a forint jövõbeli nominális leértékelõdé-
sétõl. 

KAMATLÁB, VALUTAÁRFOLYAM, EXPORT

A következõkben elég arra gondolni: a jegy-
bank a kamatszínvonalat mindegyik futamidõ-
ben képes befolyásolni, noha a rövid, az egy év
alatti futamidõket kivéve nem közvetlenül, ha-
nem közvetve, a várakozásokon keresztül.
Ezért a jegybank a valutaárfolyamra is hatással
van, mert a kamatlábak nemzetközi eltérései ér-
deklik a spekulatív pénztõkét. Ha a kamatláb-
szint növekszik a külföldi kamatszinttel szem-
ben, megnõ a spekulatív pénztõke érdeklõdése,
növelik forintbefektetéseiket, emelkedik a fo-
rint nominális árfolyama. Az emelkedõ valu-
taárfolyam az egyes nemzeti gazdaságok sajá-
tosságaitól függõen különbözõ mértékben
csökkenti ugyan az importárakat hazai pénz-
ben kifejezve, ezzel ösztönzi az áruk import-
ját, exportját pedig fékezi. Errõl egy elõzõ
cikkemben részletesen írtam,13 és az össze-
függés jól ismert.

Egy vonatkozásban azonban itt is ki kell tér-
ni valamire: van-e az árfolyamnak lényeges ha-
tása az export és az import alakulására? Ez
ugyanis, mint a cikk további részeiben látjuk
majd, közvetlenül érinti a vizsgálat tárgyát: ho-
gyan lehet kijutni a stagfláció állapotából. Je-

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 pe-
dig nem ösztönzi, hiszen a hatás nem lehet fe-
lemás attól függõen, hogy exportról vagy im-
portról van-e szó. Nem állítható, hogy az
MNB-n belül mindenki osztja ezt az álláspon-
tot,15 a meghatározó vélemény azonban két-
ségtelenül ez.

A kutatásban gyakran elõfordul, hogy az új
tapasztalati tények ellentmondanak a már elfo-
gadott tételeknek. Ilyenkor azonnal felmerül a
kérdés: az ellentmondás csak látszólagos-e vagy
valóságos. Ezt a kérdést soha nem szabad meg-
kerülni, hiszen ekkor válik a kutatás igazán ér-
dekessé és fontossá. Azonnal meg kell vizsgál-
ni, hogy fenntartható-e a korábban érvényes-
nek 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 vizs-
gálata azonban szinte mindig fontos megállapí-
tásokat tesz lehetõvé. Akkor is, ha a korábbi té-
tel érvényes marad, és akkor is, ha elvetendõ. 
A jelen esetben is ez a helyzet: az árfolyam nö-
vekedése igenis az export fontos korlátozó té-
nyezõje lehet. A probléma nem intézhetõ el a
korábbi tétel egyszerû félredobásával.

Elõször is ezzel a kérdéssel kellene szembe-
nézni: hogyan lehetséges, hogy míg az áremel-
kedés 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 árfolya-
mának emelkedését követõen, ha külföldön
megemelt dollár-, euró- stb. áron sikerül eladni-
uk. 

A kérdésre gyakran adott válasz csupán rész-
ben kielégítõ: a valuta felértékelõdése miatt ol-
csóbbá válik az import. Ez a termelési költsége-
ket is csökkenti, a vállalatok haszna maradhat
változatlan. Az így elérhetõ kompenzáció



KÖZPÉNZÜGYEK – Monetáris és fiskális rendszer

367

azonban csak részleges, mert a termelési költ-
ségek, köztük például a bérköltségek csak rész-
ben függnek az importáraktól.

De fel kell tenni a következõ kérdést is: ho-
gyan lehetséges, hogy míg az itthoni magas és
az árversenyképességet rontó adóterhek meg-
nehezítik a helytállást a külsõ versennyel szem-
ben – ezt senki nem vitatja – addig export ese-
tén, ha az árfolyam emelkedésének hatását néz-
zük, hasonló nehézség nem lép fel. Pedig emi-
att ugyanúgy csökken vagy túl alacsony a ka-
pott forintár és a vállalati költségek közti rés,
mint az árnövelõ adók emelése vagy magas
szintje következtében. Csupán e kérdések kor-
rekt és kielégítõ megoldása után lehet akár csak
valószínûsíteni is, hogy az „erõsödõ árfolyam
és gyengülõ exportteljesítmény” teória leegy-
szerûsítõ, 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 le-
hetséges, hogy Szlovákiában a korona reálárfo-
lyama is lényegesen nagyobb mértékben emel-
kedett, mint a forinté, ennek ellenére az utóbbi
idõben a szlovák gazdaság exportja nagyobb di-
namikát ért el, mint a miénk.17

Ha csupán az árfolyam alakulását kimutató
statisztikákat figyeljük – és ezeket vetjük össze
az egyes országok exportteljesítményének idõ-
beli 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 verseny-
képességet rontja, olyanok is, amelyek árfo-
lyam-emelkedést váltanak ki anélkül, hogy a
versenyképességet gyengítenék. Bizonyos árfo-
lyamnövelõ tényezõk még a versenyképesség
javulására is vezethetnek! Hogy több, ugyan-
akkor ellentétes hatású tényezõ mûködik egy-

szerre, különösen akkor válik fontossá, ha az
árfolyamok összehasonlítása során a fejlett or-
szágokhoz felzárkózó és a fejlett országok gaz-
daságát együttesen vizsgáljuk. 

GAZDASÁGI FELZÁRKÓZÁS 
ÉS ÁRFOLYAM

A felzárkózó gazdaságokban a valutaárfolya-
mot növelõ és ugyanakkor a versenyképességet
nem rontó tényezõknek kiugróan nagy lehet a
szerepe. Alapvetõ kérdés, hogy valamely ország
valóban felzárkózó-e. A visegrádi országok kö-
zül három, de fõképpen Csehország és Szlová-
kia 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 fej-
lettségi rés még nõtt is. Csupán az árfolyam-
statisztikákat figyelni azért nem elég, mert ek-
kor eltekintünk attól: a másik három visegrádi
országban döntõen a tényleges felzárkózás vál-
totta ki a nominális és reálárfolyam növekedé-
sét az elmúlt mintegy 7 éves idõszakban, Ma-
gyarországon pedig nagyrészt a kamatpolitika.18

Egy nemzeti gazdaság valutájának reálárfo-
lyama emelkedhet a külföldinél gyorsabb ter-
melékenységnövekedés hatására. Minél gyor-
sabb a termelékenység növekedése, adott no-
minális árfolyam esetén annál inkább. 

Paradox módon a termelékenység emelkedé-
se miatt is nõhet a fogyasztóiár-index a szolgál-
tatások árának emelkedése miatt. A külkereske-
delmi forgalomba kerülõ javak árszintje vi-
szont ilyenkor nem szükségképpen nõ. Ezért a
belsõ fogyasztóiár-szint növekedése nem fel-
tétlenül jár exporthátránnyal; akkor sem, ha az
exportpiacokon a fogyasztóiár-szint stabil ma-
rad. Ezt az összefüggést nevezi a szakirodalom
Balassa–Samuelson- (BS-) hatásnak.19 Reálérte-
lemben felértékelõdik a hazai valuta, de ez nem
rontja az exportteljesítményt, hiszen a külke-
reskedelmi forgalomba bekerülõ áruk változat-
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lan belsõ árszintje adott nominális árfolyamon
változatlan külsõ versenyképességet biztosít.
Ez olyan eset, amikor a reálárfolyam növekedé-
se a versenyképességet nem rontja, de nem is ja-
vítja. Ez is a felzárkózás esete, mert a folyamat
hátterében a külföldinél gyorsabb termelékeny-
ségnövekedés áll. Mivel az elmúlt években a vi-
segrádi országcsoport másik három országában
a termelékenység gyorsabban emelkedett, a
nemzeti valuta reálfelértékelõdésében a BS-
hatás feltehetõen nagyobb szerepet játszott,
mint nálunk. 

A versenyképességet egyenesen javító árfo-
lyam-emelkedés tényezõi számosak. Fõként
Szlovákiában és Csehországban a BS- hatáshoz
képest fontosabb a szerepe a minõség javulásá-
nak. 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 minõsé-
gért többet fizetnek a vevõk. Mivel az árak le-
felé 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 kí-
séri. Az árfolyamra ennek kétféle hatása lehet. 

Az elért exportárak is nõnek, mert a maga-
sabb 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 tö-
redékét teheti csak ki – adott nominális árfolya-
mon a felzárkózó gazdaságban reálfelértékelõ-
dés következik be az export legcsekélyebb lefé-
kezõdése nélkül. 

Követi a nominális árfolyam a minõség ja-
vulását. Ez bekövetkezhet spontán módon: az
importõrök látván a javuló minõségû árukat,
keresik a felzárkózó gazdaság valutáját, így en-
nek nominális árfolyama növekedni kezd. Be-
következhet az is, hogy a felzárkózó gazdaság
jegybankja, tapasztalván a növekvõ igényt a ha-

zai valutával szemben, nominálisan felértékeli a
hazai valutát. Akár így, akár úgy, a nominális ár-
folyam – és persze vele együtt a reálárfolyam –
emelkedik, anélkül, hogy ez zavart okozna az ex-
port bõvülésében.

A minõségjavuláshoz hasonló hatása van a
goodwill kedvezõ változásának, vagyis annak,
hogy az ország gazdaságának megítélése a ke-
reskedelmi partnerek részérõl jobb lett. Emiatt
akkor is könnyebben és magasabb áron találnak
piacot az exportra kerülõ áruk, ha azok egy ré-
sze a korábbi évekhez képest a minõséget te-
kintve nem is javult: az adott minõséget is job-
ban elismerik késõbb, mint korábban. A nem-
zeti valuta kereslete ezért is gyorsulóan nõhet,
a nominális árfolyam emelkedhet akár spontán
módon, akár a jegybank döntése következté-
ben. Alapvetõ, hogy mind a minõségjavulás,
mind a goodwill esetében növekedõben van a
külföldi kereslet és így emelkedik a hazai ter-
mékekért kínált külföldi vételár: ezzel indul
meg a felértékelõdés folyamata! 

Külön jelentõsége van a termelési szerkezet
gyors változásának, feltéve, hogy ez a folya-
matos és rugalmas illeszkedést is magában
foglalja a világpiaci igényekkel szemben. Ek-
kor gyorsulóan nõhet az export, a hazai valuta
nominális és reálárfolyama a kedvezõ külke-
reskedelmi és fizetési mérleg hatására emel-
kedhet, a növekvõ árfolyam nem is válthatja ki
az export csökkenését vagy növekedési üte-
mének lassulását!20

Az imént felsoroltak jellemzõek a felzárkózó
gazdaságokra. Ha tehát ilyen országokban vizs-
gáljuk az export és a valutaárfolyam alakulása
közti kapcsolatot, valóban nem mondhatjuk,
hogy a nagyobb árfolyam gyengébb exporttel-
jesítményt okoz! Ekkor ugyanis az árfolyam
növekedése kéz a kézben jár a versenyképesség
fennmaradásával és/vagy erõsödésével. Azon-
ban egyszerre lehet dolgunk a felzárkózó, a fel-
zárkózók 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 kijelent-
hetõ: az úgynevezett „reál effektív árfolyamin-
dex” nem is tekinthetõ jó versenyképességi mu-
tatónak. Ha ezt például úgy kalkulálják, hogy a
hazai árindex van a számlálóban és a külföldi ár-
folyamindex, valamint a külföldi árindex szor-
zata szerepel a nevezõben, a kapott törtérték
idõbeli növekedése a versenyképesség romlását
és javulását is tükrözheti, attól függõen, hogy
melyik ország gazdaságáról van szó. Lehet pél-
dául, hogy a felzárkózó gazdaságban megnõtt a
hazai valuta, és így a hazaival szemben csökkent
a külföldi valuta árfolyama, azért, mert a gyor-
san javuló minõségi teljesítmény, a világpiaci
igényekhez rugalmasan igazodó termelési
struktúra és az erõteljesen javuló goodwill mi-
att a hazai valuta iránti külföldi igény dinamiku-
san nõ! Lehet, hogy valahol ezért emelkedik az
imént hivatkozott törtérték, illetve a reál effek-
tív árfolyamindex. A külsõ versenyképesség és
vele együtt az exportteljesítmény, bizonyos szi-
gorú elõfeltételek fennállása esetén a felértéke-
lõdés ellenére javulhat! 

De mi van akkor, ha a nagyarányú költségve-
tési deficit és a termelékenységnél sokkal gyor-
sabban 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 re-
álárfolyama nõ. Ekkor már romlik a versenyké-
pesség! Ha ezért nõ az árfolyam, nem hivatkoz-
hatunk egyszerûen arra, hogy lám, más orszá-
gokban az export növekedési dinamikája a mi-
enkénél 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 kül-
földinél jóval gyorsabb infláció restriktív jegy-
banki kamatpolitika mellett. Ha az utóbbi eset-

ben növekszik a hazai valuta nominális és reál-
árfolyama, a külföldi importõrnek ugyanazon
áruért magasabb árat kellene fizetni saját pén-
zében számolva, hogy a hazai vállalat költsége-
it fedezni tudja és emellett kielégítõ nagyságú
profithoz is jusson. A valóban felzárkózó gaz-
daságokból jövõ importért a külföldi vevõ töb-
bet fizet, de bolond volna a korábbi árnál töb-
bet 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 szakér-
tõknek tisztában kell lenniük, ha a vonatkozó
statisztikákkal dolgoznak.21 Ha erre nem ügye-
lünk, könnyen hibás, a valóságnak ellenmondó
következtetésekre juthatunk, amelyek akár el-
hibázott monetáris politikára is vezethetnek.

ÁRFOLYAM, EXPORT, IMPORT

Az igazán fontos kérdés a következõ: mi várha-
tó 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 vá-
sárlóerõ-paritás alakulásához?22 A félreértések
elkerülése végett: mi történhet akkor, ha példá-
ul 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 valutaárfo-
lyama nemhogy nem csökken, hanem még
emelkedik is B országgal szemben, mondjuk a
jegybanki kamatlábemelések következtében.23

A korrekt választ nem egyszerû feladat meg-
adni, mert léteznek a tisztánlátást zavaró és a
valós gazdaságban erõteljesen ható tényezõk.



KÖZPÉNZÜGYEK – Monetáris és fiskális rendszer

370

Az eredmény függ attól is, hogy rövid vagy
hosszabb idõszakot vizsgálunk-e, továbbá at-
tól, hogy a kamatlábemelést megelõzte-e a va-
luta 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 egy-
szerre jutnak érvényre volumen- és értékhatá-
sok.24

Ha a nemzeti valutát leértékelik, az export
alakulása fordított J görbéhez hasonlítható. A
valuta árfolyamának emelkedésekor pedig – ha
az emelkedés jelentõs – kezdetben fejtetõre állí-
tott J görbe szerint alakul az áruk kivitele. Va-
gyis az árfolyam megnövekedését – mondjuk
jelentõs felértékelését – kezdetben nem az ex-
port, 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 teljesíte-
niük kell. A másik az, hogy a termelésnek alkal-
mazkodnia kell egy jelentõsebb árfolyamválto-
zás 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 ex-
port értéke csak egy idõ elmúltával csökken
(fejtetõre állított J görbe). A leértékelés pedig
kezdetben az exportbevétel csökkenését okoz-
za és csak késõbb ennek emelkedését (fordított
J görbe).

A képet más tényezõk is zavarják. Magyaror-
szágon döntõ szerepük van a multinacionális
vállalatoknak az export alakulásában. E cégek a
termelésben, az exportban és importban is ele-

ve idegen valutában kalkulálnak és ezt felhasz-
nálva mûködnek: ennyiben az árfolyamválto-
zásnak náluk nincs szerepe. Ha viszont a foga-
dó országból származó inputokat használnak
fel, az árfolyam változása náluk is számít. Ilyen
input fõképpen a foglalkoztatással járó bérfize-
tés és ennek járulékai. Így náluk sem elhanya-
golható tényezõ az árfolyam. Ez érintheti out-
putjukat és így exportjukat, ezekkel együtt azt
is, hogy mekkora lesz az újrabefektetett profit-
juk nagysága. 

Az árfolyam és ennek változása egészen köz-
vetlen hatást gyakorol az export alakulására a
kis- és közepes vállalatoknál. Igaz, hogy az ösz-
szes exportnak csupán kis hányadát adják, és e
vállalatoknak csupán egyharmada termel ex-
portra. Számukra a hazai valuta árfolyamának
jelentõs növekedése akár az exportpiacok el-
vesztését is kiválthatja. A forint árfolyama 2008
májusában 11 százalékkal nõtt, ennek megfele-
lõen jutnak exportjuk után kisebb forintbevé-
telhez. És vegyük hozzá: a hazai valuta árfolya-
mának növekedése a felértékelõdés mértéke
szerint erõsíti a külsõ versenyt, a költségek és
az elérhetõ ár közti rés csökken, a kis- és köze-
pes 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 adók-
kal szokás magyarázni. A túladóztatás valóban
versenyképességet rontó tényezõ, részben
úgy, hogy növeli a vállalati költségeket. De
versenyképességet ront a túlértékelt hazai va-
luta is, és nehéz megmondani, mekkora része
van ebben az adózásnak és mekkora a növeke-
dõ nominális és reálárfolyamnak. Az exportá-
ló számára a felértékelés az elérhetõ forintárat
közelebb hozza a költségekhez felülrõl. A kül-
sõ versenyképességrõl semmi biztosat nem
mondhatunk az árfolyam alakulásának figye-
lembevétele nélkül. 

Nem intézhetõ el a probléma azzal, hogy je-
lenleg 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 kéthar-
mada csak a hazai piacra támaszkodik. Az arány
tovább csökkenhet, ha az árfolyam nõ. 

Mindent összevetve: nem elég az adatokat is-
merni, a számok mögé kell nézni! Különösen
ügyelni kell erre, ha nemzetközi összehasonlí-
tásokat végzünk; a statisztikák országonként
nagyon is eltérõ folyamatokat tükrözhetnek. 
A legkevesebb, amit tanulságul máris leszögez-
hetünk: az árfolyam növekedését erõltetõ mo-
netáris politikától semmiképpen sem várható
az exportdinamika erõsödése. 

INFLÁCIÓS CÉLKÖVETÉS 
ÉS STAGFLÁCIÓS VESZÉLY

Az MNB jelenleg is inflációs célkövetõ politi-
kát folytat. Az infláció évi ütemét már 2009-re
évi 3,6 százalékra akarja leszorítani, noha fõ-
ként 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 leányvállala-
tok termelési, valamint beruházási súlya a hazai
gazdaságban és még nagyobb az exportrészese-
désük. Nem a hazai általános kamatlábszínvo-
nal alakulásától függõen hoznak beruházási és
termelési döntéseket. Tevékenységük a világ-
gazdasághoz igazodó gazdasági stratégiájukhoz
illeszkedik, és döntéseik szinte teljesen függet-
lenek lehetnek attól, hogy milyen politikát
folytat Magyarországon a jegybank. Az MNB
kamatpolitikája ezért ilyen vonatkozásban ko-
molyan nem kifogásolható.

További probléma, hogy a hazai vállalati
szektor sem feltétlenül reagál érzékenyen a no-
minálisan magas forintkamatlábakra, mert tá-
maszkodni lehet a jóval kisebb kamatozású de-
vizaalapú hitelekre is. Sõt – évek óta – a háztar-
tások hitelfelvételi hajlandósága sem érthetõ
meg a devizaalapú hitelek szerepe nélkül. Ezért
a nemzeti tulajdonú nagyvállalati szférában sem
várható a gazdasági tevékenység jelentõs visz-
szaesése a restriktív kamatpolitika közvetlen ha-
tása miatt. 

A magas kamatláb viszont növeli a forintár-
folyamot. Ennek inflációt mérséklõ hatása van,
mert olcsóbbá teszi az importot és mérsékli azt
az árversenyképességben jelentkezõ romlást,
amit a forintárfolyam növekedése okoz. Van-
nak tehát racionális és helytálló érvek az adott
monetáris politika mellett. 

Az árfolyam növelésével viszonylagosan ol-
csóbbá tett importnak azonban lehet kifejezet-
ten hátrányos hatása is! Jelenleg világméretek-
ben is megfigyelhetõ az energiahordozók, köz-
tük fõként a kõolaj és földgáz, továbbá bizo-
nyos nyersanyagok és az élelmiszerárak drasz-
tikus növekedése. Számunkra kritikus kérdés a
kõolaj és a földgáz áremelkedése. Ezek világpi-
aci áralakulására – természetesen – a hazai mo-
netáris politika nincs semmiféle hatással. Befo-
lyásolja azonban a kõolaj és földgáz hazai fo-
rintárát. Az utóbbi kevésbé nõ, ha a forint árfo-
lyama emelkedik. Ennek viszont maradéktala-
nul nem örülhetünk. Ugyanis a kõolaj és föld-
gáz világpiaci ára nem átmenetileg nõtt nagyon
magasra. Annál jobb, minél hamarabb alkal-
mazkodunk hozzá. Az alkalmazkodást viszont
lassítja a túlértékelt valuta miatt alacsonyabb
kõolaj- és földgázár forintban. A magas kamat-
lábnak hasonló a hatása: a szerkezeti változások
mindig beruházásigénnyel járnak, az utóbbit vi-
szont szükségképpen visszafogja a magasabb
kamatlábszint.

Gondolni kell még a következõre: a begyû-
rûzõ 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 csilla-
pítására jó. Ha sikerül is a nominális kereslet
növekedését korlátozni – amire nincs feltétlen
garancia – a költséginflációnak nem sikerül ki-
elégítõen elejét venni. (Csak részleges siker le-
hetséges, egyebek között az elõbb tárgyalt ár-
folyamhatás alapján, aminek inkább hátrányos
a következménye). Az eredmény végül is a gaz-
dasági recesszióból való kilábalás elhúzódása.
Hiszen, ha nyomott szintû az aggregált keres-
let 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 hite-
lek részesedése nõ, a forintkamatláb alakulása
pedig nem is számottevõ tényezõ a multinacio-
nális cégek tevékenységében. (Csak annyiban
számít, hogy a helyi eredetû inputok miatt fo-
rintigényük is van). A gazdasági szabályozás
egy alapvetõ eszköze válik emiatt rosszul fel-
használhatóvá. Ez azt is jelenti, hogy az infláció
leszorítása a 3-4 százalék közti ütemre 2009-ig
elképzelhetõ ugyan, de a siker nagyon is kétsé-
ges. 

Más lenne a helyzet, ha a monetáris politika
korábban nem tette volna lehetõvé a devizaala-
pú hitelek gyors terjedését és így a forint foko-
zatos háttérbeszorulását. Ez olyan monetáris
politika lett volna, amely a forintárfolyam ala-
kulását nem rendelte volna egyoldalúan az inf-
lációs célkitûzés alá és nem törekedett volna ar-
ra, 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 hibá-
ba esik. Az egyik: komolyan gondolja, hogy a
forint árfolyama ugyanolyan visszafordíthatat-

lanul nõ, mint a cseh és szlovák korona eseté-
ben megfigyelhetõ. Arról is meg van gyõzõdve,
hogy az árfolyam emelkedése nem rontja az or-
szág 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 kamat-
csökkentést nem kell követnie a forintárfolyam
esésének. Vagyis, hogy a kamatláb és az árfo-
lyam alakulása közötti összefüggés, ki tudja mi-
ért, egyirányú.

Az MNB vezetése azt gondolja: helyesen jár
el, ha növeli az alapkamatot. Emiatt nõ az árfo-
lyam, ami nem korlátozza az export növekedé-
sét, de az inflációs rátát lejjebb szorítja. Ha az
infláció üteme már megfelel a kívánatos mér-
téknek, (az eurózónához való késõbbi csatla-
kozás követelményeinek is) sor kerülhet a jegy-
banki kamatláb fokozatos mérséklésére. A pia-
ci kamatlábak átlaga emiatt alacsonyabb lesz
anélkül, hogy a forintárfolyam esne. Nem kell
tartani sem az árfolyam jelenlegi emelkedésé-
tõl, sem a magas nominális és reálkamatlábtól.
A stagflációtól sem. 

Ez a logika azonban támadható. Nem igaz
ugyanis, hogy az árfolyam emelkedése semmi-
lyen 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 köze-
pes vállalatok exportját nehezíti. Ez az export-
teljesítmény – részben az export növekedési di-
namikája, és idõvel fõként az exportérték szintje
– nagyobb lehetne alacsonyabb forintárfolyam
mellett. Az export mesterségesen magasan tar-
tott forintárfolyam mellett is növekedhet, ez
azonban nem zárja ki, hogy kevésbé magas ár-
folyamon még nagyobb értéket érhetne el.
Nem végezhetõk errõl kísérletek, nem próbál-
hatjuk 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 gyor-
sabban növekvõ export a túlértékelt valutaárfo-
lyam léte ellenére is könnyen magyarázható: a
multinacionális tõke nagyrészt exportra termel,
ezért minél biztosabb és jelentõsebb a pozíció-
ra tett már szert a hazai termelésben, annál erõ-
teljesebbnek kell lennie az export dinamikájá-
nak. Ha pedig a gazdaság recesszióba kerül, a
nemzeti tulajdonú vállalatok exportkényszere is
a nagyobb országos exportteljesítményhez já-
rul 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 ne-
hezítõ tényezõvé válik. 

Az exportütem tényleges nagysága, továbbá
az, hogy mekkora az export és import egyenle-
ge, külön is jelentõséggel bír. Ott, ahol a direkt
tõkeimport súlya nagy és ezt – a fejlett gazda-
ságoktól eltérõen – nem egyenlíti ki a direkt tõ-
keexport évi nagysága és állománya, miközben
a külföldi eladósodás aránya is magas, a jövede-
lemkiáramlás a GDP tekintélyes hányadát éri
el. Magyarországon ennek aránya 2006-ban 7,4
százalék. Közel ekkora áru- és szolgáltatásex-
port-többletet kellene elérnünk, hogy a külsõ
egyensúly megalapozott legyen. Ezzel szemben
2006-ban a tényleges exporttöbblet a szolgálta-
tásokkal együtt csupán 0,4 százalék volt a
GDP-hez viszonyítva. Ezt látva nem mondhat-
juk, hogy a hazai vállalatok exportját jobban
ösztönzõ árfolyamra nincs szükség; ezek ex-
portját ugyanis valóban segítené az alacsonyabb
forintárfolyam! 

Hasonló következtetésre jutunk, ha az im-
portoldalt nézzük. A kamatpolitikával támoga-
tott magas árfolyam országon belül elõnyös
versenyhelyzetet teremt a külföldi versenytár-
sak 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 forintárfo-
lyam által akarva-akaratlanul támogatott külsõ
verseny súlyosan rontja a kis- és közepes válla-
latok többségének profitkilátásait. 

A magas forintárfolyamot erõltetõ monetá-
ris politikának tehát pont a legérzékenyebb pon-
toknál van kedvezõtlen hatása. A gazdaság vi-
szonylag könnyen akkor juthat túl az alsó for-
dulóponton, ha fordulat következik be mind a
beruházási várakozásokban, mind az export fel-
tételeiben. Az elõbbinek kedvez a reálkamatláb
csökkenése. Az utóbbinak a nominális és reál-
árfolyam mérséklõdése, de legalábbis az, hogy
egyik se növekedjék! Magyarországon az export
kiemelkedõen nagy aránya miatt különösen
fontos, hogy az árfolyam ne tartsa vissza az ex-
portot. Az MNB azért nem talál összefüggést
az árfolyam alakulása és az export között, mert
azt rosszul keresi.

Az infláció leszorítását akadályozó tényezõ-
ket most félretéve tegyük fel: a restriktív mo-
netáris politika sikeres. Az inflációs ráta mond-
juk 3–4 százalékra esik a korábbi 6–7 százalé-
kos ütemérõl. Mi történik, ha a nominális ka-
matláb, valamint a forint árfolyama is marad a
korábban elért szinten?

Ekkor a reálkamatláb túl magasra nõne, ami
nyilvánvalóan tarthatatlan. A jegybanknak fo-
kozatosan csökkentenie kell majd az alapkama-
tot, ami az általános kamatlábszint csökkenésé-
re vezet. Kérdés, mi történik a valutaárfolyam-
mal?

Ha a kamatlábcsökkenés az árfolyamot nem
érintené, nem lenne gond. Azonban az MNB
csak akkor számíthatna a kamatcsökkentést
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követõen is magas forintárfolyamra, ha bizo-
nyítani 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” fo-
rintról írnak), az MNB-nek választania kell:
marad a magas alapkamat mellett vagy csök-
kenti a jegybanki kamatlábat és ezzel enyhít a
monetáris politika szigorán. 

A magas nominális kamatlábszint jóval las-
súbb infláció mellett túl magas reálkamatlábat
jelentene. Ennek a gazdasági teljesítményt
rontó hatása nyilvánvaló. Az erõsnek nevezett
forint pedig az exportnak biztosan nem ked-
vez, annál inkább az importnak. A túl magas
reálkamatláb és a magas árfolyam miatt a re-
cesszióból való kitörés mindkét motorja sok-
kal gyengébben mûködne. Az MNB tehát a
magas kamatlábszintet nem tarthatja fenn, a
kamatlábat a viszonylagos árstabilitás elérését
követõen, sõt már ezt megelõzõen csökkente-
nie kell.28

A kamatlábak csökkenése azonban maga
után vonná a valutaárfolyam esését is, mert a
magas árfolyam nálunk nagyrészt nem a felzár-
kózáson alapul. Az árfolyamesés viszont inflá-
ciós hatású. Ha az inflációs célkövetés a jegy-
banknak 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 aka-
dályozni. 

Kezdõdhet minden elölrõl. Ebbõl pedig az
következik: az árfolyam mesterséges emelése
csak átmenetileg alkalmas az inflációs ráta le-
szorítására, ráadásul a rövid életû siker az or-
szág számára nagy költségekkel jár. (Maga a ka-
matteher is nagyon magas. Az alapkamat eme-
lésén nyugvó 1 százalékpontos hozamnöveke-
dés az adott adósságterhek mellett évente

mintegy 35 milliárd forint többletkiadást okoz
a központi költségvetésnek). Nem kellett vol-
na az egész procedúrába belebocsátkozni! Ha
pedig a jegybank fenntartja a magas kamatlábat,
a recesszióból kijutni nagyon nehéz, és a hosz-
szú távú növekedés üteme alacsony lesz a vi-
szonylag stabil árszint ellenére. Pedig éppen az
árstabilitásnak a növekedést ösztönzõ hatásával
indokolja az MNB az inflációs célkövetés elõ-
nyét minden más monetáris politikával szem-
ben.

Az árfolyam növekedésének erõltetése na-
gyon kétes értékû lépés. Különösen kétes érté-
kû recesszió idején. Túl nagy a költsége, hatása
inkább rossz, mint jó. Rontja a központi költ-
ségvetés egyensúlyát is. Jobb választás, ha a
jegybank recesszió idején nem emel kamatot,
nem erõlteti az árfolyam növekedését, nem tö-
rekszik 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 ké-
sõbbre halasztani. Hosszabb idõszakban az inf-
lációs ráta így is elérheti a célzott alacsony érté-
ket. Nem igaz, hogy a recesszió idején is szigoro-
dó monetáris politikát kell folytatnia a jegy-
banknak. 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 alacso-
nyabb szintje már középtávon is nagyobb ex-
portteljesítményt tenne lehetõvé. Az MNB ezt
lényegében véve elutasítja, mondván, hogy az
alacsonyabb forintárfolyam drágábbá tenné az
importot, gyorsítaná az inflációt. Az alacso-
nyabb árfolyam, illetve a forint leértékelõdése
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csak átmenetileg tenné kedvezõbbé a külkeres-
kedelmi mérleget: a költségek nominális szint-
je hamarosan annyival emelkedne, amennyivel
növekedne az exportáló vállalatok által elérhetõ
forintbevétel. Sõt, a gazdaság végül is rosszab-
bul járna, mert az infláció tartósan is nagyobb
üteme kedvezõtlen a gazdasági növekedés dina-
mikájára nézve.29 Ez a gondolatmenet jól is-
mert. Szinte minden egyetemi tankönyvben ol-
vasható azzal kapcsolatban, hogy a valuta leér-
tékelése csak átmeneti elõnyt biztosíthat. 

Ez a levezetés azonban hallgatólagosan arra
épül, hogy a hazai valuta nincs túlértékelt álla-
potban! Ha a hazai pénz már túlértékelt – mert
mondjuk, a jegybank az árfolyamot a folytatott
kamatpolitikájával mesterségesen emelte – sok-
kal árnyaltabb következtetésre kell jutnunk.30

Mi történik akkor, ha a túlértékelt valuta ár-
folyama csökken? A fordított J görbének
megfelelõen, az értékhatás meghatározóvá vá-
lása miatt az export nem azonnal, de viszony-
lag rövid idõ múlva megnõ. A korábban magas
valutaárfolyam miatt olcsó import visszaesik,
de ennek végül is nem kell a belsõ árszint ará-
nyos megemelkedésére vezetnie! Ugyanis a
hazai, egyébként hatékony gazdálkodásra ké-
pes vállalatokra nehezedõ és a túlértékelt valu-
ta által támogatott külsõ nyomás gyengül: a
vállalati szektor teljesítménye nõhet. A belsõ kí-
nálat növekedése pedig árszintnövekedést
visszatartó tényezõ. Az eredmény magasabb
szintû output, méghozzá nemcsak átmeneti-
leg, hanem tartósan is, vele együtt nagyobb
foglalkoztatás.

Ilyenkor nemcsak az árszintre, hanem a nö-
vekedés ütemére is kedvezõ hatást gyakorol az
alacsonyabb árfolyam! Akár túlértékelt a valu-
ta, akár alulértékelt, növekedési hatása kedve-
zõtlen. Az elõbbi esetben azért, mert az egyéb-
ként gazdaságosan mûködtethetõ termelési té-
nyezõk részleges kiszorítását teszi lehetõvé, az
utóbbi pedig nem gazdaságosan alkalmazható-
kat segíti életben tartani. Az alulértékelt valuta
visszatartja a fejlõdést, a túlértékelt pedig útjá-

ba áll annak. Mindkét esetben kisebb a gazdasá-
gi hatékonyság, mint amekkora lehetne. 

Az MNB vitatja, hogy a forint túlértékelt.31

Hivatkozik a többi visegrádi ország valutaárfo-
lyamának 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 es-
nek el. Jelenleg a túlértékeltség felszámolása
hatna kedvezõen a gazdaságra rövid és hosz-
szabb idõszakot tekintve is! Recesszió idején
pedig a túlértékeltség mértékének további nö-
velése kifejezetten hátrányos hatású.32

A monetáris szabályozás másodlagos
hatásai 

Mi határoz meg mit? A vásárlóerõ-arányoktól
függ-e alapjában véve az árfolyam, vagy az ár-
folyam határozza-e meg a hazai pénz vásárló-
erejének alakulását a kereskedelmi partnereké-
hez képest? Az utóbbi tétel lényegében azt is
implikálja, hogy egyedül az árfolyam szabá-
lyozásával meg lehet határozni a belsõ árszin-
tet, 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 száza-
lékos 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 ka-
mathatást és ennek következményeit tisztán
lássuk, a felzárkózási folyamatnak az árszintre
gyakorolt hatásától most eltekintek. Ez ugyan-
is nem érinti a problémát: mi történik akkor, ha
a jegybank mindaddig törekszik az általános
kamatlábszint emelésére, amíg a kívánatosnak
ítélt árfolyamszint ki nem alakul? 
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Itt a kamatemelések által okozott bajokat
kell kiemelni. Láttuk, hogy a kamatemelés és az
erõteljesen megemelkedõ forintárfolyam sú-
lyos helyzetbe hozza a kis- és közepes vállala-
tokat, ezzel tovább rontja a foglalkoztatottság
kilátásait. A kis- és közepes vállalatok nem tud-
ják az árfolyam-növekedés hatását ellensúlyoz-
ni.33 Ez az egyik baj. 

A másik: a magyar gazdaság súlyos problé-
mája, hogy az aktívak aránya az összes mun-
kaképes korú lakosságon belül nemzetközi
összehasonlításban a legalacsonyabbak közé
tartozik. A vállalati szektorban a kis- és köze-
pes vállalatok biztosítják foglalkoztatottak-
nak 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 vál-
lalatok 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 elvá-
lasztva kezelni.

Ez a probléma nem intézhetõ el azzal, hogy
a kormány dolgozzon ki a kis- és közepes vál-
lalatok helyzetét segítõ programokat. A segítõ
programok kidolgozása nem egyszerû feladat,
idõigényes és nem is arra hivatott, hogy pont
az erõltetett árfolyamnövelés hátrányos hatá-
sait semlegesítse. A programok költségvetési
teherrel is járnának. Maga a jegybank kamat-
politikája 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 nyil-
vánvaló hiba. Igaz ez a gazdaságpolitikára is.
Kerülendõ az olyan politika, amelynek egyes
elemei nyilvánvalóan ellentmondanak egymás-
nak. Az ilyen politika több kárt okozhat, mint
amennyi hasznot hoz. A kamat- és árfolyamnö-
velés inflációt csökkentõ hatása – amelynek

ereje amúgy is bizonytalan – túl kevés ered-
ményt hozhat ahhoz képest, amit ezeknek a be-
ruházásokat, a gazdasági növekedést és a foglal-
koztatást csökkentõ hatása okoz, ráadásul re-
cesszió idején. 

Nem teheti meg a jegybank, hogy ügyel az
infláció csökkentésére, hiszen – úgymond – az
inflációs célkövetés keretében ez a dolga, a töb-
bi hatással foglalkozzon érdemben a kormány,
az esetleges extraköltségeket viselje a központi
költségvetés. Az önálló jegybanknak is ugyan-
úgy számításba kell vennie minden lehetséges
következményt, mint a kormányzatnak. Ne
olyan politikát válasszon, ami külön terhet há-
rít a kormányra. Mindig az számít, mi a szándé-
kolt döntés „costja” és „benefitje” országos
szinten. Az MNB aktuális monetáris politikájá-
nak „costja” jóval nagyobb, mint a „benefitje”.

Ez érinti azt a kérdést is, hogy a jegybank
meddig emelheti az alapkamatot, és milyen idõ-
távon belül törekedjék az inflációs ráta kívánt
mértékû leszorítására, milyen árfolyamot te-
kinthet elfogadhatónak. Ezekrõl a független
jegybanknak persze önállóan kell döntenie.
Úgy, hogy azzal az államháztartásra háruló ter-
heket lehetõleg ne növelje. A hozzáállást te-
kintve nem lehet munkamegosztás a kormány
és a jegybank között. 

Az „erõs” forint problémája 

2008 májusában a sorozatos jegybanki kamat-
emelés következtében, a forint nominális árfo-
lyama az euróval szemben mintegy 10–11 szá-
zalékkal megemelkedett. Mondhatjuk-e, hogy
„erõs” a forint? Helyes-e ezt a jelzõt használni,
ha a forint nominális árfolyamának pillanatnyi
erõsödését nézzük? Határozottan az a vélemé-
nyem, hogy nem.

Igaz, a turisták olcsóbban utazhatnak kül-
földre, 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 keve-
sebb forintból fedezhetik a hitel kamatait és az
esedékes törlesztéseket. Már nem annyira szúr
szemet az sem, hogy például a cseh korona no-
minális 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 regisztrálhat-
tunk.

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 orszá-
gok közül. Hasonlót mondhatunk az áremelke-
dés ütemérõl, amelyben nálunk a túlköltekezés
játszott döntõ szerepet és nem a gazdasági fel-
zárkózás. A GDP közel kétharmadára duzzadt
az államadósság. A jelenlegi recesszió és egyál-
talán 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 ke-
rül: 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 kamat-
lábon alapul. Csehországban és Szlovákiában a
nominális valutaárfolyam jóval gyorsabban
nõtt hozzánk képest jóval alacsonyabb kamat-
láb mellett. A forintárfolyam alapjában véve
azért nõtt, mert a magas kamatokkal ezt külön
megfizetjük! 

Valójában a forint pozíciója bizonytalan. Ez
nyilvánul meg árfolyamának erõteljes ingado-
zásában 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 lehetõ-
vé. A spekulatív pénztõke részben a külföldivel
szemben nagy kamatkülönbözetet zsebeli be,
továbbá az árfolyamnyereséget, ami persze má-
sok árfolyamvesztesége. E kettõ együtt extra-
profitot hoz a jól számító spekulánsoknak,
méghozzá hatalmasat. A forintbefektetésre fi-
zetett kamattöbblet évi 3–4 százalékos többlet-
hozammal jár, az árfolyam-különbözet pedig
egy hónap alatt 10 százalékot hozott nekik a
konyhára! A spekulatív tõke természetes tö-
rekvése, hogy minél nagyobb árfolyamnyere-
séggel gyarapodjon. El is éri, ha a vásárolt papí-
rokat, illetve a forintot idõben eladja. Persze el
kell találnia, hogy a pénzbefektetés, illetve a fo-
rintárfolyam mikor érkezik a csúcsra vagy an-
nak közelébe. 

Folyamatosan fenyeget az árfolyam idõn-
kénti zuhanásának a veszélye. Ettõl a cseh és
szlovák koronánál nem kell tartani. Míg a cseh
és szlovák korona erõs, a forintárfolyam insta-
bil. A forintnál az idõ függvényében nem mér-
sékelt, hanem igen erõteljes ingadozásra taná-
csos 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 reálárfo-
lyam emelkedése viszont többnyire gyors, a
gyors forintinflációnak fittyet hányó monetáris
politika következtében). A forintárfolyam sze-
szélyes 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. Fõ-
ként akkor, ha az állítás hibás. Félti a tekinté-
lyét. 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 adós-
ságszolgálata, vagyis az esedékes törlesztés és a
fizetendõ kamat összege forintban. Ezért a la-
kosság többet költhet fogyasztásra. Ez utóbbi
serkenti a gazdasági növekedést. 

Az érvelés több ponton is hibás. 
Az adósságszolgálat külföldi valutában

számolva ugyanaz. Ugyanannyi valutát ugyan-
annyi exporttal lehet megszerezni, ami a maga-
sabb forintárfolyam mellett az exportõröknek
kevesebb bevételt hoz, és lehet, kevesebbet
költenek. Nem elég tehát a devizában eladóso-
dott lakosság elõnyére gondolni. Igaz viszont,
hogy nálunk az export meghatározó részét a
multinacionális leányvállalatok bonyolítják le,
és számukra a forintárfolyam nem meghatáro-
zó tényezõ. Így inkább másik két tényezõnek
van jelentõsége. 

Magyarországon eleve gond a devizaalapú
hitelek túl nagy aránya, mert ez rontja a mone-
táris szabályozás hatékonyságát, nehezebb biz-
tosítani az árstabilitást, és így elõnytelen a gaz-
dasági növekedés számára is! Az árfolyam nö-
vekedése miatt pedig – a mi körülményeink
között – a devizaalapú hitelek vonzereje tovább
nõ. Ezen túlmenõen, teljesen értelmetlen és
igazságtalan az a nagyarányú jövedelemátcso-
portosítás, amit hitelfelvevõk számára a deviza-
alapú hitelek rendszere biztosít. 

Maga a fogyasztás növelése a gazdasági
növekedést nem tudja dinamikussá tenni. 
A növekedés üteme a technikai fejlõdéstõl, a
beruházásoktól, a hatékonyságtól, a képzés-
tõl, a világpiac igényeihez illeszkedõ termelési
szerkezetváltozástól stb. függ, és az ezekhez
igazodó fogyasztásnövekedéstõl! Ha a fo-
gyasztás egyszerûen azért nõ, mert mondjuk a
devizaalapú hiteleken alapuló adósságszolgálat
csökken, vagy mert a turisták kevesebb forin-
tért vásárolhatnak devizát vagy esetleg azért,

mert a jövedelempolitika keretében gyorsul a
jövedelemkiáramlás – mondjuk, mert gyorsul
a bérek növekedése –, abból semmiféle növe-
kedéstöbblet nem jön ki, hanem csakis lassúbb
hosszú távú növekedés! Az árfolyamjavulásból
eredõ fogyasztásnövekedés legfeljebb a terme-
lés átmeneti emelkedését válthatja ki – ezt sem
biztosan –, ami az idõszakos teljesítményinga-
dozások témájához tartozik, de semmiképpen
sem a gazdasági növekedéshez. Éppen a ma-
gyar gazdaság a legjobb példa arra, hogy a fo-
gyasztásnövelés gyorsításával nem lehet dina-
mikus gazdasági növekedést elérni. E két, egy-
mástól teljesen eltérõ téma összekeverése fele-
lõs vezetõk részérõl is naponta tapasztalható,
ami komoly hiba. A gazdasági növekedés valós
tényezõinek jó ismerete és a tényleges össze-
függések szakszerû kezelése rossz döntések-
tõl óvhat meg.

***

Csak erõs gazdaságnak lehet erõs nemzeti valutá-
ja. Az erõs forint nem lehet egyszerûen a jegyban-
ki politika következménye. Körültekintõ, nem
laza, de az árfolyam növekedését nem is erõltetõ,
ugyanakkor a gazdasági egyensúly helyreállításá-
ra törekvõ kormányzati politikával együttmûkö-
dõ monetáris politika szükséges ehhez. (Az önál-
ló jegybank erre maga törekszik, és ha az össze-
függéseket jól ismeri fel, nem is lehet rábeszélni
másra.) Ez a jelenlegi monetáris politikáról, saj-
nos, 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 tudományos-
elméleti háttere nem megalapozott, enélkül radi-
kalizmusa 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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1 A fantázia gyakran szabadon szárnyal. A konvergen-
ciaprogram közzétételével együtt bejelentett meg-
szorításokra reagálva, a Fidesz a kontrakciós spirál
szinte határtalan érvényesülésével riogatott: a meg-
szorítások keresletcsökkenést váltanak ki, ezért
csökken a foglalkoztatottság, amelynek következ-
ménye újabb esés a jövedelmekben, ezt ismét a keres-
let és a termelés csökkenése követi, és így tovább. Va-
lójában 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 beruhá-
zásokat folytatni kell, ha a kívánatosnak ítélt jövõbe-
li tõkeállomány ezt indokolja. Az ehhez szükséges
foglalkoztatás továbbra is fennmarad. Az infrastruk-
túra 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 exportköte-
lezettségek teljesítése az idõben továbbható növeke-
dési folyamat fontos része. Ez akár növekedést is ge-
nerálhat. A termelés alakulását nem lehet egyedül a
belsõ gazdasági összefüggések alapján megérteni. 

4 Hozzá kell tenni: mindkettõ magát az országos szin-
ten realizált profit nagyságát is érinti, mégpedig a be-
ruházások végrehajtásával, és az export gyorsulásával
egy idõben, egyszerre. Országos szinten a nettó, va-
gyis az amortizációt meghaladó beruházások a válla-
lati szektor számára kiadás és bevétel is, de nem költ-
ség. Ezért a beruházások növekedését a profit növe-
kedése kíséri a vállalatok összessége számára. Maga
az export gyorsulása pedig növeli az exporttöbbletet,
ami növeli a vállalatok bevételeit is. Az összefüggés-
rendszer 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 létrejötté-
ben, majd a kibontakozásban.

5 Ezt az összefüggést a vállalati profit adóztatása bo-
nyolítja 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 be-
ruházásokat ez a gond nem érinti, az elkezdett beru-
házásokat be kell fejezni. Ha pedig késõbb új beruhá-

zási döntések születnek, a döntés motivációja ugyan-
az: a várható profitnak az érvényes kamatlábbal disz-
kontált értéke legyen nagyobb a kamatlábnál.

7 Mindez feltételezi, hogy a kamatláb nagysága és vál-
tozása érezhetõ hatást gyakorol a beruházások és a
gazdaság összteljesítményének alakulására. Ez a
probléma a közgazdaságtanban sokáig éles vita tár-
gya volt, és most sincs ebben teljes egyetértés. 
A klasszikus gazdaságtan a beruházások erõteljes ka-
matérzékenységét axiómaként kezelte. Ez igaz a mo-
netáris iskolára is. Ezzel szemben a keynesi közgaz-
daságtan a kamatlábváltozás beruházási hatását cse-
kélynek minõsítette, ezt is jórészt a fogyasztói beru-
házások és a lakásépítkezések kamatérzékenységébõl
vezette le. Az újkeynesiánusok ebben a kérdésben
már jóval rugalmasabbak, a kamatláb beruházási ha-
tását jelentõsnek minõsítik, itt közeledés jött létre a
közgazdaságtan két fõ áramlata, az újkeynesi, vala-
mint a neoklasszikus, illetve a monetáris iskola kö-
zött. E cikk is fontos szerepet tulajdonít a beruházá-
sok 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 inf-
lációnak gyorsulnia kell. A kínálati sokk miatt a reál-
GDP 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 rá-
ta. A stagfláció tipikus esete volt az 1973–1974-es, az
elsõ olajárrobbanás által kiváltott recesszió az USA-
ban és más vezetõ tõkés gazdaságokban. Stagfláció
következett be 1980–1981-ben és az 1990–1991-es
években is. 
Stagfláció idején a monetáris politika kényes helyzet-
be 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 inf-
láció további gyorsulását. 
Igen figyelemreméltó a következõ. Ha a recesszió
mélyülése tapasztalható, a központi bankok gyakran
változtatnak a monetáris politikán: a monetáris szi-
gort 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 gazda-
ságpolitikát 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 valami-
lyen kínálati sokk recesszióra vezet, az állami költ-
ségvetésnek romlania kell, mert a növekedés leállása
vagy csökkenése csökkenti a bevételeket és növeli a
kiadásokat a beépített stabilizátorok mûködése kö-
vetkeztében. Persze, a költségvetés egyenlegének
tényleges alakulása nem feltétlenül fejez ki a gazda-
ságpolitikai szándékot, ezt a full employment deficit
vagy surplus jelezheti, vagyis, hogy az adott költség-
vetési struktúrával teljes foglalkoztatás esetén többlet
vagy hiány jönne-e létre. Az a tapasztalat, hogy az ál-
lami költségvetés teljes foglalkoztatás feltételezése
mellett is gyakran expanzív, ritka a kettõs restrikció. 

9 Ebben a cikkben azt vizsgálom, hogy a jelenleg érvé-
nyes monetáris politika növeli-e a stagfláció veszé-
lyét. 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 telje-
sítményével. 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 ki-
egyenlítõdés addig tart, ameddig az elérhetõ hoza-
mok nagysága szempontjából közömbössé nem vá-
lik, hogy eleve hosszú hozamra történik-e a befek-
tetés, 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 el-
érhetõ.

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-

lyam, és az export alakulása között, találtunk vi-
szont kapcsolatot az árfolyam-alakulás és az infláció
között. Nevezetesen, az export az országcsoport-
ban egységesen, átlagosan évi 10–12 százalékkal,
nõtt, annak ellenére, hogy nominálisan a cseh és
szlovák korona az euróhoz képest ez idõ alatt össze-
sen mintegy 25–30 százalékkal, a lengyel zloty
mintegy 10 százalékkal értékelõdött fel, a forint no-
minális felértékelõdése pedig szinte elhanyagolható
volt. A tapasztalati tények…régiónkra vonatkoztat-
va, nemhogy igazolnák az erõsödõ árfolyam egyen-
lõ gyengülõ exportteljesítmény címû, a gazdasági
folyamatokat túlságosan leegyszerûsítve bemutató
teóriát, hanem egyenesen annak cáfolatához szol-
gáltatnak bizonyítékot. Simor A. (2008) 

15 Erre utal Bánfi Tamás cikke: „Megengedhetõ az inf-
lációs cél erõltetett, a globális fejleményektõl füg-
getlen elérése érdekében a versenyképességet erõtel-
jesen 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 rugalmas-
sá 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 árfo-
lyam esetén az eltérés mértékétõl függõen a reálár-
folyam megemelkedik. Ellenkezõ esetben a reálárfo-
lyam 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 szá-
zalékos növekedésének és a hazai és külföldi infláci-
ós ráta különbségének az összegével. A gyakorlat-
ban 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 verseny-
képességi mutatónak is nevezik azért, mert azt is
sugalmazza: csak akkor exportálhatók a hazai ter-
mékek a már megszokott haszonnal, ha a külföldi
eladási árak a reál effektív árfolyamindex változá-
sának megfelelõen emelkednek. És erre azt szokás
mondani: minél nagyobb a nevezett index emelke-
désének mértéke, annál kisebb erre az esély. Ha-
marosan látjuk: felzárkózó országoknál gyakran
nem ez a helyzet.
A nominális és a reálárfolyamok alakulásáról bõsé-
gesen 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 tényezõ-
ket tekintve, az elmúlt éveket figyelembe véve sok-
kal jobban állnak, mint Magyarország. Ráadásul ott
az inflációs feszítõerõk is messze gyengébbek.
Csehországban az egy keresõre jutó nominális bé-
rek átlagos évi növekedési üteme 1999-tõl 2006-ig
5,5 százalék, nálunk 12 százalék. A cseh államház-
tartás deficitje 2004-tõl 2,7 százalék körül ingado-
zott. Hasonló az arány 2003 óta Szlovákiában. Erre
támaszkodva sikerült az inflációs rátát mindkét or-
szágban radikálisan csökkenteni: Csehországban
már 1998-tól, Szlovákiában pedig 2004–2005-tõl
kezdve. Mindkét országban sokkal alacsonyabbak a
rövid és hosszabb távú kamatlábak, valamint a jegy-
banki alapkamat, mint nálunk. Mindebbõl az is kö-
vetkezik: e két országban nem a monetáris politika
által elfojtott infláció vitte fel a reál effektív árfolya-
mot. A továbbiakban kiderül: náluk az árfolyam nö-
vekedésének 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 gépkocsigyár-
tás látványos felfutása. Itt csak néhány éve kezdett
tömegesen belépni a direkt tõkeimport az autóipar-
ba, mégis, a szlovákiai személygépkocsi-gyártás már
évi egymilliónál tart. Magyarországon a jelenlegi tel-
jesítmény csupán évi 300 ezer, pedig például a Suzu-
ki már régóta tart itt fenn leányvállalatot. A hazai
gépkocsigyártás akkor rendelkezne a szlovákéhoz
hasonló gazdasági súllyal, ha a gyártott kocsik szá-
ma két millióhoz lenne közel. (A szlovák GDP alig
több mint fele a magyarénak.) 

21 Ennek a problémának számos egyéb fontos vonatko-
zása is van. A reál effektív árfolyamindex tartalmazza
a belföldi és külföldi fogyasztói árak indexének alaku-
lását. Ha a fogyasztóiár-index nõ és növekedését nem
követi késõbb a csökkenése, azt mondjuk: inflációs
áremelkedéssel van dolgunk. De maga a minõségja-
vulás, a szerkezeti változás is gyakran a fogyasztói (és
termelõi) árak emelkedésével jár. Indokolt-e ilyenkor
inflációról beszélni? Ez a kérdés már csak azért is fel-
merül, 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 je-
lentkezik. 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 nominá-
lis 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 or-
szágban nagyarányú volt, de a másik háromban hoz-
zánk 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 fejlõ-
dés 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 vethe-
tõk 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 min-
dig azt jelenti, hogy a tényleges (nominális) árfo-
lyam felfelé távolodik attól az árfolyampályától,
amit a belsõ és külsõ inflációs ráták a maguk részé-
rõl indokolnának. Ezt is mondhatjuk: ekkor a nomi-
nális árfolyam változása közben felfelé távolodik az
ugyancsak folyamatosan változó vásárlóerõ-paritás-
tól.

26 ECOSTAT (1997, 1998)

27 Meglepõ, hogy pénzügyi körökben is léteznek illú-
ziók a forint várható árfolyamával kapcsolatban.
Már évek óta felmerült az árfolyam-ingadozás sáv-
határainak eltörlése azért, hogy ez ne korlátozza a
forintárfolyam emelkedését. Pedig ez egymaga – tar-
tósabban – sehol nem válthatja ki az árfolyam növe-
kedését. Valaminek vinnie kell az árfolyamot felfelé.
Lehet, persze, ilyen tényezõ a jegybank kamatpoliti-
kája. De a kamatláb növelése – a valuta már létezõ
túlértékeltsége esetén – inkább csak bajt okoz. In-
kább 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 recesz-
szió 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 elõ-
nyösebb változat. Ennek oka éppen az, hogy az ál-
lamháztartás túlzottan deficites költekezését min-
denképpen követnie kell a költségvetési egyensúly
helyreállításának, ugyanakkor a növekedési folya-
mat számára elõnytelen, ha a restrikció keretében a
beruházásokat is korlátozzák. Ha az államháztartás-
ban az egyensúly helyreállítására törekednek, lehe-
tõleg nem szorítják vissza a vállalati beruházásokat.
Ennek olyan monetáris politika felel meg, amelynek
keretében a kamatlábakat legalábbis nem emelik, ha-
nem inkább csökkentik. Ezzel eltolódás következik
be a beruházási kereslet javára és a fogyasztási keres-
let 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 kö-
zel lennie, amelyet a külföldi vásárlók el is fogadnak.
A külföldiek a minõségrõl alkotott véleményükkel,
illetve az ország termékeinek már kialakult good-
willjével együtt veszik meg az exportra kerülõ áru-
inkat. 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 el-
tekinteni attól, milyen exportárat lehet reálisan elér-
ni. Jórészt a minõség, a termelési szerkezet valamint
a goodwill miatt. 

31 Simor A. (2008. március 12.)

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

33 A nominális forintárfolyam 10 százalékos emelke-
dése azt jelenti, hogy a kis- és közepes vállalatok ex-
portárbevétele – ha exportálnak – 10 százalékkal
csökken. Mivel az árbevétel-arányos üzemi ered-
mény ennél kisebb, az árfolyam 10 százalékos növe-
kedése a kis- és közepes vállalatok átlagának nyere-
ségét export esetén elviszi. Õk ugyanis alig tudnak
profitálni abból, hogy a magasabb árfolyam olcsób-
bá 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 nö-
vekvõ arányban szorulnak ki az exportból. Ez kor-
látozza az országos szintû exportteljesítményt is.
Így is az derül ki: van összefüggés az árfolyam növe-
kedése 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)
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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 homlokte-
rében. 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 külön-
féle kormányzati tervek, elõterjesztések véleményezésének, kritikájának formájában. Ma is aktí-
van 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 kevés-
bé befutottak is…) rendkívül öntudatosak. Erdõs Tibor viszont párját ritkítóan szerény, vissza-
húzódó, aki nem szereti, ha ünnepelik.

Erdõs Tibor volt az a közgazdász tudós, aki elnökként átvezette a rendszerváltás viharain a Ma-
gyar 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 sze-
mély kapta meg (Nyers Rezsõ és Kornai János). 
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Báger Gusztáv – Pulay Gyula

A költségvetési tervezés
makrogazdasági 
kockázatainak elemzése
Módszer és érték

AAz Állami Számvevõszék (a továbbiakban: ÁSZ)
törvényben elõírt kötelezettsége az állami költség-
vetési javaslat megalapozottságának, a bevételi
elõirányzatok teljesíthetõségének véleményezése.
E közel két évtizedes – évenként ismétlõdõ – te-
vékenysége során, a költségvetési elõirányzatok
tervezését végzõ szerveknél az ellenõrzés révén
szerzett tapasztalatai alapján alakítja ki vélemé-
nyét az ÁSZ. Az ellenõrzés elsõsorban annak
megállapítására törekszik, hogy a tervezésnél al-
kalmazott módszerek, eljárások, valamint az ál-
lami feladatrendszer és a szabályozók javasolt
módosításai megfelelõen megalapozzák-e a költ-
ségvetési törvényjavaslatot.

A 2008. évi költségvetés véleményezése során
az ÁSZ tevékenysége egy újabb elemmel gazda-
godott: az ÁSZ Fejlesztési és Módszertani Inté-
zete (a továbbiakban. FEMI) értékelõ tanul-
mányt készített a 2008. évi költségvetési tör-
vényjavaslat makrogazdasági megalapozottságá-
nak néhány összefüggésérõl (a továbbiakban: el-
sõ makrotanulmány). Az elsõ makrotanulmány
a gazdasági növekedési és költségvetési folyama-
tok összegzõ áttekintése és értékelése mellett a
költségvetési törvényjavaslat feltételrendszeré-
ben rejlõ kockázatokat, illetve a tervezett intéz-
kedések hatásait mutatja be néhány kiválasztott
– kulcsfontosságú – területen. A FEMI rendelke-
zésére álló idõ és a szakértõi kapacitások ugyan-
is csak azt tették lehetõvé, hogy néhány területen

készítsünk kockázat- és hatáselemzéseket. Újsze-
rû elemzési módszerek és szemléletek alkalma-
zásával ugyanakkor kísérletet tettünk olyan
módszertani keret kialakítására, amely felhasz-
nálható lehet a költségvetés kidolgozását segítõ
bármilyen független intézmény tevékenységében.

Az elsõ makrotanulmány vitájával kapcsola-
tos tapasztalatok azt mutatták, hogy a makro-
gazdasági kockázatelemzés a költségvetési tör-
vényjavaslat 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 sza-
kaszában már nincs elég idõ kevésbé kockázatos
forgatókönyvek megtalálására. Ilyenkor a koc-
kázatokat elsõsorban az explicit és implicit tar-
talékok növelésével lehet mérsékelni. (Implicit
tartalék alatt a bevételek tudatos alultervezését
és/vagy a kiadások tudatos túltervezését értjük.)
Ezért a kockázatelemzést célszerû már a költség-
vetési folyamat egy korábbi szakaszában meg-
kezdeni, amikor még mód van egy kevésbé koc-
kázatos forgatókönyv elfogadására, illetve a fel-
tárt kockázati tényezõk mérséklõ befolyásolásá-
ra. Ezért a FEMI 2008 májusában készített egy
újabb értékelõ tanulmányt, ezúttal a 2009. évi
költségvetési tervezés makrogazdasági mozgáste-
rének néhány összefüggésérõl (a továbbiakban:
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második makrotanulmány), amelyben a 2009.
évi költségvetést várhatóan leginkább befolyáso-
ló tényezõkkel kapcsolatban végzett kockázat- és
hatáselemzést.  

A két tanulmány elkészítése, parlamenti fo-
gadtatása, valamint szakmai vitája során azt ta-
pasztaltuk, hogy azok igencsak hiánypótló sze-
repet töltenek be. Hasonló típusú elemzésekre
nyitott a törvényhozás és a tágabb szakma is. 
A hatályos elõírások és az ÁSZ számos ilyen irá-
nyú kezdeményezése ellenére az egyes jogsza-
bály-módosításokhoz hatástanulmányok alig
készülnek. A kevés számú próbálkozásban is a
pénzügyi hatásokat általában bruttó módon ve-
szik 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 döntés-
elõkészítésben. A költségvetést megalapozó
makrogazdasági feltételrendszert több változat
helyett csak egy változatban rögzítik, nem je-
lölve meg az esetleges be nem következés koc-
kázatait, annak a költségvetés bevételeire és ki-
adásaira gyakorolt várható hatását. Ezért a to-
vábbiakban annak reményében mutatjuk be
elõször a költségvetési kockázatelemzés álta-
lunk alkalmazott módszerét, majd az ennek
alapján elért eredményeket, hogy ennek a rend-
kívül jelentõs eszköznek alkalmazása a költség-
vetés 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 kutatóin-
tézet is készít makrogazdasági elemzéseket.

Az elõretekintõ elemzések általában prognózis
jellegûek, tehát a legfontosabb makrogazdasá-
gi mutatók alakulására tartalmaznak elõrejel-
zéseket. Ezek az adott intézmény legjobb tu-
dására alapozott becslések, és egymástól füg-
getlenül készülnek. Ezzel szemben a költség-
vetési kockázatelemzés nem tekinthetõ önálló
prognózisnak, és nem független a költségvetés
megalapozásánál használt kormányzati elõre-
jelzésektõl. Éppen ellenkezõleg, a költségvetési
kockázatelemzés a kormányzati prognózist veszi
alapnak, és azt elemzi, hogy ahhoz képest milyen
irányú és mértékû változások mekkora valószí-
nûséggel következhetnek be. Az elemzés célja
azoknak a veszélyeknek (esélyeknek) a feltárá-
sa, amelyeknek nagy a valószínûsége és a kor-
mányzati prognózishoz képest jelentõs mérté-
kû eltérést okoznak, tehát a költségvetés vala-
mely lényeges célja elérésének szempontjából
kockázatot jelentenek. Következésképpen a
kockázatelemzések is tartalmaznak becslése-
ket. Ezek azonban nem egy makrogazdasági
paraméter (például infláció) önálló elõrejelzé-
sei, hanem a kormányzati elõrejelzéstõl való
eltérés becsült értékei. Ráadásul eltérések po-
zitív és negatív irányban is jelentõs valószínû-
séggel bekövetkezhetnek, azaz a kockázat-
elemzés kétirányú kockázat meglétére is fi-
gyelmeztethet.

A gazdasági prognózisokkal szemben a költ-
ségvetési kockázatelemzés a gazdasági folya-
matok alakulását nem önmagukban, hanem ab-
ból a szempontból vizsgálja, hogy azok a költ-
ségvetési célok elérését mennyiben veszélyez-
tetik. A tanulmányok elkészítése során a költ-
ségvetési törvényjavaslat kockázatelemzését
célszerû volt a fõbb költségvetési célok teljesít-
hetõségére 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 összpontosí-
tottunk. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy az
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egyensúly és a növekedés között szoros köl-
csönhatások vannak, ezért a növekedési kocká-
zatok sem hagyhatók figyelmen kívül. Sõt a
magyar gazdaság jelenlegi helyzetében az egyik
legsúlyosabb egyensúlyi kockázat az, hogy a növe-
kedési célok nem teljesülnek, és ezért a költségve-
tési egyensúlyt csak a jövedelemcentralizáció fo-
kozásával lehet javítani. Ez viszont kedvezõtle-
nül hat vissza a gazdasági növekedésre. A ké-
sõbbiekben még visszatérünk a második
makrotanulmány ezzel kapcsolatos következ-
tetéseire.   

A költségvetési kockázatelemzés egy továb-
bi mûfaji sajátossága, hogy nem foglalkozik
részletesen a költségvetés valamennyi lénye-
ges makrogazdasági paraméterével, csak azok-
kal, amelyeknek esetében komoly kockázatok
megléte valószínûsíthetõ. Ezek meghatározá-
sa során jól tudtunk támaszkodni az ÁSZ-nak
a költségvetési javaslatot véleményezõ tevé-
kenységére, amely az elmúlt években rámuta-
tott a költségvetési tervezés számos gyenge
pontjára. E pontok kockázatelemzése több
komoly makrogazdasági kockázatot tárt fel. 
A kockázatelemzések témaköreinek kiválasz-
tása során hasznosítottuk a független szerve-
zetek makrogazdasági prognózisait is, és azo-
kat a paramétereket vontuk be a kockázat-
elemzésbe, amelyek esetében a kormányzati
prognózis jelentõsen eltért a független intéz-
mények 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 determináci-
ók magas aránya miatt egyik évrõl a másikra
nagyon nehéz lényeges változást elérni. Kö-
vetkezésképpen érdemes kockázatelemzés alá
vonni minden olyan jelentõs kiadási és bevéte-
li tételt, valamint makrogazdasági paramétert,
amelynek tekintetében a költségvetési tör-
vényjavaslat, illetve a kormányzati prognózis
lényeges módosulást tartalmaz.    

Mindezekbõl következõen a kockázatelem-
zés egyik leglényegesebb része az elemzett 
jelenség trendjeinek, az azokat jelentõsen befo-
lyásoló tényezõknek az azonosítása. Tulajdon-
képpen annak a megállapítása, mi történne ak-
kor, ha a vizsgált jelenség ugyanúgy 
mûködne a jövõben, mint ahogy a múltban ala-
kult. 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 ál-
lamháztartás 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 szem-
pontjából külsõ, környezeti hatások, de lehet-
nek a kormányzat döntései is. Az elõbbi eset-
ben nemzetközi összehasonlításokhoz, nem-
zetközi szervezetek prognózisainak elemzésé-
hez folyamodtunk a külsõ folyamatok jobb
megismerése érdekében. Az utóbbi esetben vi-
szont azt vizsgáltuk, hogy az elhatározott kor-
mányzati intézkedések, a rendelkezésre álló esz-
közök elégségesek-e az elmúlt évek tendenciái-
nak megváltoztatásához, vagy komoly a kocká-
zata annak, hogy a kormányzati szándék ellené-
re egy adott trend nem törik meg (például az
infláció nem lassul le a tervezett szintre, a
gyógyszer-támogatási kiadások nem csökken-
nek a kívánt mértékben). Ezen a ponton a
kockázat-, illetve a hatáselemzések találkoz-
nak egymással, kiegészítik egymást, hiszen ha
a kiadások mérséklését vagy a bevételek növe-
lését célzó kormányzati intézkedések nem
elég hatásosak vagy nem kívánt mellékhatása-
ik vannak, akkor megnõ a kockázata annak,
hogy a költségvetési egyensúllyal kapcsolatos
célok nem teljesülnek. A költségvetési kocká-
zatelemzés tehát vizsgálja a kormányzati in-
tézkedéseket is, de nem (szakma)politikai
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szempontból, hanem csak abból a nézõpont-
ból, hogy azok a költségvetési célokat megfe-
lelõen és fenntartható módon szolgálják-e.
Például az elmúlt évek egészségügyi intézke-
déseit csak abból a szempontból elemeztük,
hogy azok révén valósan és tartósan elérhe-
tõk-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 folya-
matokról politikai értékelést adni. Ugyanak-
kor Magyarországon 2006-ban nyilvánvalóvá
vált, hogy az addig folytatott politika fenn-
tarthatatlan, és a kormányzat a konvergencia-
program (a továbbiakban: kp) elfogadásával
fontos változtatások mellett kötelezte el ma-
gát. Ebben a helyzetben a „változatlan politi-
ka” feltétel nem a változások elmaradásának,
hanem ellenkezõleg annak feltételezését jelen-
ti, hogy a kormányzat végrehajtja a kp-ban
megfogalmazott intézkedéseket. Következés-
képpen a tanulmányokban szereplõ értékelé-
sek „kályhája” a kp. 

Milyen típusú kockázatokat vettünk
figyelembe?

A költségvetési célok teljesítését különféle tí-
pusú kockázatok veszélyeztetik. Természete-
sen a makrogazdasági értékelés körébe tartozó
kockázatelemzésnek elsõsorban a gazdasági
jellegû kockázatokat kell feltárnia, de nem te-
kinthet el azok társadalmi beágyazottságától
sem. E megközelítés alapján az általunk elem-
zett kockázat fogalmát a következõképpen
határoztuk meg: költségvetési kockázatról ak-
kor beszélhetünk, ha nagy a valószínûsége an-
nak, hogy valamely, a költségvetés egyenlegét
jelentõsen befolyásoló költségvetési tétel,
gazdasági folyamat vagy makrogazdasági para-

méter számottevõen eltér a költségvetési tör-
vényben vagy az azt megalapozó kormányzati
prognózisban rögzített értéktõl.  

A költségvetési tervezés során három helyen
azonosíthatók ilyen kockázatok. Eszerint meg-
különböztethetünk 

•a gazdasági (társadalmi stb.) környezetbõl
közvetlenül adódó úgynevezett eredendõ
kockázatot;

•az elõkészítés során az alkalmazott becslé-
si, elõrejelzési és tervezési módszerekkel já-
ró úgynevezett tervezési kockázatot;

•a költségvetés végrehajtása során jelentke-
zõ úgynevezett végrehajtási kockázatot.

Az eredendõ kockázatok feltárása érdeké-
ben 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 elõre-
jelzésén alapulnak, de a legjobb elõrejelzési
módszerek alkalmazása esetén is bizonytalan
kimenetûek. Az eredendõ kockázatok speciális
típusa a valutaárfolyam- és kamatkockázat.
Ezek az államadósság menedzselésével kapcso-
latos terheket határozzák meg, míg az árfo-
lyamkockázat az uniós források felhasználásá-
nál is fontos tényezõ. 

A tervezési kockázatokat négy csoportba
sorolhatjuk:

•az adott évre vonatkozó makrogazdasági
prognózis tévedései, illetve eredményeinek
a költségvetésbe történõ beépítése során el-
követett tévedések;

•a tervév bázisévének tervezési tévedései; 
•az információs rendszer hiányosságai;
•a „tervalku” miatti alul-, illetve felülterve-

zés. 
A tervezési kockázatok elsõ két csoportját

makrogazdasági kockázatnak tekintettük, így
ezek elemzésünk tárgyát képezték. Az éves
költségvetési törvény több jelentõs kiadási elõ-
irányzata és a legfontosabb bevételi tételei
ugyanis szoros összefüggésben vannak azzal,
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hogy a kormány az adott évre vonatkozó mak-
rogazdasági prognózisokból milyen értékeket
fogad el a költségvetési tervezés alapjául. 
A makrogazdasági prognózisok esetében nem
csak eredendõ kockázatok vannak (a prognosz-
tizált gazdasági mutatók közül nem a legna-
gyobb valószínûségû érték következik be), ha-
nem tervezési kockázatok is. Ezeknek két fajtá-
ját különböztethetjük meg: az egyik a prognó-
zis során alkalmazott szakmai tévedés, azaz a
bekövetkezési valószínûségek helytelen megál-
lapítása, a másik az, amikor a tervezõ nem a leg-
nagyobb valószínûséggel bekövetkezõ értéke-
ket fogadja el a költségvetési tervezés alapja-
ként. (A tervezõ olykor nyíltan vállalja, hogy
szándékosan túl óvatos vagy túl feszített érté-
ket választott ki.)  

A bázisév makrogazdasági kockázatai jelen-
tõs kockázatot jelentenek a tárgyév költségve-
tésének elkészítésekor is. A költségvetési elõi-
rányzatok bázisa ugyanis legtöbb esetben az
eredeti, esetleg – ha év közben módosításra ke-
rült sor – a módosított terv és nem a várható
teljesülés. Következésképpen, ha a bázis év
egyes tételeit téves makrogazdasági prognózis-
ra építettek és ezért e tételek túl- vagy alultelje-
sülnek, akkor ez átgyûrûzik a tárgyévi elõirány-
zatok teljesíthetõségére is.  

Végrehajtási kockázatok akkor jelentkez-
nek, ha valamely elõirányzat teljesíthetõsége a
végrehajtó szervek vagy az elõirányzat címzett-
jei részérõl intézkedést igényel, de ezen intéz-
kedések nem, illetve nem teljes körûen vagy ké-
sedelmesen történnek meg. E kockázatok há-
rom típusát érdemes megkülönböztetni. 

A végrehajtó szerveknél jelentkezõ kocká-
zatok (például nem készülnek el idõben a vég-
rehajtási rendeletek). 

Az elõirányzat címzettjeinél jelentkezõ
kockázatok (például a kórház eladósodik, mert
nem csökkenti költségeit az elõirányzat mér-
séklõdésének arányában, az intézmény meg-
szüntetése elhúzódik, kicsi a kapacitás a bevé-
teli elõirányzat teljesítésére). 

Kiszorítási, helyettesítési kockázatok.
Ilyenek akkor jelentkeznek, ha valamilyen
költségvetési elõirányzat csökkenése esetén a
kiadások nem szûnnek meg, csak más költség-
vetési soron jelentkeznek (például a létszámle-
építések növelik a munkanélküliséggel kapcso-
latos kiadásokat vagy az ellenõrök számának
csökkenése következtében visszaesnek a bírsá-
gokból befolyó bevételek). 

Tanulmányainkban mind a három típusú
kockázat meglétét vizsgáltuk, elsõsorban azo-
kon a területeken, ahol a kp számottevõ meg-
takarításokat célzott meg, és e cél elérése érde-
kében több intézkedést is megfogalmazott.
Mindkét tanulmány feltárt ilyen jellegû kocká-
zatokat. 

Például az egészségügyi szolgáltatások 
finanszírozásában az Egészségbiztosítási Alap-
ban elért megtakarítások egy részét nem ala-
pozta meg az egészségügyi szolgáltatók költ-
ségcsökkentése, következésképpen az intéz-
ményi szintû eladósodás súlyosbodott. Ha-
sonlóképpen az önkormányzati finanszírozás
mérséklése az önkormányzati hitelállomány
növekedéséhez vezetett.

Több év távlatában komoly kockázatot je-
lent, hogy a kiszorítási és helyettesítési hatá-
sok egy része nem jelenik meg az adott év
költségvetési mérlegében, de késõbb költség-
vetési kiadást tesznek szükségessé (mérlegen
kívüli kockázatok). Ezek felszínre kerülhet-
nek – például – olyan elõzetes kötelezettsé-
gek esedékessé válásával, amelyeket a költség-
vetésben korábban nem kellett feltüntetni.
Az elmúlt években gyakorlat volt, hogy az
éves költségvetés tehermentesítése érdekében
a valódi terhek egy részét ideig-óráig kvázi-
fiskális tevékenységet végzõ szervezetek vi-
selték, elõbb-utóbb azonban e terheket a
költségvetésnek át kellett vállalnia. Követke-
zésképpen a költségvetési kockázatelemzés
nem hagyhatja figyelmen kívül ezeket az úgy-
nevezett 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 makrotanul-
mányból 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 legbi-
zonytalanabb tényezõje a bérek alakulása. E te-
kintetben maga a program is több változattal
számolt. Nyilvánvaló, hogy a bérek növekedé-
sének üteme a költségvetés bevételeinek egyik
legfontosabb meghatározója, és az államháztar-
tás kiadásaira (például nyugdíj) is igen komoly
hatással van rá. Ugyanakkor a bérek alakulásá-
nak a reálkonvergencia szempontjából is jelen-
tõsége van. A külkereskedelmi forgalom egyen-
súlyának helyreállításához az szükséges, hogy a
háztartások fogyasztása mérséklõdjön, de leg-
alábbis a gazdasági növekedésnél kisebb ütem-
ben emelkedjen. Ez a követelmény szerény
mértékû gazdasági növekedés esetén csak a re-
álbérek csökkenése, illetve nagyon visszafogott
növekedése mellett teljesíthetõ.

Ez utóbbi követelménybõl és az infláció
gyors mérséklõdésének prognózisából kiin-
dulva a kp alapváltozata azzal számolt, hogy
2008-ban a bruttó átlagkereset növekedési
üteme a 2007-re prognosztizált 6,7 százalék-
nak közel a felére, 3,5 százalékra csökken és a
késõbbiekben is csak lassan – a tervezett reál-
bér-emelkedéshez és az alacsony inflációhoz
igazodva – növekszik. A kp-nak ezt a prognó-
zisát magas kockázatúnak ítéltük, és részletes
kockázatelemzésnek vetettük alá. A bérek ala-
kulására ugyanis – a költségvetési szférán kí-
vül – a kormány nem tud közvetlenül hatást

gyakorolni. Ezért a kp szerinti prognózis
2008-ban csak akkor teljesülhet, ha a verseny-
szférában a bérnövekedés a várható infláció-
hoz igazodik és a reálisan várható infláció nem
éri el a 3,5 százalékot.

A kockázatelemzésnél arra a kérdésre keres-
tük a választ, mi határozza meg a bérek alakulá-
sát a versenyszférában. Az elmúlt közel 15 év
(1993–2007) statisztikáinak elemzésével azt
vizsgáltunk meg, hogy a versenyszféra bérala-
kulásra (a bruttó átlagbérek emelkedésére) je-
lentõs 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 talál-
tunk. (Ebben az is közrejátszhatott, hogy a vár-
ható inflációt csak a különbözõ mûhelyekben
készült, egymásnak is ellentmondó elõrejelzé-
sek révén lehetett megragadni.) Ugyanakkor
elemzéseink azt a tendenciát mutatják, hogy a
versenyszférában a bruttó bérek növekedése az
elõzõ évi infláció üteméhez igazodik (lásd 1. áb-
ra). Az 1990-es évek kedvezõtlenebb gazdasági
feltételei között ez abban nyilvánult meg, hogy
bruttó bérek egy év késéssel az infláció mérté-
kével közel azonos ütemben emelkedtek. Ezzel
szemben 2003-tól kezdõdõen a bérek az elõzõ
évi inflációt 3–4 százalékkal meghaladó ütem-
ben nõttek. A 2001. és 2002. évi kiugró mini-
málbér-emelésekhez, illetve a költségvetési
szférában bekövetkezett nagyarányú béremelé-
sekhez 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 infláció-
val, holott az lett volna logikus, ha a munkálta-
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tók a nettó béreket igazítják az inflációhoz. Eb-
bõl viszont az következett, hogy kiugró mér-
tékben emelkedtek a reálkeresetek azokban az
években, amikor a nettó bérek növekedési üte-
me 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 mi-
nimálbér, valamint a bruttó bérek emelésének
minimális, illetve maximális mértékére adott
ajánlás. A minimálbér és a bruttó átlagkereset
növekedése (a 2001-ben és 2002-ben végrehaj-
tott kiugró minimálbér-emelés kivételével)
együtt mozgott (lásd 2. ábra).

A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat
végsõ változatánál figyelembe vett makrogaz-
dasági prognózis a konvergenciaprogram hivat-
kozott mértékeitõl eltérõ, azoknál magasabb
elõrejelzéseket tartalmaz. A Pénzügyminiszté-
rium az élelmiszerek árának gyors emelkedésé-
re tekintettel a fogyasztóiár-színvonal emelke-

désére vonatkozó prognózisát 4,5 százalékra
(1,2 százalékponttal) növelte. A 2007. évi kere-
seteknek az elõirányzottat lényegesen megha-
ladó növekedésére tekintettel a bruttó bérek
emelkedésére vonatkozó 2008. évi elõrejelzését
5,4 százalékra (1,9 százalékponttal) megemelte.
A tervezési dokumentumok szerint a verseny-
szférában 6,0 százalékkal, a költségvetési szfé-
rában pedig 4,4 százalékkal emelkedne a bruttó
átlagkereset 2008-ban. 

A prognózis az általunk feltárt trendtõl lé-
nyeges eltérést mutat. Ha ugyanis a verseny-
szféra vállalatai az elmúlt években tapasztalt
magatartást folytatnák 2008-ban is, akkor a
2007. évi 7,5 százalékos inflációt 3–4 százalék-
kal meghaladó, azaz 10,5–11,5 százalékos bér-
növelést hajtanának végre. Ez a feltételezés el-
sõ látásra kevéssé tûnhet reálisnak. Értékelésé-
nél 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-

1. ábra

AZ ÁTLAGOS KERESETEK INFLÁCIÓKÖVETÉSE A VERSENYSZFÉRÁBAN 
1993–2007. JANUÁR–MÁJUS, TELJES MUNKAIDÕBEN FOGLALKOZTATOTTAK

(elõzõ év = 100%)

bruttó átlagkereset
nettó átlagkereset

fogyasztóiár-index (–1 év)
fogyasztóiár-index
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rejelzés szerint 2008 és 2010 között is folytató-
dik. Minden prognózis azt valószínûsíti, hogy a
versenyszféra több ágazatában 2008-ban is di-
namikus termelés- és exportbõvülés várható,
amely elsõsorban a termelékenység emelkedése
réven valósul meg. Itt tehát a kiugró béremel-
kedés fedezete is megteremtõdik. E vállalatokat
a munkaerõpiacon egyre inkább érzékelhetõ
szakemberhiány is arra készteti, hogy – az elõ-
zõ évekhez hasonlóan – béremeléseiket saját
teljesítményükhöz és ne a magyar gazdaság át-
lagához igazítsák. A várhatóan kisebb teljesít-
ménynövekedést felmutató közszolgáltató vál-
lalatoknál pedig a dolgozók jó érdekérvényesí-
tõ képessége valószínûsíti az inflációt meghala-
dó béremelést. Az adatok egyértelmûen mutat-
ják, 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 emelé-
sére érzékenyebb ágazatokban a minimálbér
2001. és 2002. évi nagymértékû emelései a vál-
lalatokat 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 béremelé-
sük mögött is kimutatható a gazdaság kifehérí-
tésére tett intézkedések hatása. A magasabb
bérszínvonalú ágazatokban azonban ilyen mér-
tékû hullámzást nem tapasztalunk (lásd 4. áb-
ra). A fizikai dolgozók bruttó keresetének
emelkedését leíró görbe szorosan követi az inf-
láció alakulását, de annál mintegy 5 százalék-
ponttal magasabb szinten.  

A versenyszférában 2006-ban és 2007-ben
megfigyelt béremelkedés is azt mutatja, hogy a
bruttó bérek emelkedésének üteme a verseny-
szférában meghaladja az infláció mértékét. Ez
kisebb részben egyszeri tényezõkkel is magya-
rázható: 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 ha-
tározott törekvés van a reálbérek növelésére,
azaz az áremelkedések, az elvonások hatásának
a bérek emelésével való kompenzálására. A bé-

2. ábra

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

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

minimálbér havi összege, forint

minimálbér a nemzetgazdasági bruttó átlagkereset
arányában
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rek 2008. évi emelésére irányuló nyomást
ugyanakkor enyhítheti az, hogy a hirtelen meg-
ugró inflációt kompenzáló béremelésekre már
2006 végén és 2007-ben sor került. Ennek alap-
ján 2008-ban legvalószínûbbnek a 8 százalékot

meghaladó, de a 11 százalékot el nem érõ bér-
növekedés látszik.

A versenyszférában megvalósuló magasabb
béremelés az államháztartás egészére nézve lát-
szólag nem hordoz komoly kockázatot, sõt a

3. ábra

BRUTTÓ BÉREK ALAKULÁSA AZ ÉPÍTÕIPARBAN, KERESKEDELEMBEN, VENDÉGLÁTÁSBAN 
ÉS A GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOKBAN 

(fizikai foglalkozásúak)

4. ábra

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

Építóipar
Kereskedelem
Vendéglátás

Feldolgozóipar
Energia

Szállítás
Fogyasztóiár-index

Gazdasági szolgáltatás
Fogyasztóiár-index
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magasabb béremelések következtében az állam-
háztartás bevételei is arányosan emelkednek.5

Ugyanakkor a magasabb béremelés a nyugdí-
jaknak, nyugdíjszerû ellátásoknak a nagyobb
összegû – bár a svájci indexálás következtében
csillapítottan arányos – emelését teszi szüksé-
gessé. Más pénzbeli társadalmi juttatások álta-
lában nem növekednek a béremelések arányá-
ban. 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 nehezeb-
ben lesz tartható az a célkitûzés, hogy a költ-
ségvetési szférában a bérek csak mérsékelten
emelkedjenek. Áttételesen az államháztartás
egyensúlyát rontja az is, ha az állami, önkor-
mányzati tulajdonban lévõ közszolgáltató vál-
lalatok is ki nem gazdálkodható mértékû bér-
emelésre kényszerülnek. 

A magasabb béremelés legsúlyosabb kocká-
zatai a gazdasági egyensúly terén jelentkeznek.
A gazdasági egyensúlyi célkitûzések elérése
ugyanis azt feltételezi, hogy a lakossági fo-
gyasztás 2008-ban is csak szerény mértékkel
(0,4 százalékkal) emelkedik. Ha viszont a bé-
rek 2008-ban a tervezetthez képest gyorsabban
nõnek annál, mint amennyivel az infláció a ter-
vezett mértékét meghaladja, akkor a reálbérek
emelkedése a lakossági fogyasztásnak a terve-
zettet meghaladó mértékû növekedéséhez ve-
zethet. Természetesen ez igen kedvezõ is lehet,
ha a bõvülõ keresletet a hazai termelés elégíti
ki. Ellenkezõ esetben viszont az import növe-
kedése gyorsul fel.

A bérek és az árak 2007. és 2008. évi várható
alakulása a konvergenciaprogram bérekre vo-
natkozó elõrejelzéseinek teljes újragondolását
teszi szükségessé. A konvergenciaprogram
ugyanis azzal számolt, hogy 2008-at követõen a
bruttó átlagkereset a köz- és a versenyszférá-
ban közel azonos 2009-ben 5 százalékos, 2010-
ben 5,9 százalékos ütemben nõne. A Pénzügy-

minisztérium decemberi prognózisa még na-
gyobb 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 lát-
juk azt a tényezõt, ami a béremelkedés ilyen
arányú lassulását elõ tudná idézni. 

Összefoglalóan az mondható el, hogy a ver-
senyszférának a tervezettet meghaladó béremel-
kedése 2008-ban egy komoly kockázati tényezõ,
amelynek a tovagyûrûzõ hatásaival számolni
kell. Már most fel kell készülni annak a kocká-
zatnak a kezelésére, amit 2009-ben az infláció
csökkenése és a dinamikus béremelkedés
fennmaradása jelenthet. Megoldás lehet a bér-
megállapodási rendszer orientáló hatásának
erõsítése, a megtakarítások fokozott ösztön-
zése, illetve a hazai termelés versenyképessé-
gének növelése a hazai fogyasztási kereslet ki-
elégítésében.

Az inflációval kapcsolatos kockázatok
elemzése7

Kockázatelemzésünk során megvizsgáltuk,
milyen tényezõk nehezíthetik azt, hogy az inf-
láció az elkövetkezõ 3 évben tartósan 3–3,5
százalék alatt maradjon. Itt most csak az elem-
zés legfontosabb megállapításait foglaljuk ösz-
sze. Az infláció 2002–2006 közötti alakulásá-
nak vizsgálata azt mutatta meg, hogy ha ezen
éveknek a fogyasztóiár-indexeit megtisztítjuk
az azokat torzító tényezõktõl (adóintézkedé-
sek, tervezettõl eltérõ központi árintézkedé-
sek, az évek közötti áthúzódó hatások ingado-
zásai), akkor egy viszonylag stabil 4,1–5,2 szá-
zalék közötti „nettó” árszintnövekedést ta-
pasztalunk (lásd 1. táblázat). Következéskép-
pen a magyarországi árszint nem konvergált a
vonatkozó maastrichti kritérium felé. Elemzé-
sünk szerint a magyar gazdaságban számos
olyan erõ hatott (és hat ma is), ami az inflációt
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mintegy 2 százalékponttal az EU-15 országok
átlagos inflációs szintje felett tartja. Ennél ki-
sebb infláció egy-egy évben csak adócsökken-
tések, illetve egyszeri hatások eredõjeként ala-
kult (alakul) ki.

Magyarországon ugyanis az árindexet alap-
vetõen a következõ tényezõk határozzák meg.

Magyarországon a fogyasztóiár-színvonal
növekedésének üteme – az ország nyitottságá-
ra való tekintettel – nem lehet kevesebb, mint
az EU-15-ök átlaga, amely jelenleg évi 2,3 szá-
zalék.

Ezt az ütemet növeli az úgynevezett Balassa
–Samuelson-hatás, amely közvetve mintegy 
1,0 százalékponttal  megemelheti az összfo-
gyasztóiár-szintet.

A korábban említettek miatt a belsõ árvi-
szonyokat érzékenyen befolyásolja a világpiaci
áralakulás, de különösen a cserearány-változás.

A fogyasztóiár-indexet elhúzódva mér-
sékli, hogy az Európai Unióhoz való csatlako-
zás következtében az országba szabadon be-
áramló igen gyenge minõségû importtermékek
estében a használati értéket is tükrözõ árak
nem megfelelõen és azonnal érvényesültek. 

Az elmúlt évek költségvetési túlköltekezé-
sének 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 kö-
vetkeztetésre jutottunk, hogy igen nagy a va-
lószínûsége annak, hogy az infláció 2008–2010
között nem lassul le a kp-ban elõirányzott mér-
tékre.

A hazai adórendszer 
teljességvizsgálata8

A 2008–2010 közötti idõszak egyik legvitatot-
tabb gazdaságpolitikai kérdése az, hogy van-e
mód az adórendszer korszerûsítésével, haté-
konyságának fokozásával az államháztartás be-
vételeit megfelelõ szinten tartani, és közben az
adókulcsokat mérsékelni. Egy ilyen döntés
meghozatala során mérlegelni kell azt a kocká-
zatot, hogy az adókulcsok csökkentése ered-
ményez-e akkora hatékonyságjavulást, mint
amekkora költségvetési bevétel az adókulcsok

1. táblázat

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

(növekedés százalékban)

Év A fogyasztói- Ebbõl: „Nettó”
ár-szint A tervezettõl eltérõ Adóintézkedések Az árstatisztikai árszint-

növekedése központi intézkedések hatása felvétel haása az növekedés
hatása árindexre

2002 5,3 –0,4 0,6 0,0 5,1

2003 4,7 0,0 0,2 0,0 4,5

2004 6,8 –0,4 2,0 0,0 5,2

2005 3,6 –0,3 0 –0,5* 4,4

2006 3,9 0,0 –1,3+1,1 0,0 4,1

2007 7,7 0,0 2,8 0,0 4,9

2008 5,5 0,0 0,5 0,0 5,0

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

*Becslés 
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mérséklése miatt kiesik. E – szinte hitvita jelle-
gû – kérdés eldöntésére a FEMI sem vállalkoz-
hatott, a hazai adórendszer egy fajta hatékony-
ságvizsgálata, „teljességvizsgálata” révén vi-
szont rámutatott, hogy magában az adózási
rendszerben is óriási hatékonysági tartalékok
vannak, sõt számításaink szerint az adórend-
szer hatékonysága 2001–2006 között a legtöbb
komponensében romlott.

A nemzetközi gyakorlatban a különbözõ
országok adórendszerének az összehasonlítá-
sakor általában a GDP-arányos adóterhelés
mértékét vetik össze egymással, amelyet  az
országonként azonos módszertan szerint
(SNA, ESA '95) készített Nemzeti Számla je-
lentésekbõl az évenként ténylegesen realizált
adóbevételek alapján számítanak. Ez a mód-
szer nagyvonalú összevetésre alkalmas, ám ar-
ra nem ad módot, hogy a különbözõ országok
adórendszereinek eredményességét, illetve
teljesítõképességét érzékeltesse. Ennek szem-
léltetésére – országonként és adónemenként –
a törvényes adóráták és a tényleges adóter-
hek, illetve az elvileg teljesíthetõ (potenciális)
adóbevételek és a ténylegesen teljesített adó-
bevételek összevetését alkalmazzák. A tényle-
ges és a potenciális bevételek hányadosát ne-
vezik az illetõ adónem hatékonysági mutató-
jának.9 Ezt az általánosan megfogalmazott
módszert a gyakorlatban többféle módon le-
het alkalmazni, ami természetesen más és más
eredményekre vezet. Az alkalmazott módszer
attól is függ, mit akarunk kimutatni. Ha a
mutatóval az adótörvényben meglévõ tartalé-
kokat 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 szeret-
nénk becsülni.10

A teljességvizsgálatok hazai alkalmazható-
ságát nagyban korlátozza, hogy mind a mai
napig hiányzik egy komplex és megbízható

áttekintés a tényleges közterhek alakulásáról,
így az FEMI tanulmánya az elsõ komoly kí-
sérlet a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott
teljességvizsgálat hazai adaptálására. Az adó-
rendszer mûködési hatékonyságát jelzõ úgy-
nevezett „teljességvizsgálat” a Nemzeti
Számlák jövedelemelosztási kategóriáira épít,
s lényegében az elvileg lehetséges és a tényle-
gesen teljesített adóbevételek közötti vi-
szonyt vizsgálja, majd számítás eredményé-
nek ismeretében az eltérést elõidézõ ténye-
zõk szerepét értékeli. A számításhoz szüksé-
ges alapadatok (mind a GDP-alkotóelemekre,
mind az eredményszemléletben készült adó-
bevételekre vonatkozóan) lehívhatók a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal által vezetett Nem-
zeti Számlákból. 

Az általunk alkalmazott teljességvizsgálat
módszere a fõbb adó- és járulékbevételek eseté-
ben a következõ összefüggések számításán
alapszik.

Az áfaadónem esetében a végsõ fogyasztás
és a fogyasztási struktúra szerint súlyozott át-
lagos áfakulcs szorzataként határoztuk meg az
elvileg teljesíthetõ áfabevétel nagyságát, s eh-
hez viszonyítottuk a ténylegesen teljesített (el-
számolt) 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 külön-
adózó jövedelmek szerint súlyozott átlagos
szja-kulcs értékével, majd az így kapott elvileg
teljesíthetõ szja-bevétel értékéhez viszonyítot-
tuk a ténylegesen teljesített (elszámolt) szja-
bevételt.

A tb-járulékfizetés teljességvizsgálatakor a
Nemzeti Számla által kimutatott bérek és kere-
setek adatait szoroztuk a munkáltatói járulé-
kok és munkavállalói járulékok szerint súlyo-
zott átlagos tb-járulékkulcs értékével, majd az
így számolt elvileg teljesíthetõ járulékbevétel-
hez viszonyítottuk a ténylegesen teljesített (el-
számolt) tb-járulékok értékét.
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A társaságiadó- és osztalékadó-teljesség-
vizsgálat a jövedelemalapon számolt bruttó
hozzáadott érték amortizációval csökkentett
mûködési eredményére épül, és ennek a tárgy-
évi társaságiadó-kulccsal történõ szorzata adja
az elvileg teljesíthetõ tao-bevételt, majd ezt vi-
szonyítjuk a ténylegesen teljesített (elszámolt)
tao-bevétel értékéhez.

A teljességvizsgálat eredménye adónemen-
ként és idõben is változó hatékonyságot mutat
(lásd 2. táblázat). Ennek – a társasági adó kivé-
telével – jól felismerhetõ trendje, hogy az elvi
adóalapok és ez alapján az elvileg teljesíthetõ
adóbevételek értéke gyorsabb ütemben emel-
kedik, mint a ténylegesen realizált adóbevéte-
lek értéke.11 A növekvõ eltérések magyarázata
részben a törvényi szabályozás hiányosságai-
ban, részben a gazdasági teljesítmények hekti-
kus mozgásában, részben az adóalanyi összeté-
tel és a jogkövetõ magatartás kedvezõtlen vál-
tozásában s nem utolsó sorban a kontrollme-
chanizmusok gyengülésében jelölhetõ meg. 

A teljességvizsgálat múltra vonatkozó meg-
állapításai az elõttünk álló idõszak feladataira is
utalnak. A kp hatályos változata és a költségve-
tési 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 figyelmez-
tetnek, hogy amennyiben az adókulcsok mérsék-
lése nem párosul az adóhatékonyság értelmezhetõ
és érzékelhetõ javulásával, akkor a költségvetés
biztonsága, a bevételi elõirányzatok teljesülése
kerül veszélybe. 

A hazai adórendszer hatékonyabb mûködte-
tése – nemzetközi példák igazolják – szakmai-
lag lehetséges és a költségvetés jelen helyzeté-
ben, illetve a közteherviselés aránytalanságai-
nak (például munka- és tõkejövedelmek közöt-
ti arányok, az átlagos jövedelmek átlagot meg-
haladó adóterhet viselnek) ismeretében ha-
laszthatatlanul szükséges. 

2. táblázat

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

Megnevezés 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1. Áfaadónem teljességvizsgálata

Elvileg teljesíthetõ áfabevétel 2 351,6 2 663,0 2 992,6 3 376,9 3 617,0 3 895,4

Ténylegesen realizált áfabevétel 1 236,9 1 357,3 1 539,9 1 831,6 1 856,5 1 928,2

Áfateljesítés aránya (százalék) 52,6 51,0 51,5 54,2 51,3 49,5

2. szja-adónem teljességvizsgálata

Elvileg teljesíthetõ szja-bevétel 1 746,2 1 964,6 2 186,9 2 444,6 2 591,6 2 810,9

Ténylegesen realizált szja-bevétel 1 116,6 1 273,6 1 314,4 1 350,0 1 437,1 1 579,5

Szja-teljesítés aránya (százalék) 65,3 65,8 60,6 55,8 55,9 55,8

3. Tb-járulékfizetés teljességvizsgálata

Elvileg realizálható járulékfizetés 2 708,2 3 073,3 3 433,1 3 863,7 4 172,2 4 484,0

Ténylegesen realizált járulékbevétel 1 768,2 1 978,4 2 148,1 2 305,7 2 495,5 2 655,0

Járulékteljesítés aránya (százalék) 65,3 64,4 62,6 59,7 59,8 59,2

4. Tao-adónem teljességvizsgálata

Elvileg teljesíthetõ tao-bevétel 887,9 985,9 1 000,1 1 092,0 1 154,5 1 250,1

Ténylegesen realizált tao-bevétel 351,9 396,6 456,7 512,6 561,8 647,1

Tao-teljesítés aránya (százalék) 39,6 40,2 45,7 46,9 48,7 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 érté-
ket jelent a makrogazdasági elemzések más mû-
fajaihoz képest? Általánosságban nehéz választ
adni erre a kérdésre. Ehelyett a két tanulmány
fontosabb megállapításainak ismertetésével
próbáljuk érzékeltetni, hogyan tudna az Or-
szággyûlés a költségvetési kockázatelemzés
rendszeresítése révén jobb (nagyobb bizton-
sággal teljesíthetõ, a makrogazdasági kölcsön-
hatásokkal jobban számoló) költségvetési tör-
vényt elfogadni.  

A cikk elején ismertetett kiindulópontokkal
összhangban az elsõ makrotanulmány egyes ki-
emelt kockázatok feltárását és fontos hatások
bemutatását tûzte ki célul. A kockázatok az ál-
lamháztartás két szintjén és különbözõ alrend-
szereiben és idõszakokban más-más intenzitás-
sal jelentkeznek. A kockázatelemzés témaköre-
inek kiválasztásakor olyan, az államháztartási
egyensúly alakulására jelentõs hatást gyakoroló
tényezõket kerestünk, amelyeket a kormányzat
csak csekély mértékben és elsõsorban közve-
tett eszközökkel képes befolyásolni. Az elsõ
makrotanulmányban három ilyen tényezõt
vizsgáltunk: a versenyszféra bérnövekedését, az
inflációt és az önkormányzatok eladósodását.
A kockázatok azonosítását segítették az adó-
rendszerrõl, az Európai Uniótól kapott támo-
gatások felhasználásáról, valamint az egészség-
ügyi átalakításokról készített elemzések is.

Az elsõ makrotanulmány a következõ jelentõs
kockázatokra mutatott rá:

•a gazdasági növekedés üteme 2008-ban né-
hány tizedszázalékkal elmarad a kp-ban
elõrejelzettõl, 2009-tõl pedig kevésbé dina-
mikusan gyorsul fel a GDP növekedése;

•az infláció 2008-ban lényegesen meghaladja
a kp-ban elõirányzott szintet;

•a bruttó átlagkeresetek növekedése a ver-
senyszférában, különösen a versenyszféra
legexportképesebb alágazataiban jelentõsen
meghaladja a prognóziskészítés során fi-
gyelembe vett mértéket;

•az önkormányzatok eladósodásának folya-
mata felgyorsul.

A kp végrehajtásáról az Európai Bizottság-
nak a Pénzügyminisztérium által 2008 áprilisá-
ban készített jelentés visszaigazolja, hogy ezek
a kockázatok valóban jelen voltak, vannak a
magyar gazdaságban. Már a Pénzügyminiszté-
rium 2008. áprilisi prognózisa is kisebb gazda-
sági növekedéssel, magasabb inflációval és a
versenyszférában magasabb béremelkedéssel
számol. (Az önkormányzati eladósodás várha-
tó alakulására a jelentés nem tér ki.) A jelentés
a prognózistól való eltéréseket elsõsorban kül-
sõ hatásokra (a világgazdasági növekedés lelas-
sulására, 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 valószí-
nûsítette a kockázatokat. Rámutatott a gazdasá-
gi növekedés korábbi hajtóerõinek részleges ki-
merülésére, az adórendszernek a növekedést
fékezõ hatásaira, a versenyszféra béralakító me-
chanizmusában az inflációkövetõ magatartásra,
valamint az infláció „beragadásának” veszélyét
hordozó tényezõkre. Ezért a FEMI második
makrotanulmányában – többek között – azt
elemzi, hogy a kp alapját képezõ makrogazda-
sági prognózistól való kedvezõtlen irányú elté-
rések mennyiben lehetnek egyszeri, illetve
rendszeresen ható, strukturális okok következ-
ményei. 

A második makrotanulmány elemzéseit három
téma köré csoportosítottuk. Vizsgáltuk a gazda-
sági növekedés és egyensúly

•keresleti kockázatait, ezen belül a világgaz-
dasági folyamatokat, az állami kereslet sze-
repét, az EU-támogatások hatását, a reáljö-
vedelem és lakossági fogyasztás alakulását;
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•a gazdaság egyes területei nem megfelelõ
mûködésébõl eredõ kockázatokat, ezen be-
lül a versenyképességre ható tényezõket, az
adórendszert, a fejlesztési támogatásokat,
az egészségügyi reformot, a közigazgatás
szervezeti rendszerének átalakítását, az ön-
kormányzati rendszer mûködését, a foglal-
koztatási folyamatokat és az eladósodás
kritikus pontjait;

•a költségvetési folyamatokban (a kiadási
szerkezet változásában, az egyenlegre ható
tényezõkben) rejlõ kockázatokat.

A FEMI második makrogazdasági tanulmá-
nyában 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 to-
vábbi elemzést igényelnek, vagy korrekciós in-
tézkedések meghozatalát teszik szükségessé. 

A tanulmány a következõ kockázatokra hív-
ta fel a figyelmet. 

A 2009. évi költségvetés elõkészítése so-
rán már nem csak a költségvetési egyensúly to-
vábbi javítása a feladat. Magyarország hosszabb
távú céljaink elérése végett hasonlóképpen fon-
tos, hogy a javulásra minél nagyobb gazdasági
növekedés és minél kisebb infláció mellett ke-
rüljön sor. A 2006 nyarán kezdõdött konszoli-
dációs folyamat során ezt a hármas célt eddig
nem sikerült elérni, a költségvetési egyensúlyt
csak nagy növekedési áldozatok révén és az inf-
láció felpörgetésével sikerült javítani. Ennek
legfõbb okát a gazdasági elemzõk abban látták,
hogy az egyensúlyteremtõ lépések között túl
magas arányt képviselt az állami bevételek nö-
velése és túl kicsit az állami kiadások mérséklé-
se. Ugyanakkor – legalábbis rövid távon – az ál-
lami kiadások visszafogása is csökkenti a gazda-
sági növekedés mért ütemét. Tanulmányunk is
arra mutatott rá, hogy az állami piac (állami
megrendelések és támogatások) reálértékben kö-
zel 10 százalékos beszûkülése jelentõs negatív ha-
tást gyakorolt a gazdaság növekedésére.

Ezek a növekedést lassító tényezõk 2009-
ben már látszólag kevésbé érvényesülnek, mi-
vel a kp-ban elõirányzottak szerint 2009-ben
reálértékben már alig csökkennek az államház-
tartási kiadások, a lakosság reáljövedelme pe-
dig a tervek szerint emelkedni fog. Az állam-
háztartási kiadások tervezett szerkezetének ál-
talunk 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 ki-
adások 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 be-
szûkülésének közvetlen negatív hatásait. Ta-
nulmányunk ennek fontos eszközeként ajánlja
a tervezési rendszer tökéletesítését és a fejlesz-
téssel 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 na-
gyobb mértékû növekedése mellett kell majd elér-
ni. E három tényezõ együttes hatásaként az ál-
lamháztartás bevételi elõirányzatait teljesíteni
lehet, az állami kiadások jelentõs részének befa-
gyasztása árán az egyensúlyi célok is teljesíthe-
tõk lesznek. Ugyanakkor a befagyasztás a ki-
adások reálértékének további csökkenése kö-
vetkeztében negatívan befolyásolja a gazdasági
növekedést, rontja a költségvetési intézmények
és egyes lakossági csoportok helyzetét. Kívá-
natos lenne ezért az, hogy a lakosság reáljövedel-
mének tervezett növekedése minél kisebb infláció
mellett valósuljon meg.

Számításaink szerint a 2009. évi árszínvona-
lat költségoldalról 4–4,5 százalékos növekedés fe-
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szíti. Ez lényegesen magasabb, mint a kp de-
cemberi változatában szereplõ prognózis (3,0
százalék) vagy a frissen módosított kormány-
zati prognózis (3,6 százalék), de még mindig
sokkal alacsonyabb az erre az évre reálisan vár-
ható 6 százalék körüli inflációnál. Nem mind-
egy ezért, hogy jövedelemoldalról milyen szí-
vóhatások érvényesülnek. 1992 óta a verseny-
szféra 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 inf-
láció alapulvételével állapodnak meg a bérek
emelésérõl, és ennek a gyakorlatban érvényt is
szereznek. 

Elemzéseink arra mutattak rá, hogy a nö-
vekvõ munkanélküliség ellenére a munkaerõ-kí-
nálat szerkezete és minõsége nem felel meg a
munkaerõ iránti keresletnek. Ez az illeszkedési
probléma a közeljövõben a gazdasági növeke-
dés beindulásának egyik legsúlyosabb gátjává
válhat. Ebben a helyzetben az aktív foglalkoz-
tatáspolitika eszközeit indokolt nagyobb
arányban a valós munkaerõigények kielégítése
érdekében felhasználni és nem átmeneti foglal-
koztatási lehetõségek támogatására fordítani.

A költségvetési egyensúly megteremtése
érdekében 2006 óta megtett intézkedések leg-
nagyobb, a 2009. évi költségvetés elõkészíté-
sére is kiható kockázatát – az ÁSZ legújabb
vizsgálatainak tapasztalatai alapján – abban
látjuk, hogy a kormányzati döntések gyakran
nem voltak jól elõkészítve. Ennek következ-
tében a különbözõ támogatási elõirányzatok-
nak a központi költségvetés szintjén érvényesí-
tett csökkentését nem követte a költségek, a ki-
adások hasonló arányú, tényleges mérséklése a
végrehajtás szintjén. Ezért a hiány nem szûnt

meg, csak a költségvetés központi szintje helyett
alacsonyabb szinten jelentkezik. Ilyen jelenség-
gel találkozhatunk például az önkormányzat-
oknál, az egészségügyben, a tömegközleke-
désben, az átszervezett költségvetési intéz-
ményeknél. Ezért a költségvetési egyensúly
fenntarthatóságának kulcskérdése az, hogy a
költségvetési megszorítások valódi megtakarítá-
sokhoz vezessenek. Ellenkezõ esetben a súlyos
hiányt felhalmozó intézmények késõbbi kon-
szolidálása ismét a központi költségvetés fel-
adata lesz. Az önkormányzatok esetében még
közvetlenebb a kapcsolat, hiszen az önkor-
mányzatok által felhalmozott adósság részét
képezi a maastrichti kritériumoknál alkalma-
zott mutatószámoknak. 

A nemzetközi közgazdasági irodalom is
azt hangsúlyozza, hogy stabilitást és növekedést
csak a korszerû intézményi feltételek megteremté-
sével 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 te-
rületen még romlott is a helyzet. Ez közvetett
bizonyíték arra vonatkozóan, hogy nem elég az
államháztartás korszerûsítésének munkáit csak
a központi költségvetés szintjén elvégezni, ha-
nem arra a mezoszintû (szakpolitikai területe-
ken belüli) és a mikroszintû (projekt, kiadási
program, költségvetési szerv) hatékonyságja-
vulás végett is szükség van, enélkül a stabilizá-
ciós intézkedések sem hoznak tartós ered-
ményt. 

Következésképpen nem halasztható az a fej-
lesztõmunka, amit az ÁSZ rendszeresen szorgal-
maz:

•az állami feladatok szisztematikus felül-
vizsgálata,
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•a párhuzamos feladatellátás megszüntetése,
•a költségvetési szervek gazdálkodási rend-

szerének korszerûsítése,
•az önkormányzati forrásszabályozás meg-

újítása,
•a programalapú költségvetés bevezetésének

elõkészítése.
A költségvetési kockázatelemzésnek van egy

olyan további értéke, amely túlmutat az egyes
elemzések konkrét eredményein és a demokrá-
cia fejlõdését, a közpénzügyi szabályozás mo-
dernizálását szolgálja. A kormánytól független
(az Országgyûlés felügyelete alá tartozó) szerv ál-
tal végzett költségvetési kockázatelemzés ugyanis
lényegesen megnövelheti az Országgyûlés érdemi

döntési lehetõségét a költségvetés elfogadásával
kapcsolatban. Költségvetési kérdésekben az Or-
szággyûlés eddig csak a kormány által kidolgo-
zott költségvetési törvényjavaslatra, annak hát-
téranyagaira, valamint az ÁSZ hagyományos
véleményére támaszkodhatott. Az Országgyû-
lés 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 igazol-
ják, hogy az Országgyûlés minden frakciója
igényli munkájának ezen új eszközzel történõ
támogatását.

1 A Nemzetközi Valutaalap által kidolgozott kor-
mányzati pénzügyi statisztikai rendszer

2 Nemzeti és Regionális Számlák Európai Rendszere

3 A tanulmány e részét Hárs Ágnesnek a FEMI meg-
rendelésére készített résztanulmányára alapoztuk.

4 A konvergenciaprogram alapváltozata alatt a „Ma-
gyarország aktualizált konvergencia programja
2006–2010” 2006. decemberi változatát értjük.

5 A tanulmány megírását követõen született megál-
lapodás a közszférában dolgozók 2008. évi kerese-
tének emelésérõl. Ez az illetmények arányos eme-
lését tartalmazza arra az esetre, ha az infláció meg-
haladja a megállapodás megkötésekor figyelembe
vett értéket.

6 A PM áprilisi prognózisa 2008-ra már 7 százalékos
bruttó keresetnövekedéssel számol.

7 A tanulmány e részét Cinkotai Jánosnak a FEMI

megrendelésére készített résztanulmányára alapoz-
tuk.

8 A tanulmány e részét Pitti Zoltánnak a FEMI meg-
rendelésére készített résztanulmányára alapoztuk.

9 Másképpen kifejezve a mutató az effektív és a névle-
ges átlagos kulcs hányadosa.

10 Az adóelkerülés mértékét, az adórendszer és a rej-
tett gazdaság viszonyát vizsgálja például Krekó
Judit – P. Kiss Gábor tanulmányában (Adóelkerü-
lés és a magyar adórendszer, MNB, 2007. szep-
tember)

11 A teljességvizsgálat meglehetõsen alacsony haté-
konyságot mutat minden adónemnél, ennek okai
összetettek (adómentességek és kedvezmények
széles skálája, adóelkerülés és jövedelemeltitkolás
különbözõ formái, rejtett gazdaság stb.), ezek
elemzésével most itt nem foglalkozunk, csupán az
idõbeli változásra és az ebbõl eredõ kockázatokra
koncentrálunk. 
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E

Kutasi Gábor 

Az EU8+2-országok 
költségvetési versenyképessége 

EU8+2-országok felzárkózásához elengedhetet-
len kiindulási alap a stabil üzleti környezet meg-
teremtése, ami a fenntartható, egyensúlyi költség-
vetési politikával érhetõ el esetükben. A költség-
vetési egyensúly javítja mind a tõkevonzó képes-
séget, mind az egységes piaci versenyképességet
elõsegítõ euró bevezetésének esélyét. Érdemes te-
hát megvizsgálni, hogy e gazdaságpolitikai ver-
senyben milyen pozíciót értek el egymáshoz képest
az EU8+2-országok. A tényleges versenytársak
között felállított relatív országrangsorok mintájá-
ra az EU8+2-országok nemzeti költségvetési po-
litikái is rangsorba rendezhetõk.

A kelet-európai EU-tagállamok számára az
Európai Gazdasági Közösség integrációs folya-
mataiban való részvétel kínálja az egyetlen reá-
lis lehetõséget arra, hogy felzárkózzanak a leg-
fejlettebb országok csoportjához. Az egységes
valuta bevezetésére való felkészülésnek van egy
járulékos hatása, amely a tagállami versenyké-
pességet és felzárkózási lehetõséget javítja. Ez
pedig a maastrichti konvergenciakritériumok
teljesítésével elért stabil üzleti környezet, azaz
az országkockázatot mérséklõ, az egyensúlyon
és kiszámíthatóságon keresztül stabilitást biz-
tosító gazdaságpolitikai háttér. A tõkevonzó
képesség, munkaerõköltség, összgazdasági tel-
jesítmény stb. szempontjából a tényleges ver-
senytársak között felállított relatív országrang-
sorok mintájára a tanulmány a költségvetési

politika esetében rangsorolja az EU8+2-orszá-
gokat. A költségvetési politika feladata a stabil
üzleti környezet megteremtése a gazdasági 
növekedés, ezen belül elsõsorban a tõkeberuhá-
zások számára. Utóbbiak teremtenek tovagyû-
rûzõ hatásként munkahelyeket, jövedelmet, 
fizetõképességet, gazdasági hatékonyságot,
technológiai fejlõdést. Tehát a költségvetési
versenyképesség, avagy a költségvetési politi-
kák versengése azt jelenti, hogy az a nemzeti
fiskális politika a versenyképesebb, amelyik ha-
tékonyabb szerkezetben vagy hamarabb képes
megteremteni a legfejlettebb országokhoz való
gazdasági felzárkózáshoz szükséges stabil és tá-
mogató üzleti környezetet.

ELEMZÉSI KERET

A költségvetési politikák rangsora öt fõ szem-
pont – a költségvetési szerkezet, az intézményi
hatékonyság, a fenntarthatóság, a rugalmasság
és a pénzügyi hatékonyság – alapján kerül ösz-
szeállításra. 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 kapaci-
tásból vagy a költségvetési irányításból, illetve
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szélesebb értelemben a rossz kormányzati haté-
konyságból 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 kötele-
zettségeknek, az átláthatóságnak. A sebezhetõ-
ség kapcsán elsõsorban azt érdemes vizsgálni,
hogy képes-e a költségvetési politika teljesíteni
az alapvetõ közép- és hosszú távú fenntartható-
sági célkitûzést és az erre épülõ rövid távú költ-
ségvetési célszámokat, illetve, hogy e célkitûzé-
seket 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 ered-
ményei alapján rangsoralindexek kerülnek ki-
alakításra.

A költségvetési szerkezet rangsora három
rangsoralindex (Si) alapján kerül szintén átla-
golásra, amelyek további rangsor-összetevõkre
bomlanak. 

S1 = kiadási rangsoralindex = [s1;1 (kiadás
mértékének rangsora) + s1;2 (tb nettó egyenlegé-
nek rangsora) + s1;3 (kamatkiadások rangso-
ra)]/3; 

S2 = bevételi rangsoralindex = [s2;1 (bevételi
igény rangsora) + s2;2 (közvetett adók súlya rang-
sor) + s2;3 (vagyonadó súlya rangsor) + s2;4 (tár-
sasági 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 rang-
sora; (Gleich, 2003);

I2 = korrupcióészlelési index rangsora;
(Transparency International, Corruption Perception
Index, www.transparency.com);

I3 = hiánycéltól való eltérés átlagának rang-
sora. 

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 szem-
pontok alapján került kialakításra: 

•kiadás mértéke + kamatkiadás + bevételi
igény + adóék – GDP-arányosan minél ki-
sebb, annál jobb; 

•tb nettó egyenlege + elsõdleges egyenleg +
strukturális egyenleg – minél nagyobb a hi-
ány, 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 in-
kább eltér pozitív irányba, annál jobb.

A KÖLTSÉGVETÉS SZERKEZETI ELEMZÉSE

Amennyiben a cél az, hogy a költségvetési po-
litikát minõsítsük nemzetközi összehasonlítás-
ban, akkor meg kell keresni az alkalmazott
költségvetés és az azt meghatározó körülmé-
nyek erõsségeit és gyengeségeit. Nem elegendõ
tehát csupán a költségvetési hiány és az állam-
adósság GDP-arányos változását vizsgálni, hi-
szen azok csak végeredmények, így ezekbõl
nem lehet megmondani, mely pontokon érde-
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mes beavatkozni az egyensúlyi és a fenntartha-
tósági cél elérése érdekében. A gyengeségek
forrását, azaz a szükséges változtatási pontokat
a költségvetés összetételében és az intézményi
szerkezetben találjuk meg. Az összetételre vo-
natkozóan ad segítséget a szerkezeti mutatók
rendszere.

A bevételi oldalon elõször is azt érdemes
vizsgálni, milyen mértékû a tényleges adóterhe-
lés és ez mennyire egyenletesen terheli a társa-
dalom különbözõ csoportjait. Elõbbit nevezi az
irodalom effektív adónak, amely számítása
azért lényeges, mert a nemzeti adótörvények-
ben meghatározott hivatalos adókulcsok félre-
vezetnek a nemzetgazdaságok közti összeha-
sonlításban, hiszen az adóalap-számítás és a kü-
lönbözõ 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 kritéri-
umnak és az SNP-ben hosszú távon kívánatos-
nak tartott egyensúlyi célnak, azt érdemes ele-
mezni, milyen tényezõk okozzák ezt a hiányt.
A tényezõket rögtön szét is kell bontani két
csoportra: a szerkezeti (strukturális) és a kon-
junkturális (ciklikus) tényezõkre. E két cso-
port ugyanis különbözõ léptékben jelent ve-
szélyt az egyensúlyi célkitûzésre. A konjunk-
turális tényezõk a gazdasági ciklus mozgása
szerint változtatják az adóbevételt, ami azt je-
lenti, hogy hosszabb távon a ciklus recessziós
szakaszában bekövetkezett adókiesést kom-
penzálja a fellendülési szakasz növekvõ adóbe-
vétele. Ez esetben tehát nem feltétlenül a cik-
lushoz igazodó bevételeket és kiadásokat – 
azaz az automatikus stabilizátorokat – kell ki-
igazítani, hanem a konjunkturális kilengéseket
csillapítani. A strukturális deficit a költségve-
tési rendszer olyan hibáiból fakad, amelyek a
gazdasági ciklusoktól függetlenül növelik a ki-
adásokat vagy csökkentik az adóbevételeket.
Ez esetben kizárólag a szerkezeti átalakítások-
kal lehet javítani a költségvetési egyensúlyon.

Az EU8+2-országok kiadási szerkezete
alapján a következõk állapíthatók meg.

A legnagyobb újraelosztó pénzügyi kor-
mányzat Magyarországon van, ahol 2006-ban a
GDP 52,96 százalékát költötte el a kormány-
zat, ebbõl GDP-arányosan 9,2 százalékot hitel-
bõl finanszírozott. A következõ ESA ‘95 kiadá-
si csoportokban költ többet Magyarország a
többi EU8+2-országhoz képest: szociális jut-
tatások, munkavállalók kompenzálása, kamat-
kiadások, 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 em-
lítettek. A harmadik csoportot Bulgária, Szlo-
vákia és Lettország alkotja. Utóbbi esetében je-
lentõsen eltér a kiadási szerkezet az eddig emlí-
tett országokétól. A legkisebb kiadási aránnyal
mûködõ kormányzatok Észtországban, Litvá-
niában és Romániában voltak 2006-ban. (Lásd
1. ábra)

GDP-arányosan Magyarországon a legna-
gyobb mértékû és részarányú a kamatteher, ami
persze nem meglepõ, hiszen ez a kiugró mérté-
kû államadósság következménye.

A COFOG-nómenklatúra szerint készült
statisztikából kitûnik, hogy mindegyik ország-
ban a kiadások abszolút többségét a központi
kormány költi el. A legjelentõsebb tételek a
társadalombiztosításhoz és közszolgáltatások-
hoz kapcsolódnak. 

A társadalombiztosítási rendszerek mind-
egyik vizsgált országban jelentõs hiányt ered-
ményeznek, de az átlaghoz képest Szlovénia,
Lengyelország és Magyarország súlyos struk-
turális 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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(38,7 százalék), Csehországban (36,3 száza-
lék), Bulgáriában (35,9 százalék) és Lengyelor-
szágban (34,5 százalék). Szlovákia, Románia és
a balti országok esetében inkább a liberális szo-
ciális modellhez közelítõ 28 százalék és 30,8
százalék között volt ez az arány.

Annak ellenére, hogy a fogyasztást terhelõ
közvetett adók sok szempontból a legelõnyö-
sebbnek tûnnek (könnyen beszedhetõ a társa-
sági adóval szemben, mert szétválik az adóalany
és az adót befizetõ személye; nem rontja a
munkaerõ-költséget az szja-val szemben, a fo-
gyasztást fogja vissza a kamat-, osztalék- és ár-
folyamnyereség-adóval szemben), egyedül Bul-
gária 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 szem-
ben messze a legalacsonyabb a balti országok-
ban (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) szem-
ben. 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, ta-
lán csak Lengyelország és Magyarország jelent
némi kivételt. Eddig talán érthetõ is volt, hogy
a gazdasági átmenet során politikailag, társadal-
milag és közigazgatásilag is megvalósíthatatlan-
nak 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 ese-
tében jelentõsen romlott a költségvetési fegye-

1. ábra 

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

Forrás: EUROSTAT

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

közbensõ fogyasztás
szociális juttatások
tõkeberuházás
munkavállalók kompenzálása

egyéb elsõdleges kiadások
kamatfizetés
támogatások
fizetendõ tõkejuttatások
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1. táblázat 

TB-FINANSZÍROZÁS, 2004
(a GDP százalékában)

BG CZ EE LA LI HU PL RO SI SK EU8+2 szórás
átlag

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 18,42 3,6472

Járulékbevételek (ESa ‘95) 10,5 15,1 10,8 8,9 8,7 12,4 12,3 9,6 15,0 13,3 11,66 2,3415
Nettó  egyenleg –6,7 –4,9 –3,8 –5,6 –5,6 –9,3 –9,7 –6,2 –9,5 –6,3 –6,76 2,0560

Forrás: EUROSTAT, saját számítás

2. táblázat 

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

Fogyasztás adóterher Munkaerõ adóterher Tõke adóterher Teljes adóelvonás
(közvetett adók)

BG 18,4 11,8 5,7 35,9

CZ 11,4 17,8 7,1 36,3

EE 12,9 15,4 2,5 30,8

LA 12,4 14,2 2,8 29,4

LI 10,9 14,6 3,3 28,8

HU 14,6 19,6 4,5 38,7

PL 12,2 13,9 8,4 34,5

RO 12,4 11,0 4,6 28,0

SI 13,9 21,7 4,9 40,5

SK 12,5 12,6 4,8 29,9

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

3. táblázat 

TÕKEJÖVEDELMEK ADÓZTATÁSÁNAK FELBONTÁSA, 2005
(a GDP százalékában)

Társasági adó Önfoglalkoztatók Háztartások tõkejö- Vagyonadó
adóterher vedelmének adóterher

BG 3,1 1,8 0,1 0,7

CZ 4,5 1,7 0,1 0,7

EE 1,4 0,1 0,3 0,6

LA 2,0 0,1 0,0 0,7

LI 2,1 0,2 0,4 0,6

HU 2,2 0,3 0,6 1,3

PL 2,5 3,5 0,2 2,2

RO 2,7 0,5 0,8 0,6

SI 2,9 0,8 0,2 1.0

SK 2,8 1,2 0,0 0,7

Forrás: EUROSTAT, letöltés 2007. július 25, europa.eu.int/comm/eurostat
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lem 2000 és 2006 között, mert a kamatfizetések
nélküli elsõdleges egyenleg euróban mérve fo-
lyamatosan romlott, és GDP-arányosan is csak
Magyarországon sikerült ezt a romlást megállí-
tani. Ezen kívül Szlovákia esetében is megfi-
gyelhetõ, hogy a még negatív tartományban lé-
võ elsõdleges egyenleg 2005-tõl kezdve újra
növekedésnek indult mind euróban, mind
GDP-arányosan mérve. (Lásd 4., 5., 6. táblázat)

Észtországban és Bulgáriában 2003-tól, Szlo-
véniában 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 fede-
zet 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 párhuzamo-

4. táblázat 

ELSÕDLEGES EGYENLEG 
(a GDP százalékában)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Euro-12 2,9 4,2 2,2 1,0 0,2 0,3 0,5 1,3

Csehország –2,5 –2,8 –4,8 –5,5 –5,5 –1,7 –2,4 –1,8

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

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

Észtország –3,4 –0,3 0,5 0,6 2,3 2,5 2,5 3,9

Lettország –4,1 –1,8 –1,1 –1,5 –0,9 –0,3 0,3 0,9

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

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

Szlovákia –3,1 –8,2 –2,0 –4,1 –0,2 –0,2 –1,3 –2,0

Bulgária : : : : 1,3 4,0 3,4 4,6

Románia : : : 0,5 0,1 –0,1 –0,3 –1,1

Forrás: EUROSTAT

5. táblázat 

KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT 
(a GDP százalékában)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Euro–12 –1,3 0,0 –1,8 –2,5 –3,0 –2,8 –2,5 –1,6

Csehország –3,7 –3,7 –5,7 –6,8 –6,6 –2,9 –3,5 –2,9

Magyarország –5,5 –2,9 –3,4 –8,2 –7,2 –6,5 –7,8 –9,2

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

Észtország –3,7 –0,2 –0,3 0,4 2,0 2,3 3,3 3,8

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

Litvánia –2,8 –3,2 –2,1 –1,5 –1,3 –1,5 –0,5 –0,3

Szlovénia –2,1 –3,8 –4,1 –2,5 –2,8 –2,3 –1,5 –1,4

Szlovákia –6,4 –11,8 –6,5 –7,7 –2,7 –2,4 –2,8 –3,4

Bulgária : : : : –0,9 2,1 1,9 3,3

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

Forrás: EUROSTAT
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6. táblázat 

ÁLLAMHÁZTARTÁSI EGYENLEG, STRUKTURÁLIS EGYENLEG 
ÉS EZEKEN BELÜL A NYUGDÍJREFORM HATÁSA 

(a GDP százalékában)

2005 2006 2007 2008 2009
Bulgária

Államháztartás egyenlege 2,4 3,2 0,8 1,5 1,5

Strukturális egyenleg 2,4 2,9 0,4 1,0 1,1

ebbõl nyugdíjreform hatása .. 0,6 2,6 0,6 0,1
Csehország

Államháztartás egyenlege –3,6 –3,5 –4,0 –3,5 –3,0

Strukturális egyenleg –3,6 –3,8 –4,2 –3,6 –3,0

ebbõl nyugdíjreform hatása .. –0,2 –0,4 0,6 0,6
Észtország

Államháztartás egyenlege 2,3 2,6 1,2 1,3 1,6

Strukturális egyenleg 2,1 1,7 1,2 1,3 1,6

ebbõl nyugdíjreform hatása .. 0,4 –1,1 0,6 0,4
Magyarország

Államháztartás egyenlege –7,8 –10,1 –6,8 –4,3 –3,2

Strukturális egyenleg –8,1 –9,7 –5,7 –3,8 –2,8

ebbõl nyugdíjreform hatása .. –1,5 4,1 1,8 1,0
Lettország

Államháztartás egyenlege 0,1 –0,4 –1,3 –0,9 –0,4

Strukturális egyenleg 0,0 –0,9 –1,8 –1,1 –0,5

ebbõl nyugdíjreform hatása .. –0,9 –0,9 0,7 0,6
Litvánia

Államháztartás egyenlege –0,5 –1,2 –0,9 –0,5 0,0

Strukturális egyenleg –1,0 –2,0 –1,7 –1,0 –0,2

ebbõl nyugdíjreform hatása .. –0,8 0,6 0,7 0,8
Lengyelország

Államháztartás egyenlege –4,3 –3,9 –3,4 –,31 –2,9

Strukturális egyenleg –4,1 –3,9 –3,4 –3,1 –3,0

ebbõl nyugdíjreform hatása .. 0,4 0,5 0,4 0,3
Románia

Államháztartás egyenlege –0,8 –2,3 –2,7 –2,4 –1,9

Strukturális egyenleg –1,8 –3,3 –3,7 –3,4 –2,7

ebbõl nyugdíjreform hatása .. –1,5 –0,4 0,4 0,6
Szlovákia

Államháztartás egyenlege –3,1 –3,7 –2,9 –2,4 –1,9

Strukturális egyenleg –2,3 –3,8 –3,0 –2,5 –1,9

ebbõl nyugdíjreform hatása .. –0,9 0,7 0,6 0,6
Szlovénia

Államháztartás egyenlege –1,4 –1,6 –1,5 –1,6 –1,0

Strukturális egyenleg –1,2 –1,7 –1,6 –1,8 –1,0

ebbõl nyugdíjreform hatása .. –0,5 0,1 –0,2 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 kap-
csán egyértelmû, hogy nem fenntartható a
2006-ig folytatott költségvetési politika, hiszen
a GDP-arányos államadósság bõvült. Az költ-
ségvetési hiány alakulását tekintve Magyaror-
szág mellett Szlovákiában és Romániában távo-
lodott az egyenleg az egyensúlytól. Utóbbi két
országban ugyan még messze volt a 2006-os
deficit a 3 százalékos kritériumtól, de a kor-
mányzati 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 haté-
kony a költségvetési politika. Hiába dolgoz ki a
pénzügyminisztérium egyensúlyi költségvetést,
ha azután akár már a kormányban más elõter-
jesztést hagynak jóvá, vagy az állami intézmé-
nyek nem hajtják végre. Az intézményi muta-
tók szintén a költségvetés gyengeségeit és se-
bezhetõségét keresik, de nem a költségvetés
belsõ összetételében, hanem azokban a folya-
matokban és intézményi jellemzõkben, amelyek
a költségvetési tervezéstõl a végrehajtás lezárá-
sáig 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 eredménye-
képpen hasonló politikai döntéshozó és ellenõr-
zõ intézményrendszer jött létre. Mindegyik
nemzeti rendszer a többpárti koalíciós kormány-
zásra 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 Észtor-
szág, ahol a költségvetés megalkotására vonatko-
zó törvény jogot ad a pénzügyminiszternek arra,
hogy kihagyjon vagy megváltoztasson kiadási té-
teleket a költségvetési törvénytervezetben.
Gleich (2003, 17–18. oldal) ezen kívül még két
erõsebb miniszterelnöki pozíciót emel ki: Szlo-
véniában és Lettországban a miniszterelnök fe-
lülbírálhatja a kabinet döntését.

A költségvetési fegyelem eszközei szem-
pontjából viszont igen vegyes a kép, bár alapve-
tõen az a – nemzetközileg is megfigyelhetõ
költségvetés-tervezési – tendencia, hogy köte-
lezõ erejû korlátokat építsenek be a tervezési és
a végrehajtási rendszerbe. Szlovénia, Észtor-
szág, Lettország, Bulgária és Csehország eseté-
ben függetlenül, szétválasztva tervezik a kiadá-
si igényeket (a szakminisztériumok) és a kiadá-
si célszámokat (a pénzügyi szervek). Magyar-
országon, Szlovákiában, Romániában, Litvániá-
ban és Lengyelországban viszont a költségveté-
si célszámokat a kiadási igények ismeretében
állapítják meg. Egyik megoldás sem garancia
azonban önmagában arra, hogy a kiadási szak-
tárcákat kötné bármi a célszámok betartására.
Az államadósságra vonatkozó korlátozás csu-
pán három országban létezik: Észtországban a
külföldi kölcsönök felvételére van korlát, Lett-
országban nem kötelezõ erejû, irányadó szabá-
lyozás van, Lengyelországban viszont szigorú
költségvetési plafont rögzítettek az alkotmány-
ban, ami a GDP 60 százaléka. (Gleich, 2003)

Szlovéniában olyan többéves költségvetés-
tervezési rendszer mûködik, amely egyedülálló
felépítésében és hatékonyságában is nemcsak
az EU8+2, hanem az OECD-országok között
is. Minden évben görgetve a két következõ év-
re 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 tervezé-
sét 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 igé-
nyeit, ami számára információs elõny. Másrészt
a második év újratárgyalásakor már csak korlá-
tozott mértékû változtatás lehetséges, ami ja-
vítja a költségvetési politika kiszámíthatóságát.
És vegyük észre azt is, hogy a szlovén esetben
úgymond mindig a „második évben” vannak,
hiszen itt nem kétévenként újrainduló, megsza-
kításos lépcsõzetességrõl, hanem folyamatos-
ságról van szó. Azaz az éppen következõ min-
denkori költségvetési évre a szaktárcák moz-
gástere a kiadási igények bõvítése szempontjá-
ból mindig korlátozott.

Csehországban 2006-tól alkalmazzák a több-
éves költségvetés-tervezést, amelyet költségve-
tési fegyelem szempontjából támogat a 2004-
ben bevezetett kötött költségvetési naptár a
tervezésre vonatkozóan. A többéves tervezés a
következõ évre természetesen a részletes éves
költségvetést állítja össze, a második évre meg-
határozza a keretszámokat és az összkiadás
összegére a kiadási limitet is, a harmadik évre
pedig csak a keretszámokat. Ezen kívül a máso-
dik 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 célszámok-
ra és a stratégiai tervekre. Romániában és Cseh-
országban a pénzügyminiszter és a miniszterel-
nök határozza meg az egyes szaktárcák kiadási
limitjeit, de csak a kiadási igények ismeretében.
Magyarországon, az EU8+2-csoportban egye-
düliként, hónapokkal a végleges költségvetési
törvényjavaslat elõtt a parlament szavaz az át-
fogó költségvetési számokról és a deficitrõl. Ez
azt jelenti, hogy látszólag a költségvetés-terve-
zés folyamatába is be van vonva az országgyû-
lés, bár valójában az EU8+2-országok mind-
egyikében a parlamentnek csak formális dön-

téshozói szerepe van, kivéve azokat az eseteket,
amikor kisebbségbe kerül a kormányzat vala-
melyik koalíciós partner kilépése (Szlovákia,
2004; Románia, 2005; Litvánia, 2006; Lengyel-
ország, 2007) vagy választási patthelyzet
(Csehország, 2006) miatt.

A költségvetési tervezés és végrehajtás intéz-
ményi hatékonyságáról a legtöbbet a kormány-
zati centralizációs index felbontása és elemzése
árul el. Ha összevetjük a vizsgált országokat a
2003-as adatok alapján (Lásd 7. táblázat, 2. áb-
ra), akkor a költségvetési szempontból fegyel-
mezett országok – Szlovénia, Szlovákia, Észt-
ország, Lettország, Litvánia, Bulgária – abban
különbözik a lazább fegyelmû országoktól –
Magyarországtól, Lengyelországtól, Csehor-
szágtól és Romániától, – hogy szembetûnõen
jobb eredményt érnek el összességében a vég-
rehajtási 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/tör-
vényhozási felhatalmazás áll. Ezen kívül még
jellemzõen a pénzügyminisztérium befolyása
erõsebb a költségvetési célszámok meghatáro-
zásakor 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 költség-
vetési fegyelem e két országban a leglazább. Az
OECD (2006, 261., 273–75. oldal) megállapít-
ja, hogy Magyarországon túlzott a lazítás min-
den egyes választási idõszakban, és 2002 után
nem is történt jelentõs szigorítás a diszkrecio-
nális kiadásbõvítés korrigálására. Ezen kívül
„hiányoznak a költségvetési fegyelem világos sza-
bályai”: Nincsenek kiadási plafonok; nincs
meghatározva, mi történjen bevételkiesés ese-
tén; hiányzik a miniszteri döntések pénzügyi
hatásának felmérése; a végrehajtás szabályai
sem egyértelmûek. Nem átlátható a költségve-
tés módosítása, mert nincs standard tájékozta-
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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 inté-
zet létrehozását szükségesnek véli az OECD-
jelentés. A magyar költségvetés sebezhetõségé-
nek egyik fõ okát az OECD (2006) a költség-
vetés elkészítési folyamatában látja, mert az az
aktuális deficitre és költségvetési évre összpon-
tosít, nem pedig a ciklikusan kiigazított hiány-
ra, azaz nem középtávra. Ezért számos kiadás
nem az aktuális, hanem mindig a következõ év-
re/évekre átsorolva jelenik meg.

Romániában ennél valamivel hatékonyabb
mechanizmusok és szabályok biztosítják a költ-
ségvetési fegyelmet a 2001-es költségvetési ter-
vezésrõl szóló törvény óta. A kormány az ép-
pen következõ három évre – évente felülvizsgál-
va – kiadási plafonokat határoz meg. Ezek után
van lehetõsége a szaktárcáknak az éves kiadási
irányszámokat meghatározni, amibe viszont a
pénzügyminiszternek nincs beleszólása. A ro-
mán 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

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 – költség-
vetési sort jelent. Ez a felbontás alapesetben
nagy mértékben rontja a költségvetési rugal-
masságot, mert elaprózva rögzíti a forrásfel-
használást. Románia esetében érvényesül is a
rugalmatlanság. Szlovénia esetében viszont a
„Költségvetés végrehajtásáról szóló törvény”
megengedi a kormány számára a gyors rende-
lettel való átcsoportosítást a kiadási tételek kö-
zött, amely biztosítja a rugalmasságot a végre-
hajtás 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 kedve-
zõnek 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 Ma-
gyarország átláthatóságát. Csehország ráadásul

8. táblázat 

A KÖLTSÉGVETÉSI FEGYELMET JAVÍTÓ ESZKÖZÖK LÉTE AZ EU8+2-ORSZÁGOKBAN

BG CZ EE PL LA LI HU RO SK SI
Államadósság-limit X X X

Kiadási igényektõl független 

pénzügyi tervezés a keretszámok 

esetében X X X X X

A pénzügyminisztérium egyedül 

felel a makro-elõrejelzési keret 

elkészítéséért X X X X X

Kiadási plafon az egyes szaktárcák 

vagy a fõbb kiadási tételek esetében X

Forrás: saját összeállítás 
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2/a ábra 

KORMÁNYZATI CENTRALIZÁCIÓS INDEX ÉS RÉSZINDEXEI 
AZ EU8+2-ORSZÁGOKBAN

Forrás: saját számítás, a 7. táblázat alapján

2/b ábra 

KORMÁNYZATI CENTRALIZÁCIÓS INDEX FELBONTÁSA AZ EU8+2-ORSZÁGOKBAN

Balti Törekvõ közép-európai Kevésbé fegyelmezett 
országok országok közép-európai országok

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 törvény-
hozás két házának egymáshoz viszonyított befolyása; 6. A törvényhozás korlátai a költségvetés kormányzati elõterjesztésének módosítására; 7. A sza-
vazás menetrendje; 8. A végrehajtó hatalom és a parlament egymáshoz viszonyított befolyása; 9. A köztársasági elnök szerepe a költségvetési folya-
matban; 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

(1) Elõkészítési fázis
(2) Törvényhozási fázis

(3) Végrehajtási fázis
Kormányzati Centralizációs Index

Észtország Lettország
Litvánia

Szlovákia Szlovénia
Bulgária

Magyaro. Csehország
Románia Lengyelország
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egy jelentõs bizalmi válság után tudta elérni új-
ra 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) alap-
ján 2002 és 2005 közötti, illetve a 2004-es elsõ
konvergenciaprogram 2006-os idõszakra vo-
natkozó egyenlegcél alapján került sor számítá-
sokra. Szándékosan nem került figyelembevé-
telre a programok késõbbi módosítása, hogy
felmérhetõ legyen, mennyire képesek az
EU8+2-országok a pontos tervezésre és a költ-
ségvetési fegyelem fenntartására középtávon. 
A tervtõl való pozitív eltérés – kisebb tényleges
hiány vagy nagyobb tényleges többlet – a költ-
ségvetési fegyelem szigorításaként értelmezen-
dõ, tehát a terv betartásánál jobb teljesítmény-
nek minõsül. (Lásd 4. ábra)

Az eltérések vizsgálata alapján megállapítha-
tó, hogy Magyarország pénzügyi kormányzata
vagy nagyon nem tud tervezni, vagy nagyon

nem veszi komolyan a kitûzött célokat, amit
egyébként az OECD (2006) is kiemelten kifo-
gásolt. 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 Szlovéniá-
ban 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 év-
ben a pozitív irányba tért el az egyenlegcéltól.

A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA 
FENNTARTHATÓSÁGA

A fenntarthatóság egyszerûen azt jelenti, hogy
az adott folyamat, tevékenység, politika foly-
tatható-e akár véges, akár végtelen idõtávúnak
tekintett jövõben. Amennyiben valamit fenn-
tarthatatlannak minõsítünk, akkor olyan vára-

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.
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kozással élünk, hogy bizonyos jelenségek meg-
szakítják, ellehetetlenítik az addigi mechaniz-
musokat. A költségvetési politika esetében ar-
ról 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 államkötvé-
nyek visszavásárlási, illetve kamatfizetési szem-
pontból. Így a költségvetési politika fenntart-
hatósága elsõsorban a reálkamat és a gazdasági
növekedés függvénye.

4/a ábra 

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

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

4/b ábra 

A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNYTERVTÕL VALÓ ELTÉRÉS ÁTLAGA ÉS SZÓRÁSA, 2002–2006 
(a GDP százalékában)

Forrás: saját számítás a PEP-ek és konvergenciaprogramok, illetve EUROSTAT alapján
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Croce és Juan Ramon (2003) kidolgozta a
költségvetési fenntarthatóság jelzõszámát (IFS
– indicator of fiscal sustainability), ami a követ-
kezõképpen áll össze: 

,
ahol 
pst az elsõdleges egyenleg tényleges többlete, 
ps* az elsõdleges egyenleg célértéke,   
bt–1 az elõzõ idõszakról megörökölt adósság-

ráta, 
b* az adósságállomány célértéke, 
rt a reálkamat, 

t
real a reál GDP-növekedés.  

Az IFS abszolút értéke 1-hez képest értelmez-
hetõ. Amennyiben |IFS| < 1, akkor a költségve-
tési politika konvergál a fenntarthatósághoz.

Blanchard (1990) több jelzõszámot is kidol-
gozott a fenntarthatóság megállapítására, ame-
lyek különösen azért fontos mutatók, mert be-
vételi oldalról is vizsgálja a stabilitást. Az (I.)
elsõdleges költségvetési rés jelzõszáma (pri-
mary gap indicator), amely a strukturális elsõd-
leges hiány (

~
d) és az aktuális hiány GDP-ará-

nyos különbségeként adódik:

~
d = ( t – rt)*bt ,

elsõdleges rés = 
~
d  – dt = ( t – rt)*bt – dt, 

Amennyiben a különbség nullánál kisebb, a
túlzott költségvetési hiány destabilizálja a költ-
ségvetési politikát.

Az (II.) adórés jelzõszáma a strukturális (~)
és a tényleges ( t) adóráták közti különbséget
értékeli:

~= gt – ( t – rt)bt, illetve
adórés = t – ~ = t + ( t – rt)bt – gt .

Amennyiben az adórés nullánál kisebb, ak-
kor a jelenlegi adóbevételek nem elegendõk az
egyensúly megteremtéséhez.

A 2000 és 2005 közötti idõszak fenntartha-
tósági indexeit vizsgálva, az EU8+2-országok

költségvetési fenntarthatóságáról a következõk
állapíthatók meg.

Az elsõdleges (költségvetési) rés alapján
Bulgária, Észtország esetében a teljes idõszak-
ban, illetve Lettország esetében az utolsó két
évben volt nettó többlettartalék, ami lehetõvé
tett volna költségvetési lazítást. A balti orszá-
gok egyébként ezt a költségvetési tartalékot
középtávú (2006–2011) jövedelemadó-csök-
kentésre használják fel, mint az a 8. fejezetben
említésre került. Litvánia 2005-re jutott el
egyenletes javulással a fenntarthatóság állapotá-
ba. Szlovákia esetében 2004-ig folyamatos volt
a javulás a fiskális fenntarthatóságban, de a
2004-es kormányváltás következtében megtör-
tént költségvetési lazítás 2005-ben már újra a
fenntarthatatlanság állapotába sodorta a szlo-
vák 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 fenn-
tartható elsõdleges egyenleg szintjét. Lengyel-
ország a GDP 4 százaléka és 7 százaléka közöt-
ti többlet hiánnyal ingadozva egyenletesen
rossz teljesítményt, fenntarthatatlan elsõdleges
deficitet produkált. Magyarország a vizsgált
idõszakban folyamatos romlást mutat a fenn-
tarthatatlanság 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.

Az adórés gyakorlatilag megerõsíti az el-
sõdleges rés eredményeit (lásd 9. táblázat).
Azonban annyiban kiegészíti azt, hogy egyik
EU8+2-országban sem volt elegendõ a kor-
mányzati bevétel a kiadások finanszírozására.
Tehát 2000 és 2005 között mindegyik ország
kötvény- és/vagy kölcsönfinanszírozásra szo-
rult. Ugyanakkor Bulgária, Észtország, Litvá-
nia, Románia és Szlovákia jelentõsen mérsékel-
te a bevételi hiányt. Továbbá Csehországban,
Lettországban és Szlovéniában is, ha enyhébb
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mértékben, de csökkent az adórés mértéke. Vi-
szont Szlovákia esetében itt is érvényes 2005-
re, ami az elsõdleges rés esetében igaz volt, 
azaz a fenntarthatóság veszélyeztetése az adó-
rés alakulásában is kimutatható. Lengyelország
egyenletes rossz teljesítménye és Magyarország
folyamatosan romló fenntarthatatlansága az
adórésben is megmutatkozott.

Az IFS-mutató abszolút értékét 1-hez vi-
szonyítva, az 1-nél kisebb értéket tekintjük a
fenntarthatóság jelének. Két szempontból került
egységes összehasonlításra az EU8+2-országc-
soport. Az elsõ dimenzió az államadósság célér-
téke (b*), ahol az egyik változat a maastrichti
kritériumban megfogalmazott GDP-arányos 60
százalék, a másik a korábban követendõ példá-
nak 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 változat-
ban megköveteljük, hogy a GDP 1 százalékát ta-
karítsák 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 politi-
kája egyértelmûen fenntartható, és ez esetben
Lengyelországé is annak mutatkozik bármelyik
elsõdleges egyenleg-célérték esetében, ami an-
nak köszönhetõ, hogy a vizsgált idõszakban
mind a kilenc ország adósságszintje 15–45 szá-
zalékkal elmaradt a 60 százalékos kritériumtól.

9. táblázat 

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

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005

BG
~
d –3,16 –0,43 –1,22 0,63 –1,55 –1,3

~
: : 38 41,5 37,8 38,2

pg –2,66 –2,33 –1,32 1,53 –3,75 –3,2 tg .. .. –7,78 –8,63 –3,15 –3,4

CZ
~
d –0,02 –0,34 0,12 –0,15 –1,02 –1,44

~
41,8 44,2 46,4 47,2 43,4 42,6

pg 3,68 5,36 6,92 6,45 1,88 2,06 tg –7,88 –10,2 –11,6 –11,4 –6,78 –6,56

EE
~
d –0,35 –0,26 –0,28 –0,18 –0,29 –0,43

~
36,2 34,8 35,3 35,1 33,9 32,8

pg –0,15 0,04 –0,68 –2,18 –2,59 –2,73 tg –4,85 –4,64 –4,12 –3,52 –2,71 –2,07

LA
~
d –0,53 –0,76 –0,48 –0,74 –1,43 –1,49

~
36,8 33,8 35,1 34,1 34,4 34

pg 2,27 1,34 1,82 0,86 –0,43 –1,29 tg –7,07 –5,14 –6,72 –5,36 –5,87 –5,11

LI
~
d –1,11 –0,63 0,62 –1,03 –0,22 –0,8

~
38,0 36,2 35,4 32,2 33,2 32,8

pg 2,09 1,47 2,12 0,27 1,28 –0,3 tg –7,79 –7,47 –7,02 –3,97 –4,78 –4

HU
~
d –0,99 –1,11 –0,17 2,44 –0,79 –0,44

~
45,5 46,2 51,1 51,5 48,1 49,5

pg 1,91 2,29 8,03 9,64 5,71 7,36 tg –6,91 –7,19 –12,5 –13 –9,61 –11,2

PL
~
d 2,73 3,11 2,12 –1,95 –0,48 0,06

~
43,8 46,9 46,3 42,7 42,1 43,4

pg 4,23 6,81 5,32 4,35 5,22 4,36 tg –11,2 –14,7 –13,6 –10,4 –10,8 –10,8

RO
~
d –2,14 –1,23 –1,62 –0,17 –0,58 –0,88

~
38,5 37,6 38 33,4 32 32,8

pg 2,46 2,07 0,38 1,33 0,92 0,52 tg .. –9,77 –9,38 –5,33 –4,22 –4,02

SI
~
d –0,6 0,12 –0,21 –0,35 –0,91 –0,44

~
47,5 49 47,8 47,7 46,5 46,6

pg 3,2 4,22 2,29 2,45 1,39 1,06 tg –8,6 –9,82 –8,19 –7,85 –6,79 –6,16

SK
~
d –4,8 –0,75 0,11 –2,13 –3,01 –1,67

~
46,9 42,6 43,4 38,2 34,8 36,3

pg 7,0 5,75 7,81 0,57 –0,61 1,13 tg –13,9 –11,0 –11,4 –7,07 –4,99 –7,13

Forrás: saját számítás 

~= gt – ( t – rt)*bt,,
adórés  =  tg  =    t  – permanens

~
d = ( t – rt)*bt ,

elsõdleges  rés  = pg =dpermanens –dt
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Legfeljebb 40 százalékos adósságállomány
elvárásakor már csak azok az államháztartások
váltak 2005-re fenntarthatóvá, amelyek, amel-
lett hogy államadósságuk nem haladja meg a
célértéket, elsõdleges egyenlege többletes (a
három balti ország, Szlovénia, Románia). Kivé-
tel ez alól Csehország, ahol a közepesen ala-
csony mértékû államadósság, a közepesen ma-
gas 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. Lengyel-
országra és Magyarországra a 40 százalékos
adósság-célkitûzés mellett számított index ese-
tében nem érdemes szót vesztegetni. Egyértel-
mûen 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 szá-
zalékos GDP-arányos elsõdleges többlet célkitûzése mellett.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005

BG .. .. .. 1,23 1,25 1,11 .. .. .. 1,06 1,17 1,07

CZ 0,94 0,87 0,84 0,82 0,91 0,87 0,92 0,85 0,81 0,79 0,88 0,84

EE 0,93 0,96 0,96 1,01 0,99 0,96 0,91 0,94 0,95 0,99 0,98 0,94

LA 0,92 0,93 0,93 0,93 0,90 0,89 0,900 0,91 0,91 0,91 0,88 0,87

LI 0,93 0,96 1,02 0,96 0,97 0,97 0,91 0,94 0,99 0,93 0,95 0,94

HU –1,20 1,20 0,45 0,51 –0,10 –5,20 –0,40 0,98 0,32 0,34 –0,60 –6,80

PL 1,14 1,05 1,04 0,80 0,77 0,90 1,09 1,01 0,99 0,75 0,69 0,83

RO .. .. 0,91 1,00 0,97 0,94 .. .. 0,92 0,97 0,94 0,91

SI 0,95 0,99 0,99 0,97 0,95 0,99 0,92 0,96 0,96 0,93 0,92 0,96

SK 0,27 0,79 0,62 0,94 0,92 0,88 0,19 0,69 0,53 0,88 0,86 0,83

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005

BG .. .. .. 0,92 0,28 2,58 .. .. .. 0,99 0,45 2,10

CZ 0,89 0,77 0,60 0,52 0,80 0,7 0,86 0,72 0,53 0,43 0,70 0,59

EE 0,92 0,96 0,97 1,04 1,02 0,98 0,89 0,93 0,94 1,01 0,99 0,96

LA 0,90 0,91 0,91 0,92 0,90 0,90 0,86 0,88 0,87 0,88 0,86 0,86

LI 0,91 0,95 1,01 0,96 0,96 0,97 0,85 0,89 0,96 0,90 0,90 0,93

HU 0,86 0,91 1,35 1,27 1,10 1,18 0,91 0,98 1,43 1,34 1,16 1,24

PL –3,60 0,87 0,93 –16,00 1,40 1,26 –0,30 0,55 0,63 –21,00 1,54 1,44

RO .. .. 0,96 1,00 0,97 0,93 .. .. 0,91 0,94 0,91 0,89

SI 0,91 0,97 0,98 0,92 0,93 1,00 7,39 9,04 0,89 0,83 0,84 0,91

SK 2,05 1,19 1,45 1,01 1,01 1,82 2,19 1,29 1,56 1,32 1,43 2,49

Forrás: saját számítás

b*=40; ps*=1b*=40; ps*=0

b*=60; ps*=1b*=60; ps*=0
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Nem hagyható figyelmen kívül, hogy Ma-
gyarországon 2006-tól elindult a negatív jelen-
ségeket kiigazító költségvetési program. Mie-
lõtt tehát Magyarországot végleg leírnánk, érde-
mes megnézni, hogy 2006-ban és 2007-ben je-
lentkeznek-e a várt pozitív hatások a fenntart-
hatósági indexekben. A 11. táblázatban követ-
hetõ a magyar államháztartási pozíció változása,
amely egyértelmûen javuló tendenciát mutat,
bár az államadósság növekedni fog 2008-ig. Ter-
mészetesen az elsõdleges deficit csökkenése
kedvezõen hat az IFS-indexre és a költségvetési
hiányon keresztül az elsõdleges és az adórésmu-
tatóra, továbbá a bevételi-kiadási rés összezáru-
lása is javítja az adórésmutatót. Viszont az inde-
xek javuló értékében benne van a lassuló gazda-
sági növekedés és a csökkenõ reálkamat súlya is.

A KÖLTSÉGVETÉSI RUGALMASSÁG 
ÁLLAPOTA A VIZSGÁLT ORSZÁGOKBAN

A költségvetés nagy fokú rugalmassága egy-
részrõl a gazdasági környezetre való érzékeny-
séget jelenti, másrészrõl erõsségnek is tekint-
hetõ, 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 költ-
ségvetési mérleg egyensúlyban lesz, hacsak va-
lamilyen visszafordíthatatlan módon le nem tér
a gazdaság a növekedési trendrõl egy világpiaci
összeomlás miatt.

A Standard & Poor's hitelminõsítõ cég kidol-
gozta az úgynevezett költségvetési rugalmassá-
gi indexet (Fiscal Flexibility Index – FFI), amely
azt méri, hogy a költségvetés mennyire alkalmas
a negatív világgazdasági sokkhatások kivédésé-
re, azaz mennyire gyorsan és hatékonyan képes
reagálni az adóbevételek és a kiadások módosí-
tásán keresztül. Az FFI két alindexbõl épül fel:
a kiadási rugalmassági indexbõl (Expenditure
Flexibility Index – EFI) és a bevételi rugalmas-
sági indexbõl (Revenue Flexibility Index – RFI).
(Standard & Poor's, 2007).

Az EFI azt méri, hogy a költségvetési dön-
téshozók mennyire képesek ellenõrizni és meg-
nyirbálni a kiadásokat olyan, a költségvetésre
nehezedõ nyomás idõszakában, mint például a
nemzetközi adóverseny. Az EFI ezt a képessé-
get a kiadások összetétele alapján ítéli meg.
Eszerint akkor nagyobb a rugalmasság, ha az ál-
lamháztartás 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 változ-
tatható viszont a kamatfizetés vagy a törvény-
ben elõírt támogatások mértéke. Az EFI kiszá-
mítása a következõk szerint történik: minden
kiadási kategóriához rendelnek úgynevezett
csökkenthetõségi tényezõt (compressing fac-
tor), amely kifejezi, hogy egy-két éven belül
mekkora aránya csökkenthetõ az adott kiadási
tételnek. Majd a tényezõk összesítésre kerül-
nek a kiadások összköltségvetésen belül képvi-
selt arányával súlyozva. 

11. táblázat 

MAGYARORSZÁG FENNTARTHATÓSÁGI INDEXEI, 2006, 2007

Elsõdleges rés Adórés IFS (b*=60%;ps*=0%) IFS (b*=60%;ps*=1%)
2005 7,36 –11,2 –5,2 –6,8

2006 7,52 –9,7 4,13 4,71

2007 6,24 –6,24 1,32 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 adóeredmé-
nyesség 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, va-
gyis eddig rossz volt az adóbeszedés hatékony-
sága és a jogi szabályozási környezet. Dinami-
kus 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 szem-
pontból legrugalmasabban Észtország, Litvánia
és Csehország képes reagálni, amely fõképp a ki-
adási szerkezetüknek köszönhetõ, de a bevételi
oldal sem túl rugalmatlan. Ezzel egyben az euró-
pai élbolyba is bekerültek (Svájc, Ciprus, Íror-
szág 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+2-
ország a rangsor elején vagy közepén helyezke-
dik el. Ez viszont több esetben kevésbé a saját ru-
galmasságuknak, sokkal inkább a kontinentális és
skandináv típusú szociális modellt követõ orszá-
gok 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 EFI RFI
Bulgária 0,6 1,3 –0,3

Csehország 1,2 1,8 0,3

Észtország 0,0 –0,2 0,1

Lengyelország

Lettország 0,4 0,7 –0,1

Litvánia 1,2 1,3 0,6

Magyarország –0,3 –0,2 –0,2

Románia .. .. ..

Szlovákia 0,1 –0,4 0,5

Szlovénia –0,2 –0,1 –0,1
Az  Európai  Szociális  Modellekbe  sorolt  fejlett  európai  országok  csoportjai

Skandináv –1,1 –0,3 –1,5

Liberális 0,8 0,7 0,6

Kontinentális –1,4 –1,5 –0,8

Mediterrán 0,7 0,1 1,0
EU8+2-ccsoportok

Balti 0,9 1,3 3,0

Közép-európai 0,0 0,1 0,0
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Az EFI- és RFI-alindexet tovább vizsgálva
megállapítható, hogy Szlovénia, Magyarország és
Lengyelország mind bevételi, mind kiadási szem-
pontból enyhén rugalmatlan. Szlovákia esetében
viszont a kiadások enyhén rugalmatlanok, a bevé-
telek ellenben enyhén rugalmasak. A közép-eu-
rópai országok bevételi rugalmassága az európai
átlag körül mozog. Szlovénia és Magyarország
adókulcsai az európai átlag felett vannak. Viszont
Csehország kivételével mindegyik közép-euró-
pai ország adóeredményessége az európai átlag
alatt van, ami legfõképpen az adóigazgatási hiá-
nyosságoknak köszönhetõ. Így azonban a költ-
ségvetési konszolidációnak van mozgástere az
adóigazgatás hatékonyságának javításán keresz-
tül. A balti bevételi rugalmasság is megfelel az eu-
rópai átlagnak az alacsony adóeredményesség
miatt, ami a külföldi beruházóknak adott enged-
ményeknek 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 rugal-
mas az állami beruházások nagy aránya miatt,
míg a többi ország esetében a jelentõs mértékû
adósságszolgálat vagy a szociális kiadások ront-
ják 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 legala-
csonyabb adóékérték Románia és Szlovákia ese-
tében áll fenn, ami 2000-tõl mutat csökkenõ
tendenciát. Ez köszönhetõ az egykulcsos adó
bevezetésének és a dinamikus FDI-beáramlás-
nak. Lengyelországban 2004-ig csökkenõ trend
figyelhetõ meg, de a kormányváltás egyben adó-

politikai váltást is eredményezett. Amennyiben
megvizsgáljuk az értékek átlagát és szórását, ak-
kor megállapíthatjuk, hogy a legstabilabb mér-
tékû adóbevételi igény Szlovéniát jellemzi. 
A balti országok egyenletesen 20 százalék körül
ingadoznak, illetve 1999 és 2004 között enyhén
csökkenõ trendet mutattak. Várhatóan ez a ten-
dencia 2008/2009 környékén, középtávon foly-
tatódni fog az adócsökkentési tervek miatt.
Ami még közös jellemzõ a balti országok eseté-
ben, hogy a vizsgált idõszak alatt folyamatos át-
rendezõdés történt a fõ adókategóriák között a
jövedelemadó terhére. Ugyanez igaz még Ma-
gyarországra és Szlovéniára is. Ugyanakkor
Szlovákia és Románia esetében pozitívan kell
értékelnünk a jelentõs szórást, mert ez a haté-
konyságot javító (az adóéket 8–10 százalék-
ponttal 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, mind-
össze a költségvetési rugalmasság és a pénzügyi
hatékonyság szempontjából sorolódott hátra. 
A legrosszabb eredményt Magyarország és Len-
gyelország mutatja, amiben az a kirívó, hogy
mind az öt kategóriában a sor végén értek el he-
lyezést. A rangsor alapján az EU8+2-csoport-
ban is bebizonyosodott, hogy az angol liberális
modell követése hatékonyabb megoldáshoz ve-
zet, mint a kontinentális szociális modell máso-
lása. Az eurót elsõként bevezetõ Szlovénia is az
utolsó harmadban végzett. Ez esetben a költség-
vetési mozgástér hiánya húzta igazán vissza a
teljesítményt. Viszont a költségvetés szerkezeti
összetétele, az intézményi hatékonyság és a
fenntarthatóság szempontjából az EU8+2-
országok rangsorának az elsõ felében van.
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15. táblázat 

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERKEZETI ALINDEX FELBONTÁSA

s11 s12 s13 S1 s21 s22 s23 s24 S2 s31 s32 S3 (S1+S2+S3)/3
BG 4 7 6 5,67 7 1 8 7 5,75 2 2 2 4,47

CZ 7 4 5 5,33 8 10 9 10 9,25 8 7 7,5 7,36

EE 2 1 1 1,33 5 4 10 1 5 1 1 1 2,44

PL 8 10 9 9,00 6 8 1 5 5 7 9 8 7,33

LA 5 2 3 3,33 3 3 4 3 3,25 3 3 3 3,19

LI 3 2 2 2,33 2 6 7 6 5,25 4 5 4,5 4,03

HU 10 9 10 9,67 9 7 2 2 5 10 10 10 8,22

RO 1 5 4 3,33 1 2 6 9 4,5 6 6 6 4,61

SI 9 8 8 8,33 10 9 3 4 6,5 4 4 4 6,28

SK 6 6 7 6,33 4 5 5 8 5,5 9 7 8 6,61

Forrás: saját számítás

IRODALOM

JEGYZETEK

BLANCHARD, O. J. (1990) Suggestions for a New
Set of Fiscal Indicators, OECD Working Papers No.
79, OECD, Paris

CROCE, E. – JUAN-RAMON, V. H. (2003): Assessing
Fiscal Sustainability: A Cross-Country Comprison,
IMF Working Papers, WP/03/145

GLEICH, H. (2003):  Budget Institutions and Fiscal
Performance in Central and Eastern European Countries,
ECB Working Paper, No. 215, European Central Bank

HEMMING, R. – PETRIE, M. (2000): A Framework for
Assessing Fiscal Vulnerability, IMF Working Paper,
WP/00/52, International Monetary Fund, www.imf.org

KRAAN, D. J. – WEHNER, J. (2005): Budgeting in
Slovenia, OECD Journal on Budgeting, Volume 4,
No.4, OECD, Paris

OECD (2006): Költségvetés-tervezés Magyaror-
szágon, Pénzügyi Szemle, 3. szám, Állami Számvevõ-
szék, Magyar Államkincstár, Budapest

RUFFNER, M. – WEHNER, J. – WITT, M. (2005):
Budgeting in Romania, OECD Journal on Budgeting,
Volume 4, No.4, OECD, Paris

SEDMIHRADSKÁ, L. – KLAZAR, S. (2003): Public
Budgeting in the Czech Republic, University of
Economics Prague, Czech Republic, http://unpan1.
un.org/intradoc/groups/public/documents/NISPAc
ee/UNPAN022181.pdf

Standard & Poor's (2007): The 2007 Fiscal
Flexibility Index: Methodology and Data Support,
May, Standard & Poor's,
www.standardandpoor's.co

1 A 16 százalékos társaságiadó-kulcs mellé beveze-
tésre került 4 százalék különadó, amelynek nem egé-
szen ugyanaz az adóalap-számítása, mint a társasági
adónál, de nagyjából hasonló. Az önfoglalkozta-
tók, ha szja szerint adóznak, akkor az adókedvez-
mény és adójóváírás szigorodása miatt, ha eva sze-
rint, akkor az eva 15 százalékról 25 százalékra emelé-
se miatt, ha vállalkozásként, akkor a társasági külön-
adó bevezetése miatt adóznak többet. A kamatadó
és az árfolyamnyereség-adó 0 százalékról 20 száza-
lékra emelkedett, ami a háztartási megtakarításokat
érinti. Bevezetésre került a luxusadó a magas érté-

kû ingatlanokra, bár ennek tényleges hatását a va-
gyoneltitkolási trükkök miatt egyelõre még nem ér-
demes jelentõsnek becsülni.

2 A 2007-es reálkamatot az óvatosság elvének megfele-
lõen 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%; t: 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%; t: 2006 – 43,4%, 2007 – 43,1%]
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AA Gazdasági Versenyképesség Kerekasztal eddigi másfél éves története alaposan
megmutatta, hogy egy adóreform vagy akár mindössze éppen észrevehetõ adó-
rendszeri változtatás elõkészítését csak nagy adag naivitással lehet elsõsorban
szakmai ügynek tekinteni. Az adórendszer megjavításáról folytatott össznépi vita-
sorozatnak – 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 „követ-
ni kell a szlovák és a balti példákat”, vagy egyszerûen „egyszerûsíteni kell az adó-
rendszert”. 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 mû-
helyekben születtek, s noha voltak közös elemeik, több fontos reformelemet ille-
tõen ellentétes megoldásokat tartalmaztak. Végül mindegyik javaslat a fiókban vé-
gezte azzal együtt, hogy legalább megismerte õket a közvélemény, és számon kér-
hette az ingatlanadót az egyiken, az egykulcsos adórendszert a másikon, a nagyvo-
nalú adócsökkentést a harmadikon. 

A javaslatok szerzõinek nem voltak illúzióik. Valamelyest megpróbáltak igazod-
ni 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 nin-
csenek mögötte sem nemzetközi összehasonlítások, sem magyarországi hatásvizs-
gálatok, sem olyan munkák, amelyekbõl a Pénzügyi Szemle összeállítást közöl an-
nak szemléltetésére, hogy adóreform- (vagy szerényebben: adórendszer-) ügyben
nincs egyetlen igazság, s a várt hatások nem is magas valószínûségû eléréséhez bi-
zony 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-

Útelágazás 
vagy körforgalom?
Bevezetõ gondolatok a Pénzügyi Szemle 
adópolitikai összeállításához
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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 leg-
alább három tényezõ – illetve befolyásos helyeken megfogalmazott markáns ellen-
vélemény – nyomatékosan elveti a komolyabb változásokat. Ezek közül nem is a
politika áll az elsõ helyen. 

A gyors magyar stabilizációt szorgalmazó nemzetközi gazdasági szervezetek
nem támogatnak semmilyen adócsökkentést addig, ameddig nem teljesen bizto-
sak abban, hogy ez rövid távon sem veszélyezteti a konvergenciaprogram célkitû-
zéseit a költségvetés bevételi oldalának feltételezhetõ csökkenése miatt. A hosz-
szabb távú versenyképesség-javulás ígéretének õk valószínûleg örülnek, de úgy lát-
szik, hogy ebben az ügyben nem engednek a „jobb ma egy veréb, mint holnap egy
túzok” szigorú elvébõl.

Magyar szakmai berkekben erõs ellenállás van az adó- és/vagy járulékcsökken-
tési elképzelésekkel szemben, amelyeket a vállalkozói csoportok hangosan támogat-
nak, és a legtöbb nagypolitikai szereplõ is – szavakban mindenképpen – kiáll mellet-
tük. Ezek a szakértõk azonban nemcsak a szociális rendszerek egyesek szerinti túl-
finanszírozásának csökkenésétõl, hanem éppenséggel a jóléti rendszerek ellehetetle-
nülésétõl tartanak egy komolyabb járulékcsökkentés nyomán. Fõ érvük az, hogy –
akárcsak a skandináv országokban – magas termelékenységû munkaerõhöz nagyvo-
nalú szociális ellátórendszer szükséges. Kérdés persze, hogy mennyire erõs ez az
összefüggés fordított irányban. Tehát, hogy vajon tudja-e javítani a munkaerõ minõ-
ségét a költséges és nagyvonalú szociális rendszer, vagy pedig csak annyit mondha-
tunk, hogy a magas termelékenységû munkaerõ majd megtermeli az igényes szoci-
ális rendszer magasabb költségeit. A két állítás vagy feltevés azért korántsem egyen-
értékû, mert az elsõ esetben megelõlegezzük a munkaerõ minõségének javulását, a
másodikban viszont kifejezetten erre a minõségi javulásra építenénk.

A politika az arányok mûvészete, fõleg ha megfelelõ támogatással és hosz-
szabb távú gondolkodás alapján veti bele magát valaki. Alapos adóreformmal vi-
szont sokkal több ellenséget szerezhet magának a kormányzat, mint szövetségest.
A magyarázat egyszerû: az adóreform rövid távon a gazdaság számos szereplõjé-
re ró többletkiadásokat, miközben hozzájuk képest kevés szereplõ terheit csök-
kenti. Késõbb persze már sokkal többen részesednek az adóreform nyomán fel-
gyorsuló 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 adóre-
formmal szemben. A, B, C és D gazdasági szereplõk között akár mind a hat két-
személyes kombináció létrejöhet hat reformlépés ellen külön-külön is.2 Ketten az
ingatlanadó, ketten a vállalati gépkocsihasználat fiskális terheinek átláthatóvá té-
tele, megint ketten a kisadók eltörlése, ismét ketten a vállalkozói különadó, má-
sok ketten a következetes és korrekt vagyonosodási vizsgálatok, egy újabb kettõs
tagjai pedig a sokféle adókedvezmény egyszerûsítése, netán eltörlése ellen lépné-
nek fel. Elképzelt modellünkben így már meg is lenne hat miniatûr elosztási koa-
líció 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 vízrebocsá-
tás pillanatában. Sokkal fontosabbak voltak a másodlagosnak3 tekinthetõ politikai
tényezõk. Az egyes adóreform-elképzeléseket – például a Gazdasági Versenyké-
pesség Kerekasztal vagy a GKI Zrt. koncepcióit4 – szerzõik eleve úgy terjesztet-
ték elõ, hogy egységes csomagokban gondolkodtak. Ez annyit jelent, hogy az adó-
terhek egyes területeken való csökkentését más pontokon a terhek növelésével
vagy kedvezmények megvonásával kívánták ellensúlyozni „nullszaldós” szemlé-
letben. 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 átala-
kítása is. A járulékcsökkentés és a munkahelyteremtés között feltételezett szoros
összefüggést eleve nem fogadta és fogadja el az összes szakmai és politikai szerep-
lõ. A 2008 tavaszi népszavazás és az utána megváltozott kormányzati felállás miatt
pedig a kormányerõk már kifejezetten tartottak a társadalmilag népszerûtlen refor-
moktól, különösen azoktól, amelyek nyomán gyengülhetne egyes befolyásos cso-
portok 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 követke-
zõ 1–2 évben valójában a politikai ciklus miatt, de fügefalevélként a konvergencia-
program szigorú egyensúlyi követelményeire hivatkozva még mindig lehet halo-
gatni 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 fel-
keltette szinte az összes korábbi nagy közgazdász érdeklõdését. Az adórendszer
három alapvetõ funkciójának, az allokációs, a redisztribúciós és a stabilizációs sze-
repkörnek egymást kiegyensúlyozva kell teljesülnie. Az elsõhöz kötõdõ vállalko-
zói, a másodikhoz kapcsolódó társadalmi és a harmadiktól elválaszthatatlan gaz-
daságpolitikai 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 meg-
értését. 
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Elek Péter és Scharle Ágota cikkének többek között az a szerepe összeállítá-
sunkban, hogy segítsen mérsékelni a magyar adórendszer átalakításáról folytatott
vitának a hangzavar jellegét. A vita egyes résztvevõi ugyanis nemcsak álláspontju-
kat kívánják közzétenni, hanem arra is veszik a bátorságot, hogy az adózás köz-
gazdaságtanának néhány – a nemzetközi irodalomban egyébként adottként kezelt
– alaptézisét a saját szájuk íze szerint, sõt esetleg saját (át)értelmezésükben magya-
rázzák 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. Elsõsor-
ban azért, mert az adórendszerrel szembeni követelmények (például az igazságos-
ság kritériuma) nem értelmezhetõk egyféleképpen a társadalom egésze szempont-
jából.

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 makro-
gazdasági hatásai ugyanis csak pontatlanul mérhetõk, s a gazdasági szereplõk dön-
téseiben sem lehet megfelelõ pontossággal kimutatni a fiskális rendszer felõl érke-
zõ impulzusok szerepét.

A magyar adórendszer átalakítása a szakma növekvõ többségi véleménye
szerint azért közérdek, mert az ország telephelyi versenyképességét, ezzel kölcsö-
nös 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 reformlépé-
sei 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 ezek-
ben az országokban is. 

Báger Gusztáv és Pulay Gyula következtetései ugyanebbe az irányba mutat-
nak, de még jobban hangsúlyozzák az idõtényezõt. Tehát azt, hogy már 2009-re
készen kell állniuk azoknak az új adószabályoknak, amelyek a gazdasági növeke-
dés és a versenyképesség javítása mellett jobban érvényesítik a társadalmi igazsá-
gosságot úgy, hogy maga az adórendszer egyben hatékonyabbá is válik. Ezek a kö-
vetelmények 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 gazda-
sági növekedési pályát. Erõs Adrienn olyan szempontokkal gazdagítja az adóre-
formvitákat, 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 el-
vonások 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 szol-
gáltatások szükségesek. 

Kérdés tehát, hogy a fejlõdés útja csakis a közszolgáltatások következetes leépí-
tése 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 fel-
tétlenül 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, il-
letve a vagyonadók), amelyek a magyar gazdaság hosszabb távú növekedését fé-
kezhetik. Így tehát kirajzolódik az a stratégiai dilemma, hogy mennyiben emelhe-
tõ elsõ számú gazdaságfejlesztési prioritássá a gyorsabb növekedés, ha ezért rövi-
debb távon hozni kellene társadalompolitikai áldozatokat is. 

Fejlett – Magyarországnál fejlettebb – és jól mûködõ adórendszerû orszá-
gokban gyakran az adórendszer fontos eleme a vagyonadóztatás, ezen belül ki-
emelten az ingatlanadó.6 Funkciója többféle. Nemcsak a lakossági adóterhelésen
belül tehermentesíti valamelyest a munkajövedelmeket, s ezzel csökkenti a mun-
kaerõ 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 vagyonele-
mek is bekerülnek a közteherviselési rendszerbe, tehát az adóztatás igazságosab-
bá válhat. 

A Gazdasági Versenyképesség Kerekasztal is elismerte az ingatlanadóztatás szá-
mos szakmai elõnyét, mégis magyarországi bevezetése ellen foglalt állást. A testü-
let három fõ érvre alapozta nem elvi, hanem inkább gyakorlati elutasító vélemé-
nyét. 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 ingat-
lanvagyonnak az eltitkolt jövedelmekre hivatkozó megadóztatása erkölcsi és gaz-
dasági károkat okozhat, és meg is zavarhatja az ingatlanpiac kiegyensúlyozott mû-
ködését.

Kiss Gergely és Vadas Gábor tanulmánya igen szakszerûen tekinti át az értékala-
pú ingatlanadózás melletti érveket, és jelentõs erénye, hogy a komoly szakmai el-
lenérveket figyelembe véve mutat be koncepciót a magyarországi lakóingatlanok
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megadóztatására. Az értékbecslés dilemmáit egyfajta „önbevallási” rendszerrel kí-
vánják megoldani, amelyben az irreális értékbevallások esetén persze az adóható-
ságé lenne a végsõ szó. Ez nem tûnik igazán praktikus ötletnek, mert teljesíthetet-
len feladat elé állítaná az adóhivatalt akkor, ha – egyfajta „obstrukciós koalíciót”
alakítva – sokan értékelnék csekély értékûnek ingatlanjaikat (például rossz állapo-
tuk miatt). A magyar ingatlanvagyon egy része (például a volt szocialista iparvá-
rosok 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 kiegészí-
teni, amely szerint az állam elõvételi jogot kapna az ingatlanokra a tulajdonosok
által becsült árakon.

A szerzõpáros körültekintõen építi be elképzelésébe a többi lehetséges ellenér-
vet is. A kis keresetû nyugdíjas lakástulajdonosok problémájára árnyalt kivételi
rendszerrel igyekszik megtalálni a választ, a magas személyi jövedelemadót fize-
tõk védelmében pedig megteremtené az ingatlanadó személyi jövedelemadóból
való levonásának a lehetõségét. 

A személyi jövedelmek adóztatását egyre több országban próbálják össze-
kapcsolni a tõkejövedelmek adóztatásával, de Halmosi Péter arra hívja fel a figyel-
met, hogy még a legfejlettebb, a fiskális politika hatékonysága szempontjából leg-
sikeresebb országokban sem alakultak ki ideális megoldások. Annyi bizonyos,
hogy a munkajövedelmek túl magas adóztatása ösztönzést jelenthet a tõkejövede-
lemmé való átalakításukra, s az is, hogy a tõkejövedelmek adókulcsainak – mond-
juk 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 szolidari-
tás túlzott igénye a munkavállalás ellenösztönzõje lehet. A társadalombiztosítá-
si 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 csor-
bíthatja. 

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 el-
lenõrzéssel és kényszerrel csak bizonyos határig és aránylag nagy költségekkel le-
het 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-

KÖZPÉNZÜGYEK – Adópolitika és adórendszer



432

dosított formában bizonyítható. Ha azonban ez megtörténik, akkor az adópoliti-
kai viták újabb fontos muníciót kaphatnak azzal a sokat hangoztatott feltevéssel
kapcsolatban, hogy adóterhelés-csökkentéssel adott esetben jelentõs adóbázis-
növekedést is el lehet érni.

Spiegel, Kogan és Templeman cikke a Laffer-féle eredeti és népszerû tézis átfo-
galmazásával próbál közelebb kerülni az igazsághoz. Meggyõzõ elemzésük azt sej-
teti, hogy a Laffer-görbe a valóságban többmaximumú függvényként viselkedik.
Ha pedig ez valóban igaz, akkor a korábbi verifikációs kísérletek esetleg azért ke-
rülhettek 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 ko-
moly hiányosságra hívja fel a figyelmet. Az egymaximumos függvény széles kör-
ben 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 adó-
zók 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 ma-
gyar adóreform-elképzelések háttérszámításaiban, hogy vajon mennyire más az
adóbázis kiterjesztésével az adózásba újonnan bevont társadalmi csoportok visel-
kedése, 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 adóre-
formot 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 próbál-
ja emelni a tétet. 

Szándékos képzavarral élve: a magyar adóreform körforgalomban tévelygõ autóját
végre oda kellene kormányozni valamelyik kijárathoz, hogy végre fel is lehessen gyor-
sítani. 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 többkul-
csos, 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 sze-
replõt, hogy õk vajon hányfajta reformlépés ellen alakíthatnak látszólag kicsi, ám annál han-
gosabb 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 la-
kóingatlanok megadóztatása felvet egy etikai problémát is: hogyan értékelje az adóhatóság
azt, ha valaki lényegében fiktív bérleti szerzõdés alapján, alacsony költséggel bérelt nagy ér-
tékû lakóingatlanban él, különösen, ha a bérbe adó a vállalkozást saját maga ellenõrzi? Kér-
déses, hogy ilyen esetekben mennyire férne össze az alkotmánnyal, a szerzõdések szabadsá-
gával 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 tisz-
táznunk kell egy fogalomhasználati bizonytalanságot is. Laffer-görbérõl szólva sokan az adó-
kulcsok és az adóbevételek közötti harang formájú, egymaximumos függvényre gondolnak,
mások viszont általában minden ilyen összefüggést ábrázoló függvényre használják ezt a ki-
fejezést. Itt az utóbbi értelmezéssel dolgozunk, azaz a görbe nevét említve nem tekintjük ele-
ve adottnak a formáját.
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A

Botos Katalin

Adóelméletek – mit üzen 
az elmélettörténet a mának?

A modern gazdaságban a politikák hierarchiájá-
ban a társadalompolitika van a legfelsõ szinten.
Minden más politikának: gazdaságpolitikának,
ágazati politikának, így az ipar- és mezõgazdasá-
gi politikának, közlekedéspolitikának, energiapo-
litikának, monetáris és fiskális, valamint deviza-
politikának és a tudománypolitikának a társada-
lompolitikai célokat kell szolgálnia. 

A kormányzás jogát elnyerõ politikai erõknek
világos elképzeléssel kell rendelkezniük arról, mi-
lyen társadalmat látnának szívesen, melyek e tár-
sadalomképnek a fõ jellemzõi. Egyének vagy csa-
ládok az alapegységei, kisebb vagy nagyobb a jö-
vedelmek szóródása, hogyan értelmezi a közjót,
többet vagy kevesebbet vár el az államtól. Valójá-
ban az egész alkotmányos berendezkedésnek su-
gallnia kell egy ideális, elérendõ társadalmi szer-
kezetet, amelyet a mindenkori hatalom minden
erõvel elõmozdítani köteles. Ez a rendszerválto-
zás után nyilván a magántulajdon tiszteletén ala-
puló 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 társada-
lom megvalósítására törekedve az államnak na-
gyobb szerepet szánnak. A szociális piacgazdaság
modellje, amelyet elvileg a magyar gazdaság a
rendszerváltozás után választott, az ordo liberális

eszmékbõl nõtt ki. Alapvetõen a piaci erõkre
hagyja a gazdaság alakulását, de elvileg erõs szo-
ciális hálót mûködtet.

Természetesen ezek ideálképek, ámbár a fejlett
országok között számosan besorolhatók ezek va-
lamelyikébe. 

KÖLTSÉGVETÉS ÉS ADÓPOLITIKA

A magyar gyakorlatban a szociális piacgazdaság
konkrét formájáról a különbözõ politikai cso-
portosulásoknak jelentõsen eltérõek a nézetei.
Valójában éppen az a magyar fejlõdés egyik aka-
dályozója, hogy az egymást váltó kormányok
nagyon eltérõ alapértelmezést adnak a modell-
nek, s így nincs egy egységes keret a változá-
sokhoz.

Mindenesetre a gazdaságpolitika megvalósí-
tásában fontos szerep hárul a pénzügypolitiká-
ra, mind a monetáris, mind a költségvetési po-
litikára.

Elvileg és elméletileg a költségvetés a gazda-
ságpolitika megvalósításának egyik eszköze,
beleértve az adópolitikát is. 

Elvileg, mert – mint Hetényi István idézi –
az elméletek sose valósulnak meg tiszta for-
májukban, 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 politi-
kának három funkciója van: az allokáció, a
redisztribúció és a stabilizáció. Az elsõ és az
utolsó kimondottan a gazdaságpolitika lénye-
ges befolyásolója, míg a redisztribúció elsõsor-
ban a társadalompolitika szempontjából fon-
tos. Ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy a
gazdaságpolitika számára is rendkívül fontos,
profitál belõle, hiszen kereslethiányos rétege-
ket tesz az újraelosztás fizetõképessé, s ezzel
számos termelõágazatnak biztosítja a piacot,
akkor, amikor az egyébként megtakarított és
befektetést nem találó pénzeszközöket profit-
ként nem tudták volna visszacsurgatni a gazda-
ságba.

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 le-
hetõsége... [...] Egyes javak terén esetleg alulfo-
gyasztás (honvédelem), míg másutt túlfogyasz-
tás (energiahordozók) alakulna ki. Az állam al-
lokációs funkcióján keresztül képes e javak kí-
nálatát és keresletét közelebb hozni a társadal-
mi 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 közpénzek-
bõl finanszírozott katonák. Napjainkra azon-
ban megkérdõjelezõdött, hogy bizonyos inf-
rastrukturális létesítményeket nem lehet-e
mégis költségvetésen kívül, magánforrásokból,
esetleg valamiféle költségvetési garanciával
megfinanszírozni. Annál is inkább, mert gya-
korivá vált a fejlett gazdaságokban a „szegény
kormány-gazdag polgárok” ellentéte. Ha bele-
gondolunk, 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 partner-
ship) hátterében is. A magánszférára történõ
terhelést persze csak akkor lehet megvalósítani,
ha a magánmegtakarítások valóban jelentõsek,
van bõven szabad tõke s a beruházók jó befek-
tetésnek tartják, ha az állam visszabérli tõlük a
megvalósított beruházást. Így az államnak csak
a bérlés folyó költsége a teher. Valójában az ál-
lami garancia révén visszafordítja a jövedelem-
áramlást: a magánszektor adózik a költségve-
tésnek, a költségvetés pedig ezt tovább csator-
názza a magánszektor egyes személyeihez ab-
ból a célból, hogy azok a magánberuházásokból
közszolgáltatásokat nyújtsanak. A PPP-
megoldás esetén az állam mentesül az egyszeri
tõkebefektetés finanszírozási terhétõl. Igaz,
ennek ára az állam szempontjából adott esetben
egy végtelenített adósság, amelynek „törleszté-
se” során az adófizetõk messze nemcsak a köz-
szolgáltatást magát, hanem a magáncég hasznát
is akár végtelen hosszú idõn át megfizetik.

A redisztribúción keresztül az állam képes
mérsékelni a jövedelmi különbségeket. Ez tör-
ténhet az adórendszeren keresztül vagy direkt
transzferekkel. Mindkét megoldás mellett szól-
nak érvek. A direkt transzferek célzottabbak
lehetnek, az adóhoz kapcsolt kedvezmények
meg jobban ösztönöznek a munkára, hiszen
akkor kaphat valaki kedvezményt, ha van jöve-
delme, amibõl adózik.

A harmadik, a stabilizációs funkció a legszo-
rosabban vett gazdasági feladat. Célja az üzleti
ciklusok elsimítása az úgynevezett automatikus
stabilizátorokon keresztül. Ebben oroszlánré-
sze van az adórendszernek. A progresszív jöve-
delemadónak nem csupán a redisztribúció és az
arányos közteherviselés terén van szerepe, ha-
nem cikluslapító hatása is lehet. Az ingadozá-
sok mérséklése növelheti a gazdaság potenciális
kibocsátását. A piac ugyanis mindig „tisztít” –
csak nem mindegy, hogy milyen össztársadalmi
veszteségek árán. Kisebb kilengések kisebb iga-
zodási 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 gazdaság-
politikai és politikai koncepcióik megvalósulása
érdekében.

Ez a helyzet történelmi fejlõdés „eredmé-
nye”. Az idézõjel azért indokolt, mert sajnála-
tos 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 ak-
tualitást, a minden áron való bevételszerzés
kényszerét napjaink bonyolult adórendszeré-
rõl, és megnézzük, hogyan gondolkodtak e
kérdésrõl a kifejlett ipari társadalom közgazda-
ság-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 össze-
szedhetõ 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« irányá-
ban; majd az, hogy jog- s tulajdonbiztosítási
díj; majd ismét, hogy segély-nyújtás az állam-
nak a kormányzás lehetségessé tételére, s fel-
áldozása magán élvezeteknek a köznek érde-
kében, [...] majd végül az, hogy oly szolgálta-
tás 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-

bõl: fogadjuk el az adózás szükségességét mint-
egy biztosítási alapon, mivel ez a feltétele a ma-
gántulajdonon alapuló társadalmi rend védel-
mének, illetve tekintsük olyan szolgáltatások
árának, amelyeket a polgár elvárhat az adó
megfizetése fejében a közülettõl, illetve a köz-
hatalomtól.

Mindkét megközelítés bizonyos értelemben
magánjogi alapú, a valamit valamiért elven
nyugszik. Ez az állam bevételi forrásaiból leg-
inkább az illetékekre igaz, noha részben az
igazgatási költségek esetén is fennáll. Az igaz-
gatás, rendvédelem, hadügy a közszféra „ha-
gyományos” területe. Bár megjegyzendõ, nem
lehet minden rendõri és katonai kiadást a köz-
jó érdekében felmerültnek tekinteni, tehát eb-
ben az értelemben a polgárok számára felme-
rülõ „biztosítási költségek” közé besorolni.
Vitathatatlan, hogy a katonaság és rendõrség
mûködése elvileg a polgárok védelmét szolgál-
ja, így van benne biztosítási elem. Az erõs
rendõrség a magántulajdon és az élet biztonsá-
gát garantálja (már amennyiben). Az ország
területi integritásának védelme hasonlóan,
rabló, fosztogató hordáktól való megmentést
is jelenthet. Mivel azonban az erõszakszerve-
zetek a hatalom függelmi viszonyában vannak,
szolgálhatnak olykor parciális érdekeket is.
Marxista megközelítés szerint osztályuralmi
érdekeket, de bármilyen társadalom-szocioló-
giai elméletet alkalmaznánk is, a rendõrség-
katonaság védheti pusztán a hatalmi elit önös
érdekét is. Napjaink világpolitikájában számos
példát látunk erre, különösen a nem demokra-
tikus berendezkedésû társadalmakban. Ezért
nem teljes egészében sorolható a magánjogi
alapon értelmezhetõ közkiadások közé, hi-
szen nem az adófizetõk egészét szolgálják
minden esetben, hanem olykor csupán cso-
portérdekeket, pusztán a közhatalmi alapon
kapott utasítás szerint.

Rendvédelemre természetesen minden kö-
rülmények 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 pol-
gárõrségek. De utalhatunk akár az amerikai
nemzeti gárdára is, amely hasonló biztonsági
célokat szolgál. Arra kell törekedni, hogy min-
denképpen a közösségi szolgálat elemei domi-
náljanak a rendõrség és katonaság tevékenysé-
gében. 

Ami az adók lényeges vonását jelenti, általá-
nosságban kijelenthetõ, hogy semmiképp nem
vezethetõ vissza kizárólag a fent idézett magánjo-
gi alapokra. Lényegi közjogi jellemzõjük, hogy
kikényszeríthetõk. Míg a magánjogi döntések-
nél mérlegelés tárgya lehet, hogy egy biztosí-
tást megkössek-e vagy sem, hogy egy szolgálta-
tást megvásároljak-e vagy sem, az adóknál a kö-
zösség 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 fel-
fogásnak megfelel, lényegében kialakítva már
az ókor népeinél megtalálhatjuk, amelyek az ál-
lami lét magasabb szintjére jutottak el” – írja
Heller Farkas bõ fél évszázada megjelent köny-
vében. (Heller, 1943, 134. oldal) A modern lét-
ben csakúgy, mint az ókori demokráciákban, az
adók a rendes bevételek közé sorolnak. A közép-
korban elmosódott a magánjog és a közjog ha-
tára. A fejedelmek naturál gazdálkodást foly-
tattak, s elsõsorban saját birtokaik hozamára
támaszkodtak. Így az adó rendkívüli bevétellé
változott, amelyet mintegy külön megállapodás
alapján szedtek be. Éppen ellentétesen a mo-
dern állam berendezkedésével, ahol a termelés
döntõ részben a magántulajdonban lévõ terme-
lõeszközökön folyik, pénzgazdálkodás van, s
az állam alapvetõ bevételi forrása az adók. Az
állam saját tulajdonosi bevételei ebben az érte-
lemben a rendkívüli kategóriába kerültek, hi-
szen napjainkra a legtöbb állami tulajdonú, ver-
senyszektorba 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 szerkezeté-
ben. A középkori rendszer természetes követ-
kezménye volt a feudális államszervezetnek,
ahol az uralkodó és az alattvalók összessége kö-
zött 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 – Rous-
seau 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 szol-
gáltatásokért 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 ellenszolgáltatá-
si elmélete. Mások élvezetelméletnek is nevez-
ték. Heller Farkas szerint Sully, Petty, Turgot,
Mirabeau, Justi, Krönke és Sismondi is ezt a né-
zetet képviselte. Thiers az államot egyenesen
egy nagy vagyonbiztosító intézménynek tekin-
tette. (Heller, 1943, 136. oldal) Emil Sacks pe-
dig úgy vélte, hogy az adó úgynevezett gazda-
sági elmélete nem szorul semmi más, a gazda-
ság területén kívül lévõ elv segítségére (mint a
közjogi elmélet szerint, ahol az igazságosság el-
vét kell segítségül hívni az adózás mértékeinek
megállapításához). Ezek szerint mindenki jöve-
delmével arányosan vásárol szolgáltatásokat,
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közszolgáltatásokat is, s ez elegendõ iránytû-
nek számit. Abban természetesen van valami,
hogy jobban fél a tolvajtól, akitõl sokat lophat-
nak, 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 szolgáltatá-
si elvet veszi alapul –, azért némiképp eltér az
individualista szemlélettõl, mert nem elsõsor-
ban az egyén szempontjából tekinti az államot,
hanem elfogadja a kollektív szükségletek létét.
Ezek, bár kétségtelenül az egyének érdekében
jelentkeznek, az egyesek által nem annyira köz-
vetlenül érzékelhetõk, mint a magánszükségle-
tek. A kényszerszolgáltatások mértékét tehát
nem az egyén, hanem a közület szabja meg. 

Az úgynevezett szerves államelmélet szerint
nem az egyéneknek nyújtott szolgáltatások ma-
gyarázzák az adót, nem a „do ut des”, „adok,
hogy adj”, hanem a közületi lét szükségszerû vol-
ta. Az adót nem összeadják, hanem kivetik. De
az adóterhelés, adóterítés ésszerûen csak közgazda-
sági elvek alapján valósítható meg. Ezért semmi-
féle 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 állampolgárok-
nak adófizetõ-képességük szerint kell viselni az
adóterheket. 

Második elv, hogy az adónak jól és egyér-
telmûen 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 esz-
közök rendelkezésre is állnak. Ez az adólikvidi-

tás elve, amely adónemenként különbözõ mó-
dokon érvényesülhet. Aligha lehet adót beszed-
ni a mezõgazdálkodó vállalkozótól a termés be-
takarítása elõtt. A forgalmi adót is akkor kell fi-
zetni, ha az értékesítés megtörtént. 

Végül lényeges szempont, hogy az adózó-
nak lehetõleg annyit kelljen fizetniük, amennyi
jövedelemhez ezáltal a kincstár jut, azaz ne ke-
rüljön 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 adóter-
hek legnagyobb részét. Sötét emlék a múltból
az adóbérlet rendszere, amely sok szenvedés
okozója volt.

Arra, hogy mikor egyenletes az adóterhelés,
többféleképp kereshetjük a választ. Kiindulha-
tunk 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 azo-
nos adóhányad elvonását jelentette legegysze-
rûbb 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 ké-
pesség ugyanis ott kezdõdik, ahol a termelési
költségek levonása után a tiszta jövedelem ma-
rad. A munkavállalók esetében önmaguk fenn-
tartása a minimális „termelési költség”, hiszen
erre munkaerejük újratermeléséhez szükség
van Ez vezetett el az adómentes létminimum
elvének megfogalmazásához.

Ha a létminimum összegét levonjuk, deg-
resszív adózást kapunk. Felmerülhet azonban a
vita, hogy fizikai vagy társadalmi létminimu-
mot tekintsünk-e irányadónak? Az utóbbi
ugyanis egyértelmûen változékony kategória.
Heller Farkas még úgy értelmezte, hogy társa-
dalmi rétegenként más és más lehet a létmini-
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mum, abból kiindulva, hogy társadalmi helyze-
tük – úgymond – bizonyos kiadásokat megkö-
vetel a ranglétrán magasabban állóktól. Ennek
valamennyire is objektív megállapítása lehetet-
lenül nehéz feladat lenne.

A jövedelmek származhatnak munkából és
tulajdonból. Nyilvánvaló, hogy akinek csak ki-
zárólagos munkajövedelme van, szükségszerû-
en 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: tõkefedeze-
tû, illetve tiszta munkajövedelemre. Az elõbbit
indokoltnak találták magasabban adóztatni,
mint az utóbbit. Az elv megvalósítható volt az-
által, hogy a jövedelmek megadóztatása mellett
külön vagyonadót is kivetettek. Sõt: a szolgál-
tatáselv, vagyis az adófizetõ képesség alapján
kivetett adóknál azt is figyelembe kellett venni,
hogy a család hány tagból áll. Nem lehet ugyan-
is eltekinteni attól, hogy a családos embernek
több fõ eltartásáról is gondoskodnia kell. Ha
ezt az adónál nem vesszük figyelembe, súlyo-
san 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 te-
kintetbe 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 áldo-
zat mértéke legyen azonos. Nyilvánvaló, hogy
egy gazdagabb polgár kevésbé érzi szükséglete-
it korlátozva még viszonylag nagyobb adóteher
mellett is. Ez a logika elvezetett progresszív
adókulcsokhoz. Az adók áldozatelméletének a
közgazdasági alapját a határhaszon-elmélet képe-
zi. Eszerint a szükségletkielégítés nyomása a
rendelkezésünkre álló jövedelmek növekedésé-
vel 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 gondolatme-
nete értelmében a rendelkezésre álló mennyi-
séggel 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 növe-
kedése. Ez a sávos progresszív adó elméletéhez
vezetett el. Már a korai kapitalizmus gondolko-
dói – köztük Stuart Mill – is felhívták azonban
a figyelmet arra, hogy az adónak nem szabad a
tõkeképzõdés ellen hatnia. Ezért meggondo-
landó a progresszív adóztatás, hiszen az vissza-
fogja az aktivitást, ráadásul ösztönzi az adóel-
titkolást. Utóbbi pedig a szándékolt céllal ép-
pen ellentétesen hathat. Az adóelmélet minden
esetre az alanyi alapról tárgyi alapra helyezõ-
dött azzal, hogy az adózók személye helyett a
figyelem az azonos jövedelemsávokra irányult.
Irving Fisher a háztartás-statisztika és az árszín-
vonal-számítások segítségével mérhetõ alapok-
ra helyezte az adóelméletet. Heller írja: „pénz-
érték a pénzegység vásárlóerejétõl függ, tehát
reciproka az árszínvonalnak”. (Heller, 1943,
158. oldal) Különbözõ helyen, különbözõ árvi-
szonyok között a pénz értéke a háztartás szá-
mára az árszínvonaltól és a jövedelemnagyság-
tól függ. Az árstatisztikák és a háztartás-sta-
tisztikák 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 lé-
võ jövedelmeknél lökésszerûek a változások.
Ezt lehet tompítani a sávok számának növelé-
sével, a határértéknél „felezõs” technikák beve-
zetésével. A kulcsok progresszivitása a nyílt, a
levonási technikák alkalmazása a rejtett prog-
resszió alkalmazását jelenti.
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EGY ADÓ – TÖBB ADÓ?

Az adók sokfélesége mindenképpen a polgárok
zaklatását jelenti. Áttekinthetetlen, következ-
ményeinek 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 támo-
gatta 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 gondolatmenet-
nek kiszélesített változata volt az egyetlen tõke-
adó, mivel nem csupán a föld minõsül tõkének.
Végül, abból kiindulva, hogy minden jövede-
lem, ami a termelési költségeken felül keletke-
zik, tiszta jövedelem s így megadóztatandó, lét-
rejött az egyetlen jövedelemadó melletti érvelés.
Ennek az alapja, hogy a gazdasági élet egy meg-
nyilvánulása alkalmas a teherviselõ-képesség
megítélésére, például a fogyasztás, a fényûzés, a
termelékenység vagy a jövedelem…

Az egyetlen adóval szemben azonban szá-
mos kérdés merült fel. Az adóknak biztosítani-
uk kell a modern társadalom növekvõ közössé-
gi szükségleteit. Minden adónemnek vannak
korlátai, amelyen túl nem feszíthetõ, mert ma-
gát az adóforrást tennénk tönkre. Az adófor-
rások megtartása, kímélése minden adópolitika
vezérelve kell, hogy legyen.

Bár napjainkban az adóegyszerûsítés és az
egységes adó gondolata reneszánszát éli, a gya-
korlatban többnyire kombinált rendszerekkel
találkozunk. 

A közgazdaságtan egyik legfontosabb fel-
adata olyan adórendszer megalkotása, amely-
nek elemei jól harmonizáltan biztosítják az
Adam Smith-i elvek érvényesülését. Kellõ
mennyiségû közösségi jövedelmet biztosíta-
nak, olcsón és arányos teherviselés mellett. 

A jól felépített adórendszerben az egyes adófaj-
ták 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 emel-
kedett hangvételben. Azaz a Haza, pontosab-
ban: a mindenkori kormányzat már olyan
mértékû adósságokat halmozott fel, hogy haj-
lamos sutba dobni az adózás fentebb kifejtett
örökbecsû alapelveit. 

Ez pedig nagy bajok forrásává válhat. Figyel-
meztetnek bennünket a régi gondolkodók,
hogy 

• nem szabad túlterhelni az adóforrásokat,
• nem szabad elvenni a megtakarításra, beru-

házásra való ösztönzést,
• és nem lehet elfeledkezni arról, hogy a hu-

mán tõke költségei közé tartozik a család
eltartása, gyermekek felnevelése és kitaní-
tása is.

A legfontosabb adóformák napjainkban a
forgalmi adó, a személyi jövedelemadó, a jöve-
déki adók, s a társasági nyereség-, illetve oszta-
lékadó s az ingatlanadók. Pénzügyi megtakarí-
tások után forrásadót, értékpapíroknál árfo-
lyam-nyereségadót fizetünk. Adójellegû elvo-
násként 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 érde-
kében, 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 társada-
lom imperatívusza. Csak el ne felejtsük el a har-
madik elvet: a családot is képesnek kell lenni el-
tartani. Különösen fontos ez a mai demográfiai
trendek aggodalmai közepette.
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A

Elek Péter – Scharle Ágota

Optimális adózáselméletek 
és az empirikus 
mérés lehetõségei

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 külön-
bözõ szempontok közötti átváltásokat (trade
off) és hozzájárulhatnak az adott körülmények
között optimális adórendszer kialakításához. Az
optimális rendszer azonban a gazdasági szerep-
lõk viselkedésének (például a munkakínálat ru-
galmasságának) és értékválasztásának (például
egyenlõség iránti igényének) is függvénye, ezért
empirikus elemzések nélkül lehetetlen vagy leg-
alábbis igen nehéz sikerrel kecsegtetõ adórefor-
mot kidolgozni. 

A tanulmányban rövid áttekintést adunk az
optimális adórendszer közgazdasági elméletérõl
és vázoljuk az empirikus mérés lehetõségeit és ne-
hézségeit. A témában megjelent empirikus elem-
zéseket nem ismertetjük, csak a legfontosabb ma-
gyar vonatkozású eredményekre utalunk röviden.   

KÖZJÓ ÉS TÁRSADALMI KÖLTSÉGEK

Az adórendszer a jövedelem-újraelosztás alap-
vetõ eszköze: egyrészt bevételt teremt a közös-
ségi kiadásokhoz, másrészt magában is megvál-
toztatja a gazdasági szereplõk jövedelmét. 
A hatékony adórendszerek elméleti és empiri-

kus irodalma szerteágazó, de kiindulópontja ál-
talában azonos: az adórendszer akkor optimá-
lis, ha a szükséges bevételt a lehetõ legkisebb
társadalmi költséggel biztosítja.

A szükséges bevétel a közjavak (igazságszol-
gáltatás, rendvédelem, igazgatás) és állami szol-
gáltatások (oktatás, egészségügy, szociális ellá-
tások) iránti kereslet függvénye, szintjét rész-
ben a múltbeli döntések, részben a társadalmi
preferenciák és a politikai erõviszonyok hatá-
rozzák meg. A társadalmi költségek három
alapvetõ forrása az adóbeszedés adminisztráci-
ójának közvetlen költsége, a piaci szereplõk
döntéseit eltérítõ torzító hatások, illetve az el-
osztás igazságosságát csorbító hatások. Tehát –
a korai elméleteket kivéve – az igazságosság is
az optimalitás kritériumai közé tartozik, az el-
méletek legfeljebb abban különböznek, hogy
mit tekintenek igazságosnak. 

Az igazságosság eltérõ értelmezései jól meg-
ragadhatók a társadalmi jóléti függvény fogal-
mával.1 Ez a függvény az egyének jólétének
összesítésébõl vezethetõ le, az azonban már ér-
tékválasztás 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 hasznosság-
függvény lineáris, akkor az elsõ megoldásban
nincs újraelosztás, a másodikban pedig egyen-
lõen kell elosztani a javakat (kivéve, ha az
egyenlõtõl eltérõ elosztás növelné a javak
mennyiségét). 

A torzító hatások alapvetõen abból adód-
nak, hogy az adók növelik ugyan a költségve-
tés bevételeit, de csökkentik a fogyasztott
mennyiséget (fogyasztási adó), illetve a terme-
lési 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 keres-
let és a kínálat p0 ár mellett kerül egyensúlyba,
és ezen az árszinten q0 lesz a megvásárolt (el-
fogyasztott) mennyiség. Az adóztatás meg-
emeli a fogyasztói árat (p1) és emiatt kisebb
lesz az elfogyasztott mennyiség (q1<q0). Az
ábrában a keresleti görbe és az aktuális fo-
gyasztói ár által határolt háromszög alakú te-
rület mutatja a fogyasztói többletet, vagyis azt

a hasznosságot, ami abból adódik, hogy van-
nak, akik az aktuális árnál többre értékelik a
megvásárolt terméket.2 Az adózás ezt a több-
letet csökkenti: ez a fogyasztók közvetlen
vesztesége. Az összjólétet tekintve azonban
ennél kisebb a veszteség, hiszen az adóból be-
folyt összeget közjavak formájában visszakap-
juk: az ábrában ez a fogyasztói és termelõi ár
szintje közötti téglalap alakú terület, ami az el-
adott mennyiség és az adó szorzatát mutatja. 
A nettó veszteség tehát a fogyasztási többlet
veszteségének és az adóbevételnek a különbsé-
ge: 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 gör-
be kisebb rugalmasságot jelez, hiszen ekkor az ár
változása nyomán alig változik a kereslet meny-
nyisége. Láthatjuk, hogy a holtteherveszteség
rugalmas kereslet esetén nagyobb, mint rugal-
matlan kereslet esetén, ezért általános szabály-
ként 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 vizsgál-
ják, hogyan kell elosztani az adóterhelést az
egyének között annak érdekében, hogy az adó-
zásból 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 egy-
összegû adót fizet: mivel az adó nem nõ együtt
a jövedelemmel, nem fogja vissza a többlettelje-
sítményt, és így mindenki annyit dolgozik,
amennyit adó nélkül is akarna. Ez azonban nem
megvalósítható, mivel az államnak nincs infor-
mációja az egyéni képességrõl, az adófizetõ
egyén pedig abban lenne érdekelt, hogy a tény-
legesnél azt kisebbnek mutassa. Az információ-
hiányt is figyelembe vevõ második legjobb (sec-
ond 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 vizsgál-
va mindkettõ lehet önmagában is elegendõ és
optimális. Az optimális adót mindkét megkö-
zelítésben az határozza meg, mennyire rugal-
masan reagál az adókulcs változására az egyes
termékek fogyasztása, illetve az egyének mun-
kakínálata. Késõbb kap figyelmet a társadalmi
preferenciák jelentõsége: egyfelõl az, hogy mi-
lyen értéket tulajdonít a társadalom az egyenlõ-
ségnek vagy az igazságos elosztásnak, másfelõl
pedig, hogy milyen mértékben igényli az állam
szerepvállalását a jóléti ellátások biztosításában.

A fogyasztási adó – azonos ízlésû háztartá-
sokat feltételezve – akkor optimális, ha fordí-
tottan arányos a termék árrugalmasságával:4

intuitíve is belátható, hogy ekkor lesz a legki-
sebb a különbség az adóval terhelt és az adó
nélküli árak esetén hozott fogyasztói döntések
között (Ramsey, 1927). Eltérõ ízlésû háztartá-
sok esetén akkor optimális a fogyasztási adó, ha
az árrugalmasság mellett azt is figyelembe ve-
szi, hogy a szegény (illetve a társadalmi jóléti

függvényben nagyobb súllyal szereplõ) háztar-
tások 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 jö-
vedelem változására, minél kevésbé fontos a
társadalom számára a szolidaritás és minél ke-
vesebb bevételre van szüksége a költségvetés-
nek. Atkinson és Stiglitz (1976) a direkt és indi-
rekt adók optimális arányát keresve megmutat-
ják, hogy – feltéve, hogy a munka és a fogyasz-
tás hasznossága között nincs kölcsönhatás, az-
az szeparálhatók – a jövedelemadók kizáróla-
gos alkalmazása az optimális, azaz nincs szük-
ség a fogyasztási adókra. Diamond (1998) mo-
delljében a jövedelemadó azonos ízlésû, de elté-
rõ termelékenységû egyéneket feltételezve ak-
kor optimális, ha a legtermelékenyebbek (gaz-
dagok) és a legszegényebbek határadókulcsa
relatíve alacsonyabb: mindenkinek jobb ugyan-
is, ha a magas termelékenységû egyének aktivi-
tását nem fogja vissza a magas adó, a szegé-
nyeknek adott kedvezmény pedig azért kívána-
tos, mert odajuttat forrásokat, ahol azok relatív
hasznossága a legnagyobb.5

Az újabb elméletek a torzító hatások és az új-
raelosztás szempontja mellett figyelembe veszik
az adóbevallás és -beszedés adminisztrációs
költségét és az adóelkerülést is. Ezek a model-
lek már arra a következtetésre jutnak, hogy cél-
ravezetõbb egyetlen, finoman differenciált kul-
csú adónem helyett egynél több (de kevés szá-
mú) adófajtát és kevéssé differenciált kulcsokat
alkalmazni. Az egyszerûség ugyanis csökkenti a
beszedés költségét és megkönnyíti az ellenõr-
zést, ami pedig az adóelkerülés ellen hat. Egynél
több adónem alkalmazásával pedig alacsonyab-
ban tarthatók a marginális adókulcsok, ami ja-
vítja az adófizetési hajlandóságot. Atkinson és
Stiglitz (1980) – saját korábbi modellüket felül-
vizsgálva – arra a megállapításra jutnak, hogy az
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adminisztratív költségek csökkentése mégis in-
dokolhatja az indirekt adók alkalmazását.
Slemrod (1990) is arra hívja fel a figyelmet, hogy
a méltányossági és hatékonysági megfontoláso-
kon 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 költ-
ségeket 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 jó-
szágokra érdemes kivetni, amelyek kevéssé rea-
gálnak az árváltozásra (például szükségleti cik-
kek), negatív externális hatásokkal járnak (pél-
dául alkohol), magas jövedelmûek fogyasztják
(például luxusjavak), vagy amelyeknél könnyen
érvényesíthetõ és beszedhetõ az adó (áruk a
szolgáltatásokkal szemben). A jövedelemadó
esetében egyetlen határadókulcsot javasol mi-
nél 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 ha-
tásával. Ehhez a gazdasági szereplõk egyszeri
döntéseinek a következõ idõszakban jelentkezõ
következményeit is modellezni kell: például az
idei megtakarítás hatását a jövõ évi beruházá-
sokra és termelésre. A klasszikus következtetés
szerint végtelen idõhorizontot feltételezve a tõ-
kejövedelem optimális adókulcsa 0 százalék. Az
intuitív magyarázat úgy szól, hogy míg a fo-
gyasztási adó az adott idõszakon belüli dönté-
sekre van hatással, addig a tõkét terhelõ adó a je-
lenbeli és jövõbeli fogyasztási döntéseket tor-
zítja, ez pedig még alacsony adókulcs mellett is

nagyobb jóléti veszteséget okoz (Valentinyi,
2001). A véges élettartamú és eltérõ termelé-
kenységû 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 te-
kintetében: ekkor ugyanis a tõke adóztatása re-
latíve kisebb összjóléti veszteséget okoz. 

A humántõke-beruházást is figyelembe vevõ
endogén növekedéselméletekben a munkát ter-
helõ adók növekedést korlátozó hatása a tõkéé-
hez képest nagyobb vagy kisebb is lehet, a
paraméterfeltevésektõl függõen (Babiker, 2002). 

Az eddig említett modellek általában azon a
feltevésen alapulnak, hogy a tõke országok kö-
zötti mobilitása nulla vagy legalábbis elhanya-
golható mértékû. Ezt a feltevést oldja fel a
nemzetközi adóverseny elmélete, amely éppen
azt vizsgálja, milyen adórendszer tudja egyszer-
re biztosítani az ország tõkevonzó képességét
és a szükséges bevételeket. Ezek a modellek jel-
lemzõen 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 model-
lekben az adók relatív szintje nem önmagában,
hanem a közszolgáltatások színvonalához mér-
ten alakítja az adott ország tõkevonzó képessé-
gét, így az adóverseny nem feltétlenül kénysze-
rít 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-



KÖZPÉNZÜGYEK – Adópolitika és adórendszer

446

gyasztást terhelik, adminisztrációjuk olcsóbb,
és elkerülésük nehezebb. A direkt adók közvet-
lenül terhelik a befektetésbõl, illetve munkából
származó jövedelmeket, újraelosztási célokra
ezért inkább alkalmasak, viszont torzító hatá-
suk általában nagyobb. A tb-járulékok hasonló-
ak a direkt adókhoz, azonban míg az utóbbihoz
nem kapcsolódik közvetlen ellenszolgáltatás, a
járulékok befizetése biztosítási jogviszony
alapján valamilyen (például nyugdíj, munkanél-
küli-járadék, gyes) jogosultságot teremt. 

A járulékok és az adók közti határ élessége
nagyrészt a biztosítási rendszer jellegétõl függ:
Magyarországon például az álláskeresési jára-
dék vagy a gyed biztosítási alapú ugyan, de ösz-
szege nem a korábbi befizetésektõl, hanem a
legutolsó kereset összegétõl függ,6 a nyugdíjat
viszont az összes befizetett járulék figyelembe-
vételével állapítják meg. A béreket terhelõ járu-
lékok a jövedelemadókhoz hasonlóan befolyá-
solják a munkakínálatot, hatásuk annál kisebb,
minél erõsebb a járulék és az ennek alapján ké-
sõbb igényelhetõ pénzbeli ellátás közötti ösz-
szefüggés (ekkor ugyanis a járulékot nem adó-
ként, hanem megtakarításként értelmezik a
munkavállalók). A járulékfizetésen alapuló biz-
tosítási rendszer lényege, hogy egy adott jóléti
ellátásban csak azok részesülhetnek, akik a fi-
nanszírozásához hozzájárultak, míg az adók
esetében minden adózó hozzájárul a közjavak
finanszírozásához, függetlenül attól, hogy egy-
egy 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 élethely-
zetek (betegség, munkanélküliség, gyermekvál-
lalás, idõskor) megoldásában.

Az adók és járulékok elsõdleges célja a kö-
zösségi 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

adókedvezményekkel vagy az adókulcsok dif-
ferenciálásával és fordítva.7

A jövedelmek újraelosztását adókon, járulé-
kokon és támogatásokon keresztül is el lehet
érni: a háromféle eszköz közötti választásban
nagyjából ugyanazokat a szempontokat érde-
mes megfontolni, amelyek az optimális adó ki-
választását meghatározzák. Vagyis a társadalmi
összhasznosság szempontjából az a legjobb
eszköz, ami olcsóbban adminisztrálható, nehe-
zebb vele visszaélni és kevésbé torzítja a gazda-
sági szereplõk döntéseit. Nem feltétlenül haté-
kony tehát az adórendszert megtisztítani min-
den újraelosztási elemtõl,8 ha az adókulcsok
differenciálása vagy a kedvezmények admi-
nisztrációja olcsóbb, ha kisebb a visszaélés le-
hetõsége, vagy kisebb a munkakínálatot érintõ
torzítás, mint a támogatások esetében.

Az adók és támogatások adminisztratív szem-
pontból sem mindig függetlenek egymástól.
Egyes országokban az adó- és a támogatási rend-
szer elkülönülten mûködik, a támogatások
többsége adómentes (a nettó összeget kapja meg
a támogatott), nem szerepel az adóbevallásban
és az adórendszerben jellemzõen nincsenek szo-
ciális célokat szolgáló kedvezmények. Az ilyen
rendszer elõnye, hogy áttekinthetõ: a bevételi és
az újraelosztási célok világosan elválnak egymás-
tól, 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 admi-
nisztrációt: az adóhatóság és a támogatás jogo-
sultságát elbíráló intézmény is gyûjti a jövedel-
mekre vonatkozó információkat. 

A teljesen integrált rendszerben a támogatá-
sok negatív adóként vagy adókedvezményként
mûködnek. A teljes rendszer adminisztrációját
a (helyi intézményhálózattal kibõvített) adóha-
tóság végzi. Ennek elõnye, hogy nincs kettõs
adminisztráció, és az adóhatóság pontosabb in-
formációk alapján tud dönteni a segélyjogosult-
ságról. Hátránya, hogy az adóhatóság szerepé-
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ben összekeveredik két ellentétes cél: a bevéte-
lek teljesítése és a szociális biztonság.10 A telje-
sen integrált rendszer szélsõ esete a családi adó-
zás, amelyben a házaspárok együttes jövedel-
mük alapján alkalmazzák az adókulcsokat és ál-
lapítják meg a fizetendõ adójukat. Ez a gyerme-
kes családok adóját csökkenti – ami mellett
szólnak igazságossági érvek –, de többet juttat a
gazdagabb gyermekes családoknak és keveseb-
bet a gyermektelen szegényeknek. Hátránya
még, hogy erõsen csökkenti a családok második
keresõjének munkakínálatát.11 Végül az admi-
nisztrációt 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 rendszer-
ben mûködnek, dönteni kell arról is, mely tá-
mogatások hogyan adózzanak. A támogatások
– szemben a piaci jövedelmekkel – kifejezetten
újraelosztási célt szolgálnak, és forrásuk a piaci
jövedelmekbõl beszedett adó, ezért az adózá-
sukban érdemes ugyanazt az elvet érvényesíte-
ni, ami a funkciójukat indokolta. További
szempont, hogy a támogatások csökkentik a
munkakínálatot, amit az adó alá vonásuk to-
vább erõsítene, és végül, hogy az adminisztráci-
ós költségek csökkenthetõk, ha eleve adózott,
nettó összeget kap a rászoruló. Ebbõl az követ-
kezik, hogy a rászorultsági elvû támogatásokat
egyáltalán nem, a többit pedig legfeljebb adó-
terhet 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 indikátorok-
kal is lehet vizsgálni: a magas implicit adó-

kulcsok például általában jelentõs torzító ha-
tásokra, illetve magas adóelkerülésre utalnak.
A gazdálkodási formák vagy jövedelemelszá-
molási lehetõségek átlagos adóterhelésének
összehasonlítása is informatív: megmutatja,
hol vannak a rendszerben legális adóelkerülési
lehetõségek. 

Bakos és szerzõtársai (2008a) ilyen egyszerû
módszerekkel vizsgálják a magyar adórend-
szert. Azt találják, hogy Magyarországon mind
a munkajövedelem, mind a fogyasztás implicit
adókulcsa magas EU-összehasonlításban,
ugyanakkor az adóbevételek GDP-hez viszo-
nyított aránya inkább közepesnek mondható –
részben a az adóelkerülés és a sok kivétel mi-
att. Mivel azonban a munkát terhelõ elvonások
torzító hatása jelentõsebb a fogyasztást terhe-
lõ adókénál, az elõbbiek szelektív csökkentése
a leginkább kívánatos, tekintettel arra, hogy a
képzetlen munkaerõ iránti kereslet rugalma-
sabb az átlagosnál. A szelektív mérséklés leg-
fontosabb következménye a foglalkoztatás nö-
vekedése lenne. Az adóelkerülést csökkenthet-
né a különbözõ foglalkoztatási jogviszonyok
adóztatásának közelítése és az adórendszer
egyszerûsítése. Következtetésük szerint az
egységes vagyonadó bevezetése nem az adóel-
kerülés csökkentése, hanem inkább a produk-
tív beruházások ösztönzése érdekében lenne
kívánatos.      

Az adószint (vagy ennek változása) és a gaz-
dasági mutatók közti összefüggés vizsgálata
több ország makroszintû adatai alapján alkal-
mas lehet átlagos hatások kimutatására. A Vi-
lágbank az újonnan csatlakozott kelet-európai
EU-tagországokra készített elemzése szerint
például rögzített növekedési ráta mellett az
adóék 1 százalékpontos emelése 0,5–0,8 száza-
lékponttal csökkenti a foglalkoztatás bõvülését
(Világbank, 2005). Vélhetõen nagyrészt ez ma-
gyarázza, hogy ezekben az országokban a tor-
zító adók (a munkát terhelõ adók és különösen
a tb-járulékok) 1 százalékpontos emelése (a
GDP arányában mérve) körülbelül 0,4 száza-



KÖZPÉNZÜGYEK – Adópolitika és adórendszer

448

lékponttal csökkenti a növekedési rátát (Világ-
bank, 2006).

A torzító vagy adóelkerülést ösztönzõ hatá-
sok nagyságrendje azonban országonként elté-
rõ lehet, így a makroszintû becsléseket nem le-
het egy-egy konkrét országra vonatkoztatni. 
A torzítás alapos becsléséhez mikroszintû,
egyénekre vagy vállalkozásokra vonatkozó ada-
tok szükségesek. 

Az empirikus vizsgálatok azt mérik, hogy az
adókulcsok vagy azok változásai hogyan hat-
nak a gazdasági szereplõk döntéseire. A mérés
sosem tökéletesen pontos, mivel még mikro-
szintû 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 érinte-
nek a változások, és a változás elõtti és utáni jö-
vedelmekrõl is vannak részletes adatok. 

A magyar adórendszer több elemérõl is ké-
szült már mikroszintû adatokon alapuló elem-
zés. Az egyik elsõ kísérlet Semjén (1998) tanul-
mánya, amely a vállalkozások adóelkerülési ma-
gatartását vizsgálta vállalkozási forma szerint
összesített APEH bevallási adatok alapján. Vi-
dor (2005) a nyugdíjpénztári befizetések adó-
kedvezményének hatását vizsgálta a háztartá-
sok megtakarítási döntéseire a TÁRKI Háztar-
tásmonitor adatfelvételén alapuló különbségek
különbsége (difference in differences) becsléssel
és kohorszanalízissel. Azt találta, hogy az adó-
kedvezménnyel összekötött megtakarítások
nem szorítanak ki más megtakarításokat, azaz a
kedvezmény hatására új megtakarítások is ke-
letkeztek.

Bakos és szerzõtársai (2008b) pedig a közép-
sõ szja-kulcs  2005. évi eltörlésének a bevallott
jövedelemre kifejtett hatását mérte egyéni szin-
tû APEH-adatok alapján. A becslés azon a té-
nyen alapult, hogy a 2005. évi adóváltozás so-
rán a különbözõ személyeknek különbözõkép-
pen változott meg a marginális, illetve az átla-
gos adókulcsa. A szerzõk eredményei szerint

elsõsorban a magasabb jövedelmûek körében
lehet jelentõsebb adóérzékenységgel számolni,
de annak nagyságrendje nem olyan erõs, hogy
teljességgel kompenzálhatná egy, a magasabb
jövedelmûeket érintõ adókulcscsökkentés köz-
vetlen költségvetési bevételkiesését.   

Az adózás újraelosztási hatásáról kevés ma-
gyar adatokon alapuló empirikus kutatás ké-
szült.13 A legfontosabb Gál és szerzõtársai
(2005) vizsgálata, ami az adóbefizetés és a jólé-
ti transzferek egyenlegét vizsgálja életkor sze-
rinti bontásban. Ennek azonban nem a ma élõk
közötti újraelosztás igazságossága  állt a fóku-
szában, hanem a jövõ generációkat terhelõ imp-
licit eladósodottság, vagyis az újraelosztás tel-
jes rendszerének fenntarthatósága.

ÖSSZEGZÉS, KÖVETKEZTETÉS

A fenti összefoglalásból látszik, hogy az elmé-
letek nem adnak egyértelmû eligazítást az opti-
mális adórendszerrõl. Gyakorlati alkalmazá-
suknak számos további korlátja is van. Mint
minden elmélet, ezek is a valóságot leegyszerû-
sítõ feltevéseken alapulnak, és a következteté-
sek is csak akkor érvényesek, ha a mögöttes fel-
tevések a valóságban is teljesülnek. Ezt empiri-
kus vizsgálatokkal lehet ellenõrizni, és szakpo-
litikai 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 gazdaság-
ra is.14 Az optimális adórendszer az adott társa-
dalom értékrendjétõl és a gazdasági szereplõk
viselkedésétõl is függ, azaz csak ezek ismereté-
ben határozható meg. Az adórendszer sikeres
átalakítása és különösen radikális reformja te-
hát nehezen képzelhetõ el az adott ország gaz-
daságának és társadalmának részletes empirikus
vizsgálatokra támaszkodó ismerete nélkül.
Mint láttuk, néhány adózási területen már Ma-
gyarországon is születtek ilyen elemzések.
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1 Bár inkább hasznosságnak szokás fordítani, itt a köz-
nyelvben használt „jólét” szót használjuk az angol
„utility” fordításaként. A jóléti függvény az angol
„social welfare function” bevett fordítása. Az elméle-
ti háttérrõl magyar nyelven Csaba és Tóth (1999) ad
alapos bevezetést.

2 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 hasz-
nosságra tettek szert, mint amennyiért megvették a
terméket, de minél magasabb az ár, annál kevesebben
lesznek ilyenek. Az egyszerûbb ábrázolhatóság érde-
kében a kínálatot teljesen rugalmasnak tételeztük fel.

3 Magyar nyelven ad bevezetést az optimális adózás
irodalmába például Cullis és Jones (2003).

4 Ez a Ramsey-szabály. Egy termék saját (kereszt-) ár-
rugalmassága azt fejezi ki, hogy saját (más termékek)
árának 1 százalékos növekedése esetén hány száza-
lékkal 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 mo-
dellek 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 jára-
dék/díj igénylése elõtt meghatározott ideig fizette a
járulékokat.

7 Ez történt például Magyarországon 2005-ben, ami-
kor 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 egykul-
csos adót pedig a definíció szerint a jövedelem ará-
nyában kell fizetni, vagyis a gazdagok többet fizet-
nek, 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 jö-
vedelemét), de rosszabb is, ha a jogosultság elbírálá-
sához szükséges információkat a hatóságok nem
tudják ellenõrizni.

10 Emiatt megnõhet a segélyek alulfizetési hibája, va-
gyis az, hogy a segély stigmatizáló hatása vagy az in-
formációk hiánya miatt olyanok sem jutnak hozzá,
akik különben rászorulnának.

11 A standard munkakínálati modell szerint, ha a ház-
tartásban a hagyományos munkamegosztás mûkö-
dik, akkor a nõk a fizetett munka, a háztartási mun-
ka és a szabadidõ között választanak, míg a férfiak a
fizetett munka és a szabadidõ között döntenek. Mi-
vel a nõk esetében a fizetett és a nem fizetett mun-
ka közeli helyettesítõk, a piaci bérek változására ru-
galmasabban reagálnak, ezt az empirikus becslések
többsége is megerõsíti (Evers és szerzõtársai, 2006).

12 A rászorultsági elvû (például jövedelemteszthez kö-
tött) támogatások esetében nincs értelme a vertiká-
lis célzás javítása érdekében adóztatni, mivel itt a jo-
gosultságot eleve az adózásnál sokkal finomabb cél-
zást biztosító módszerrel (a háztartás jövedelme
alapján) határozzák meg, és gyakran nincs is a segé-
lyezettnek 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-elosz-
lás (adóincidencia) közgazdasági elmélete, amelyrõl
magyar nyelven Szabó (2005) ad áttekintést. 

14 Lásd például Hartman (1985) elemzését a tõkejöve-
delmek adójára vonatkozóan.
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Erõs Adrienn

Az adóstruktúra hatása 
a gazdasági növekedés 
hosszú távú ütemére 
Elmélet és empíria a magyar adatok tükrében

AA gazdaságpolitika elsõdleges célja a minél na-
gyobb és minél általánosabb jólét elérése. A jólét
hosszú távú növeléséhez vezetõ út pedig nem lehet
más, mint a gazdaság élénk, ugyanakkor fenntart-
ható ütemû fejlõdésének biztosítása. Ezért kulcs-
kérdés a gazdasági növekedés vizsgálata. Ebben a
minden más (növekedésen kívül álló) szempontot
figyelmen kívül hagyó szemléletben készül a leg-
több növekedéselméleti munka, miközben a gaz-
daságpolitika célja a jólét növelése. Bár vélemé-
nyünk szerint az ellentmondás csak látszólagos, il-
letve az idõhorizont megválasztásán múlik, mert a
fogyasztás színvonala hosszú távon, tartósan nem
szakadhat el a kibocsátás színvonalától. Valószí-
nûleg ebbõl kiindulva dönt a kutatók jelentõs
többsége a kibocsátás növekedési ütemének maxi-
malizálása mellett a fogyasztás (a jólét) helyett. 

ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS 
ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS

Bármilyen adónembõl származzék is az állam
bevétele, az adó hatása minden esetben jövedel-
mi1 és helyettesítési hatásra2 bontható fel. Az
egyösszegû adók csak jövedelmi hatással jár-
nak, így bármilyen adó torzító hatása egyene-
sen 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 ha-
tékonyságveszteséget okoz, amit holtte-
herveszteségnek5 neveznek. Ezek szerint haté-
konysági szempontból legjobb volna minden
bevételt egyösszegû adókból beszedni, ugyan-
akkor ez a módszer szociális szempontból nem
fogadható el. Ennek alapján a következõ definí-
ciókat 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 munkajövedel-
meket terhelõ adónemeket, így a személyi jöve-
delem- és társasági nyereségadókat, a társada-
lombiztosítási hozzájárulást, az egyéb bérhez
kötõdõ fizetési kötelezettséget, valamint a va-
gyonadót. 

Nem torzító adók azok, amelyek nem
hatnak a megtakarításra, illetve beruházási dön-
tésekre a közömbösségi görbe természete mi-
att, így nem befolyásolják a növekedési ütemet
(ezek a fogyasztást terhelõ adók). 

Az egyéb bevételek kategóriába sorolják
azokat a tételeket, amelyek hatása a növekedés-
re vegyes, ezeknek az aránya általában alacsony.
Ebbe a csoportba tartoznak a nemzetközi ke-
reskedelem adóztatása, a nem adójellegû bevé-
telek és az egyéb adóbevételek.6
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Az adórendszer számos csatornán keresztül
befolyásolja a kibocsátást. Ezek a kínálati hatá-
sok 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 mennyi-
sége (és a korszerûbb termelési függvények
esetén annak minõsége), a rendelkezésre álló
tõke mennyisége és a technológia színvonala
határozza meg. 

A természeti erõforrásokkal való ellátottsá-
got nem befolyásolhatja az állam, de mit mond-
hatunk a többi tényezõrõl? A munkaerõ meny-
nyisége egyrészt olyan demográfiai tényezõk-
tõl függ, amelyek kevéssé irányíthatók állami-
lag, 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 általá-
ban semlegesíti egymást (ami éppen ezért azt is
jelenti egyben, hogy az okozott torzító hatás
jelentõs lehet). A nõk munkaerõ-piaci részvé-
telére azonban a kutatások szerint hatással van
a jövedelemadó-rendszer.8 Sok múlik a határ-
adókulcson is, minél progresszívebb a rendszer,
annál kevésbé ösztönöz többletmunkára.9

A magánszféra megtakarításait szintén szá-
mos intézkedésével befolyásolhatja az állam. 
A háztartások esetében az adórendszer a jelen-
beli és jövõbeli fogyasztás közötti választást
befolyásolhatja. Ennek a döntésnek ugyanak-
kor kettõs a hatása. Egyrészt, ha nem ösztönöz
megtakarításra, akkor lassítja a tõke felhalmo-
zódását, így nem áll majd rendelkezésre megfe-
lelõ mennyiségû tõke a beruházások végrehaj-
tásához. Ugyanakkor így a keresleti oldalon
többet költhetnek fogyasztásra a jelenben. 
A jövedelemadó-kedvezmények általában nem

változtatják a megtakarítások mértékét, csak el-
térítik azokat egyes megtakarítási formáktól
mások felé. Az értékcsökkenési leírás rendsze-
re és az osztalékok adóügyi kezelése az üzleti
szféra megtakarításait befolyásolja.10 A megta-
karítás a beruházás szükséges, de nem elégséges
feltétele, a beruházási döntések meghozásakor
pedig az adóügyi megfontolások még egyszer
szerepet kapnak, hiszen az alternatívák értéke-
lésekor az adózott jövedelmeket hasonlítják
össze.11 Az alkalmazott technológia fejlettsége
többek között a kutatás-fejlesztési tevékenység
intenzitásától is függ. A legtöbb ország adó-
rendszere ezért tartalmaz bizonyos ösztönzõ-
ket (például a kutatási kiadások költségként va-
ló elszámolásának lehetõségét, sõt akár több-
szörös levonhatóságát is).12

A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS 
VIZSGÁLATÁRÓL

A neoklasszikus növekedéselmélet szerint a
hosszú távú gazdasági növekedés két exogén
változóval, a technológiai fejlõdéssel és a gaz-
daságilag aktív népesség növekedésének üte-
mével magyarázható. Így a költségvetési politi-
kának 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 ismere-
tek bõvítésére ösztönzõ elemei indukálnak.”13

Vizsgálatunk szempontjából kiemelt jelentõ-
séggel bír ez az elmélet, mert az ismertetett
neoklasszikus modellel ellentétben teret ad a
gazdaságpolitikának is a hosszú távú növekedé-
si 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 rosz-
szat is tehet.”14 Ugyanakkor a növekedés szá-
mos olyan tényezõtõl is függ, amit a kormányzat
nem képes befolyásolni, mint a termékenység
(gyermekvállalási hajlandóság) vagy a természe-
ti erõforrásokhoz való hozzáférés.15 Mivel a dol-
gozat az adópolitika hosszú távú növekedésre
gyakorolt hatásával foglalkozik, az igen széles
szakirodalomból az adórendszer elemeinek ha-
tásával foglalkozó tanulmányokra koncentrá-
lunk 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 va-
ló arányát (a jövedelemcentralizáció mér-
tékét). 

A Wagner-törvény szerint a nagyobb jöve-
delmû országokban nagyobb az állami szféra
terjedelme. Az adóbevétel növekedési üteme az
európai országokban 9,9 százalék körül moz-
gott 1970 és 1998 között.16 Az elmélet szerint
az adózás magas szintje hosszú távon több csa-
tornán keresztül rontja a növekedési kilátáso-
kat. A növekedés forrása az endogén elmélet
szerint a tényezõfelhalmozás, ezért az ez ellen
ható ösztönzõk csökkentik a növekedési po-
tenciált.17 A magasabb adószint csökkenti a
megtakarítási rátát (rendelkezésre álló jövede-
lem csökkenése révén), valamint a beruházási
rátát is (a jövedelmezõség csökkenése révén),
így a tõkefelhalmozás lassul, ami lassuló gazda-
sági növekedést eredményez hosszú távon, va-
lamint megváltoztathatja a tõke határtermékét,
így eltérítheti a tõkeallokációt az optimális

szinttõl.18 Az adópolitika visszafoghatja a tõke
termelékenységének emelkedését is, amennyi-
ben nem ösztönzi megfelelõen a kutatás-fej-
lesztési tevékenységet. Ugyanakkor a maga-
sabb adószint a reálbérre gyakorolt kedvezõt-
len hatáson keresztül kisebb ösztönzést jelent a
munkavállalásra, a humántõke-felhalmozásra
vonatkozóan is. 

A Wagner-törvény szerint a kormányzati
szféra terjedelme nõ a jövedelemszint emelke-
désével. A több kiadáshoz több bevételre van
szüksége az államnak, az adóztatás magasabb
szintje pedig visszafogja a növekedést. Ezek
szerint a magasabb jövedelmû országok alacso-
nyabb növekedési ütemet realizálnak? Az ab-
szolút konvergenciát az empirikus vizsgálatok
nem támasztják alá, azonban rengeteg tanul-
mány igazolja a feltételes konvergenciát (az
azonos adottságokkal rendelkezõ országok jö-
vedelemszintjeinek közeledését). Ezek szerint
a túl nagy és a túl kicsi állami szféra egyaránt
káros a növekedésre nézve. Legalábbis elméleti-
leg létezik egy növekedési szempontból opti-
mális arány, ami éppen biztosítja a szükséges ál-
lami 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 ál-
ló forrásokat. Barro 1988-as modellje szerint
optimális esetben az állam produktív kiadásai-
nak és a kibocsátásnak az aránya megegyezik a
közösségi és a magánszféra termelékenységé-
nek arányával.20 A modell szerint ez az opti-
mumfeltétel (ami csak a produktív kiadások
arányára vonatkozik) abban az esetben sem vál-
tozik, 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 adóbe-
vételre van szüksége (hiszen a Barro-modell ki-
egyensúlyozott 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 kerül-
nek 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 való-
színûség szerint az optimális szint felett van-
nak (legalábbis a szükséges kiadásoknál többet
költenek), tehát esetükben az adóterhelés
csökkentése mindenképpen magasabb növeke-
dési ütemet indukál, amennyiben azt nem a
produktív kiadások csökkentésével ellentétele-
zik” (ami a magánszféra termelésében input-
ként szerepel).24

Mit tudhatunk meg az állami szféra terjedel-
mének és a hosszú távú gazdasági növekedés
ütemének kapcsolatáról az empirikus szakiro-
dalomból? A tanulmányok ebben a kérdésben
nem egységesek. „Bizonyos vizsgálatok nem
találtak szignifikáns kapcsolatot a két változó
között, míg mások, ahogy az az elméleti mo-
dellek 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 szig-
nifikáns kapcsolatot az adóztatás szintje és a
hosszú távú növekedési ütem között. Ebbe a
csoportba sorolhatjuk például Mendoza, Milesi-
Ferretti és Asea 1997-es tanulmányát, amiben
azt bizonyítják, hogy az endogén modellek jós-
lataival szemben a gyakorlatban inkább
Harberger sejtése26 állja meg a helyét, miszerint
az adópolitika hosszú távon nem hatékony esz-
köz a növekedési ütem megváltoztatására.
Vizsgálatukban tizenegy OECD-tagállam 1965
és 1991 közötti adatainak elemzésével szignifi-

káns hatást mutatnak ki az adóterhelés és a be-
ruházási ráta között, de ugyanezen tényezõk-
nek a hosszú távú növekedési ütemre gyakorolt
hatását nem találják szignifikánsnak.27

A másik csoportba sorolhatjuk azokat a ta-
nulmányokat, amelyeknek szerzõi szignifikáns
negatív kapcsolatot mutattak ki az adóztatás
szintje és a hosszú távú növekedési ütem kö-
zött. Romer 1989-es empirikus vizsgálatában
negatív kapcsolatot talált a jövedelemarányos ál-
lami kiadások és a hosszú távú növekedési ütem
között28 kilencvennégy ország 1960 és 1985 kö-
zötti adatai alapján. Fölster és Henrekson 1998-
ban, majd 2000-ben készített tanulmányaikban
két mutató (az adóbevétel, valamint az állami
kiadások GDP-hez viszonyított aránya) segítsé-
gével vizsgálták az állami szféra terjedelmének
hatását a növekedésre. Mindkét változó eseté-
ben szignifikáns negatív kapcsolatot mutattak
ki a növekedés ütemével a fejlett országok te-
kintetében. A kapcsolat szorosabbnak bizo-
nyult az állami kiadások, mint az adók tekinte-
tében.29 Engen és Skinner 1992-es tanulmá-
nyukban 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 tulajdoní-
tottak regressziós számításaik alapján.30

Ugyanakkor az Engen – Skinner szerzõpáros
1996-os tanulmányában az Amerikai Egyesült
Államok történelmi adatai alapján arra a követ-
keztetésre jutott, hogy az USA-ban igen kicsi
az esélye annak, hogy egy adócsökkentés ön-
fenntartó lehessen, azaz a korábbi bevételi
szintet eredményezze az általa indukált növe-
kedési többletnek köszönhetõen.31 A szerzõk
tanulmányukban arra a végkövetkeztetésre ju-
tottak, hogy az adórendszer struktúrájának vél-
hetõen nagyobb hatása van a gazdasági növeke-
dés hosszú távú ütemére, mint az adóbevétel
szintjének magának.32

Az állami szféra terjedelme és a gazdasági nö-
vekedés üteme közötti összefüggés megítélése
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tehát nem egységes a szakirodalomban. Köny-
nyen találhatunk a közvetlen környezetünkben,
az Európai Unió átlagánál gyorsabb növekedési
ütemet mutató tagállamai között is mind az át-
lagosnál nagyobb (Finnország, Dánia), mind ki-
sebb (Írország) költségvetési szférával rendel-
kezõ országokat.33 Ezért Engen és Skinner
1996-os tanulmányában tett fent idézett megál-
lapításával 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 szer-
kezete is fontos szerepet játszik a növekedésre
gyakorolt összhatás tekintetében. Ezért a kö-
vetkezõkben az adórendszer egyes elemei növe-
kedésre gyakorolt hatásának tárgyalásával foly-
tatjuk a szakirodalom tanulmányozását.

Az adóztatás struktúrája 

A különbözõ adónemek hatása a növekedési ki-
látásokra eltérõ. Barro 1988-as modellje szerint
a piacgazdaságokban a jövedelemadó (még az
egy kulcsos is) eltéríti a gazdaságot az optimá-
lis egyensúlyi helyzettõl.34 A megtakarítási ráta
és az elért hasznossági szint így alacsonyabb,
mint ha a megtakarítási rátát az állam határoz-
hatná meg (mint a parancsgazdaságokban). 
A parancsgazdaságok magasabb hasznossági
szintjének realizálásához a decentralizált (piac)
gazdaságokban jövedelemadó helyett egyössze-
gû fogyasztási adót (lump-sum consumption
tax) ajánl Barro, amennyiben az adózás szintjét
a hatékonyság optimumfeltételének megfelelõ-
en35 vagy annál alacsonyabban választja meg a
kormányzat. Ha az optimálisnál nagyobb ará-
nyú az elvonás, akkor viszont jövedelemadó al-
kalmazását javasolja.36

Barro Sala-i-Martinnal késõbb továbbfejlesz-
tette ezt az elméletet a közjavak különbözõ tí-
pusainak 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 tel-
jesülnek, ugyanis rivalizálók, de használatukból
csak bizonyos mértékig zárhatók ki mások
(ezek díjfizetõ javak,37 ilyen például a közleke-
dés és a bíróság). Ezeknél a jövedelemadó egy-
fajta használati díjként funkcionál, tehát jobb
megoldás, mint a tételes adózás.38

Roubini és Milesi-Ferretti modelljükben a
munka- és tõkejövedelem adóztatásának hatá-
sát vizsgálják a gazdasági növekedésre. Megálla-
pítják, hogy az volna az ideális, ha egyik ténye-
zõt sem adóztatnák, ugyanakkor amennyiben
ez a költségvetési korlát miatt nem megoldha-
tó, a két tényezõ azonos kulcs melletti adózta-
tását javasolják,39 mivel a munkajövedelem
adóztatásának áttételesen negatív hatása van a
tõke jövedelmezõségére. 

Mennyiben támasztják alá az empirikus ta-
nulmányok 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 ta-
nulmánya a beruházási ráta és a tényezõjöve-
delmek adóztatása között szignifikáns negatív
kapcsolatot talált, a növekedéssel kapcsolatban
is kimutatta ugyanezt a negatív irányú, ugyan-
akkor statisztikailag nem szignifikáns szintû
kapcsolatot. A fogyasztási adók esetében szig-
nifikáns pozitív kapcsolatot tártak fel a beruhá-
zási rátával, de a növekedésre való hatásukat
szintén nem találták szignifikánsnak.40

Easterly és Rebelo 1993-as empirikus tanul-
mányukban maguk is zavarba ejtõnek találják,
hogy a teoretikus modellek egyértelmû jóslata-
ival szemben az adatok elemzése alapján csak
gyenge kapcsolatot mutatnak ki a jövedelem-
adó-kulcsok és a növekedés között. Ennek le-
hetséges okaként jelölik meg, hogy a magasabb
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jövedelmû országok vizsgálataik szerint sokkal
nagyobb mértékben támaszkodnak a jövedel-
mek adóztatására, mint bevételi forrásra, ezek
az országok pedig általában alacsonyabb növe-
kedési ütemet realizálnak.41

Tanzi és Schuknecht 2003-ban készített empi-
rikus vizsgálatukban huszonnégy OECD-
ország 1960 és 2000 közötti adatainak vizsgála-
ta 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 emel-
kedése, valamint a tõkefelhalmozás és a foglal-
koztatottak arányának csökkenése közötti egy-
értelmû kapcsolattal, mely két tényezõ a növe-
kedéselméleti egyenletek két fõ eleme. 

Az adórendszer stabilitása szintén fontos
elem a növekedés és az adórendszer kapcsolatá-
ban. Az adószabályok gyakori változtatása és
az ehhez kötõdõ bizonytalanság befolyásolhat-
ja a jövõre vonatkozó gazdasági döntéseket, il-
letve azok elhalasztására is ösztönözhet.43

Tanzi és Schuknecht tanulmányukban azt mu-
tatták ki, hogy a közvetlen adókból származó
bevételek volatilisebbek, mint a közvetett
adókból származók. Ennek egyik oka minden
bizonnyal az, hogy a jövedelem jobban hullám-
zik, mint a fogyasztás (az emberek fogyasztá-
suk szintjét az életük során várt jövedelmük
színvonalához igazítják, nem pedig a pillanat-
nyi keresetükhöz). Másrészt „a személyi jöve-
delemadó és a társasági nyereségadó kedvez-
mények és támogatások szabályrendszerét
gyakrabban változtatják, mint a közvetett adó-
két.”44

Összegezve tehát az elméleti modellek és az
empirikus tanulmányok többsége is negatív
kapcsolatot tárt fel a hosszú távú gazdasági nö-
vekedési ütem és a tényezõjövedelmek adózta-
tása között (bár az eredmények nem minden
empirikus vizsgálat szerint szignifikánsak), míg
a közvett adóknak általában semleges hatást tu-
lajdonítanak. 

AZ EMPIRIKUS VIZSGÁLAT 
MÓDSZERTANÁNAK ISMERTETÉSE

A vizsgálat idõtávja másfél évtizedet ölel fel. 
A rendszerváltás olyan gyökeres fordulatot ho-
zott az ország életében, ami értelmetlenné teszi
az 1990 elõtti évtizedekre való visszatekintést.
Ez a tizenöt éves idõtartam a hosszú távú növe-
kedés vizsgálata szempontjából szûkös idõke-
retet ad, azonban számos empirikus vizsgálat
támaszkodott ehhez hasonló, tíz-tizenöt, húsz
éves idõtartam elemzésére, így ezt elfogadható-
nak 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 tanul-
mányozása során más tanulmányokban talál-
koztunk (Devarajan et al, 1996, 322. oldal).

A számítások elvégzéséhez statisztikai ada-
tokra van szükségünk. Az ezek alapján nyert
következtetéseink értékelésékor azonban min-
dig tisztában kell lennünk kell azzal, hogy a
vizsgált idõszak elsõ felében a magyar költség-
vetési adatok nem tekinthetõk tökéletesen
megbízhatónak. A rendszerváltást követõen
ugyan az eseti manipuláció megszûnt, de 1998-
ig bizonyos szisztematikus torzítások még ér-
vényesültek.45

A felhasznált adatokat különbözõ forrásai a
következõk: a reálkeresetek alakulásának méré-
sére két változót alkalmazunk (OECD
Factbook 2006, Economic, Environmental and
Social Statistics, ISBN 92-64-03561-3, ©
OECD 2006). Költségvetési változókként az
államháztartás konszolidált adatait alkalmaz-
zuk. A bevételek (OECD Economic Outlook
79 database, Annex Table 25, General
Government total outlays) az OECD adatbázi-
sából származnak. 
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A további statisztikai elemzések végrehajtása
elõtt meg kell vizsgálnunk, hogy azok eredmé-
nye megfelelõ bizonyossággal elfogadható-e.
Ehhez az idõsorok integráltságát kell tesztel-
nünk (az EViews statisztikai szoftver kiterjesz-
tett Dickey–Fuller-tesztjének alkalmazásával).
Az ilyen jellegû tesztelések alapvetõen megfele-
lõen hosszú idõsorok (nagy elemszámú minták)
esetében adnak megbízható választ a kérdésre.
A kiterjesztett Dickey–Fuller-tesztnél a kriti-
kus értékeket 20 megfigyelésre határozták meg,
nekünk azonban a fent felsorolt objektív okok
miatt csak rövid idõszakok álltak a rendelkezé-
sünkre a vizsgálathoz (a legtöbb változó eseté-
ben 8–12 megfigyelésre építhettünk). Épp ezért
a vizsgálat végrehajtása elõtt fenntartásaink vol-
tak. Ennek ellenére jelentõs hányadban az az
eredmény született, hogy a mozgóátlagolással
simított idõsoraink stacionerek, ami alapján a
további vizsgálatok elvégezhetõk. Ahol ezzel el-
lentétes volt az eredmény (azaz a Ho-hipotézist
fogadtuk el, miszerint az idõsor integrált), álta-
lában ott sem állt távol az elfogadhatóságtól (a
kritikus értéktõl) az eredményünk, csak maga-
sabb (15–20–25 százalékos) szignifikanciaszin-
ten volt releváns. A vizsgálatok alapján végül ar-
ra a következtetésre jutottunk, hogy azok nem
mondanak ellent annak, hogy adatsorainkkal el-
végezhessük a tervezett elemzéseket, s azok
alapján következtetéseket vonhassunk le. Bár az
idõsorok rövidsége miatt az eredményeket in-
dokolt 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 megkérdõje-
lezhetõ) ökonometriai fejezettel való kiegészí-
tése helyett egyszerûbb, de reményeink szerint

mégis informatív elemzést fogunk végrehajta-
ni”.46 Ezt a választást indokolja az is, hogy így
eredményeink összevethetõk lesznek a nem-
zetközi szakirodalommal. Ugyanakkor egy
olyan komplex kérdés megítélésekor, amilyen a
költségvetési politika hatása a hosszú távú gaz-
dasági növekedés ütemére „egy ilyen alacsony
dimenziójú rendszer pusztán egy többváltozós
modell „marginalizációjának” fogható fel,
amelybõl korlátozottan lehet csak következte-
téseket levonni.”47

Magyarországon a költségvetési bevétel
GDP-hez való aránya és a növekedés üteme kö-
zött erõs, negatív kapcsolatot találunk (lásd 1.
táblázat, 1. sor). A két változó közti erõs, nega-
tív kapcsolatot az 1 ábra mutatja: a determiná-
ciós együttható értéke igen magas (r2=0,98),
szignifikáns (0,000). Ez az eredmény megegye-
zik az elmélet és a modellek jóslataival, illetve
az empirikus vizsgálatok fejlett országokra vo-
natkozó eredményeivel. 

A jövedelem- és nyereségadók GDP-hez va-
ló aránya negatív, de nem szignifikáns kapcso-
latban 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 általá-
nosan 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 ál-
talában nagyobb részben támaszkodnak jöve-
delem- és nyereségadókra, ezért az egy fõre ju-
tó reál-GDP emelkedésével párhuzamosan nõ
ennek az adónemnek a szerepe az állami finan-
szírozásban, ahogy azt 1993-as tanulmányuk-
ban Easterly és Rebelo megállapították.48

A társadalombiztosítási hozzájárulás GDP-
hez viszonyított szintje és a növekedési ütem
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között szignifikáns negatív korrelációt találunk
(1. táblázat, 4. sor). Ezt a kapcsolatot a regresz-
szió is alátámasztja, a determinációs együttható
értéke magas, (r2=97,8 százalék). A társada-
lombiztosítási járulék összes bevételen belüli
arányának változása szintén szignifikáns nega-
tív 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 száza-
lékát teszi ki 2004-ben. Ez az összes bevétel
arányában 32,7 százalékáról 26,3 százalékra va-
ló csökkenést jelent. 

A torzító adók közé tartozó másik két adó-
nem, az egyéb bérhez kötõdõ járulékterhek és a

vagyonadó nem tölt be jelentõs szerepet az ál-
lam költségvetési forrásai közt sem (1,3 és 1,7
százalék körül ingadozik a GDP-hez viszonyí-
tott arányuk). Ezek szignifikáns pozitív kap-
csolatban állnak a hosszú távú növekedési
ütemmel Magyarországon (1. táblázat, 6–7.
sor). Ez a kapcsolat ellentmond a nemzetközi
tapasztalatoknak és az elmélet alapján kialakí-
tott várakozásainknak is, ugyanakkor ezek egy-
részt nem töltenek be jelentõs szerepet egyelõ-
re az állam bevételei között, másrészt a vagyon-
adó súlya egyelõre elmarad a fejlett országok-
ban általános szinttõl. 

A torzító adók GDP-hez viszonyított ará-
nyának magyar (3 és 5 éves mozgóátlagoláson

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 Paraméterbecslések
Egyenlet r2 F df1 df2 Szignifikáns Konstans b1 b2

Lineáris ,976 450,267 1 11 ,000 26,978 518

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

Forrás: saját számítás
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alapuló) adatsora stacionárius. A torzító adók
GDP-hez viszonyított aránya összességében
(egyes elemeinek egyéni hatásával összhang-
ban) szignifikáns negatív kapcsolatot találunk
(1. táblázat, 8. sor). 

A nem torzító adók GDP arányában megha-
tározott mutatója49 az ötéves idõtartamra szá-
mított mindkét gazdasági növekedést mérõ mu-
tató esetében szignifikáns pozitív kapcsolatra
utal a nem torzító adók GDP-hez való arányával
(1. táblázat, 10. sor). A nem torzító adók GDP-
hez való aránya a vizsgált idõszakban 12,2 szá-
zalékról 14,6 százalékra emelkedett. Eközben a
teljes adóteher jelentõsen, mintegy 8,5 száza-
lékponttal visszaesett, ennek köszönhetõen a
nem torzító adók összes bevételen belüli aránya
jelentõsen, 24,7 százalékról 32,1 százalékra
emelkedett. Ez az adóstruktúra-változás szigni-
fikáns pozitív kapcsolatban áll a gazdasági növe-
kedés ütemével (1. táblázat, 11. sor). 

Az egyéb bevételek50 kategóriája számos ele-
met tartalmaz. Ezek mindegyikének GDP-hez
viszonyított aránya szignifikáns negatív kap-
csolatban áll a növekedési rátával a magyar ada-
tok 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 gazda-
ságpolitika „mindenható”, és az állam mindent
megtehet. Keynes korában logikusnak tûnt,
hogy a válságból csak állami szerepvállalással le-
het kikerülni, válságmentes idõszakban a klasz-
szikus közgazdászok szerint az állami beavat-
kozás torzítja a piaci egyensúlyt.51 Számos
szakember azt hangoztatja, hogy az államnak a
lehetõ legkisebb beavatkozást szabad csak ten-
nie a gazdaság mûködésébe, jobbára azzal ki-
egészítve, 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 le-
gyen. 

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 po-
litikának csak átmeneti hatása lehet a növeke-
dés ütemére, bár a jólét elért szintjét véglegesen
befolyásolja. Az endogén növekedéselmélet ez-
zel szemben azt állítja, hogy a fiskális politika a
gazdasági növekedés hosszú távú rátáját is ké-
pes befolyásolni. Feltevésünk szerint van kap-
csolat a hosszú távú gazdasági növekedés üte-
me és az adópolitika egyes elemei között, vala-
mint ezek a kapcsolatok jellegükben megfelel-
nek Magyarországon az elméleti modellekben
és a fejlett államokra vonatkozó empirikus ta-
nulmányokban foglalt általánosan elfogadott
tendenciáknak. 

A korreláció- és regresszióvizsgálatok alap-
ján összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az el-
méleti és empirikus szakirodalom tanulmá-
nyozása során kialakított várakozásainknak a
számított eredmények bizonyos változók ese-
tében megfelelnek, míg mások esetében nem.
Az állami szféra terjedelmének mutatója (a jö-
vedelemcentralizáció mértéke) negatív kap-
csolatban áll a gazdasági növekedés ütemével
Magyarországon. Ezt az összefüggést méret-
hatásként (scale-effect) ismerjük az endogén
növekedéselmélet szakirodalmából és Magyar-
ország esetében is alátámasztottuk létezését.
A torzító adók GDP-hez való aránya negatív
kapcsolatban áll a gazdasági növekedés ütemé-
vel vizsgálatunk szerint, mely tendencia szin-
tén megfelel az elméleti és empirikus irodalom
tanulmányozása során kialakult várakozása-
inknak. A nem torzító adók GDP-hez viszo-
nyított szintje és a növekedés között az elmé-
leti ismereteink szerint nem szignifikáns kap-
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csolatnak kellene lennie. Ugyanakkor a ma-
gyar adatok ennek ellentmondó eredményre
vezettek, szignifikáns pozitív kapcsolatra utal-
va a két változó között. Ennek oka valószínû-
leg az, hogy az általánosan csökkenõ adóter-
helésen 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 mu-
tatója és a növekedés üteme között találtunk
negatív irányú kapcsolatot). A nem torzító
adók összes bevételen belüli arányának emel-
kedése 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 3 éves mozgóátlag
Reál-GDP átlagos Gazdasági növekedés Reál-GDP átlagos Gazdasági növekedés
növekedési üteme (egy fõre jutó PPP növekedési üteme (egy fõre jutó PPP

mért reál-GDP) mért reál-GDP)
1. Összes bevétel a GDP arányában (5, illetve 3 éves mozgóátlag)

Pearson korr. –0,988** –0,984** –0,959** –0,917**

Sig. (kétoldalú) 0,000 0,000 0,000 0,000

N 13 11 15 13

2. Jövedelem- és nyereségadók a GDP arányában (5, illetve 3 éves mozgóátlag)

Pearson korr. –0,278 –0,353 –0,495 –0,522

Sig. (kétoldalú) 0,437 0,316 0,102 0,082

N 10 10 12 12

3. 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

4. TB-hozzájárulás a GDP arányában (5, illetve 3 éves mozgóátlag)

Pearson korr. –0,965** –0,951** –0,931** –0,871**

Sig. (kétoldalú) 0,000 0,000 0,000 0,000

N 10 10 12 12

5. TB-hozzájárulás az összes bevétel arányában (5 éves mozgóátlag)

Pearson korr. –0,909** –0,886**

Sig. (kétoldalú) 0,000 0,001

N 10 10

6. Vagyonadó a GDP arányában (5, illetve 3 éves mozgóátlag) 

Pearson korr. 0,883** 0,858** 0,797** 0,748**

Sig. (kétoldalú) 0,001 0,001 0,002 0,005

N 10 10 12 12

7. 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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1 Jövedelmi hatás: az adókivetés miatt az emberek ren-
delkezésére álló (elkölthetõ) jövedelme csökken –
jövedelemadózásnál a hatás közvetlenül jelentkezik,
a fogyasztást terhelõ adók esetében pedig közvetet-
ten, a termék árának növekedése miatt, mivel így a
jövedelem vásárlóértéke csökken.

2 Helyettesítési hatás: bizonyos adónemek kivetése
esetén a költségvetési korlát meredeksége megválto-
zik, aminek hatására eltolódik az egyensúlyi pont
úgy, hogy a ugyanazon a közömbösségi görbén ma-
radunk. 
Így az adó befolyásolja a gazdasági döntéseket (le-
gyen szó munka és szabadidõ, jelenbeli vagy jövõbe-

li fogyasztás, beruházási, illetve megtakarítási formák
közötti választásról, vagy termékek közötti döntés-
rõl) 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 nyerhe-
tõ bevétel és egy olyan torzító hatású adóból szárma-
zó bevétel különbsége, amelyek a fogyasztók jólété-
re azonos hatást gyakorolnak. [Stiglitz (2000), 467.
oldal]

5 éves mozgóátlag 3 éves mozgóátlag
Reál-GDP átlagos Gazdasági növekedés Reál-GDP átlagos Gazdasági növekedés
növekedési üteme (egy fõre jutó PPP növekedési üteme (egy fõre jutó PPP

mért reál-GDP) mért reál-GDP)
8. Torzító adók a GDP arányában (5, illetve 3 éves mozgóátlag)

Pearson korr. –0,977** –0,987** –0,972** –0,921**

Sig. (kétoldalú) 0,000 0,000 0,000 0,000

N 10 10 12 12

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** 0,746 0,738

Sig. (kétoldalú) 0,001 0,002 0,116 0,006

N 10 10 12 12

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** –0,876** –0,853**

Sig. (kétoldalú) 0,000 0,000 0,000 0,000

N 10 10 13 12

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

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

JEGYZETEK
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6 Kneller et al (1998), 24. oldal

7 Musgrave – Musgrave (1989), 297. old

8 Stiglitz (2000), 487. oldal 

9 Musgrave – Musgrave (1989), 300. oldal

10 Musgrave – Musgrave (1989), 305. oldal

11 Musgrave – Musgrave (1989), 307. oldal 

12 Musgrave – Musgrave (1989), 311. oldal

13 Howitt (2006), 1. oldal

14 Barro (2005), 17. oldal

15 Barro (1993), 1. oldal

16 Halmosi (2004a), 21. oldal

17 King – Rebelo (1990), 8. oldal

18 Engen – Skinner (1996), 4. oldal 

19 Sala-i-Martin (2002), 10. oldal 

20 Barro (1988), 24–25. oldal; illetve Barro – Sala-i-
Martin (1995), 155. oldal

21 Barro (1988), 21. oldal 

22 Barro (1989), 11. oldal 

23 Barro – Sala-i-Martin (1995), 161. oldal 

24 Tanzi – Schuknecht (2003), 4–5. oldal 

25 Tanzi – Schuknecht (2003), 13. oldal 

26 Harberger (1964), in Mendoza – Milesi-Ferretti –
Asea (1997), 99. oldal 

27 Mendoza – Milesi-Ferretti – Asea (1997), 121. oldal 

28 Romer (1989), 37. oldal 

29 Fölster – Henrekson (2000), 5–7. oldal 

30 Engen – Skinner (1992), 22–23. oldal 

31 Engen – Skinner (1996), 33–34. oldal

32 Engen – Skinner (1996), 36. oldal

33 OECD Economic Outlook, No. 79. Annex table
1. és 25.

34 Barro (1988), 13–14. oldal 

35 Optimális esetben az állam produktív kiadásai-
nak és a kibocsátásnak az aránya megegyezik a
közösségi és a magánszféra termelékenységének
arányával.

36 Barro (1988), 17–18. oldal

37 Vigvári (2005), 85. oldal

38 Barro – Sala-i-Martin (1990), 7–12. oldal 
Ennek oka, hogy ha egy adott termelõ megnöveli
a tõkeállományát, ezáltal nõ a kibocsátása, amihez
adott termelési függvény esetén így nagyobb
mennyiségû állami szolgáltatásra van szüksége.
Ugyanakkor, ha az adott állami szolgáltatás fel-
használása versenyzõ, az a szolgáltatás adott
mennyisége mellett túlkeresletet eredményez a
közszolgáltatás iránt. Egyösszegû adó kivetése
esetén ezt az externális hatást az egyéni termelõ
figyelmen kívül hagyhatja, így túl nagy az ösztön-
zés tõkeállománya, illetve kibocsátása növelésére.
A torzulás internalizálása érdekében annak a ter-
melõnek, aki megemeli tõkeállományát és kibo-
csátását (így externális hatást keltve), pótlólagos
forrásokat kell biztosítania, hogy a közszolgálta-
tás mások számára is hozzáférhetõ maradjon, azaz
a közszolgáltatás/kibocsátás arányát állandó szin-
ten tartsák. A szükséges kompenzáció megegye-
zik a közszolgáltatás/kibocsátás aránya és a pótló-
lagos kibocsátás szorzatával. Ezen adókulcs mel-
lett az egyes termelõk pontosan annyi kibocsátást
hoznak létre, ami az optimális közszolgál-
tatás/kibocsátás-arány fenntartásához szükséges.
[Barro – Sala-i-Martin (1995), 159. oldal]

39 Roubini – Milesi-Ferretti (1994), 25. oldal 

40 Mendoza – Milesi-Ferretti és Asea (1997), 114–116.
oldal 

41 Easterly – Rebelo (1993), 21. oldal 

42 Tanzi – Schuknecht (2003), 27. és 29. oldal

43 Tanzi – Schuknecht (2003), 6. oldal 

44 Tanzi – Schuknecht (2003), 29. oldal (Az egyes
adónemek súlyát az összes bevétel arányában mér-
ve végezték ezt a vizsgálatot. Így a gazdaság cikli-
kus ingadozásainak hatását bizonyos mértékben
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kiszûrték, hiszen ha visszaesés esetén a bevétel re-
álértékben csökken, az összes bevétel is csökken,
aminek arányában az egyes tényezõk súlyát vizs-
gálják.)

45 Stiglitz,(2000), 63. oldal

46 Tanzi – Schuknecht (2003), 16. oldal 

47 Mellár (2001), 578. oldal 

48 Easterly – Rebelo (1993), 19. oldal 

49 A nem torzító adók idõsorai integráltak, míg a gaz-
dasági növekedés mutatói stacionáriusak, így a két
mutató között kimutatott kapcsolatokat fenntartás-
sal kell kezelnünk.

50 Az egyéb bevételek idõsorai esetén stacionáriusak.

51 Halmosi (2004b), 42. oldal
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ra váltásához. Szíves figyelmébe ajánljuk a kéziratok megjelenésére vonatkozó elvárása-
inkat. 

A Pénzügyi Szemlében megjelenõ cikkek, tanulmányok terjedelme legfeljebb 50 000 
leütés lehet (szóközzel), alsó határt nem szabunk meg. 

A szöveget megfelelõ tagolással (címek, alcímek szerepeltetésével) kérjük. 
Nélkülözhetetlen a felhasznált irodalom, a hivatkozások gondos összeállítása, amely tar-
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• a szerzõ(k) nevét (külföldieknél a vezetéknév után, vesszõvel elválasztva, a keresztnév-

nek csak a kezdõbetûjét),
• a megjelenés évszámát, 
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san számozni (a hivatkozást a szövegen belül is megjelentetni), valamint feltüntetni a
mennyiségi értékek mértékegységét. Az ábrák, diagramok adatsorait Excel-programban
mellékelje. Az adatok forrását és a táblázatokra, ábrákra vonatkozó megjegyzéseket köz-
vetlenül a táblázatok, ábrák alatt kérjük elhelyezni. 

Tisztelt Szerzõ! Szíveskedjen közölni foglalkozását, munkahelyét, esetleg beosztását, 
tudományos fokozatát és olyan további szakmai-tudományos jellegû ténykedését, tisztsé-
gét, amelyek megjelentetését igényli az e számunk szerzõi címû összeállításban.

A publikációkat e-mailen, Word-fájlban tudjuk fogadni. 
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A

Kiss Gergely – Vadas Gábor 

A lakóingatlanok után 
fizetendõ adó bevezetésérõl

Az ingatlanadó bevezetésérõl és a várható bevé-
telekrõl számos vélemény fogalmazódott meg.
Ehhez a vitához kívánunk több ponton is hozzá-
járulni. Az ingatlanadó bevezetésének és mûkö-
désének 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 szabálytalan-
ságokat kiszûrni. Hasonlóan összetett kérdés a
különbözõ ingatlanadó-koncepcióktól várható
bevételek nagysága. Anyagunkban ingatlanpiaci
adatokat használva mutatjuk be ezen adóbevéte-
lek becsült nagyságát, kitérve az ingatlan értéké-
hez, 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 in-
gatlanvagyonnal, és azok körében növekedjen az
adóteher, akiknek alacsony bevallott jövedelmük
ellenére értékes ingatlanuk van. Ez utóbbi kör-
ben lehet ugyanis jellemzõ, hogy eltitkolt jövede-
lembõl jelentõs vagyont halmoztak fel. 

Az ingatlanadó bevezetése, az ingatlanok ér-
tékének meghatározása, az „elviselhetõ” ingat-

lanadókulcs, a várható adóbevétel nagysága szá-
mos fórum, szakmai vita témája volt az elmúlt
idõszakban. A hazai politikai és gazdasági sze-
replõkön túl nemzetközi intézmények is be-
kapcsolódtak az ingatlanadó magyarországi be-
vezetésének vizsgálatába. Anyagunkban ehhez
a vitához szeretnénk több ponton is hozzájá-
rulni. Fontosnak tartjuk kiemelni ugyanakkor,
hogy nem célunk gazdaságpolitikai javaslatot
megfogalmazni, kizárólag a tények, illetve kü-
lönbözõ döntések várható hatásainak számsze-
rû bemutatására szorítkozunk.

Tanulmányunk következõ részében bemu-
tatjuk a magyar lakáspiac fõbb jellemzõit, a
lakásállomány és a lakásvagyon nagyságát, il-
letve a nemzetközi gyakorlatban található in-
gatlanadóztatási formákat. Ezt követõen az
ingatlanadót elhelyezzük a magyar adórend-
szerben, kitérünk az ingatlanadóval kapcso-
latban felmerülõ legfontosabb kérdésre, ho-
gyan lehet az ingatlanok értékét, vagyis az
adó alapját úgy meghatározni, hogy az figye-
lembe vegye az ingatlanok egyedi értékét,
ugyanakkor a tulajdonos és az adóhatóság kö-
zött fennálló információs aszimmetria ne
nyújtson lehetõséget számottevõ visszaélé-
sekre. Azaz hogyan lehet a lakástulajdono-
soknak 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 ese-
tén 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 összegez-
zük az ingatlanadó kivetésének várható bevé-
teleit.  

NEMZETKÖZI ÉS HAZAI LAKÁSPIAC

A fejlett gazdaságokhoz hasonlóan Magyaror-
szágon is a háztartások vagyonának meghatá-
rozó részét teszi ki az ingatlanvagyon, meg-
elõzve a pénzügyi megtakarítások és az ingósá-
gok értékét. Nemzetközi összehasonlításban
megállapítható, hogy hazánkban a háztartások
vagyonán belül igen magas a lakásvagyon ará-
nya; az országban mintegy 4,2 millió lakás van.
Vadas (2007) becslése szerint a lakásvagyon
nagyságrendileg a GDP kétszeresét teszi ki, ér-
téke mintegy 42 ezer milliárd forint volt 2005
-ben1. Mivel a lakóingatlanok átlagos négyzet-
méterára 2006-ban nem emelkedett, így a la-

kásvagyon sem változott lényegesen 2006-ban. 
A lakásárak és a lakásvagyon eloszlása megle-
hetõsen ferde, azaz sok kisebb értékû és kevés
magas értékû ingatlan található Magyarorszá-
gon (lásd 1. ábra). 

A magyar ingatlanpiac két ponton is lénye-
gesen eltér a más országok gyakorlatától. Egy-
részt a magyar háztartások lakásvagyona ma-
gas nemzetközi összehasonlításban. A G7 or-
szágai közül csak Olaszországban és az Egye-
sült Királyságban magasabb az ingatlanvagyon
jövedelemhez viszonyított aránya. Másrészt
rendkívül magas a saját tulajdonú lakások ará-
nya. A hazai lakások több mint 90 százalékban
a tulajdonos (és családja) lakik, a hivatalos
adatok szerint elhanyagolható a piaci bérlaká-
sok súlya. Az elmúlt évek dinamikus lakáshitel
növekedése ellenére aggregált szinten a jelzá-
logteher nem haladja meg a lakásvagyon 10
százalékát.

Mivel a lakásvagyon minden országban jelen-
tõs vagyonelem, ezért adóztatása gyakori (lásd
1. táblázat). Különösen hatékony olyan orszá-
gokban, ahol a jövedelemeltitkolás magas, így a
jövedelemszerzés a fogyasztásnál és a vagyon-
elemeknél figyelhetõ meg.  

1. ábra

A LAKÁSÁRAK ÉS A LAKÁSVAGYON ELOSZLÁSA MAGYARORSZÁGON 2005-BEN

Forrás: Vadas (2007)
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AZ INGATLANADÓ HELYE ÉS MÛKÖDÉSE
AZ ADÓRENDSZERBEN

Az eddig leírtak alapján megállapítható, hogy
Magyarországon indokolt lehet az ingatlanadó-
zás bevezetése, hasonló következtetésre jut
Kiss és Krekó (2007) tanulmánya is. Egyrészt az
adórendszer jelenleg nagymértékben támasz-
kodik a közvetlen jövedelemadókra. Másrészt a
jelentõs lakásvagyon lehetõvé teszi egy olyan új
adónem bevezetését, amely a terheket a társa-
dalom szélesebb rétegei között osztja el; az
adórendszer számára gyakran láthatatlan mun-
kajövedelmek helyett a jól nyilvántartott va-
gyonokra koncentrál.2

Az ingatlanadó bevezethetõ, mint egy egy-
szerû addicionális költségvetési bevétel, azon-
ban lehetséges az ingatlanadó-fizetés kötele-
zettségét a jelenlegi szja-rendszerrel kombinál-
va bevezetni. Az szja-val kombinált ingatlanadó
alatt azt értjük, hogy az adózók az szja-ból leír-
hassák az ingatlanadó összegét. Így megteremt-
hetõ, hogy – a társadalmi igazságosság jegyében
– azon rétegek terhe ne növekedjen, akiknél a
bevallott jövedelem arányban áll az ingatlanva-
gyonnal, és azok körében növekedjen az adóte-
her, akiknek alacsony bevallott jövedelmük elle-
nére értékes ingatlanuk van. Ez utóbbi körben

lehet ugyanis jellemzõ, hogy eltitkolt jövede-
lembõl jelentõs vagyont halmoztak fel.

Az ingatlanadó bevezetésének és mûködésé-
nek kritikus pontja az adó alapjának, azaz a la-
kások értékének meghatározása. Ugyanazon
kerületben, utcában lévõ két ingatlan értéke je-
lentõsen eltérhet, ezért olyan adóalap-megálla-
pítási módszert célszerû bevezetni, amely lehe-
tõséget biztosít az egyedi értékek meghatáro-
zására, ezzel elkerülve az igazságtalan adózta-
tást, de megfelelõ kontrollt biztosít az adóha-
tóság számára. A következõkben egy ilyen
módszert vázolunk fel.

Elképzelésünk fõ eleme, hogy az adózók sa-
ját maguk állapíthassák meg ingatlanuk értékét.
A négyzetméterárakra – a KSH ingatlanadattá-
ra alapján – az APEH iránymutatást ad(hat). 
A KSH ingatlanadattára éves gyakoriságú kiad-
vány, amely utcaszinten tartalmazza az ingatla-
nok értékét az Illetékhivatalhoz benyújtott
adásvételi szerzõdések alapján. Az önbevallás-
sal elkerülhetõ az a szubjektivitásból fakadó
probléma, hogy egy állami hatóság néhány –
szükségszerûen elégtelen és a legtöbb adózó
szerint igazságtalan – paraméter alapján állapít-
sa meg igen komplex javak, lakások millióinak
egzakt értékét; ugyanakkor az APEH-négyzet-
méterár iránymutatása horgonyt jelentene.

1. táblázat

INGATLANADÓ A VILÁGBAN                              

Ország Adó mértéke Ország Adó mértéke
Ausztria 0,2–1,0% Bulgária 0,0015

Egyesült királyság évente megállapított Csehország 1–10 korona/m2

Franciaország bérleti díj 0,55–1,8% Észtország 0,1–2,5%

Írország 0,3–1,2% Horvátország –

Japán 1,4–2,1% Lengyelország 0,54 PLN/m2

Kanada 3% Lettország 0,15%

Németország 0,6–3,0% Litvánia 1–1,5%

Olaszország 0,4–0,7% Románia 4000–5900 RL

Portugália 0,8–1,0% Szlovákia 1–4,5 SKK/m2

USA változó Szlovénia nem egységes

Forrás: index.hu gyûjtés
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Az önbevallás a következõképpen mûköd-
(het)ne: az APEH által adott kerületre, megyé-
re meghatározott irányár alapján a tulajdonos
eldönti, hogy elfogadja-e az irányárat adóalap-
ként. 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, pél-
dául 20 százalék, nagyobb mértékben eltér a
szakértõi ingatlanbecsléstõl, akkor a különbö-
zetet – egyéb adókülönbözetekhez hasonlóan –
adóbírsággal súlyosbítva kell megfizetnie. Mi-
vel a tulajdonosok az adóbevalláskor gyakorla-
tilag nem tudnak egymással kooperálni, az
APEH az adóbevallások ellenõrzésekor kiszûr-
heti azokat a bevallásokat, amelyek extrém
mértékben eltérnek az adott utca, terület átlag-
árától, illetve a KSH ingatlanáraitól. A beveze-
tést követõ évektõl további kontrollt jelent,
hogy az adózóknak idõben is konzisztensnek
kell lenniük: nehezen indokolható az adóható-
ság felé, ha egyik évrõl a másikra – a piaci folya-
matoktól elszakadva – jelentõsen csökken egy
lakás bevallott értéke.

Az adózó által megállapított ingatlanérték
bevallása – egyéb jövedelemelemekhez és adó-
kedvezményekhez hasonlóan – az szja-bevallá-
son keresztül történ(het)ne. Amennyiben az
adóbevallást a munkáltató készíti, akkor az
egyéb jövedelmek és kedvezmények (önkéntes
nyugdíjpénztári befizetések stb.) mellett az in-
gatlanvagyonáról is nyilatkozni kell. Azon adó-
zók esetében, akik az szja-bevallásukat önálló-
an készítik, egyszerûen beírják az szja-bevallás
megfelelõ sorába az ingatlan értékét és a számí-
tott ingatlanadó nagyságát.

Ha az ingatlanadó nagysága nem haladja meg
az szja-kötelezettséget, akkor az adózónak
nem keletkezi többletadó-fizetési kötelezettsé-
ge. Ha azonban az ingatlanadó nagysága meg-
haladja az szja-fizetési kötelezettségét, akkor a
már befizetett szja és az ingatlanadó közötti
különbözetet az adózónak be kell fizetnie.      

Adminisztratív oldalról elképzelésünk leg-
fõbb erénye egyrészt az, hogy kis erõforrással
lehet a valós piaci árak alapján kivetni az ingat-
lanadót, ugyanakkor könnyû a legkirívóbb sza-
bálytalanságokat kiszûrni. Másrészt nincs
szükség egy új adófajta bevezetéséhez szüksé-
ges procedúrákra, hiszen ebben az esetben csak
egy „új sor” jelenik meg az szja-bevallásban.
Fontos továbbá hozzátenni, hogy az ingatlan-
adó 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 adóbevé-
tel meghatározásához az adóköteles ingatlan-
vagyon nagyságát kell meghatározni. Számos
verzió látott napvilágot a különféle adómen-
tességekrõl. E szerteágazó mentességi kérdé-
sek kezelhetõ mértékben tartásához a lehetsé-
ges 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 adó-
köteles; 

•csak a 10 millió forint feletti ingatlanadó-
köteles, illetve 

•csak a 20 millió forint feletti ingatlanadó-
köteles.

Az adózó személyét tekintve is három esetet
különböztetünk meg: nincs alanyi mentesség,
nyugdíjasok adómentessége és végül nyugdíja-
sok adómentessége, plusz a korábban vázolt,
szja-ból levonható ingatlanadó. A nyugdíjasok-
nak adott mentesség elvileg vezethetne adóel-
kerüléshez. Egyrészt a jelenleg is érvényben lé-
võ átírási illeték ezt mérsékli, másrészt lehetõ-
ség 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 kö-
vetkezõ módon számítottuk. A rendelkezé-
sünkre 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 ingatlan-
vagyonból történõ kiszûréséhez feltételeztük,
hogy a nyugdíjasok ingatlanjai a 30 millió fo-
rint alatti kategóriába tartoznak, azon belül pe-

dig az ingatlanok eloszlásával azonos eloszlást
követnek, azaz a nyugdíjasok által lakott ingat-
lanokat a 30 millió forint alatti ingatlanok ará-
nyával osztottuk szét [lásd 2. ábra (a) panel],
majd ezt az eloszlást kivonjuk a teljes lakásva-
gyonból [2. ábra (b) panel]. Az eredményül
kapott lakásvagyon nagyságát a 2. táblázat 
3. oszlopa tartalmazza.

A nyugdíjas-adómentességgel kapott ingat-
lanvagyon-eloszlás az alapja a nyugdíjas-adó-
mentesség plusz az szja-val kombinált ingatlan-
adóhoz tartozó ingatlanvagyon meghatározásá-
nak. Sajnos nem rendelkezünk részletes ke-
resztmetszeti jövedelem-vagyon adatokkal,
amely alapján pontosan számítható lenne azon

2. ábra

ADÓMENTESSÉGEK HATÁSA A LAKÁSVAGYON ELOSZLÁSÁRA (2005)

a) Nyugdíjasok tulajdonában lévõ ingatlanok
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ingatlanvagyon nagysága, amely nem „terhelt”
szja-kötelezettséggel. Ha nem lenne adóeltit-
kolás, 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 arányo-
san csökkentjük az szja-bevallók tulajdoná-
ban lévõ lakásvagyonnal. Nyilvánvaló, hogy
ebben az esetben lefelé torzított a becslésük,
ugyanis magasabb jövedelmek esetén na-
gyobb a valószínûsége és a mértéke az adóel-
titkolásnak (2. táblázat, utolsó oszlopának ala-
csonyabb értéke).

Második esetben felhasználjuk, hogy ideális
esetben az szja-bevallók jövedelem- és ingat-
lanvagyon-eloszlása szoros kapcsolatban van,
azaz azok, akik jövedelmeiket eltitkolják, be-
vallott jövedelmük alapján alacsony értékû in-
gatlanban laknak. Valóságban azonban a beval-
lott jövedelemhez képest lényegesen magasabb
értékû ingatlant tulajdonolnak, így ha a
jövedelemeloszlás alapján számított „ingatlan-
eloszlást” kivonjuk a tényleges ingatlanva-
gyon-eloszlásból, akkor megkapjuk a jöve-
delemmel összhangban nem álló ingatlanelosz-
lást. Például, ha egy minimálbéren bejelentett
személy 200 milliós ingatlanban lakik, akkor a
jövedelme alapján mondjuk egy 5 milliós lakás-
ban lakna. Ezt az 5 milliós ingatlant kivonjuk a

lakásvagyonból, hiszen ez jövedelemmel/szja-
val fedezett. A maradék 195 millió értékû in-
gatlanvagyon, ami nincs szja-val fedezve,
bennmarad az ingatlanvagyon-eloszlásban, az-
az megjelenik többletbevételkent. Az szja-be-
vallással összhangban álló ingatlanvagyon
meghatározásához a minimum-maximum-jö-
vedelmet a minimum-maximum-lakásvagyon
lépcsõivel osztjuk szét, így olyan jövedelem-
kategóriákat kapunk, amelyek sávjai meg-
egyeznek az ingatlanvagyon sávjaival. Ezek
alapján meghatározzuk hány szja-fizetõ talál-
ható 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 adóel-
titkolás feltevéshez képest magasabb ingatlan-
vagyont kapunk (2. táblázat, utolsó oszlopá-
nak magasabb értéke).

Fontos ismét kiemelni, hogy a kombinált
szja-ingatlanadó rendszerében csak annak ke-
letkezik többletadó-fizetési kötelezettsége,
akinek jövedelme, így szja-kötelezettsége nincs
összhangban ingatlanvagyonával.

AZ ADÓ MÉRTÉKE ÉS A VÁRHATÓ 
ADÓBEVÉTEL 

A bemutatott 6 adómentességi kategória, illet-
ve az ingatlanadókulcs nagysága rengeteg vari-
ációs lehetõséget eredményez. Mielõtt rátér-

2. táblázat

INGATLANVAGYON, 2005
(milliárd forint)

Ingatlanadó alapja Adóalanyok mentessége
Nincs Nyugdíjasok Nyugdíj + szja

Teljes lakásvagyon 42 148 29 957 13 319–18 871

10 millió forintnál értékesebb ingatlan vagyon 22 831 16 670 7 412–15 530

20 millió forintnál értékesebb ingatlan vagyon 7 944 6 429 2 859–5 961
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nénk ezen variációkhoz tartozó  adóbevételek
becslésére, nagyságára, érdemes néhány szót
ejteni az ingatlanadókulcs nagyságáról. Köz-
gazdasági elméletben alkalmazott no-arbitrage
feltétel miatt egy egységnyi pénzügyi és reál-
eszköz hozama egyenlõ, azaz a pénzügyi be-
fektetések kamata egyenlõ az ingatlanokon el-
érhetõ 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 torzí-
tani a különbözõ befektetési/megtakarítási
formák szerkezetét, akkor nem lehetséges
ezen eszközök adóztatási mértékét egymástól
függetlenül meghatározni. Mivel Magyaror-
szágon a pénzügyi megtakarítások kamatadó-
val terheltek, így az ingatlanadókulcs „semle-
ges” mértékének meghatározása már nem
„szabad paraméter”, ugyanis az ingatlanadó-
kulcs a kamat és a kamatadó szorzatával kell,
hogy egyenlõ legyen. 20 százalékos kamatadó
és a jegybanki alap alapján az ingatlanadó sem-
leges értéke 1,6 százalék. 

Az említett adómentességi variáció által 
generált várható adóbevételek nagyságát leg-
könnyebben a személyi jövedelemadó nagysá-
gához viszonyítva lehet felmérni. A legszem-

léletesebb mérõszám az az ingatlanadókulcs,
ahol az ingatlanadóból származó bevétellel
éppen ki lehetne váltani a személyijövedelem-
adó-bevételeket.

A táblázat alapján már számolható az ingat-
lanadó várható bevétele különbözõ adókul-
csoknál (a számítás részletes eredményeit az
anyag végén levõ 3. táblázatban is bemutatjuk).

A 2. ábra baloldali grafikonjából két fontos
megállapítást tehetünk. Egyrészt a teljes ingat-
lanvagyon adóztatása körübelül 3 százalékos
ingatlanadókulcs esetén eredményezne a sze-
mélyi jövedelemadóval azonos bevételt. Más-
részt az ingatlanokra vonatkozó bármely érték-
határ jelentõsen csökkenti a várható adóbevéte-
leket. A nyugdíjasok és a 20 milliónál alacso-
nyabb értékû ingatlanok adómentessége esetén
a várható adóbevétel, a köztudatban forgó 0,25
százalékos adókulcs esetén már rendkívül ala-
csony (részletes számadatokat lásd a függelék-
ben 3. táblázat).

A következõkben bemutatjuk mennyi lenne a
többletadó-bevétel, ha az ingatlanadó az szja-ból
levonható lenne. Ahogy már korábban említet-
tük, ekkor olyan adóalanyok is részt vállalnak a
közteherviselésbõl, akik nem rendelkeznek „lát-
ható” jövedelemmel, illetve jövedelmük nem áll

3. ábra

INGATLANADÓ-BEVÉTELEK  

Nincs alanyi mentesség Nyugdíjasok adómentességével
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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 szja-
val kombinált ingatlanadóból, de a jövedelmek
eloszlásának ferdesége miatt a nagyobb értékû
lakások után fizetett adó aránya jelentõsen
megnõ az adóbevételen belül. Másként fogal-
mazva a 10, illetve 20 milliós értékhatár kevés-
bé csökkenti a várt adóbevételt.

NÉHÁNY ZÁRÓ GONDOLAT

Elemzésünk hangsúlyozottan közgazdasági
irányból közelítette meg az ingatlanadó kérdé-
sét. Fontos azonban egyúttal felhívni a figyel-
met arra, hogy a gyakorlati bevezetéshez szá-
mos további részletet is tisztázni kell. Ezek kö-
zül kiemelhetõ a földhivatalok és az APEH kö-
zötti együttmûködés, hogy biztosítva legyen a
két adatbázis naprakész összekapcsolása és ez-

zel párhuzamosan megfelelõ kapacitás álljon
rendelkezésre a bevallások ellenõrzésére. Jogi
szempontból fontos kérdés a nyugdíjasok kö-
rének definiálása (például a rokkantnyugdíja-
sok státusza), illetve a társtulajdonosok adófi-
zetési 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 vagyontár-
gyakhoz hasonlóan, mint például gépjármûadó,
lehetséges a munkanélküli státuszt figyelmen
kívül hagyni. Ugyanakkor elképzelhetõ a re-
gisztrált munkanélküliségi periódusra adómen-
tességet biztosítani. Ebben az esetben, a nyug-
díjasok mentességéhez hasonlóan, célszerû
olyan ösztönzõket kialakítani, amely megaka-
dályozza az ingatlanok tömeges átírását mun-
kanélküli családtagokra. Kérdés továbbá a nem
lakás céljára szolgáló ingatlanok (például nyara-
lók) kezelése az ingatlanadó rendszerében.

4. ábra

SZJA-VAL KOMBINÁLT INGATLANADÓBÓL SZÁRMAZÓ TÖBBLETBEVÉTELEK  

0

200

400

600

800

1000

0 1 2 3 4 5

Ingatlanadó mértéke (%)

Összes ingatlan
> 10mFt
> 20mFt

m
illi

ár
d 

H
U

F



473

KÖZPÉNZÜGYEK – Adópolitika és adórendszer

FÜGGELÉK

3. táblázat

INGATLANADÓ-BEVÉTEL
(milliárd forint)

Ingatlan- Ingatlanadó-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

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 foglal-
kozik a jövedelmet és a vagyont terhelõ adók össze-
hasonlításával (lásd például Atkinson és
Stiglitz,1980; Cremer és szerzõtársai, 2001; Gordon,
2000, 2003; Makoto, 2007), azonban ennek bemuta-
tására ebben az írásban nem vállalkozunk. Robosztus

állítás azonban, hogy olyan országokban, ahol a jöve-
delmek jelentõsebb része láthatatlan marad, közgaz-
daságilag racionális a jobban ellenõrizhetõ tételek,
például a fogyasztást és a vagyont terhelõ adók ará-
nyát 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 ala-
pozni.
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A

Halmosi Péter 

A személyijövedelemadó-
rendszer helyzete és aktuális
kérdései a fejlett országokban

A munkavállalók számára manapság talán legis-
mertebb 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 közfel-
adatok finanszírozási forrásának biztosítása, az or-
szág versenyképességének javítása, illetve a jövede-
lemkülönbségek meghatározott szempontok szerin-
ti mérséklése, illetve megszüntetése.

A személyi jövedelemadó valóban rendkívül fon-
tos szerepet tölt be valamennyiünk életében. Ahhoz,
hogy egy-egy ország személyijövedelemadó-rendsze-
rének átalakításai mögötti érveket, vitákat megért-
sük, szükség van arra, hogy áttekintsük: milyen át-
alakuláson ment keresztül a személyi jövedelemadó
az elmúlt évtizedekben az egyes országokban. Jelen
tanulmány a bevételek alakulásával kapcsolatos fej-
lemények bemutatását követõen a kormányzatok
által mérlegelendõ legfontosabb kérdéseket, illetve
az azokra adható válaszokat mutatja be.

A SZEMÉLYIJÖVEDELEMADÓ-BEVÉTEL
ALAKULÁSA

A személyi jövedelemadó adóbevételeken belü-
li aránya 1965 és 2003 között alapvetõen stabil
volt. 1965-ben az OECD-országokra számított

átlagérték 26,1 százalék volt, majd enyhe emel-
kedés után egészen az 1990-es évek elejéig 30
százalék körül alakult. Az 1990-es években né-
mi 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 sze-
mélyi jövedelemadó adóbevételeken belüli ará-
nya 1965 és 2003 között ellentétes irányú ten-
denciákat mutat az egyes országoknál. Kanadá-
ban 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 Hollan-
dia 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 kom-
penzálása 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 vi-
szonyított aránya átlagosan 12,2 százalékról 10,7
százalékra csökkent a világ országaiban. A lát-
szólagos stabilitás ellenére a világ egyes régiói-
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ban lényeges eltéréseket tapasztalunk. Észak-
Amerikában az arány 11,6 százalékról 11,8 szá-
zalékra nõtt csupán, ami igen közel van az átlag-
hoz. Ázsiában – Dél-Koreát kivéve – enyhe
csökkenés következett be: míg 1986–1990 átla-
gában 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-Euró-
pában a vizsgált idõszak alatt nagyjából 9 száza-
lék 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 viszo-
nyított bevételek aránya 1986–1990 között 18,3
százalék volt, ami 2001–2002-re 16,8 százalékra
mérséklõdött (OECD, 2006).

A személyijövedelemadó-bevétel eme inga-
dozása a nemzetközi gazdasági környezet vál-

tozásaira adott eltérõ állami reakciókat tükrözi.
Érdemes ezért megvizsgálni, milyen szempon-
tokat kellett figyelembe venniük az államoknak
az elmúlt évtizedekben a nemzeti adórendszer
átalakítása során. A teljes adórendszer átalakí-
tásával kapcsolatos kérdések bemutatása meg-
haladja jelen tanulmány kereteit, így a követke-
zõkben csak a személyijövedelemadó-rendszer
átalakítása során felmerülõ kérdéseket mutat-
juk be. A különbözõ kérdések legegyszerûbben
koncepcionális és gyakorlati szempontok sze-
rint csoportosíthatók.

A SZEMÉLYIJÖVEDELEMADÓ-RENDSZER
ÁTALAKÍTÁSÁNAK KONCEPCIONÁLIS
KÉRDÉSEI

A személyijövedelemadó-rendszerrel kapcsola-
tosan koncepcionális kérdésnek tekinthetjük a
következõket:

1. ábra

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

(százalék)

Forrás: OECD, 2006, 16. oldal

Adóbevételeken belüli arány
GDP-hez viszonyított átlag (OECD)

GDP-hez viszonyított arány
Adóbevételen belüli arány átlaga (OECD)
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•horizontális és vertikális egyenlõség foko-
zása;

•jövedelmek közös, illetve elkülönült adóz-
tatása;

•adónem szabályozásához kapcsolódó haté-
konyság növelése;

•kormányzati szintek közötti pénzügyi kap-
csolatok harmóniája;

•nyugdíjak adóztatása;
•tõke- és munkajövedelmek eltérõ adóztatása.
Az IMF és az OECD számos tanulmánya

felhívja a figyelmet, hogy ezen kérdések meg-
válaszolása az adórendszerrel kapcsolatos vala-
mennyi 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 kifo-
lyólag a legalkalmasabb adónem a különbözõ
társadalmi csoportok közötti egyenlõség megte-
remtésére. 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 adó-

1. táblázat

A GINI-EGYÜTTHATÓ VÁLTOZÁSA 27 OECD-ORSZÁGBAN

Jelentõs Közepes Enyhe Nincs Enyhe Közepes Jelentõs 
hanyatlás hanyatlás hanyatlás változás erõsödés erõsödés erõsödés

1975–1985 Görögország Finnország Kanada Hollandia Amerikai Egyesült 

Egyesült Királyság

Államok

1985–1995 Spanyolország Ausztrália Ausztria Belgium Csehország Olaszország

Dánia Kanada Németország Finnország Mexikó

Franciaország Luxemburg Magyarország Új-Zéland

Görögország Japán Hollandia Törökország

Írország Svédország Norvégia

Portugália

Egyesült

Királyság

1995–2000 Mexikó Franciaország Ausztrália Ausztria Finnország

Törökország Írország Csehország Kanada Svédország

Lengyelország Németország Dánia

Olaszország Görögország

Luxemburg Japán

Hollandia Norvégia

Új-Zéland Egyesült

Portugália Királyság

Egyesült 

Királyság

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 vi-
szont csak 5 országban nõtt a jövedelemegyen-
lõtlenség. 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 transzferek-
kel igyekeztek enyhíteni. Az államok szem-
pontjából komoly jövõbeli konfliktusokra utal
az idõsek és a fiatalok, továbbá a családosok és
a gyereket nem vállalók közötti személyes jö-
vedelemkülönbség erõsödése. Amint azt a ké-
sõbbiekben látni fogjuk, a jövedelemkülönbsé-
gek mérséklése nem mindig egyeztethetõ össze
egyéb (például versenyképességi) szempontok-
kal, elõrevetítve annak valószínûségét, hogy az
adórendszerek jövõbeli átalakítása során a vál-
toztatások nem feltétlenül tükrözik vissza az
egyenlõséget. A családok adózás szempontjá-
ból 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 sze-
mélyijövedelemadó-rendszer kialakítása során
más adójogszabályok (például társasági nyere-
ségadóról, osztalékadóról szóló törvények stb.)
bizonyos tartalmi elemeit (például adókulcs,
adóalap) átveszi-e. Ez alapvetõen meghatározza
azt is, hogy a kormányzat a tõke- vagy a munka-
jövedelmek adóztatása révén kíván-e inkább be-
vételekhez jutni. A különbözõ típusú jövedel-
mek egységes adóztatása évtizedekig népszerû
volt a világon, a tõke szabad áramlásához köthe-
tõ problémák azonban szükségessé tették ennek

újragondolását. Az 1950-es években Észak-Ame-
rikában végzett kutatások rámutattak, hogy a he-
lyi kormányzati adópolitika kialakítása során el
kell kerülni a hasonló településekhez képest ki-
ugróan magas adóterheltséget, mivel ennek hatá-
sára az adófizetõk elvándorolhatnak a település-
rõl (Tiebout, 1956). Tény, hogy a világban az el-
múlt évtizedekben érzékelhetõen megnõtt az
adófizetõk mobilitása, amit a központi kormány-
zati adópolitikában is figyelembe kell venni. Úgy
véljük, a figyelem az 1990-es évek pénzügyi vál-
ságait követõen tovább fokozódott. Ennek bizo-
nyítékául szolgál, hogy a világ országaiban
1986–1990 között a jövedelemadó-bevételek fo-
gyasztásiadó-bevételekhez viszonyított aránya
2,7 volt, míg 2002-ben csak 2,4 (Zee, 2005, 46. ol-
dal), vagyis az államok igyekeznek a munkaválla-
láshoz kapcsolódó terheket mérsékelni.

A különbözõ jövedelmek közös adóztatásá-
nak elve tükrözõdik vissza az egykulcsos, úgyne-
vezett flat tax típusú adórendszerekben is. A so-
káig csak adóparadicsomokban használt technika
az 1990-es években Kelet-Európában is népsze-
rûvé vált: Észtország és Lettország 1994-ben,
Litvánia 1997-ben, Oroszország 2001-ben, Szlo-
vákia és Ukrajna 2004-ben, Grúzia és Románia
2005-ben vezettek be flat tax típusú adórendsze-
reket (Fuest és társai, 2007). Az ehhez fûzõdõ
remények azonban egyelõre nem annyira jelen-
tõsek, hogy Nyugat-Európa számára is követen-
dõ például szolgáljanak. A sikerességgel kapcso-
latosan ugyanis kevés empirikus bizonyíték áll
rendelkezésünkre, az egyes országokra készített
tanulmányok a gazdasági növekedés, foglalkoz-
tatási helyzet, beruházások alakulása tekinteté-
ben eltérõ, idõnként ellentmondó következteté-
sekre jutottak (Browning és társa, 1985).

Az adónem szabályozásának 
hatékonysága

A személyi jövedelemadó kulcsának és alapjá-
nak változtatása az adózók várható reakciója
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miatt jelent koncepcionális kérdést. A változta-
tások elõtt érdemes megvizsgálni legalább két
dolgot. A munkaerõ-kínálat elaszticitásának
vizsgálata során a kormánynak elõre látnia kell,
hogy az adóteher növelésére a munkakínálatu-
kat hogyan módosítják a munkavállalók. Min-
denképpen érdemes elkerülni azokat a helyze-
teket, amikor a munkavállalók egészére nézve a
munkakínálat csökken vagy a feketegazdaság
irányába növekszik. Ha egy országban a szemé-
lyijövedelemadó-rendszer hatálya alatt adóztat-
nak bizonyos tõkejövedelmeket (kamat, oszta-
lék, tõkenyereség), az adóteher változtatása
mind a megtakarítások alakulására, mind pedig
a befektetések megtérülésére kihat a kamate-
laszticitás 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 bevé-
teli 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 or-
szágában a központi és a szubnacionális kor-
mányzati szintek között megosztott adó, ami-
nek oka egyrészt az, hogy a munkaerõ mobili-
tása szempontjából egyformán érintett mind-
két kormányzati szint, másrészt, hogy a szemé-
lyi jövedelemadó egyszerre szolgálhatja mind-
két 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 kor-
mányzatok dönthettek. A megosztást alkalma-

zó országok közül a helyi kormányzati szint
személyijövedelemadó-bevételbõl való részese-
dése 2000-ben Svédországban volt a legmaga-
sabb (82,7 százalék) és Dél-Koreában volt a
legalacsonyabb (11,5 százalék). Az adóbevéte-
lek megosztása szempontjából az országok két
csoportba sorolhatók. Az elsõ csoportba azok
az országok tartoznak, amelyekben külön-kü-
lön vet ki adót a személyes jövedelmekre a köz-
ponti, illetve a helyi kormányzati szint. A má-
sik csoportot azok az országok alkotják, ame-
lyekben a központi kormányzatnak van csak
adókivetési joga, a beszedett adó elõre megha-
tározott arányát azonban átengedi a helyi kor-
mányzati szintnek. Eme két megközelítés kö-
zötti döntést alapvetõen az adó beszedésével
kapcsolatos költségek alakulása határozza meg.
Az adóterheltség versenyképesség miatt törté-
nõ csökkentése, a különbözõ nemzetközi szer-
zõdésekben vállalt kötelezettségek (például fis-
kális konvergencia) az 1990-es években kiélez-
te a központi és a helyi kormányzati szintek
közötti fiskális konfliktusokat, ami kihatott a
személyijövedelemadó-bevételek megosztására
is. A kormányzati szintek közötti fiskális konf-
liktusok miatt ma már nem szabad azonban fi-
gyelmen kívül hagyni azt a szempontot sem,
hogy a nagyobb fokú helyi pénzügyi autonó-
mia révén transzparensebbé válhat a helyi szint
gazdálkodása, ami a kormányközi konfliktuso-
kat is csökkentheti. A bevételek szedésével
kapcsolatos jogosítványok decentralizálása ez-
által 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. Szá-
mos országban alkalmazzák például azt az el-
vet, hogy ha a nyugdíjas munkát vállal, akkor
nyugdíját az adóköteles jövedelmek között ki
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kell mutatni, de ennek adóját nem kell megfi-
zetni. Ebben az esetben elõfordulhat, hogy a
munkajövedelmek egy része magasabb adó-
kulcs szerint fog adózni. Mivel manapság már
szinte minden országban mûködik magán-
nyugdíj-biztosító, a nyugdíjcélú befizetések, il-
letve a nyugdíjbiztosító-társaságok befekteté-
seinek adóztatása kapcsán a késõbbi nyugdíjak
esetleges adóztatása ismét napirendre kell ke-
rüljön. A nyugdíjak adóztatása tehát egy sokkal
szélesebb problémakör, az életpálya-befekteté-
sek adóztatása kapcsán merül fel. Az egyének
nyugdíjbiztosító-társasághoz fûzõdõ kapcsola-
ta az életpálya szempontjából 3 szakaszra bont-
ható: 

befizetési szakasz, amely során a befizeté-
seket a legtöbb ország jogszabályai különféle
kedvezményekkel ösztönzik;

befektetési szakasz, amely során a bizto-
sító az elért hozamokból egyes országokban
jogszabályok alapján adót fizet;

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 igény-
bevétele esetén a nyugdíjak adómentessége ak-
kor is elkerülhetõ, ha a biztosítótársaság a be-
fektetések 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 vonu-
lást pénzügyileg szankcionálni kell.

A TÕKE- ÉS MUNKAJÖVEDELMEK 
ELTÉRÕ ADÓZTATÁSA

A kamat, osztalék, illetve tõkenyereség adózta-
tására bizonyos esetekben megkülönböztetett

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, illet-
ve kedvezmény. A jelzáloghitel-kamatok példá-
ul egyes országokban levonhatók a munkaválla-
lók adóalapjából a lakáscélú megtakarítás támo-
gatása érdekében.

Osztalékfizetés kapcsán az elmúlt évtizedek-
ben az osztalék utáni társasági nyereségadó és a
személyi jövedelemadó integrálása került a kor-
mányzati figyelem középpontjában. Az integ-
rálás mellett érvelõk legfontosabb érve az, hogy
a vállalatok adóztatása során nem lehet figyel-
men kívül hagyni a részvényesek adóztatását. 
A két adónem integrációjának hiánya ugyanis a
tõkeköltségek növelésén keresztül rontja a tõ-
ketulajdonosok befektetési hajlandóságát. Az
integráció ellenzõi szerint azonban a vállalat a
részvényesektõl elkülönülõ, önálló jogi sze-
mély. 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 ket-
tõs adózásának elkerülését a jogszabályok
mindazonáltal nem is teszik lehetõvé. Ezekben
az országokban az elmúlt években egyre gyako-
ribbá váltak a különféle kedvezmények. Az
osztalékjövedelmekre alkalmazandó kedvez-
ményes 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 meg-
egyezõ kamatmentes hitelt kapnak az adóév 
végéig (lásd Amerikai Egyesült Államok,
Ausztrália). 

A tõkenyereségek adóztatása során a legfon-
tosabb kérdés az, kívánja-e a kormányzat a be-
fektetéseket azok idõtávja szerint diszkriminál-
ni. A hosszú távú befektetéseken elérhetõ nye-
reségek 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 kor-
mányzati álláspont kialakítását követõen a kö-
vetkezõ gyakorlati kérdések merülnek fel a sze-
mélyijövedelemadó-rendszerrel kapcsolatosan: 

•adókulcsok száma és nagysága;
•társadalombiztosításijárulék- és személyi-

jövedelemadó-teher kapcsolódása;
•adósávok infláció miatti indexálása;
•adóalanyok köre;
•mentességek és kedvezmények.
Elsõ látásra ezek a kérdések egyszerûnek

tûnnek, nem szabad azonban eltekinteni a kon-
cepcionális elemekhez való visszacsatolástól. 
A különféle kedvezmények, mentességek rend-
szerének kidolgozása során például ügyelni kell
arra, hogy a javasolt megoldás összeegyeztethe-
tõ-e a vertikális egyenlõséggel kapcsolatosan
kitûzött kormányzati céllal.

Az adókulcsok száma és nagysága

Az adókulcsok számának komplexitását talán
az bizonyítja legjobban, hogy az elmúlt évek-
ben néhány ország – köztük Magyarország is –
az alacsonyabb jövedelmûek támogatását úgy-
nevezett mentességi küszöb bevezetésével biz-
tosította (Magyarországon a mindenkori mini-
málbér összegéig, más országokban jellemzõen
egy konkrét jövedelemszintig). Mivel a vertiká-
lis egyenlõség eléréséhez a mentességi küszöb
rendszerint nem elegendõ, további 1-2 adókul-
csot 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 legma-
gasabb adókulcs nem szabad, hogy sokkal ma-
gasabb legyen, mint a társasági nyereségadó
kulcsa. Ennek oka az, hogy a jelentõs adóteher-
eltérés ösztönözheti a magasabb jövedelmûeket
arra, hogy munkajövedelmüket tõkejövedelem-
mé alakítsák át.

A társadalombiztosításijárulék- 
és személyijövedelemadó-teher 
kapcsolódása

A téma indokoltságát az adja, hogy az elmúlt
években az adóterheltség körüli viták során be-
bizonyosodott, a személyi jövedelemadó kul-
csát nem lehet a társadalombiztosítási járulék-
kulcstól elkülönítetten kezelni. Az együttes ke-
zelésnek több oka van: egyrészt a társadalom-
biztosítási járulék igen szorosan kapcsolódik a
munkajövedelmekhez, másrészt – a személyi
jövedelemadóval ellentétben – minden ország-
ban csak egyetlen társadalombiztosítási járu-
lékkulcs létezik, ami tehát csökkenti a jövede-
lemadó-rendszer progresszivitását. Az elvá-
laszthatatlanságot támasztja alá az OECD
2006-os tanulmánya, amikor rámutat, hogy a
személyijövedelemadó-kulcsok csökkentése
2000 és 2005 között Japán, Törökország, Kana-
da és az Egyesült Királyság esetében a társada-
lombiztosítási járulékkulcsok ennél nagyobb
mértékû emelése mellett következett be
(OECD, 2006, 18. oldal). Az egyes államok te-
hát a kiesõ bevételeket járulékbefizetésekbõl
igyekeztek pótolni.

A személyijövedelemadó- és a társadalom-
biztosításijárulék-teher kapcsolódását a külön-
bözõ jövedelemcsoportok szempontjából is
vizsgálhatjuk. Az átlagjövedelemmel rendelke-
zõknél a személyi jövedelemadó és a társada-
lombiztosítási 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 Törökor-
szág és Japán esetében. Ugyanebben az idõ-
szakban az átlagjövedelem 67 százalékát kere-
sõk esetében az együttes adóteher 5 százaléknál
nagyobb mértékben csökkent Franciaország-
ban, Magyarországon és Szlovákiában, és 3 szá-
zaléknál nagyobb mértékben nõtt Japánban és
Mexikóban. Az átlagjövedelemnél 67 százalék-
kal többet keresõk esetében az ilyen módon
számított adóteher Szlovákiában 4,8 százalék-
kal, Írországban 3,2 százalékkal csökkent, vi-
szont Törökországban 9,5 százalékkal, Görög-
országban pedig 5,2 százalékkal növekedett a
vizsgált idõszakban. Látható tehát, hogy az
adóterhek változása az egyes jövedelemcsopor-
tok esetében csupán néhány országban tekint-
hetõ jelentõsnek.

Az adósávok infláció miatti 
indexálása

Ha az szja-sávhatárokon a kormányzat több
éven át nem változtat, az azonos reáljövedel-
mûek számára a határadókulcs növekszik, hi-
szen nominális jövedelmük az inflációnak meg-
felelõen növekszik. A magas inflációjú orszá-
gokban ezért ennek elkerülése érdekében inde-
xálják 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 alkal-
mazó országokban a személyi jövedelemadó
alanyainak körével kapcsolatos viták manapság
az egyén és a család körül forognak. Néhány
ország (például Németország, Belgium, Gö-
rögország, Portugália) a családok helyzetén az-

által is igyekszik segíteni, hogy lehetõvé teszi a
házastársak által megszerzett jövedelmek meg-
engedett arányban való megosztását. Az ilyen
típusú rendszerek a jövedelmek aggregálása mi-
att rendszerint az egyéni adófizetõkétõl maga-
sabb 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 támogatá-
sokkal képzelik el.

Mentességek és kedvezmények

A személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó legál-
talánosabb kedvezmény az, ha az adófizetõ bi-
zonyos 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 ál-
lam. A célzott támogatások esetében ezzel
szemben az államot a támogatás nyújtására va-
lamilyen speciális szempont vezérli. Manapság
jellemzõen a szociális, illetve a tevékenységtá-
mogató (például orvosi segédeszközök vásárlá-
sának támogatása) szempontok jelennek meg.
Mivel ez utóbbi jelentõs adminisztrációs költ-
séggel járhat, megfontolandó valamilyen ku-
ponrendszer bevezetése. 

Mind az általános, mind a célzott kedvez-
mények biztosíthatók levonások, illetve adó-
hitel-konstrukciók formájában. Többkulcsos
személyijövedelemadó-rendszer esetén az
adólevonás adófizetõi szempontból való érté-
kességét az határozza meg, hogy õ maga me-
lyik adósávba esik. Az értékesség annál na-
gyobb lesz, minél magasabb az adósáv. Az
adóhitel lehetõsége ezzel szemben az adó-
kulcstól és az adósávtól függetlenül mindenki
számára elérhetõ. A két konstrukció közötti
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döntést illetõen nincs konszenzus a szakem-
berek között, mindazonáltal a legáltalánosabb
nézet szerint a levonást általános, az adóhitelt
pedig célzott kedvezményhez érdemes kap-
csolni. 

Amint az a 2. táblázatból látható, a szemé-
lyijövedelemadó-kulcsok átlaga 55 százalék-
ról 38 százalékra, legkisebb kulcsa pedig 19
százalékról 14 százalékra mérséklõdött 1986
és 2002 között. Az adórendszer egyszerûsö-
désére utal, hogy az egy országban alkalma-

zott adókulcsok száma 8-ról 4-re csökkent. 
A vizsgált idõszak alatt a személyi jövedelem-
adóhoz kapcsolódó kedvezmények mértéke
az egy fõre jutó átlagjövedelem 23 százaléká-
ról 36 százalékra nõtt, ami az adórendszer
progresszivitásának növekedését vonta maga
után. Az egyes országokban végrehajtott vál-
toztatások rendkívül szerteágazóak voltak,
mindazonáltal úgy véljük a változtatások mö-
götti kihívások sok szempontból közösnek
tekinthetõk. Az 1980-as és 1990-es években

2. táblázat

A KÖZPONTI KORMÁNYZATOK SZEMÉLYIJÖVEDELEMADÓ-POLITIKÁJA NÉHÁNY ORSZÁGBAN 
Maximum- Minimum- Adókulcsok Maximum- Éves 

határadókulcs határadókulcs száma határadókulcs kedvezmény
„–” társaságiadó-kulcs

1986 2002 1986 2002 1986 2002 1986 2002 1986 2002
százalékban darab százalékban egy fõre jutó 

jövedelem, %
Észak-AAmerika 43,7 33,80 23,8 13,0 8 5 –0,7 3,20 13,8 15,7

Kanada 37,4 29,00 27,5 16,0 3 4 –0,4 2,88 21,3 22,8

Egyesült Államok 50,0 38,60 20,0 10,0 12 6 –1,0 3,60 6,2 8,6
Ázsia  és  a  Csendes  

Óceán  térsége 62,8 39,80 20,3 13,9 9 4 24,2 9,80 18,5 10,4

Ausztrália 60,0 47,00 25,0 17,0 5 4 14,0 17,00 25,9 16,5

Japán 70,0 37,00 30,0 10,0 9 4 36,7 7,00 15,3 8,4

Dél-Korea 55,0 36,00 6,0 9,0 16 4 25,0 9,00 14,4 8,5

Új-Zéland 66,0 39,00 20,0 19,5 6 3 21,0 6,00 … 8,2
Nyugat-EEurópa 62,5 48,50 20,0 12,0 8 5 23,8 15,80 18,0 32,8

Franciaország … 52,75 … 7,5 … 6 … 17,32 … 17,1

Németország 56,0 51,17 … 21,06 … … 20,0 24,79 1,8 28,7

Olaszország 62,0 46,40 12,0 18,25 9 5 26,0 9,63 3,9 30,1

Hollandia 72,0 52,00 18,0 2,95 9 4 29,0 17,50 29,9 60,0

Egyesült Királyság 60,0 40,00 30,0 10,0 6 3 20,0 10,00 36,5 28,2
Kelet-EEurópa … 37,30 … 18,0 … 3 … 11,70 … 42,5

Csehország … 32,00 … 15,0 … 4 … 1,00 … 63,3

Magyarország … 40,00 … 20,0 … 3 … 22,00 … 48,5

Lengyelország … 40,00 … 19,0 … 3 … 12,00 … 15,7
Norvégia 45,2 23,90 14,9 12,9 5 3 4,5 -44,90 46,7 70,7

Dánia 39,6 15,00 14,4 5,5 3 3 –10,4 –15,00 74,9 14,0

Finnország 51,0 36,00 38,0 13,0 4 5 18,0 7,00 18,5 45,2

Norvégia 40,0 19,50 3,0 13,5 8 2 12,2 –8,50 … 112,8

Svédország 50,0 25,00 4,0 20,0 … 2 –2,0 –3,00 … 110,7
Átlag 54,9 37,60 19,1 13,7 8 4 14,9 7,80 22,6 36,0

Forrás: Zee, 2005, 48. oldal
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az országok versenyképességi pozíciójának
javítása, a demográfiai folyamatok miatt a
nagy ellátórendszerek reformjának szüksé-
gessége, a nemzetközi tõkeáramlás felerõsö-
dése 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 szü-
letett megoldások tartalmukban ezért szük-
ség szerint különbözõk, nem lehet azonban
figyelmen kívül hagyni a közös kormányzati
adópolitikai dilemmákat és az országok reak-
cióinak hasonlóságait.

A SZEMÉLYIJÖVEDELEMADÓ-
RENDSZEREK JÖVÕBELI 
VÁLTOZÁSÁNAK IRÁNYAI

Az adórendszerek hatékonyabbá tétele mindig
jelentõs költségekkel jár. A szakértõk egyetér-
tenek abban, hogy nem létezik olyan általános
modell, amelyen az országoknak a hirtelen
változó nemzetközi környezetben nem kelle-
ne változtatni. Az elmúlt idõszakban az adóel-
kerülés általánossá válása, a különbözõ jöve-
delemcsoportú egyének támogatásának igénye
miatt az adórendszerekben általános változás
volt az adókulcsok csökkentése és az adó alap-
jának szélesítése. A tõke- és munkajövedel-
mek közös vagy éppen elkülönült adóztatása,
mint a személyijövedelemadó-rendszerek
egyik fontos koncepcionális eleme ma is élénk
szakmai viták tárgya, amely során az egyes or-
szágok szakembereinek véleményei eltérõek.

A nemzetközi gazdasági környezet változásai
miatt mindazonáltal várhatóan fel fognak érté-
kelõdni az elkülönített vagy duális típusú sze-
mélyijövedelemadó-rendszerek. Mivel a mun-
kavállalók a fejlett országokban egyben tõke-
tulajdonosok is, a horizontális egyenlõség
kérdése várhatóan háttérbe fog szorulni. 
A duális rendszerben ugyanis valószínûsíthetõ
a munkajövedelmek az alacsonyabb személyi-
jövedelemadó-teher miatti tõkejövedelmekké
való átalakítása, ami gyengíti az adórendszer
horizontális és vertikális egyenlõségét. A duá-
lis személyijövedelemadó-rendszer bevezeté-
sében élen járó skandináv országok példáját
egyelõre nem követik az országok, több eset-
ben megfigyelhetõ azonban úgynevezett fél-
duális rendszerek felé való elmozdulás (példá-
ul személyes tõkejövedelmek bérjövedelmek-
nél 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 je-
lentõs adminisztrációs kiadásokat takaríthattak
meg, a flat tax típusú megoldások az adóteher
megosztásának igazságosságát rontották (Erõs
és társa, 2006). A flat tax típusú rendszerek jö-
võbeli elterjedését alapvetõen meghatározza,
hogy nem tudja megakadályozni a munkajöve-
delmek tõkejövedelmekké való átalakítását, hi-
szen a társadalombiztosítási járulékok integrá-
lása magasabb adókulcsot igényelne. A mobil
adóalapok alacsony adóztatásának igénye miatt
azonban erre a legtöbb országban valószínûleg
nem fog sor kerülni.
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A

Lakatos Mária

A magyar adófizetõk 
magatartásának változása 
az szja- és a tb-változások
tükrében, 1995–2006
A magyar szakirodalom eddig nem foglalkozott a
hazai modell matematikai alapon történõ leírásá-
val, 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. Ép-
pen ezért elsõsorban ezeket az összefüggéseket
vizsgáltam meg, amikor a személyijövedelemadó-
bevételek, az adókulcs, valamint a társadalom-
biztosítási elvonások mértékének, továbbá rend-
szerének 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, elfogadá-
sában, végrehajtásában nem különbözik a fejlett
országokban alkalmazott rendszerektõl, éppen
ezért alkalmasak az ott alkalmazott leíró módsze-
rek is a magyar szisztéma leírására. Ezt a tulaj-
donságot használtam fel, az angol – az adóterhelés
kiszámítására alkalmazott leíró – modell fölállítá-
sára és elemzésére, illetve magyarországi sajátossá-
gokat is beillesztettem a kapott összefüggésekbe. Az
angol leíró modell magyar adaptálásával lehetõvé

vált az effektív adókulcsok, az adókedvezmények
hatásának elemzése az adóbevételek szempontjá-
ból. A magyar modell annyiban különbözik az
angoltól, hogy másféle kedvezményeket alkalmaz,
illetve a kedvezmények egy része a foglalkoztatási
jogviszonytól függ: ennek megfelelõen két csopor-
tot,  az alkalmazottakét és az egyéni vállalkozókét
hoztam létre. Az adófizetõk felosztása egyrészt fog-
lalkoztatási csoport, másrészt kedvezménykategó-
riák 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 adóbevé-
telekre. Emellett a társadalombiztosítási járulék
rendszerének szigorítása erõsen az adófizetõk
számának csökkenése felé hat, beleértve a járu-
lékalap szélesítését is. Ennek alapján bármilyen
tervezett adólépést és annak hatását csakis az
ugyanabban az évben életbe lépõ tb-járulékrend-
szer változásaival együtt érdemes értékelni, hogy
a bevételi becslések egy évvel késõbb valósággá
váljanak. Ugyanakkor az adófizetõk csoportjá-
nak egy része rendkívül gyorsan alkalmazkodik a
változásokhoz, míg az állami alkalmazottak
egyetlen módon védekezhetnek, erõteljes béreme-
lést követelnek. Ezek a különbségek tükrözõdnek
a megalkotott két foglalkoztatási csoportra vo-
natkozó modellekben.
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Kiindulásként az adóterhelés nemzetközi
mutatói szerint elemzem az elmúlt csaknem
két évtized változásait. Mindegyik adónem be-
vételeinek alakulását, az adózók számának ala-
kulását vizsgálom, kiegészítve a tb-járulékrend-
szer alapvetõ leírásával is.

Folytatva a gondolatmenetet az adóterhelést
eltérõ foglalkozási csoportokra számítottam ki,
és ennek alapján mutattam be a végbement vál-
tozásokat. Az adóterhelés mutatójának angol
matematikai modelljének leírásával elemezhetõ
az egyes intézkedések hatása a határadókulcsra,
illetve a kedvezményekre.

Ezután a magyar sajátosságoknak megfelelõ-
en módosítottam a modellt és levontam az eb-
bõl 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 összehasonlítá-
sa, a mutatók alakulásából levont következteté-
sek milyen alapvetõ szemantikai problémákkal
küzdenek. Ezek megismerése és alkalmazása
már elvezet a magyar adórendszer problémái-
nak a feltárásához is.

A nemzetközi összehasonlítás egyik alap-
vetõ mutatója az effektív adókulcs, vagyis a
jövedelem hány százalékát kell adóként befi-
zetni. 

Ennek megfelelõen a jövedelem adózási szem-
pontból való meghatározása alapvetõ fontossá-
gú, de nemcsak a látható és láthatatlan jövedel-
mek miatt, hanem abból a szempontból is,
hogy léteznek-e, és ha igen, milyen arányban a
személyi jövedelemadózás alól mentesülõ jöve-
delmek. Emiatt az effektív adókulcsok össze-
hasonlítása nehézkes, hiszen nem mindegy,
hogy a bevallott vagy az összes jövedelemre a

szociális ellátásokkal növelt keresetekre szá-
moljuk-e ki az adóterhet.

Ha egyik évrõl a másikra megváltozik például a

különbözõ pénzbeni társadalmi juttatások státu-

sa, 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 aktí-

vak terhelése.

A jövedelem definiálása után az adótábla
meghatározása következik, ez általában sávosan
progresszív módon fejezi ki a mindenkori kor-
mányzat jövedelemelosztáshoz és újraelosztás-
hoz fûzõdõ preferenciáit. Általában a tényleges
adóterhet – fizetett adó/összes jövedelem –
mutató jelzõszámot szokás összehasonlítani,
illetve a különbözõ jövedelemkategóriák határ-
adókulcsait vagy a legmagasabb kategória adó-
kulcsait szokás figyelembe venni, e teher min-
den újabb egységnyi jövedelem megszerzése-
kor hárul az adózóra. Tehát a nominális adótáb-
la progressziója önmagában nem írja le adekvá-
tan az adóterhelést. 

A progressziót pedig még önmagában a ha-
táradókulcs sem jellemzi megfelelõen, hiszen
nem mindegy, mekkora jövedelemsávnál lép ér-
vénybe. Magyarországon az átlagjövedelem
már a legmagasabb kulccsal adózik.

Ugyancsak jelentõs eltérést okozhat a csalá-
di 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 mó-
don nincs tekintettel az szja-rendszer a családi
állapotra. (Nemcsak megszûntek a gyermek-
kedvezmények az átlagos családmodellben, ha-
nem például a tartásdíj sem vonható le.)

Bár a magyar adóstatisztika 1995 óta
OECD-metodika alapján szolgáltatja az adato-
kat az adóstatisztikák kiszámításához, mint
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már említettem, az összevetésnek alapvetõ kor-
látai 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 oly-
kor ugyanarra az adóváltozásra.2 (Pénzügymi-
nisztérium, 2005)

A munkabérek terhelését már nem az effek-
tív adókulccsal, hanem az úgynevezett tax
wedge-gel szokás megadni, amely a teljes bér-
költségre vetíti az adó, a munkaadói és munka-
vállalói 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 mun-
kaadó 54 százalék személyi jövedelemadót és a
154 százalékra még 29 százalékos társadalom-
biztosítási járulékot fizet, akkor a tax wedge er-
re a jövedelemtípusra nem 

a = hányadosa, hanem 

a hányadosa lesz.)

Tovább nehezítették az összehasonlítást a
magyar statisztikai adatszolgáltatás egyenetlen-
ségei: 1994 elõttrõl csak szórványos, egészen
más számlarendszerben készült, az egyes jöve-
delmeket eltérõ módon számba vevõ statiszti-
kai táblázat készült. Például az egyéni vállalko-
zók választhatták a társasági adót is, ezért jöve-
delmük és adójuk részben a személyi jövede-
lemadó, részben a vállalati adók között szere-
pel. Szintén a társaságiadó-bevételek számbavé-
telét nehezíti, hogy a vállalatok társadalombiz-
tosítási befizetései a munkaadói járulék mint
tb-bevételek és mint vállalati adótételek is sze-
repelnek. Nem összehasonlíthatók vagy csak

kevés tendenciára mutatnak rá szintén az adó-
kedvezmények 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 koráb-
biak inkább tájékoztató jellegûek, nem nagysá-
guk, hanem növekedésük vagy csökkenésük
tartalmaz értékelhetõ információkat.

Nemzetközi összehasonlítás

A nemzetgazdasági személyijövedelemadó-ter-
helés leggyakrabban használt mérõszáma a
GDP arányában kifejezett adóbevétel. A mutató
arról tájékoztat, hogy a nemzetgazdaságban
létrehozott össztermékbõl a személyi jövede-
lemadó, a társadalombiztosítás, a forgalomhoz
kapcsolódó adók vagy éppen a nyereségadó ré-
vén az államháztartás számára mekkora részt
vont el. A vizsgált idõszakban, 1994–2005 kö-
zött egyértelmûen növekedett a személyijöve-
delemadó-terhelés. Ha az adóterhelés mellé
tesszük a társadalombiztosítási járulék adatso-
rát is, látszik, feltûnõen magas az élõmunka ter-
helése, 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 társadalombiztosí-
tási járulékok – a munkaadói és munkavállalói
– ennek csaknem dupláját teszik ki, így nem
véletlen, hogy a GDP-n belül a legnagyobb jö-
vedelemforrásnak számítanak. A vizsgált idõ-
szakban Magyarországon ugyan csökkent a
GDP adóbevételeken keresztül realizált része,
eközben a fejlett országokban ez a részarány
változatlan maradt, igaz, a személyi jövedelem-
adó csökkenõ, a vagyonadók és társasági adók
növekvõ részesedése mellett. Magyarországon
viszont 16,1 százalékról 18,9 százalékra emel-

29,1*5454100
29,1*54540

++
++

183
83
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++
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kedett a személyi jövedelemadó súlya az összes
adóbevételen belül.

A fõbb adónemek közül növekedett a forgal-
mi adó részesedése, viszont erõteljesen margina-
lizálódott a társasági adó részaránya a GDP-
bõl. Jelentõsen emelkedett viszont a társadalom-
biztosítási járulékok aránya, a személyi jövede-
lemadóval együtt a bevételek ötödét garantálják
évrõl évre, így nem véletlen, hogy az adómódo-
sítások fókuszában a legtöbbször a személyi jö-
vedelemadó, illetve a társadalombiztosítási já-
rulékok szabályozása áll.

A hazai adatsorokból még említést érdemel a
KSH háztartás-statisztikája, amely korrigált
adatokkal próbálja a bevallott jövedelmeket a
feltételezett jövedelmekhez igazítani, és figye-
lembe veszi a saját szolgáltatásokat, illetve jöve-
delemként könyveli el a munkáltatói társada-
lombiztosítási befizetéseket is. Ezen korlátok
között is növekedést mutat a személyijövede-
lemadó-terhelés.

Adóbevallásokból származó személyi-
jövedelemadó-adatok

Az adózók magatartása, az adott évi törvény-
módosításokra adott válasza azonban sokkal
inkább modellezhetõ az adóbevallások adatai-
ból, amelyek a tárgyévre bevallott adófizetési
kötelezettséget mutatják. Ezek az összegek ki-
sebbek, mint az APEH-bevételek, amelyeket
módosítanak az elõzõ évrõl áthúzódó kötele-

zettségek, büntetések, bírságok, ellenõrzések
stb. adatai is. De felfoghatók kinyilvánított pre-
ferenciaként, vagyis arról tanúskodnak, hogy az
adófizetõk mekkora adóalapot szeretnének be-
vallani.

A bevallások adatai szerint a munkaviszony-
ból származó jövedelmek emelkedését megha-
ladják 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 jö-
vedelem arányát nézzük, feltûnõ, hogy egyre
kisebb a munkabér jellegû, azzal azonosan adó-
zó, illetve társadalombiztosítási hozzájárulást
fizetõ összeg aránya. Sõt, az APEH adatai sze-
rint egyre növekszik a veszteség aránya, az adó-
bevallások összesítése alapján minden második
évben az egyéni vállalkozók vesztesége megha-
ladja a nyereséget.

Még feltûnõbb az eltérés, ha az adófizetõk
számának alakulását nézzük, bár a bevallást be-
adók száma az 1991-es évrõl nagyrészt állandó:
az évtized elején csaknem egymillió korábbi al-
kalmazott 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 negy-
ven ezren tértek át az átalányadózásra. A lét-
szám és a bevételek alakulása azonban ismét
megerõsíti, hogy ez a csoport sokkal rugalma-

1. táblázat

SZJA- ÉS  TB-BEVÉTELEK A GDP SZÁZALÉKÁBAN3

1988 1992 1994 1995 1998 2000 2001 2002 2004 2005
Szja 4,3 5,5 7,0 6,8 6,5 7,1 7,5 7,5 6,7 6,9

Tb 15,49 14,15 14,3 14,05 13,61 13,92 13,97 13,86 13,64 13,29

Összesen 19,7 19,65 21,3 20,85 20,11 21,2 21,47 21,36 20,14 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
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sabban reagál az adótörvények és egyéb feltéte-
lek változásaira, mint az alkalmazottak. Az át-
lagos személyijövedelemadó-terhelés alakulását
mutatja az 1. ábra az összes bevallás feldolgozá-
sa után.

Az átlagos terhelés mindössze 0,9 százalék-
kal 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 jelentõ-
sen gyorsult az adóbevételek növekedési üteme,
nominális értéken és nettó jelenértéken szá-
molva 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 be-
fizetéseiket. 2002-tõl kezdve ismét mérséklõ-
dik az adóterhelés, és jelentõsen mérséklõdik a
személyi jövedelemadóból származó költség-
vetési bevétel növekedése is. Erõteljes növeke-
désnek indultak a különadózó jövedelmek,
részben a tõzsdei nyereségek, másrészt a meg-
élénkülõ ingatlanpiac miatt. Megjelent egy új,
önálló adózói réteg, amelynek tagjai semmilyen
munkabérrel vagy vállalkozói jellegû jövedelem-
mel nem rendelkeznek, kizárólag tõkebefekte-
téseikbõl élnek, 2005-ben 176 ezren vallottak
csak különadózó jövedelmet. (Vagyis ezeknek
az adófizetõknek nem volt más forrásból jöve-
delmük.)

Feltûnõ aránytalanság mutatkozik a foglalko-
zási csoportok szerint, az alkalmazottak viselik
az összes adófizetõi kötelezettség 93,4 százalé-
kát, az egyéni vállalkozók a 4,2 százalékot, me-
zõgazdasági tevékenységbõl származik 0,9 szá-
zalék. (Lásd 2. ábra)

1. ábra

AZ ÁTLAGOS SZEMÉLYIJÖVEDELEMADÓBEVÉTEL-TERHELÉS ALAKULÁSA
(nominál értéken)

Forrás: Pénzügyminisztérium adatai alapján saját számítások 

összevontan adózó jövedelem

százalékmilliárd forint

összevontan adózó jövedelem
adója

összevontan adózó jövedelem
adója/Összevontan adózó jövedelem



KÖZPÉNZÜGYEK – Adópolitika és adórendszer

491

Jól látható a személyijövedelemadó-bevallá-
sokban 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 maga-
tartása és ezzel párhuzamosan adót elkerülõ jö-
vedelmek hatását mutatja a 3. ábrában a valori-
zált értéken számított statisztika. Eszerint ép-
pen 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 vagyonoso-
dásáról adóstatisztikai szempontból, hiszen az
adóbevallásokban nem szerepeltek a 0 kulccsal
adózó betétek, illetve annak megfelelõ kategó-
riát képviselõ állampapírok, befektetési alapok-
ba fektetett összegek. De ugyancsak nincs fel-

mérés a tõzsdei árfolyamnyereségrõl, illetve az
ingatlanvagyon gyarapodásáról. Ezért a vagyon
valódi nagyságát nehéz lenne becsülni, a jelen-
legi vagyon jellegû adók pedig elhanyagolható
mértékûek, ellentétben az európai részesedé-
sükkel akár a GDP-hez, akár az összes adóbe-
vételhez viszonyítjuk azokat.

Társadalombiztosítási bevételek

Külön kell szólni a nem adóként számon tar-
tott, ugyanakkor egyre inkább adófunkciókat
betöltõ társadalombiztosítási járulékokból
származó bevételek alakulásáról, az 1994-tõl
kezdõdõ változásokról. Az eredetileg a nyug-
díj, illetve egészségügyi közszolgáltatások fi-
nanszírozására szolgáló alapok önállósodása,
majd 1999-ben a beszedés APEH-hez való
rendelése, illetve az alapok az állami költség-

2. ábra

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ADÓTERHELÉSE 
(nominál értéken) 

Forrás: APEH gyorsjelentések, 1996–2005

összevontan adózó jövedelem

milliárd forint százalék

év

összevont adóalap utáni adó progresszív adótábla szerinti
adókulcs



KÖZPÉNZÜGYEK – Adópolitika és adórendszer

492

vetésen belüli kezelése meglehetõsen ellent-
mondásossá tette nemcsak a mûködést, ha-
nem a járadékok kivetését, illetve behajtását is.
Egyértelmûen javult a helyzet behajtás szem-
pontjából az APEH kezelésében, az azóta
nyilvánosságra kerülõ adatok pedig alkalma-
sak a szegmentált elemzésre is. Az 1998 elõtti
adatok forrását egyedül a zárszámadási tör-
vény jelentette, részletes bontásban nem álltak
rendelkezésemre.

A munkaadói társadalombiztosítási terhek ala-
csonyabbak az európai átlagnál, a munkavállalói
terhek viszont magasabbak, a kettõ együttes ha-
tására a magyarországi elvonási százalék a GDP
arányában meghaladja OECD-átlagot.

Jelenleg a járulékbevételek a GDP 12,5 szá-
zalékát érik el szemben a személyi jövedelem-
adó 6,8 százalékával (2005), ami azt tükrözi: a
költségvetés elsõsorban ezen bevételek alakulá-
sát kell, hogy figyelemmel kísérje, megelõzve
az adóbevételek alakulását. Mérséklésre két al-
kalommal került sor: elõször 1995-ig a nyugdíj-
járulék mértékének minimális csökkentése kö-
vetkezett be, majd 1998–2001 között két lép-
csõben, összesen 10 százalékos mérséklés a

munkaadói járulékok esetében. Azóta évrõl év-
re emelkedik a járulékok mértéke, igaz szerény
mértékben, illetve újabb járulékfajták jelentek
meg, például a vállalkozói járulék.

A járulékok emelése nem egyértelmûen po-
zitívan befolyásolja a költségvetés mérlegét, el-
sõsorban a magyar foglalkoztatási struktúra sa-
játosságai miatt, amelyek a következõk:

• rendkívül magas az alkalmazottak száma,
• ezen belül minden harmadik alkalmazott a

közszférában dolgozik,
• az állami alkalmazottak bére – statisztikai-

lag – meghaladja mind a versenyszektor al-
kalmazottainak, mind a magánszektor vál-
lalkozóinak 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 ösz-
szes foglalkoztatottakon belül az állami alkal-
mazottak száma 20 százalék, viszont bejelen-
tett átlagkeresetük magasabb a versenyszférá-
ban dolgozókénál, ezért részesedésük maga-
sabb a tb-bevételekbõl és adókból is, mint lét-
számuk indokolná.

3. ábra

NOMINÁL ÉS VALORIZÁLT ÉRTÉKEN SZÁMÍTOTT SZJA-BEVÉTELEK   

Forrás: pénzügyminisztériumi  és APEH-adatok alapján saját számítások

NPV = 1998 nominál
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Vagyis a járulékemelés nem egyértelmûen a
bevételnövelés eszköze, ahogy a mérséklés sem
csökkenti a bevételeket: például az 1998–2001-
es járulékcsökkentés költségvetési hatása egy-
értelmûen a deficit mérséklése felé hatott, mert
mérsékelte egyrészt az állami terheket, miköz-
ben a csökkenõ járulék miatti bevételkiesés ha-
tását ellensúlyozta a növekvõ számú adóalany,
illetve a minimálbér emelése, amely nem érin-
tette 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 ténylege-
sen adót fizetõk számának mérséklõdésével, a
vállalkozói szféra bevallott átlagjövedelme pedig
egyre távolabb kerül az állami alkalmazottak ke-
resetétõl, az egyéni vállalkozók keresete pedig
gyakorlatilag szinten maradt. Ennek megfelelõ-
en a magasabb kulcsot a valódi és egyre inkább
be nem vallott jövedelmek terhelésének mérsék-
lõdése követte, így a bevételek emelkedése is el-
maradt a várakozásoktól. (Lásd 4. ábra)

Az adatsorok már mutatják, hogy az adóter-
helés bármelyik mutatójának változásához ké-

pest sokkal erõteljesebbek a reakciók, ha a tár-
sadalombiztosítási járulékfizetés módosul.

• 1995–1996: erõteljes adóemelés, a munka-
adói járulék adóalapból való levonhatósága
fokozatosan megszûnik, szélesedik a járu-
lékalap.

• 1998–2001: adóemelés, de járulékcsökken-
tés következik be, a munkaadói járulék is-
mét mérsékli az adóalapot.

• 2002: a munkaadói járulékfizetés felsõ ha-
tára megkétszerezõdik, a munkaadói járu-
lék ismét nem csökkenti az adóalapot.

Szellemi tevékenységbõl származó 
jövedelmek

Az adófizetõk reakciója rendkívül szignifikán-
san mutatkozik meg a szellemi termékek értéke-
sítésébõl származó jövedelmek esetében, ahol a
korábbi kedvezmény mérséklése (1995) a határ-
adókulccsal számolva is mindössze néhány ezer
forint változást hozott, de ez önmagában akkor
sem indokolta a szellemi tevékenységbõl szár-
mazó jövedelmek negyedére való csökkenését.

4. ábra

TB ÉS SZJA NOMINÁLIS BEVÉTELEK ALAKULÁSA 

Forrás: Pénzügyminisztérium, 1988–1998; APEH-gyorsjelentés, 1988–2005

személyi jövedelemadó tb-járulék
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Ha viszont a társadalombiztosítási járulék-
alap kiszélesítésének szempontját is figye-
lembe vesszük, már érthetõk a reakciók. Bár
nem volt jelentõs változás a járulék mértéké-
ben, a járulékalap szélesedett, vagyis a társa-
dalombiztosítási járulék határkulcsa a szelle-
mi termékek esetében 0-ról 54 százalékra
emelkedett. A szellemi munkából származó
jövedelmek mérséklõdését mutatja az 5. ábra,
amelyben elõször mutatható ki a társadalom-
biztosítási hozzájárulás adóbevétel mérséklõ
hatása is. 

Az adórendszer alapjait megváltozató Bok-
ros-csomag elõtt megkezdõdött az adóalap le-
morzsolódása, méghozzá a vállalkozói, beval-
lott jövedelmen keresztül. Miközben az alkal-
mazotti és ezen belül a közszolgálati szektor-
ban az éves átlagkereset 1994-ben 390 ezer fo-
rintra rúgott, az egyéni vállalkozók az adóbe-
vallásukban 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 te-
kintve, ennek hatása – ahogy a reformé is – két
évre elhúzódott. 2002-tõl kezdve azonban a
korábbinál nagyobb léptékû változások mutat-
koztak:

• csaknem nyolcszázezerrel csökkent a sze-
mélyi jövedelemadót fizetõk száma, rész-
ben az adómentes kategória kiszélesítése
miatt,

• a személyijövedelemadó-bevétel költség-
vetésbe kerülõ része mérséklõdött 2005-
ben5, 

5. ábra

A SZELLEMI FOGLALKOZÁSÚAK ADÓALAPJA ÉS TERHELÉSE  

Forrás: pénzügyminisztériumi adatok alapján saját számítások

szellemi foglalkozás jövedelme kedvezmény szellemi foglalkozásúak száma
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• az egyéni vállalkozók kivétje (munkabére
saját vállalkozásból) csökkent abszolút ér-
telemben,

• a kimutatott vállalkozói nyereség is mér-
séklõdött,

• erõteljes növekedésnek indult a legfelsõ
százba, vagyis a száz legtöbb jövedelmet
vallók átlagkeresete.

A személyijövedelemadó-bevételek mutat-
kozó, korábban nem tapasztalt mértékû válto-
zása – az adót fizetõk száma 1995-ben és 1996-
ban 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 magatartá-
sában, akik nyilvánvalóan elkerülik az adófize-
tést, holott a határadókulcsok jelentõsen mér-
séklõdtek. (Az 1994-es 44 százalékos felsõ
kulcsról 36 százalékra.)

Ha viszont az alkalmazottak, illetve egyéni
vállalkozók adóékét (tax wedge) hasonlítjuk ösz-
sze (személyi jövedelemadó + munkaadói, mun-
kavállalói járulék/teljes bérköltség), a hagyomá-
nyos adótáblától merõben eltérõ terhelésû táblá-
zatot kapunk. A progresszív jövedelemadó mel-
lett létezik egy társadalombiztosítási adó, amely
lineáris, de négy elemébõl – munkaadói nyugdíj-
biztosítási járulék, munkaadói egészségügyi járu-
lék, munkavállalói nyugdíjjárulék, munkavállalói
egészségbiztosítási hozzájárulás – a harmadik
összeghatárhoz kötött, évi 6 325 400 forint fö-
lött (2006-os maximum) nem kell fizetni. 

Vagyis a határadókulcsok a következõkép-
pen alakulnak, ha a két adónemet együtt vizs-
gáljuk. (Lásd 2. táblázat)

A progresszív személyi jövedelemadó mellett
tehát lineáris béradót is kell fizetni, ez pedig a
munkavállaló által fizetett nyugdíj- és egészség-
biztosítási hozzájárulás. A 12,5 százalékos járu-
lék 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 ki-
egészítjük a táblázatot, és összeadjuk a két adót,
akkor egészen újfajta megközelítésben vizsgál-
hatjuk az szja-bevételeket és egy sajátos adótáb-
la, 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 deg-
resszív elvonási formát alkalmaz. Sõt a legma-
gasabb 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 ala-
csony százalékos voltuk miatt nem befolyásol-
ják 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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Az egyéni vállalkozóknak a teljes terhelést
meg kell fizetniük, mert az adójóváírás nem te-
hermentesíti a minimálbért, illetve saját maguk
a munkáltatók, így a munkaadói járulékkötele-
zettség is rájuk hárul. (Lásd 7. ábra)

A két ábrából azonban néhány, a személyijö-
vedelemadó-rendszer eddigi megítélését módo-
sító  következtetés adódik:

• az eredeti szándékoktól eltérõen az szja
nem progresszív adórendszer, hanem
elõbb egy progresszív, majd a legmagasabb
kategóriában már csökkennõ, vagyis deg-
resszív kulcsot alkalmazó elvonási forma,

• az alkalmazottak esetében a legmagasabb

terhelés a középréteget érinti, a járulékfi-
zetés felsõ határa fölött mérséklõdik a tax-
wedge,

• az egyéni vállalkozók terhelése a megkere-
sett elsõ forinttól kezdve rendkívül magas,
a legalacsonyabb, illetve a legmagasabb ke-
reseti kategória között alig 10 százalék a
különbség,

• a tax wedge ábrázolása nyilvánvalóvá teszi,
hogy az alkalmazottak és az egyéni vállal-
kozók viselkedése alapjában különbözik,

• a kamat, illetve tõzsdei nyereség 0 százalé-
kos, majd 2006 szeptemberétõl kezdve a
legmagasabb adókulcs alatt maradó adózá-

6. ábra

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

Forrás: saját számítások

3. táblázat

KORRIGÁLT ELVONÁSI TÁBLA AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI KÖRBEN   

Tõkejövedelem Adó mértéke
0-750 000 forint 59,5% ( 18+  12,5  + 29)

750 001-1 550 000 forint 59,,5% ( (18% szja+12,5% tb)

1 550 001- 6 325 400 forint 77,5% (767 250 Ft + az 1 550 000 fölötti rész 77,5%-a)

6 325 450 forint – 69,5% (3 990 645 + a 6 325 450 fölötti rész 69,5%-a)

Forrás: saját számítások

Tb+adó %-ban
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sa a különadózó jövedelmek számára indo-
kolatlan kedvezményeket ad.

Az elõbb említett összefüggéseket a nemzet-
közi statisztikai adatok is mutatják, ha azt ha-
sonlítjuk össze, hogy egységnyi nettó jövede-
lem mekkora terhet visel. Eszerint egyedül Ma-
gyarországon haladja meg a befizetendõ adó és
járulék összege együttesen a nettó jövedelemét,
amivel az elõkelõ elsõ helyet foglalja el az euró-
pai rangsorban.

Az elõbb bemutatott kétféle, az adóterhelést
mutató tábla alapján már modellezni lehet a két
vizsgált csoport, az alkalmazottak, illetve egyé-
ni 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 mi-
nimálbéren van bejelentve). Ugyanekkora ösz-
szegbõl az egyéni vállalkozó 69,5 forintot kap-
hat 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 összekapcsoló-
dott 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 adó-
alap alakulását miként befolyásolja a tb-kul-
csok, a járulékalap szélesítése/csökkentése, 
illetve az adó hasonló változásai?

Alternatív megközelítés – az angol
adórendszer matematikai leírása

Eddig leginkább az adórendszer egyes eleme-
inek hatásait elemezték külön-külön, de leg-
alább ennyire fontos kérdés, hogy az adó-
rendszer egyes elemei mekkora terheket rak-
nak az egyes rétegek vállára, illetve milyen
módon hatnak egymásra. Az adórendszer
szociálpolitikai vetületét részletesen elemezte
a magyar szakirodalom,6 így arra a kérdésre

7 ábra

HATÁRELVONÁSI KULCSOK A MAGYAR ADÓRENDSZERBEN 
(ADÓ+TB) AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI KÖRBEN

Forrás: saját számítások

Tb+adó %-ban
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kerestem a választ, hogy a két fõ adóelem a
személyi jövedelemadózás, illetve a társada-
lombiztosítási hozzájárulás változásai miként
hatnak az adóalapra. Ehhez Dilnot, Kay és
Morris 1984-es matematikai modelljét vettem
alapul,7 majd módosítottam a magyar eltéré-
seknek, 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 alap-

ján felállított modell statikus, mert nem az egyes
tényezõk változását kívánja ábrázolni az idõ
függvényében, hanem pusztán modellezi az elvo-
nási 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 köz-
ti kapcsolatot.

Az eredeti angol modell szerint az adórend-
szer 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 határ-
adókulcs, illetve a befizetett adó között tételez
fel kapcsolatot, az adótörvények is modellezhe-
tõk vele, beleértve a sajátosságokat is.

(1.2) t = bY–a
ahol
t= a befizetett személyi jövedelemadó

a= adókedvezmény, adócsökkentés
Y= a bruttó adóköteles jövedelem

Ezután a jövedelemfüggõ elvonásokat kell a
modellbe bevezetni.

Az eredeti angol modell a következõ jövede-
lemfüggõ elvonásokat vette figyelembe némi
megkötéssel. Csak az adófizetés szempontjá-
ból jelentõs elvonásokat modellezték, ezek a
jelzálogkamatokból, a nyugdíjalapokba történõ
befizetésekbõl, illetve az életbiztosítási díjak-
ból álltak össze.

A jelzálogfizetés a következõ formában írha-
tó 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) t = b(Y – M) – a
(1.5) 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 füg-
getlen 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 társadalombiz-
tosítási járulék százalékban

(1.8) Y=1/(1+n2) *Yt
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Az (1.6) egyenlet pedig felírható a követke-
zõ módon:

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

Vagyis a közvetlen adók jogi szabályozása le-
hetõvé 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 ki-
adások
xi pedig i-dik termék fogyasztásának határhaj-
landósága

Ezek után kiegészíthetõ az egyenlet, amely
már tartalmazza a személyi jövedelemadót és
kedvezményeit, a munkaadók által fizetett tár-
sadalombiztosítási 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 adó-
fajták adócsökkentõ tételei, a határadókulcsok,
illetve az összes adó a különbözõ jövedelmi osz-
tályokra. A közvetett (forgalmi) adók hatását
akkor lehet pontosan megállapítani, ha felhasz-
náljuk az Engel-görbe mellett a fogyasztásról is-
mert adatokat. Az egyes jövedelmi csoportok
összkiadásához kell az adóköteles javakra fordí-
tott kiadásokat hasonlítani. A közvetett adók
struktúráját, az adóköteles javak, illetve ezen be-
lül a különbözõ kulccsal adózó javak szerkezetét
ismerve megállapítható az egyes jövedelmi osz-
tályok közvetett adóterhelése.

A jövedelemadó adócsökkentõ tételeit a kö-
vetkezõképpen írta le Dilnot, Kay és Norris8

(Dilnot–Kay–Norris, 1984).

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 társada-
lombiztosítási járulék

A teljes adóterhelést, az egységnyi jövede-
lemre jutó összesített adókulcsot pedig az ösz-
szes határadókulcs összeadásából lehet megkap-
ni. A konkrét számítások elég megdöbbentõ ké-
pet mutattak. 1981-ben egy kétgyermekes, egy-
keresõs, a tb-plafon alatt keresõ család összesí-
tett 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 kép-
let jól modellezi egy adórendszer alapvetõ sajá-
tosságait és megmutatja az egyes tényezõk egy-
máshoz való viszonyát is, miközben az egyén
szintjén és költségvetési szinten is lehetõséget
ad az egyes tényezõk közti összefüggések feltá-
rására. E tulajdonságát használtam ki és módo-
sítottam a magyar sajátosságoknak megfelelõen.
Eszerint eleve két csoportra osztottam az adó-
bevallást készítõket, alkalmazottakra és egyéni
vállalkozókra.9 (Pénzügyminisztérium, 2006)

Az alkalmazottak esetében három csopor-
tot képeztem a kedvezményhatároknak meg-
felelõen:

n1
1+n2 

Munkavállalói
tb

n2
1+n2

Munkaadói tb

b(1–M2–p2–L2) 1
1+n2

b( A+M1+P1+L1)Személyi
jövedelemadó

HatáradókulcsAdócsökkentõ 
tételek
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• 0–750 000 forint, vagyis az adójóváírás mi-
att eleve 0 effektív adókulccsal rendelke-
zõkre,

• 750 000–6 325 450, az adójóváírás megszû-
nik, az adókulcs viszont 0–36 százalék kö-
zött mozog, ez a munkavállalói nyugdíjjá-
rulék felsõ határa,

• 6 325 400 fölött nincs adójóváírás és egy
kulcs érvényesül, korlátozottan, de meg-
maradnak bizonyos kedvezmények, nem
kell fizetni munkavállalói nyugdíjjárulé-
kot.

Egyéni vállalkozók esetében is három cso-
port mûködik:

• 0–1 550 000 forintig egy adókulcs (18 szá-
zalék), 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 érvénye-
sül, korlátozottan: de megmaradnak a ked-
vezmények, 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 termé-
kek fogyasztását támogatják,

• a munkavállalói társadalombiztosítási hoz-
zájárulás is adóköteles (nem vonható le az
adóalapból),

• a jelzáloghitel kamata, illetve a lakásvásár-
lási 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,

• az igénybe vehetõ kedvezményeket,
• a tb-járulékok fizetésének rendjét,
• az áfakulcsokat tekintve.
Az adótörvények megszabják az adófizetés

módját, rendjét, határidejét, a társadalombizto-
sítási járulékok fizetésének módja hasonlóan
szabályozott. Eltérõ viszont egyrészt a jövede-
lem számításának módja: a kedvezmények más
típusúak, és végül, de nem utolsósorban a társa-
dalombiztosítási járulék adó módjára viselke-
dik, többek között azért is, mert nem vonható
le az adó alapjából. Ezért szükséges módosítani
a képletet.

Az alkalmazottaktól várható személyi jöve-
delemadó és társadalombiztosítási bevétel a kö-
vetkezõ:

(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 munkavál-
lalói társadalombiztosítási járuléka
N2 = a második csoport munkaadói és munka-
vállalói társadalombiztosítási járuléka
N3 = a harmadik csoport munkaadói és mun-
kavállalói társadalombiztosítási járuléka

Az alkalmazotti csoport befizetései a követ-
kezõ 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 ked-
vezmény

(2.5) a= a1+a2
ahol 
a1 = természetbeni juttatás, gyerekkedvez-
mény
a2 = jövedelemtõl független, de jövedelemkor-
látos 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 (átla-
gos kedvezmény/átlagos itermékre költött
összeg)

(2.7) t2= b2(y2–M)–(a1+ (X1+X2+X3)*k)

(2.8) 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 tár-
sadalombiztosításijárulék-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

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 adó-
kulcsokat, méghozzá tényezõ szerinti bontás-
ban és a rendezés révén az egymáshoz való vi-
szonyukat is leírja ez a képlet.

Eszerint az elsõ csoportba tartozóktól re-
mélhetõ bevétel egyenesen arányos a társada-
lombiztosítási hozzájárulások, illetve az adó
hányadosával és fordítottan az adójóváírás mér-
tékével. Miután tudjuk, hogy az alkalmazottak
esetében legalsó kategóriában az adójóváírás
megegyezik az adófizetés összegével, ezért to-
vább egyszerûsíthetjük a 2006. december 31-i
állapotok szerint az egyenletet:

(2.13) b1y1(1–M/y1) = 0

(2. 14) T= y1b1(n1+n2)/b1–
–a+y2b2(1–M/y2+(n1+n2)/b2)–

–(a1+(X1+X2+X3)*k)+y3b3(1+n1/b3)–a1

A képlet elemzése szerint a teljes adó- és já-
rulékbevétel akkor növelhetõ – az összes többi
tényezõ változatlansága mellett –, ha a járulék-
teher és az adó hányadosa növekszik, a csök-
kentõ tételek között pedig az adójóváírás, illet-
ve a termék vásárlásra fordított összeg leírható
része mérsékli a befizetést. Természetesen ez az
összefüggés csak egyike az adó- és társadalom-
biztosítási bevételekre ható, a képletben sze-
replõ többi tényezõnek, amelyek a követezõk:

• az egy évben bevallott adóköteles jövede-
lem,

• levont, felhasznált kedvezmények összege,
• effektív adókulcs növekedése az egyes ka-

tegóriákban, 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 vi-
szont a képlet tükrözi, hogy ugyanakkora adó-
bevételt 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 adó-
kulcs összefüggése tehát rávilágít arra, hogy a
kettõ arányának változása módosítja az adó, 
illetve a tb-kulcs növelése által kiváltott bevé-
telnövelõ hatást. Viszont az egyéni vállalkozók
létszámadata tükrözi, rendkívül gyorsan reagál-
nak az õket érintõ változásokra, akár újabb 
elvonást, akár könnyítést hoz az adótörvény
változása. A képlet értelmezése azonban rávilá-
gít arra, hogy melyik jövedelmi csoporttól –
foglalkozási csoport, vagyis alkalmazotti, illet-
ve egyéni vállalkozói besorolás szerint – az el-
vonási 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 növe-
lése hozhat bevételnövelést. Ez történt 2006-
ban, amikor a kötelezõ járulékalapot a korábbi
minimálbér kétszeresére emelték. 

A középrétegek esetében az adókulcs emelése
nem hoz egyértelmûen növekedést, hiszen ha-

tását mérsékli a tb/adó-hányados csökkenése,
illetve módosítja az adott kedvezmények ösz-
szege is (ez a réteg veszi a legnagyobb mérték-
ben igénybe a kedvezményeket10 (APEH 2002,
2003, 2004, 2005, 2006). A legfelsõ kategóriá-
ban a határadókulcs nagysága dominál, hiszen
sem adójóváírásra, sem adócsökkentõ kedvez-
ményre nem jogosultak. A tõlük származó be-
vételek viszont a nyugdíjjárulék-plafon miatt
végesek.

A vállalkozóktól származó adó- és társada-
lombiztosítási bevétel egyenlete hasonlókép-
pen vezethetõ le, a különbséget az elsõ kategó-
riában az okozza, hogy nem érvényes rájuk az
adójóváírás, így a beszedhetõ elvonás már az el-
sõ 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 szá-
ma. 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 össze-
függéshez jutottam, amely rávilágít az adózók
magatartására a két fõ elvonási forma változ-
tatása esetén. Az összefüggésbõl az alábbi,
eddig még ki nem mutatott következtetés
adódik:

• nemcsak a két adónem adókulcsának ab-
szolút nagysága, hanem a két adónem egy-
máshoz viszonyított aránya is meghatároz-
za a bevételek nagyságát.

Ha pedig a jelenlegi átlagos effektív társada-
lombiztosítási járulékkulcsot, a 12,4 százalé-
kot az átlagos adókulcshoz, vagyis a 6,8-hez
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viszonyítjuk, elég egyértelmûen látszik, elsõ-
sorban a társadalombiztosítási bevételek növelé-
sétõl számíthat a költségvetés bevételre, sõt en-
nek érdekében akár hozhat némi adóáldozatot
is. Ezt pedig megteheti, hiszen a társadalom-
biztosítási kasszák elkülönített állami alap-
ként való kezelésével a költségvetésen belül is
mint jövedelemtermelõ vagy veszteséget hozó
tevékenységként szerepel. Ezen az összefüg-
gésen 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 mu-
tatkozott éles eltérés a ténylegesen adót fizetõk
számában, az adóterhelés növekedésében, illet-
ve a társadalombiztosítási járulékok mérséklé-
sében.

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 fize-
tõk száma, elsõsorban az egyéni vállalkozók
körében.

A második periódusban, 1998–2002 kö-
zött 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 alkalma-
zottak és egyéni vállalkozók száma is. Ez
részben a minimálbér adókötelezettségének
visszaállításából is adódik, de a bevezetett
családi kedvezmények mérsékelték az adófi-
zetõk számát. A két, ellentétes hatású válto-
zás eredményeképp jelentõsen növekedett az
adófizetõk száma.

Az elsõ periódusban, vagyis a Bokros-cso-
mag 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. Va-
gyis a megvont kedvezmények, illetve az effek-
tív adókulcs növelése rövid távon emelte a be-
vételeket, de egyrészt az adózók számának
csökkenése, másrészt a tb/adó hányadosának
emelkedése miatt a bevételek növekedési üte-
me megtorpant. 

A második periódusban, vagyis az 1998–2002-
es változások során az effektív társadalombiz-
tosítási járulék mérséklõdése, illetve az effek-
tív adókulcsok emelése ugyan mérsékelte a be-
vételeket már rövid távon, de ezt ellensúlyoz-
ta az adózók számának és különösen az egyé-
ni vállalkozók által bevallott jövedelemnek a
növekedése. A minimálbér duplájára való eme-
lése pedig emelte az egyéni vállalkozók tb/adó
hányadosát, ezért jelentõsen növekedtek a tõ-
lük származó tb- és adójellegû költségvetési
bevételek.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az angol leírómodell magyar adaptálásával le-
hetõvé vált az effektív adókulcsok, az adóked-
vezmények hatásának elemzése az adóbevéte-
lek szempontjából. Az adófizetõk felosztása
egyrészt foglalkoztatási csoport, másrészt ked-
vezménykategóriák szerint viszont rávilágított
arra is, melyik csoporttól milyen változások
esetében várhatunk több vagy kevesebb bevé-
telt. 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 egymás-
hoz viszonyított aránya is hatást gyakorol az
adóbevételekre. A társadalombiztosítási járu-
lékrendszer 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 társadalom-
biztosítási járulékrendszer változásaival együtt
érdemes értékelni, hogy a bevételi becslések

egy évvel késõbb valósággá váljanak. Ugyanak-
kor az adófizetõk csoportjának egy része rend-
kívül gyorsan alkalmazkodik, míg az állami al-
kalmazottak egyetlen módon védekezhetnek,
erõteljes béremelést követelnek.
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Uriel Spiegel –  Konstantin Kogan – Joseph Templeman

Az aggregált Laffer-görbe –
egy többmaximumos függvény

EEbben a cikkben az egyéni és aggregált Laffer-
függvények közötti különbségtételre teszünk ja-
vaslatot. Bizonyítjuk, hogy noha minden repre-
zentatív egyénhez tartozó Laffer-görbének vélhe-
tõen egy olyan maximuma van, ahol az adóbevé-
tel maximális, valószínûbb, hogy az aggregált
Laffer-görbének több maximuma van. Ezt a szá-
mos 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 többmaximu-
mos 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 or-
szág még nem lábalt ki a Watergate- és az inflá-
cióval kísért gazdasági pangás okozta válságból.
Ford választási jelmondata (WIN, Whip
Inflation Now) az infláció azonnali visszaszorí-
tását irányozta elõ, 5 százalékos adóemeléssel,
amely arra lett volna hivatott, hogy jelentõs el-
vonásokkal adjon új lendületet az amerikai gaz-
daságnak. Manapság kinevetnék azt, aki recesz-
szióban adót emel. Akkoriban azonban ez a

népámítás bevett trükkje volt. Rumsfeld és
Cheney 1974 õszén lehetséges alternatívák után
kutatott, és kapóra jött nekik a szolgálatkész
Laffer, aki koktélszalvétára firkantott man-
dalájával – amely ívvel összekötött két merõle-
ges vonalat tartalmazott – kínált magyarázatot
a nemzetet sújtó komplex gazdasági gondokra.
Így látott napvilágot a Laffer-görbe, a kínálatol-
dali közgazdaságtan emblemisztikus elmélete
(American Spectator, 2002. január–február).

Egyes közgazdászok szerint a Laffer-görbe
egyik fontos elõnye, hogy fél óra alatt elmagya-
rázható egy képviselõnek, akinek aztán fél évre
elegendõ mondanivalót szolgáltat. Egyszerûsé-
gétõl eltekintve azonban a Laffer-görbét a köz-
tudatban való megjelenése óta több száz cikkben
elemezték, boncolgatták, elutasították, elfogad-
ták, kifogásolták, kivégezték, majd rehabilitál-
ták. Az irodalomban fellelhetõ szerteágazó véle-
mények egy dologban megegyeznek: feltétele-
zik, hogy a Laffer-görbe egymaximumos. A leg-
több 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 több-
maximumos Laffer-görbének eddig nem szen-
telt kellõ figyelmet. Az általunk ismert
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mikroökonómiai, makroökonómiai, illetve ál-
lamháztartási témakörökben megjelent cikkek
és tankönyvek mindegyike adottságként kezeli,
hogy a görbe egyetlen maximummal rendelke-
zik (Borgas, 2000; Ulbrich, 2003, 168–169. ol-
dal; Rosen, 2002, 383–384. oldal; Stiglitz, 1999,
699–700. oldal).1

Mindezeken túlmenõen a legtöbb szerzõ
még csak azzal sem veszõdik, hogy különbsé-
get tegyen az egyéni és az aggregált Laffer-
görbe között. A Laffer-görbérõl jellemzõen az
egyéni Laffer-görbéhez hasonlóan vélekednek
(Canto et al., 1983; Stuart, 1981; Fullerton,
1982; Lindsey, 1985). Ugyan Sutter és Weck-
Hannemann (2003) kísérleti tanulmányában
megmutatta, hogy a Laffer-görbének több ma-
ximuma 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 adó-
bevételi görbe egynél több maximummal is ren-
delkezhet. A Laffer-görbe ökonometriai becs-
léseinél az eddigiekben implicit módon feltéte-
lezték, hogy a Laffer-görbe konkáv. Ez azon-
ban nem feltétlenül helytálló…”.

Az is igaz azonban, hogy – feltehetõleg a for-
mális bizonyítás fájó hiányának betudhatóan –
a szerzõk kitartanak azon feltételezésük mel-
lett, miszerint az aggregált Laffer-görbe egy-
szerûen a heterogén közösség minden tagja
egyéni Laffer-görbéjének vertikális összeadásá-
ból keletkezik (órabérben kifejezve) minden
egyes átlagos adómérték szintjén. A jelen ta-
nulmányban az irodalom ezen hiányosságát kí-
vánjuk pótolni, bemutatva azt a bizonyítást,
amely annak valószínûsítéséhez szükséges,
hogy az aggregált Laffer-görbe valójában több-
maximumos. A következõket látjuk be: 

a Laffer-görbe az esetek többségében
többmaximumos,

az adóbevételek nem feltétlenül közelíte-
nek a nullához, amint az adómérték a 100 szá-
zalékhoz közelít (Spiegel és Templeman, 2004).  

Számos közgazdász – köztük a Nobel-díjas
James Mirrlees – foglalkozott a társadalom ma-
ximális jólétét biztosító optimális adózási
struktúra meghatározásának problémájával. 
A megoldás minden esetben függ a kiválasztott
jóléti tényezõ jellegétõl, valamint a népesség
munkaerõ-piaci viselkedésének leírására elõve-
zetett hasznossági függvénytõl. Könnyen elõ-
fordulhat azonban, hogy egyfajta megbízó-
megbízott probléma áll fenn a kormányzat és
az állampolgárok között, amibõl az is követ-
kezhet, hogy az állam szándékai távol állnak a
társadalmi jólét bármilyen tényezõ mentén tör-
ténõ maximalizálásától, és céljai csupán a lehe-
tõ legmagasabb adóbevétel elérésére korláto-
zódnak. A jelen elemzés éppen az ilyen jellegû
adóztatásra irányul. 

Ebben még egy lépéssel tovább megyünk és
elméletileg – példákkal illusztrálva – megmutat-
juk, hogy még ha az egyes egyéni Laffer-görbék
egyetlen maximummal rendelkeznek is, az
aggregált nemzetgazdasági Laffer-görbe eseté-
ben valószínûbb az egynél több maximum.

Mindennek megalapozására három feltevés-
bõl indulunk ki, amelyeket a legtöbb nyugati
ország munkakínálati görbéje alátámaszt. Ezek
a feltevések a következõk. 

A béreloszlás jelentõs mértékû egyenlõt-
lenséget mutat. A megoszlás egyoldalúan
aszimmetrikus, a nagyon magas béreket igen
szûk réteg éri el, míg a népesség többségét vi-
szonylag alacsony bérszínvonal jellemzi
(Chinhui, Murphy és Pierce, 1993). További
friss bizonyítékokkal szolgál e jövedelmi egye-
netlenségre Borjas (2000) tanulmánya a 277. ol-
dalon, ahol a szerzõ az 1997-es amerikai nép-
számlálás adataira alapozza elemzését. Az ada-
tok alapján megállapítja, hogy az amerikai ház-
tartások legmagasabb jövedelmû 10 százaléka
szerzi meg a jövedelmek összességének 28,5
százalékát, miközben az alsó 10 százalék csu-
pán az összjövedelem 1,5 százalékához jut.

Hogy feladatunk még összetettebbé és
nehezebbé váljék, feltesszük, hogy egyéni

b

a
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szinten vizsgálva minden egyénhez tartozik
valamely adómérték mellett az adóbefizetés-
nek egy maximumpontja, és ez az egyes jöve-
delmi csoportokban eltérõ lehet (Martin
Feldstein panelkutatása, 1995). Még ha az
egyének homogén ízlésûek is, de bérszínvo-
naluk eltérõ, nagy valószínûséggel különbözõ
adómértékek mellett lesz jövedelmük maxi-
mumpontja. 

Az egyéni munkakínálati görbe alacso-
nyabb bérek esetén – a társadalom döntõ több-
sége esetében – pozitív összefüggést mutat a
munkakínálat és a bérszint között. Ez arra mu-
tat, hogy a bér-szabadidõ negatív helyettesítési
hatás domináns a pozitív jövedelemhatással
szemben. Viszonylag magas bérszint esetén fel-
tûnik azonban a visszafelé hajló munkakínálati
görbe jelensége, ami már a jövedelmi hatás el-
sõdlegességét jelzi (Link és Settle, 1981).  

A három feltevés alapján rámutatunk, hogy
az egyéni Laffer-görbe egymaximumos volta el-
lenére az aggregált Laffer-görbe több maxi-
mummal 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 szolgál-
janak arra nézve, hogy az aggregált Laffer-gör-
bével kapcsolatos elõfeltételezéseik minden bi-
zonnyal alaptalanok. 

Ez a jelenség mind az államháztartás elméle-
te, mind pedig a politikai döntéshozatal szem-
pontjából kiemelkedõ fontossággal bír. Tegyük
fel, hogy a jövedelemadó mértékének módosí-
tása a status quo-hoz viszonyítva magasabb
adóbevételt eredményez. Ekkor viszont nem
megalapozott az a feltételezés – még ha tapasz-
taljuk is, hogy sok döntéshozó él vele –, hogy
az adókulcs további növelése esetén az adóbe-
vételek fokozatosan csökkennének.

Tegyük fel, hogy a jövedelemadó kulcsá-
nak emelése az adóbevételek csökkenéséhez
vezet. Ekkor viszont nem megalapozott az a
feltételezés, hogy az adómérték további növe-
lése még jelentõsebben csökkenti az adóbevé-
teleket.

Ugyanazon adóbevétel több különféle adó-
kulcs mellett is elérhetõ. Eltérõ azonban az
egyes adókulcsok munkavégzésre ösztönzõ ha-
tása, így azok a különféle munkaerõ-piaci rész-
vételi arányokat idézhetnek elõ.

Az elõzõ pontból az is következik, hogy a
kormányzatnak van mozgástere annak megha-
tározásában, hogy az adóterhek a népességen
belül milyen módon oszlanak meg.

Az alacsonyabb adókulcs és az adózási pla-
fon 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 döntésho-
zóknak 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 szemléltethe-
tõ. Célunk ezúttal egy általánosabb modell ki-
dolgozása. Megközelítésünk megvilágítása ér-
dekében bemutatjuk azt a speciális hasznossági
függvényt, amelyet visszafelé hajló munkakíná-
lat jellemez. Ebbõl a függvénybõl vezetjük le a
különbözõ bérszínvonallal jellemzett egyének
Laffer-görbéit. Ezt követõen az adott bérmeg-
oszlásra vonatkozó egyéni Laffer-görbékbõl
elõállítjuk az aggregált Laffer-görbét, és formá-
lis bizonyítását adjuk annak, hogy ez a függ-
vény több maximumot is felvehet. Az Egyesült
Államokat ez idõ szerint jellemzõ egyenetlen
béreloszlás alapján számszerû példával mutat-
juk be a három maximummal rendelkezõ
aggregált Laffer-görbe származtatásának mód-
ját. Befejezésként egyes implikációkat és záró
következtetéseket tárgyalunk.
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ELÕKÉSZÍTÕ VIZSGÁLÓDÁSOK

Modellünk csak a bérekre kivetett adót veszi fi-
gyelembe, és az egyszerûsítés kedvéért eltekin-
tettünk a tõkebefektetésekbõl, bérbeadásból
vagy vállalkozásból származó jövedelmektõl.
Ennek megfelelõen a Laffer-görbe azt a kapcso-
latot mutatja, amely az adóbevételek (T) és a t-
vel jelölt adókulcs között áll fenn az egyes
bruttó alapbérszinteken (W), vagyis T=f(t,W),
tehát a Laffer-görbét egy egyszerû mikrogaz-
dasági modell keretében állítjuk elõ. Jellemezze
a bér (W) eloszlását folytonos (az egyszerûség
kedvéért exogén) sûrûségfüggvény, az r(W),
miáltal 

.
Ekkor a közvetlen, egyszeri adóaggregáció
eredménye a T (t) függvény, amely a bérelosz-
lás alapján képzett T=f(t,W) adóbevétel-függ-
vénybõl származik:

T (t)=

Az egymaximumos egyéni Laffer-görbe
alapjául szolgáló elképzelés az, hogy amint az
adókulcs bizonyos szintet elér, a munkára irá-
nyuló motiváció olyan mértékben csökken,
hogy az adóbevételek is visszaesnek. Az adó-
kulcs további emelésével olyan magas adómér-
tékhez 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 vá-
lik, és ez negatív adóbevételt jelez – jövedelem-
pótló támogatás formájában (vagy a társada-
lombiztosítási rendszer kapcsolódó kiadásai
folytán). A jelen dolgozatban alacsony munka-
nélküliségi rátát feltételezünk. Ebbõl követke-
zik, hogy a munkavállalás kikerülése (önkéntes
munkanélküliség) könnyen elkülöníthetõ a
munkanélküliségtõl, így azt jövedelempótló tá-
mogatásokkal nem is kompenzálja a társada-
lom. A magas adókulcs tehát ténylegesen zérus,
nem pedig – a folytonos Laffer-görbe szerinti –

negatív adóbevétellel jár. Így aztán a Laffer-
görbe azon szakasza, amely a negatív adóbevé-
telnek felel meg, nem valósulhat meg. Másként
fogalmazva: ha van egy olyan pozitív , amely-
re t> esetén az adók és a támogatások nem
kerülnek megfizetésre, amíg a folytonos egyéni
T görbe negatív lehet, akkor az egyéni Laffer-
görbe pontosabb definíciója:

.

A negatív területek jelenléte nem érinti az
egyén Laffer-görbéhez kapcsolódó bevétel ma-
ximalizálását, ezért a pontosabb definíció még
akkor sem szükséges, ha a munkanélküliségi rá-
ta 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 egy-
szerû aggregált görbére. Annyira, hogy ha egy-
ségesen 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, va-
lamint egy negatív (nem megvalósítható) érté-
ket 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 munka-
vállalói rétegek) az a két tényezõ, amelyek in-
terakciója okozza a maximumoknak azt a „rob-
banását” az aggregált Laffer-görbében, amelyet
itt bemutatni szándékozunk. 

Mindezek következtében az egyedi Laffer-
görbék megfelelõ eljárással végzett aggregálása
révén olyan adókulcs-intervallumokat vizsgál-
hatunk, 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 bérosz-
tályok még mindig adófizetõk, el kell különíte-
nünk bizonyos bérosztályokat és mindegyik-
hez a megfelelõ adókulcsokat kell rendelni. Ezt
a munkát már elvégezték az adóhatóságok,
amikor a standardizált adótáblákat kidolgoz-
ták. 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 bérosztály-
nak felelnek meg. Minden ti-1<_ t<ti adókulcs-
intervallum megfelel egyének egy csoportjának,
amelyet a [Zi-1, Zi] bérintervallum jellemez. Az
elsõ adóintervallum, a 0<_ t<t1 például tartal-
mazza az i=1,2,..,K adóalany-csoportok mind-
egyikét, a második adóintervallum az  i=2,..,K
osztályokat tartalmazza, és így tovább, egészen
a legmagasabb, i=K bérszintig, amely azt a cso-
portot jelöli, amely még a legmagasabb, 
tK-1<_ t<tK adókulcs-intervallumban is adózik.
Ha csupán egyetlen adókulcs-intervallumot fel-
tételezünk: ti-1<_ t<ti , akkor az ezen adóinter-
vallumhoz tartozó bevételi függvény: 

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

Az elsõfokú optimalizálási feltételeket fel-
használva:

,

adókulcsként az alábbi egyenletet kiegyenlí-
tõ t0i-t adva meg:

,

arra a következtetésre jutunk, hogy az
aggregált Laffer-görbe több maximumot is fel-
vehet, beleértve a ti határpontokat, valamint a
t0i stacionárius pontokat is, ahol ti-1 < t0i < ti. 

A legutóbbi egyenletbõl megállapíthatjuk to-
vábbá, hogy a maximumok száma a mögöttes
bevételfüggvény alakjától függ. Ezért tehát – a
maximumok számát és feltételeiket vizsgálandó
– ki kell választanunk egy konkrét adóbevétel-
függvényt. 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 tesz-
nek közzé hisztogramos formában statisztikai
adatokat, amelyek tartalmazzák a béreket (wi),
valamint a megfelelõ súlyokat: ri, i=1,2,..,K. Mo-
dellünkben ezért a folyamatos eloszlást (integrá-
lás) a megfelelõ diszkrét eloszlással (összegzés)
helyettesítettük. Ez a változás azonban nem be-
folyásolja a végeredményeket, amelyek könnyen
folytonossá transzformálhatók, ha a szummázás
helyett integrált alkalmazunk, feltéve, hogy is-
meretes 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 fo-
gyasztásé (C), amelyet $ alapon mérünk. 
A maximalizált hasznossági függvény az alábbi:

U= C– + l     (1)

ahol és pozitív paraméterek, és a költség-
vetési korlátozás:
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Tekintve, hogy

, 
így

(3)

vagy
(3')

A (2) és (3') egyenletekbõl vezethetjük le a
szabadidõ-keresletet:

(4)

Mivel L + l = 1, megkapjuk az alábbiak sze-
rinti L munkakínálati függvényt:

(5)

Az 1. ábrán mutatjuk be L görbéjét a W(1–t)
függvényeként.

1. ábra

AZ L MUNKAKÍNÁLATI FÜGGVÉNY 

Az (5)-bõl következik, hogy ha a nettó órabér
. Ha a nettó bér 

egy maximumát veszi fel.3

A fenti nettó bér ( ) bármilyen mértékû
növelésénél csökken a munkakínálat.4

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.

Az általunk vizsgált konkrét esetben, ahol 
T = t . W . L, a fenti (5) egyenlet szerint a kö-
vetkezõt kapjuk:

(6)

Ha t = 0, és , nem keletkezik adóbe-
vétel.

Ha , pozitív adóbevétel képzõdik.
Ha 

(7)

az adóbevétel maximális mértékû (a Laffer-
görbe maximuma).

A visszafelé hajló kínálati görbe még egy érde-
kes jellemzõt eredményez. Az 1. ábrán a kínála-
ti görbe visszafelé hajló szakaszán a t növelése a
munkakínálat növekedését okozza. Következés-
képpen a Laffer-görbe egyre nagyobb mérték-
ben 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 csök-
kenni kezd, amíg eléri a zérus adóbevételt. 

A következõ részben azt bizonyítjuk, hogy
annak ellenére, hogy az egyéni keresõk
mikrogazdasági Laffer-görbéje egyetlen maxi-
mummal jellemzett, a bérek teljes eloszlásából
származtatott aggregált görbének lehet egynél
több maximuma is. 

AZ AGGREGÁLT LAFFER-GÖRBE 
JELLEMZÉSE

Legyen K a béreloszlásra jellemzõ átlagos bér-
osztályok száma, az osztályok wi (wi-1<wi,
i=2,..,K), a nekik megfelelõ súlyok pedig ri,
i=1,2,..,K, =1. Az általánosítás csorbítása
nélkül feltételezzük, hogy a 0<_ t<_1 adókulcsok
K számú (nem feltétlenül egyenlõ) progresz-
szív adóintervallumba sorolhatók, ti-1<_ t<ti , 
(ti-1<ti) i=1,2,..,K, t0 =0 és tK <_ 1, a K bérosz-
tálynak megfelelõen. 
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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 to-
vább az i=K legmagasabb bérosztályig, amely a
legmagasabb adóintervallumban, a tK-1<_ t<tK-
ban adózik. Ha csupán egyetlen adóintervallu-
mot feltételezünk (ti-1<_ t<ti ), akkor az ezen
adóintervallumhoz tartozó (6) egyenlet egy-
szerûen így általánosítható: 

(8)
Következésképpen az aggregált bevételt az

egyes adókulcs-intervallumok (ti-1<_ t<ti ,
i=1,2,..,K) mindegyikére meghatározva:

(9)

megkapjuk az aggregált Laffer-függvényt min-
den K adóintervallumra,

(10)

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

, i=1,2,..,K (11)

ahol az új konstans, a további szemléltetés
egyszerûsítése érdekében került bevezetésre.
Amint az az alábbi tételbõl kiderül, ez a válasz-
tás mindig lehetséges. 

1. TÉTEL

Mindig megválasztható a ti-1<_ t<ti , i=1,2,..,K
progresszív adókulcs-intervallumok egy olyan
sorozata, hogy T (t)>_ 0, ha 0<_ t<tK

Bizonyíték: A tétel bizonyításához meg kell
mutatnunk, hogy az 

i,

maximális értelmes hossza mindig megvalósít-
ható, vagyis a(11) egyenlõtlenség: 

Ri=

jobb oldala az i növekvõ függvénye.
Tekinsük i, amely az egymásra következõ

Ri+1 – Ri értékek különbsége:

A hasonló kifejezéseket összevonva, és az
adóintervallumok definícióját felhasználva
(wi<wj ha j>i), közvetlenül az következik,
hogy 

,

mindig igaz, ami biztosítja, hogy >0, és ezért
az Ri az i szigorúan növekvõ függvénye. 

A (10) aggregált függvény jellemzéséhez te-
kintsük annak t szerinti deriváltját:

(12)

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

, 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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Az 1. tétel és a (11) egyenlõtlenség alapján a

megválasztása megvalósítható, ha i <_ 1. Ekkor  

<

igaz, ha

(14)

Továbbá: ha (14) igaz, akkor az 1. feltétel sze-
rint maximumpontról beszélünk, ha 

>

Ezen megfontolások alapján, az alábbi felté-
telhez jutunk.

2. feltétel Az aggregált Laffer-görbének helyi
maximuma van a ti<_ t<ti +1 intervallumban, ha

és

Világos, hogy ha a 2. feltétel teljesül M adó-
intervallumban, akkor a Laffer-görbe M maxi-
mumot 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 

és

ahol i=i1, i2,..,iM,.
Megjegyezzük, hogy az 1. tétel vonatkozásá-

ban mindig léteznek olyan, megvalósíthatóan
kiválasztott adóintervallum-végpontok, hogy
az aggregált Laffer-görbe több maximummal is
rendelkezik. Az eddigiekben csak a belsõ maxi-
mumok eseteit vettük figyelembe, vagyis ami-
kor az aggregált adóbevétel stacionárius pontjai
(13) a nekik megfelelõ adókulcs-intervallumba
esnek, amit az i<_ 1 alkalmas megválasztása
tesz lehetõvé. A béreloszlás általában erõsen
ferde és megvannak a maga maximumai, ami az
adókulcs-intervallumok más és más megválasz-
tását indukálhatja. Ilyen esetben az adóbevételi
maximumok kívül eshetnek az intervallum ha-
tárain. Ez azt jelenti, hogy a maximális bevételt
inkább bizonyos intervallumok határain, mint
azokon belül figyelhetjük meg. Ezért a maxi-
mumra vonatkozó közvetlen feltétel igaz vol-
na, ha Ti-1 növekvõ t <_ ti-1 esetén, és Ti csökke-
nõ, 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 fel-
tétel soha nem teljesül.

Bizonyítás: A (13) alapján a ti–1 pontban fel-
vett lokális maximumra vonatkozó t0i-1 >ti-1 > t0

feltétel átalakítva:

>ti-1 >

Ezért, annak bizonyításához, hogy ez a felté-
tel soha nem megvalósítható, be kell látnunk a
következõ egyenlõtlenség igazságát:
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<0

A fenti egyenlõtlenség hasonló kifejezéseit
összevonva a következõt kapjuk:

=

ami mindig negatív, mert wi-1<wn, ahol n=i,
i+1,..,K.

A 2. tételbõl közvetlenül következik, hogy
igaz a t0i-1 < t0egyenlõtlenség, és ezért az egyet-
len megvalósítható határmaximum-feltétel abból
ered, hogy a T (t) a ti ponton megugrik, ha a
T (t) két egymást követõ intervallumban növek-
szik, amint azt a következõ feltétel kimondja.

4. feltétel Az aggregált Laffer-görbe lokális
maximumot vesz fel a ti pontban, ha t0i <_ ti és  

T (t)> T (ti).

A 2. és 3. feltételhez hasonlóan, ha a 4. felté-
tel 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 maximu-

mot vesz fel a ti, i=i1, i2,..,iM, iM<iK pontok-
ban, ha t0i >_ ti és 

T (t)> T (ti).

ahol i=i1,i2,..,iM.
Vegyük észre, hogy az 1. és a 4. feltételek

kölcsönösen kizárják egymást, mivel kimond-
ják, hogy csak egy maximum fordulhat elõ
egyetlen adóintervallumban vagy az interval-
lum belsejében, vagy felsõ határán, miközben a
különbözõ adóintervallumokban a két típusú
maximum bármely kombinációja lehetséges. 

SZÁMSZERÛSÍTETT PÉLDA

Tekintsük az (1) hasznossági függvényt a 

200, 10

paraméterekkel, és az USA-ra jellemzõ bérel-
oszlással, 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, va-
gyis az átlagbér wi=$800; valamint 

i=3, felsõ osztály, ri=0,05, és az átlagbér
wi=$1500. 

Ehhez az eloszláshoz három adókulcs-inter-
vallumot 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 osz-
tály 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 – , az alábbi eredmények ugyanezek
volnának, ha egyszerûen t3=1-ben állapítanánk
meg ezt az értéket.

Elõször is a (13) egyenletek segítségével azo-
nosítjuk az alábbi stacionárius pontokat: 

, és .

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 maxi-
muma. A (9) és a (10) alapján ez a maximum
0,772754 adóbevételnek felel meg (az adóbevé-
teleket milliárd dollárban számítva).

Hasonlóképpen megállapíthatjuk, hogy a
t2=0,5<t03 = 0,764706 < t3=0,8667 feltétel tel-
jesül a harmadik adóintervallumban, vagyis a
t03 = 0,764706 stacionárius pontban van lokális
maximum, ahol az adóbevétel 0,704167. Ve-
gyük észre, hogy ez a maximum kevesebb adó-
bevételt eredményez, mint az elsõ adóinterval-
lumban talált, amely mindhárom osztály adó-
befizetéseibõl tevõdik össze.

Ezt követõen, összevetve a t02 = 0,638225 és
t2=0,5 értékeket, megállapítjuk, hogy az 1. fel-
tétel nem teljesül, ezért az aggregált Laffer-
görbe monoton növekvõ a második adóinter-
vallumon és nincsen köztes maximuma. Köny-
nyû 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) egyen-
letekbõl megállapítjuk, hogy T (t)
=1,11667> T (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 adóbevé-
tel jellemzõen abból a maximális adómértékbõl
keletkezik, amelyet a középosztály még hajlan-
dó elviselni. Az alsó bérosztály nem járul hoz-
zá az azonosított maximális bevételhez, a felsõ
osztály pedig csak jelentéktelen mértékben.

Érdemes megemlíteni azt is, hogy mivel a
klasszikus Laffer-függvény csak igen elnagyol-
va képes figyelembe venni a béreloszlásokat,
elõfordulhat, hogy nem szolgáltatja az itt azo-
nosított lokális maximumokat, különös tekin-
tettel a kiugró értékre, amely globális opti-
mumnak bizonyul. 

A példa adatait felhasználva az átlagos ér-
téket az alábbiak szerint számíthatjuk:

0,8*300 + 0,15*800 + 0,05*1500=$435

Ezek alapján a (6) egyenlet egy közvetlenül
származtatott Laffer-függvényt mutat be,
amely nagyjából figyelembe veszi a béreloszlást
a 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 csök-
kenteni lehetne a t0=0,37 maximumpont irá-
nyában, például akár 10 százalékkal is, 0,45-ról
0,405-re. Így az adóbevétel várhatóan 15,27 szá-
zalékkal, 1,342-rõl 1,547-re nõ. Amint azonban
a (10) alatti aggregált Laffer-függvénnyel alapo-
sabban megvizsgáljuk a béreloszlást, kiderül,
hogy az eredmény éppen ezzel ellenkezõ! A (9)
és (10) egyenletek alapján beláthatjuk ugyanis,
hogy az adóbevétel jelentõsen csökken, 0,9793-
rõl 0,856-re, ami 12,59 százalékos esés.

IMPLIKÁCIÓK ÉS KONKLÚZIÓK

Mint ahogy azt számos közgazdász állítja, az
egyéni Laffer-görbének normál esetben egyet-
len maximuma van.

Ha azonban az egyéni Laffer-görbét aggregált
Laffer-görbévé alakítjuk, a függvény nem feltét-
lenül követi ugyanazt az alakot. Továbbá, vissza-
felé hajló munkakínálati görbe és féloldalas bér-
eloszlás esetén bizonyítható, hogy adott feltéte-
lek mellett a különbözõ egyénekre vonatkozó
Laffer-görbék vertikális összegzése olyan
aggregált görbét eredményez, amelyben az adó-
bevételnek 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 adó-
kulcsról és annak az adóbevételekre gyakorolt
hatásáról. Elõfordulhat például, hogy az adó-
kulcs csökkentése vagy emelése minden határ-
adókulcsnál növeli az adóbevételt. Ez újabb di-
menzióban láttatja Martin Feldstein és Laffer vi-
táját, amely Reagan elnök adócsökkentési politi-
kájával kapcsolatban alakult ki közöttük a nyolc-
vanas évek derekán. Ha pusztán arról lenne szó,
hogy milyen módon szedjék be az adókat, akkor
sokféle, ugyanolyan bevételt eredményezõ adó-
kulcs közül lehetne választani és nem csupán két
kulcs közül, mint a hagyományos, egy maxi-
mummal rendelkezõ Laffer-görbe esetén. A kü-
lönbözõ adókulcsok természetesen különbözõ-
képpen hatnak a bér és potenciális keresõképes-
ség szempontjából heterogén lakosság tagjaira.
Van, akinek több adót kell fizetnie, és van, akire
magasabb adóteher hárul. Az adókulcsok egye-
seket több, másokat kevesebb munkavégzésre
ösztönöznek. Egyeseket kedvezõen, másokat
hátrányosan érint a határadókulcs változása.  

Az is elõfordulhat, hogy az adókulcs változá-
sának irányától függetlenül a kormány nagyobb
adóbevételt realizál, mivel adott alacsony adóbe-

vételnél az adókulcs emelése vagy csökkentése a
két különbözõ lokális maximum egyikének irá-
nyában eredményez elmozdulást. Ám a kormány
akkor sem viszonyulhat közömbösen a két lehe-
tõséghez, ha az adóbevétel mindkét függvényma-
ximumnál egyforma. A figyelem az adóbevétel-
rõl az adóteherre tevõdik át, azaz mérlegelni kell,
hogy az adóteher a közepes, alacsony vagy magas
jövedelmû rétegeket sújtsa. A témával kapcsola-
tos vita során különbözõ, így politikai, lélektani
és társadalmi szempontokat kell figyelembe ven-
ni, mint például az egyenlõséget és méltányossá-
got, és nem feltétlenül kell arra az egyszerû pénz-
ügyi gazdasági kérdésre összpontosítani, hogy
mibõl finanszírozzák a központi költségvetést.  

Végül, de nem utolsósorban felvetõdik a kér-
dés, hogy az adókulcsok változásai ténylegesen
hogyan befolyásolják a munka–szabadidõ ará-
nyát. Kimutatható, hogy az adókulcs emelése
még több munkára sarkallhatja a tehetõsebbe-
ket, míg a közepes vagy alacsony jövedelmûek-
nél eltérõ reakciókat válthat ki. Ez akkor fordul-
hat elõ, ha a munkakínálati görbe pozitív kap-
csolatot mutat a nettó bér és a munkaerõkínálat
között alacsony nettó bérskála esetében. Magas
bérskálánál a hatás ellenkezõ. 

1 A Laffer-görbe elsõ megjelenése óta a kutatók mun-
káikban az egymaximumos Laffer-görbe fogalmából
indultak ki. Erre tengernyi példa akad az irodalom-
ban. Csak példaként kiemelve néhányat e megkérdõ-
jelezhetõ feltevés alkalmazói közül: Stuart (1981), aki
arra a következtetésre jut, hogy „Svédország jelenleg
a Laffer-görbe lefelé hajló szakaszán tart”; hasonló-
képpen Feige és McGee (1983) szerint „Svédország a
jelek szerint túllendült Laffer-maximumán”; Paulson
és Adams (1987) megállapítja, hogy „csak egy jövedé-
ki 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 vé-
lekedik Sanyal, Gang és Goswani (2000) is.

2 A közelmúltban megjelent azon cikkekkel szem-
ben, amelyek általánosabb modelleket tárgyalnak,

ahol az adóbevétek felhasználását vagy valamely
köz-, illetve magánjószág biztosításának forrása-
ként, vagy transzferként kezelik, mi az egyszerûség
kedvéért eltekintettünk ezen kérdések tárgyalásá-
tól, és feltételezzük, hogy a kormányzat mint vala-
mely, a bevételei maximalizálására törekvõ vállalko-
zás jár el, miközben a fogyasztó adóterhét pusztán
teherként észleli.

3 Ezt deriválással kapjuk az (5)-bõl: 

4 A visszafelé hajló munkakínálati görbe létezik még
specifikus értékre is, amikor a szabadidõ határhasz-
nossága nõ [és nem feltétlenül konstans, amint a fen-
ti (1) egyenletben feltételezzük]. A bizonyítás a
szerzõnél kérésre rendelkezésre áll. 
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Nyers Gábor

Kontrolling és a költségvetés
folyamatos ellenõrzése 
a PSZÁF gyakorlatában

AA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
PSZÁF) 2005-ben elfogadott, Hatékony felügye-
let – 2005–2010 elnevezésû stratégiájának egyik
kiemelt jelentõségû célja a hatékony erõforrás-fel-
használás. E cél megvalósítása érdekében a fel-
ügyelet átalakította a belsõ gazdálkodást és új, a
felügyeleti munkában eddig nem használt kon-
trollingmódszereket vezetett be.

A hatékony erõforrás-elosztás a felügyelet
szempontjából az úgynevezett kockázatalapú, in-
tegrált és folyamatokat szem elõtt tartó, a problé-
mákat megelõzni akaró felügyelet kiteljesítését, a
gazdálkodás felügyeletszervezeti rendjére és való-
ságos mûködésére vonatkozó leképezését jelenti. 
A korlátozott mennyiségû felügyeleti erõforráso-
kat (személyi, tárgyi, irányítási stb.) ugyanis a
tényleges kockázatokhoz kívánjuk igazítani.
Emiatt azután a piacra, a fogyasztókra igazán je-
lentõs kockázatot nem jelentõ tevékenységek, il-
letve szervezetek felügyelésére fordított erõforrá-
sokat minimalizálni kell, a kockázatos szerveze-
tek, folyamatok felügyelésére fordítottakat pedig
maximalizálni.

A PSZÁF stratégiája kiemeli, hogy az erõfor-
rásokkal való racionális gazdálkodás csak akkor
valósítható meg sikeresen, ha a tervezés, a mérés
és a számonkérés az államigazgatásban is egyér-
telmûvé és rendszeressé, rendszerszerûvé válik.
Ehhez az erõforrás-gazdálkodás legfontosabb fel-
tételeit, így különösen a tervezés, a végrehajtás és

az eredményesség összevetését ellátó funkciót, to-
vábbá az eredményesség mérésének, értékelésének
szempontjait, azaz a kontrollingtevékenységet kell
a közintézményekben is kialakítani.

A kontrollingrendszer kialakításakor a követ-
kezõ célok voltak elsõdlegesek:

•a keretgazdák és vezetõk belsõ döntéseinek tá-
mogatása, visszajelzés a mûködési teljesít-
ményrõl és kontroll,

•minél inkább „valós idejû” monitoring/be-
számolás,

•a szükséges információk körét a vezetõk hatá-
rozzák meg a szervezet stratégiai és operatív
igényeinek megfelelõen.

A PSZÁF MÛKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ
KÖRÜLMÉNYEK

A PSZÁF olyan fejezeti jogosítványokkal fel-
hatalmazott költségvetési szerv, amelynek költ-
ségvetése a Pénzügyminisztérium fejezeten be-
lül 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 meghatá-
rozott saját bevételekbõl teljes jogkörrel, önál-
lóan tervezi meg, illetve finanszírozza. Állami
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támogatást az államháztartásra vonatkozó sza-
bályok szerint vehet igénybe. A felügyelet költ-
ségvetése tekintetében a Felügyeleti Tanács el-
nöke látja el mindazokat a feladatokat, amelye-
ket az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 49. §-a a fejezet felügyeletét
ellátó szerv vezetõjének hatáskörébe utal. 
A felügyeletnél az államháztartásról szóló tör-
vény 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 felhatal-
mazása alapján kiadott – jogszabály írhat elõ.

Ugyanezen törvény 4. §-a felsorolja mind-
azon jogforrásokat, amelyek hatálya alá tartozó
szervezetek felügyeletét a PSZÁF ellátja. A fel-
ügyelet tevékenységének célja a pénz- és tõke-
piac zavartalan és eredményes mûködésének, a
pénzügyi szervezetek ügyfelei érdekei védel-
mének, a piaci viszonyok átláthatóságának, a
pénzügyi piacokkal szembeni bizalom erõsíté-
sének, továbbá a tisztességes piaci verseny
fenntartása érdekében a különféle pénzügyi te-
vékenységeket végzõ szervezetek, illetve sze-
mélyek prudens és hatékony mûködésének, tu-
lajdonosaik gondos joggyakorlásának elõsegí-
tése és folyamatos felügyelete.

A felügyelet folyamatosan vizsgálja a pénz-
ügyi szervezetek mûködésére vonatkozó jog-
szabályok és felügyeleti rendelkezések betartá-
sát, amelyek megsértése esetén intézkedési jog-
körrel rendelkezik, valamint más hatáskörrel
rendelkezõ szervnél eljárást kezdeményez.

A felügyelet hatásköre kiterjed:
•a hitelintézetekre és a pénzügyi vállalkozá-

sokra,
•a tõkepiaci szereplõkre,
•a biztosítókra,
•pénztárakra (magánnyugdíjpénztárak, egész-

ségpénztárak stb.),
•más nevesített intézményekre, például Ma-

gyar Export-Import Bank, Magyar Fejlesz-
tési Bank stb.

A felügyelet feladatai ellátása során, a kon-
szolidált felügyelet megvalósítása és az integrá-
ciós folyamatok elõmozdítása érdekében a kül-
földi pénzügyi  felügyeletekkel szoros együtt-
mûködést folytat, rendszeresen információkat
cserél.

A felügyelet bevételei:
•a felügyeleti díj,
•az igazgatási-szolgáltatási díj,
•a felügyeleti bírság és
•egyéb bevételek.
A felügyelet hatáskörébe tartozó szerveze-

tek és személyek külön rendeletben meghatá-
rozott mértékû igazgatási-szolgáltatási és fel-
ügyeleti díj fizetésére kötelesek. A törvény sze-
rint a díjaknak a felügyelet folyamatos és zavar-
talan mûködését kell biztosítania.

A törvény 26. §-ának (5) bekezdése szerint a
felügyelet bevételeit – a bírságból származó be-
vétel kivételével – kizárólag mûködésének fe-
dezetére használja fel, azok más célra nem von-
hatók el. A bírságbevétel felhasználásáról azon-
ban a jogszabály külön rendelkezései irány-
adók. E szabályok megfogalmazásával a jogal-
kotó célja nyilvánvalóan az volt, hogy megelõz-
ze a felügyelet mûködése során egy esetleges
„bírságolásban való érdekeltség” keletkezését.

Ugyanezen paragrafus (7) bekezdése értel-
mében 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 fel-
ügyeleti díjak rendszerének változása jelentõ-
sen 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 Pénzügymi-
nisztérium költségvetési köriratát, mint más
költségvetési szerveknek, a létszám-gazdálko-
dásban pedig semmilyen szabadsága sincs. Ezen
felül a felügyeletnek az államháztartás mûködé-
si rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) kor-
mányrendelet 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 folyamatá-
ban, másrészt, mint kötelezettségvállalásra jo-
gosult egységek a beszerzések folyamatában is
részt vesznek. A keretgazdák felelõsek továbbá
olyan, a beszerzések során felmerülõ feladato-
kért is, mint a célszerûségvizsgálat, közbeszer-
zési eljárásokban való részvétel, teljesítések
szakmai igazolása is.

A keretgazdálkodás korábban szigorúan a ki-
emelt elõirányzatokhoz kapcsolódott, de az
élet az eredeti határokat már elmosta. Ma már
több keretgazdának is lehet például beruházás
jellegû feladata. Ugyanakkor egy keretgazdá-
nak nemcsak egy kiemelt elõirányzaton belül
lehetnek feladatai: például a humánpolitikai
(HR) keretgazda feladatai során nemcsak a sze-
mélyi 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 rendszeré-
nek részleges átalakítása is 2005-ben kezdõdött

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 feladatai-
kat és ezek költségigényét, majd ezek összessé-
ge – természetesen az akkor már elfogadott
költségvetési törvényben meghatározott ki-
emelt elõirányzatok figyelembevételével – al-
kotta PSZÁF elemi költségvetését. Mondhat-
juk tehát, hogy az államháztartási törvény (áht)
által meghatározott top-down tervezési mód-
szertant a PSZÁF egy bottom-up módszertan-
nal egészítette ki.

A keretgazdák részérõl körülbelül 500 olyan
elkülöníthetõ feladat került meghatározásra,
amely közvetlen költségvonzattal járt.

Lássunk egy példát arra, hogy miképpen né-
zett ki egy kisebb keretgazda, a PSZÁF kom-
munikációs (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 rendsze-
resített számlatükör. Ezért és bizonyos techni-
kai okok miatt azon megoldás mellett döntöt-
tünk, hogy az egyes feladatokat külön kód-
rendszerrel azonosítjuk. Így például a felügye-
let által bérelt székház bérleti díja is külön kó-
dot kapott, s ezáltal a többi – fõleg rendezvé-
nyekhez kapcsolódó – bérleti díjtól megkülön-
böztethetõ vált.1
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Költséghelyek

A keretgazdálkodás rendjének átalakításával
párhuzamosan bevezetésre került a költséghe-
lyes könyvelés rendszere is. A vezetõi informá-
ciós/kontrollingrendszerekben a költséghelyek
többfélék is lehetnek: költségközpontok, bevé-
telközpontok és eredményközpontok.2 Koráb-
ban – az összevont felügyeletet kialakító a szer-
vezeti 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 te-
vékenyég eredményét úgynevezett fedezetszá-
mítással 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 tel-
jes piacfelügyeleti tevékenység, illetve a fo-
gyasztóvédelem, valamint a nemzetközi
együttmûködésbõl, piacelemzésbõl, szabályo-
zásból eredõ feladatvégzések.

A felügyelet ezen okok miatt döntött úgy,
hogy a korábbi „szektor szerinti” fedezetszá-
mítás 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 alapve-
tõen a felügyelet szervezeti egységeinek rendjé-
bõl és hierarchiájából indul ki, de annál egy-
részt 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. táblá-
zatban költségviselõ típusjelzéssel láttuk el.

Az elkülönített/saját bevétellel, illetve kiadá-
sokkal rendelkezõ költséghelyek alkotják az
úgynevezett eredménycentrumokat (profit-cen-
ter). A felügyelet esetében egy ilyen van, a bír-
ság. A bírság költséghely-kiadásait nem kell fel-
osztani a költségviselõk között.

A primer vagy funkcionális költséghelyeken
túl meg kell határozni azokat a belsõ szolgálta-
tásokat, amelyeket a felügyelet mint szolgálta-
tó elõállít/megvásárol elsõdleges feladatai ellá-
tása érdekében. A belsõ szolgáltatásokat képe-
zik le az úgynevezett technikai költséghelyek. 
A technikai költséghelyekre könyvelt kiadáso-
kat elõre meghatározott vetítési alapok alapján
terheljük át a végsõ költségviselõkre. (Például a
székházzal kapcsolatos kiadásokat négyzetmé-
teralapon, a gépjármûvekkel kapcsolatos kiadá-
sokat a gépjármû-felhasználás alapján osztjuk
tovább.)

Ezzel a módszerrel gyakran már a költséghe-
lyeken megállapított kiadások elemzése is érté-
kes információval szolgálhat. Így például a na-
gyobb informatikai fejlesztések elõtt a felügye-
let megvizsgálhatja azt is, hogy az adott fejlesz-
tés a belsõ költségekkel „beárazott” saját erõ-
forrásokkal vagy pedig külsõ vállalkozó bevo-
násával oldható-e meg gazdaságosabban.

A „végsõ költségviselõkre” pedig a belsõ
szolgáltatásokat elõállító költséghelyek kiadá-
sai is – akár a közvetlen kiadások arányában,
akár az igénybe vett belsõ szolgáltatásokra vo-
natkozó belsõ elszámolások alapján – átterhel-
hetõk 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 fel-
ügyelõi 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

Költséghely megnevezése Típus
0 Bevételek Techikai
1 Menedzsment Költséghely
11 Menedzsmenttámogatás (support) Költséghely
2 Elmélet és szabályozás Költségviselõ
3 Prudenciális felügyelet Költségviselõ
31 Pénz- és tõkepiaci felügyeleti igazgatóság Költségviselõ
311 Pénzügyi csoportok felügyeleti fõosztálya Költségviselõ
312 Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások felügyeleti fõosztálya Költségviselõ
313 Szövetkezeti hitelintézetek felügyeleti fõosztálya Költségviselõ
314 Tõkepiaci intézmények felügyeleti fõosztálya Költségviselõ
315 Pénz- és tõkepiaci jogérvényesítési fõosztály Költségviselõ
32 Biztosítás- és pénztár-felügyeleti igazgatóság Költségviselõ
321 Biztosításfelügyeleti fõosztály Költségviselõ
322 Pénztárak felügyeleti fõosztálya Költségviselõ
323 Pénztári szakigazgatási fõosztály Költségviselõ
324 Biztosítási és pénztári jogérvényesítési fõosztály Költségviselõ
33 Informatikai felügyeleti fõosztály Költségviselõ
4 Piaci folyamatok felügyelete Költségviselõ
41 Engedélyezési igazgatóság Költségviselõ
411 Pénz- és tõkepiaci engedélyezési fõosztály Költségviselõ
412 Biztosítás- és pénztári engedélyezési fõosztály Költségviselõ
413 Tõke- és pénzpiaci kibocsátási fõosztály Költségviselõ
42 Piacfelügyeleti igazgatóság Költségviselõ
421 Piacellenõrzési fõosztály Költségviselõ
422 Fogyasztóvédelmi fõosztály Költségviselõ
423 Panaszkezelési fõosztály Költségviselõ
424 Ügyfélszolgálati fõosztály Költségviselõ
43 Pénzügyi visszaélések elleni fõosztály Költségviselõ
5 Hitelintézeti felszámoló Kht. Költségviselõ
6 Székház Technikai
7 Gépjármûpark Technikai
8 Központi iratkezelés Technikai
9 IT Technikai
91 IT-infrastruktúra Technikai
92 IT-alkalmazások Technikai
93 PKN Technikai
94 Ügynökregiszter Technikai
A Nemzetközi kapcsolatok Költségviselõ
B Rendezvény, konferencia Költséghely
C Arculat, megjelenés Költséghely
D Kommunikációs kiadások Költséghely
E Bírság Eredménycentrum 
F Felügyeleti általános költséghely Technikai
G Felügyeleti tartalék Technikai
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nagyságával, érdemes-e egy-egy feladatot belsõ
erõkkel elvégezni, vagy gazdaságosabb külsõ-
sök megbízása, hogyan aránylik egy engedélye-
zési 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 számla-
osztályok szabad használata lehetõvé teszi a
vállalkozáson belüli egységek elszámoltatását, a
költséggazdálkodás, az önköltségszámítás sajá-
tos rendszerének kialakítását. Mivel azonban az
államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságai-
ról szóló249/2000. kormányrendelet ezeket a
számlaosztályokat már feltöltötte, a költséghe-
lyek rendszere szerinti könyvelést a felügyelet
a számlarenden kívül, úgynevezett könyvelési
dimenziók felhasználásával végzi el.

KÖNYVELÉSI DIMENZIÓK 
A FELÜGYELETEN

A gazdálkodást támogató modern informati-
kai rendszerekben ma már nem elégséges
pusztán egy szempontrendszer szerint egy-
egy könyvelési tételt beazonosítani, noha a
hõskorban elegendõ volt, hogy az egyes tranz-
akciók besorolása az idõdimenzión kívül csak
a fõkönyvi számlatükör szerint történt. A fel-
ügyeleten használt alkalmazás például lehetõ-
vé teszi, hogy a fõkönyvi számlán kívül még
12 másik szempontrendszert is használjunk.
Más rendszerek talán nem ilyen „bõkezûek”
ebbõl a szempontból, de kiegészítõ besorolá-
sokra mindig lehetõség van. A PSZÁF-nál ki-
egészítõ szempont például a rögzített forga-
lom jellege (elõirányzat, tény), a keretgazda,
költséghely stb. Ha mindezen szempontokat a
fõkönyvi számlák alábontásával szeretnénk
ábrázolni, figyelembe véve a szempontok érté-
keinek keresztszorzatát, rövid úton több mil-

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

3. táblázat

EGY KÖNYVELÉSI REKORD A GAZDASÁGI
RENDSZERBEN

Év 2006

Hó 6

EredetID eStart_GL

AlcímID 3

Számlaszám T5432

Másodlagos T712

SzegmensID 1

KöltséghelyID 014

KeretID 009

KTK 131

ForgalomID FR

KöltségID iro1

Tartozik 1234

Követel

Leírás Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés

Hivatkozás XYZ gyorsnyomda

Mint a 3. táblázatban bemutatott példából is
látható, a legtöbb tranzakció esetében már ma-
ga a fõkönyv tartalmaz minden olyan adatot,
amely a több szempontú kontrollingkimutatá-
sok elkészítéséhez szükséges: a kontrol-
lingrendszerben 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, bizonylat-
szinten kerülnek át, tehát a fõkönyvben analiti-
kus szinten is jelen van minden egyes gazdasá-
gi tranzakció adata.

A fõkönyv azonban néhány esetben nem ki-
elégítõ részletességgel vagy nem a megfelelõ
adatkörrel tartalmazza az elemi tranzakciók
adatait, illetve pótlólagos adatokra is szükség
lehet.

Az elemi elõirányzatok csak az elsõ ne-
gyedév végén kerülnek lekönyvelésre, ezért a
kontrollingnak az év elején magának kell az
elõirányzatokat kezelni.
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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 kontrol-
lingrendszer tehát a felügyeleti díjakat közvet-
lenül a vevõk modulból is átveszi a részletesebb
megbontás érdekében.

A belsõ szolgáltatásokat nyújtó költség-
helyek, illetve felügyeleti általános költségek
felosztásáról gondoskodni kell. Ezt is a kont-
rollingrendszer végzi egy automatikus eljárás
segítségével: egy, a választási matematikában
használatos eljárás, a „legnagyobb maradék el-
ve” biztosítja a forintra pontos számítást.

Problémák a gazdasági rendszer 
fõkönyvi adataival

A kontrollingrendszer számára bizonyos fajta
kimutatások létrehozásához a gazdasági rend-
szer fõkönyvi adatai csak részben felelnek meg:
bizonyos leíró (más néven meta-) adatok
ugyanis általában egyáltalán nem vagy csak ne-
hezen találhatók meg a rendszerben. Ilyen leíró
jellegû adat például a költséghelyek hierarchiá-
ja, a számlák hierarchiája stb. Nem találhatók
meg a fõkönyvben a költségfelosztások alapjá-
ul szolgáló naturális kapacitásadatok (létszám,
alapterület) sem.

Emellett egy olyan kiegészítést is ki kellett
alakítani a fõkönyvhöz kapcsolódóan, amely-
ben a kontrollingrendszer az eredetileg külön
fõkönyvi számon könyvelt elõirányzatokat és
teljesítéseket – egy külön e célból készült tábla
segítségével – automatikusan egymáshoz ren-
deli és rövid névvel látja el.

Az 1. ábrán látható képernyõ a saját fejleszté-
sû Kontrolling Menedzser programból való, és
bemutat egy konkrét összerendelési rekordot. 

Ha csak a fõkönyvi kivonatot vehetnénk ala-
pul, ahhoz, hogy egy egyszerû tény/terv muta-
tószámot elõállítsunk, a számlatükröt tartalma-
zó fa két egymástól független pontjából kell

adatot vennünk. A rendszerek ezt a problémát
általában úgy kezelik, hogy minden egyes „be-
égetett”, úgynevezett terv-tény kimutatásban
oszloponként meghatározzák a lekérendõ
számlák csoportjait. Az így „beégetett” ripor-
tok karbantartása természetesen idõ- és költ-
ségigényes tevékenység (ráadásul általában a
külsõ szállító segítségét igényli), ám ad hoc jel-
legû lekérdezésekre nem ad lehetõséget. A be-
égetett tételes számla-összerendelés révén
azonban az üzleti szervezetekre jellemzõ egy-
séges számlatükröt kapunk: a tervek és teljesí-
tések ugyanabban a struktúrában jelennek meg.

1. ábra

ÖSSZEVONT ELÕIRÁNYZAT/TELJESÍTÉS
SZÁMLA KIALAKÍTÁSA

Sõt, mivel a kontrollingrendszerhez kapcso-
lódó szerzõdés- és kötelezettségvállalás-nyil-
vántartó rendszer is ebben a struktúrában tart-
ja nyilván adatait, lehetõség nyílik egy egyszerû
kereszttáblás lekérdezés segítségével megjele-
níteni a gazdálkodást jellemzõ legfontosabb
adatokat (lásd 2. ábra).
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KAPACITÁSOK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE
A FELÜGYELETEN

A felügyeleten költséghelyes kiadáselemzés
mellett kialakítás alatt van az egyes szakmai te-
rületek kapacitásainak tervezésére, kihasznált-
ságelemzésére és felhasználáskövetésére alkal-
mazott kapacitástervezõ rendszer is. A kapaci-
tástervezõ rendszer gazdája a fõigazgató mel-
lett mûködõ Stratégiai Kabinet. A rendszer
egyelõre modellállapotban van, informatikai tá-
mogatottsága még nem megoldott.

Ez a rendszer a felügyelet emberi erõforrása-
inak 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 di-
menzión kívül más fontos szempontok szerint
is osztályozzák és kimutatják a következõk
szerint:

•vizsgálati szakasz (elõkészítés, vizsgálat el-
végzése, jelentés írása, lezárás),

•szakértõ kapacitás típusa (vizsgálatvezetõ,
intézményi felügyelõ, aktuárius, informati-
kus, jogász stb.),

•vizsgált intézmény/csoport/termék/szeg-
mens,

•vizsgálati prioritás,
•kezelt kockázatok típusa,
•kezelt kockázatok hatása.
A felügyelet életében a következõ nagy lépés

a kapacitását tervezõ/felügyelõ belsõ informá-
ciós rendszer és a kiadásokat felügyelõ gazdál-
kodási kontrollingrendszer összekapcsolásából
eredõ elõnyök kiaknázása lesz. Ennek mód-
szertana egyelõre kialakítás alatt van, de célja-
ink között olyan kérdésekre adandó válaszok
vannak, mint például az egyes kockázattípu-
sokra fordított kiadások meghatározása, vagy
ennek mintájára az egyes intézményekre fordí-
tott felügyeleti erõforrások pénzügyi kihatásá-
nak vizsgálata stb. Végsõ célunk az, hogy a fel-
ügyelet által kezelt kockázatok kihatásának és
az erre fordított erõforrások nagyságának az
összhangját leginkább biztosító rendszert hoz-
zunk létre.

2. ábra

KERESZTTÁBLÁS LEKÉRDEZÉS A KONTROLLINGRENDSZERBÕL3
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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 létre-
hozott kisegítõ rendszerek alapproblémája
ugyanis, hogy a fenntartásukra fordított ener-
gia és ráfordításigény az idõ múlásával felül-
múlja a rendszerbõl a bevezetés idején nyert in-
formációk értékét, ha azok újdonsága elévül.
Fokozott a veszély, ha a rendszert nem 100 szá-
zalékosan megbízható adatokkal töltik fel,
mert ezáltal a kinyerhetõ információk hiteles-
sége, ebbõl következõleg értéke csökken.

Korábban felmerültek igények arra, hogy a
kontrollingrendszer tegye lehetõvé a felügyelet
gazdálkodásának eredményszemléletû bemuta-
tását. Ez azonban jelenleg csak aránytalanul
nagy energiabefektetéssel lenne kialakítható, il-
letve fenntartásához is jelentõs ráfordítás és idõ
szükségeltetne. A normál számviteli rendszer-
rel való megfelelõség vagy kompatibilitás hiá-
nya miatt technikailag csak kiegészítõ rendsze-
rek 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: 

az általában adatpiacnak (staging) is neve-
zett köztes MS-SQL adatbázisból,

az arra épülõ, s az elemzéseket támogató
multidimenziós vagy más néven OLAP-adat-
bázisból (Microsoft Analysis Server) és 

a megjelenítésért felelõs rétegbõl vagy kli-
ensbõl, ez a mi esetünkben mindössze néhány
egyszerû weblapból áll, ami beágyazva tartal-
mazza a Microsoft Office webösszetevõk4

programok egy-egy példányát.
A felügyelet informatikai rendszereinek

többsége már korábban is a Microsoft megol-

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.) Meggyõzõdé-
sünk, 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 beállí-
tott OLAP-lekérdezések elmenthetõségét, il-
letve – ami ennél is érdekesebb és fontosabb -,
megoldottuk az úgynevezett átfúrások5 kimu-
tatástáblázatokon keresztüli támogatását is.
Ezek az elsõ látásra szerény jelentõségûnek tû-
nõ elemek kiemelkedõen fontosnak, sõt kriti-
kusnak bizonyultak a mindennapi munkában:
ha valamelyik költségnemnél/költséghelynél a
korábbi évekhez képest kiugróan magas értéket
tapasztalunk, akkor egy egyszerû „átfúrás” so-
rán talált kiugró tétellel (elemi tranzakció) egy
sor további kérdést lehet egyértelmûen megvá-
laszolni, illetve lezárni. (Lásd 3., 4. ábra)

3. ábra

KIMUTATÁSTÁBLÁZAT ÖSSZEGZÉSEKKEL

A kontrollingrendszer – úgynevezett köz-
vetlen adatkapcsolat segítségével – közvetlenül
a gazdasági rendszer fõkönyvi moduljából veszi
át az adatokat egy idõzített eljárás segítségével,
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minden nap elõre meghatározott idõpontban.
Az eljárás lefuttatása emberi beavatkozást nem
igényel. Ez az eljárás biztosítja azt is, hogy a
kontrollingkimutatások – webes megjelenésük-
ben – minden nap aktualizálódjanak. Természe-
tesen lehetõség van a frissítési procedúra manu-
ális elindítására napközben is, ha a körülmé-
nyek 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 ki-
ugró értékeket tapasztalunk, „vészesen fogy-
nak” az elõirányzatok stb. A modern többdi-
menziós adatbázisok által nyújtott változatos
szûrési, csoportosítási, ad hoc lekérdezési lehe-
tõségek felhasználásával könnyû kimutatni,
hogy az egyes változások hátterében a gazdál-
kodásban bekövetkezett jelentõs változás vagy
például csupán az egyes tételek pénzügyi ren-
dezésének idõbeli áthúzódása áll. Ezek nehéz-
kes, 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 lehet-
séges, amennyiben az nem a jogszabályi elõírá-
sok által meghatározott rendszerre épül.

A kialakítás fontos tapasztalata az is, hogy
egy intézmény feladatainak felmérésekor nem
szabad csak a napi operatív munkát végzõk vé-
leményére hagyatkozni. Õk ugyanis minden-
képpen a saját szempontjaik és érdekeik alap-
ján, egyfajta inputoldali feladatlistát tudnak és
akarnak meghatározni. A szervezet „Alapérté-
keibõl” (Mission Statement) és „Stratégiájából”
levezetendõ feladatok meghatározása, azonosí-
tása a menedzsment joga és kötelezettsége.

A kialakítás folyamán szerzett tapasztalata-
ink szerint a hivatalos számlatükröt is érdemes
lenne felülvizsgálni. Nem biztos, hogy szüksé-
ges az elõirányzati és teljesítési számlák ilyen-
fajta megkülönböztetése, s különösen nem a je-
lenlegi, úgynevezett egybefûzött módszerrel.

A hatékonyságmérési eszközök államháztar-
tásban való alkalmazása véleményünk szerint le-
hetséges, ám tartalma biztosan más lesz, mint az
üzleti szféra módszereié. A legfontosabb haté-
konyságmérési eszköz, a profit ugyanis ereden-
dõen hiányzik, illetve a közfeladatok jelentõs
részében nem értelmezhetõ. (Kicsit tréfásan: a
közjó nem ügyfél az államigazgatási eljárásban.) 

Mindenképpen érdemes viszont a közszol-
gáltatások közvetett és közvetlen költségeinek
meghatározása. Az így „beárazott” közszolgál-
tatások ráfordításai egyrészt összevethetõk más
hasonló szolgáltatások piaci áraival – ha találha-
tó ilyen –, avagy alapot adhatnak bizonyos köz-

4. ábra

IRATTÁR KIADÁSAI RÉSZLETESEN – ÁTFÚRÁS
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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, csiszolgat-
nunk. A kialakítás során természetszerûen hi-
bákat is elkövettünk: sok olyan részlet van,
amit mai tudásunk birtokában másképpen csi-
nálnánk, illetve nem javasolnánk azoknak,
akik hasonló rendszer kialakításán gondol-
kodnak.

Sokáig hátráltatta a munkát például az is,
hogy a „külsõ” feltételrendszer sem volt min-
dig véglegesen kialakult, így például a központi
illetményszámfejtéssel összefüggésben sokáig
nem volt tisztázott, hogy a bérszámfejtési fel-

adatokat milyen formában – központosítottan,
avagy intézményi hatáskörben – fogja elvégez-
ni a felügyelet. 2007-tõl azonban a felügyeleten
bevezetésre került az úgynevezett Nexon bér-
számfejtési rendszer, amellyel lehetõség adó-
dott a pontosabb, részletesebb bér-, munka-
ügyi, személyi, HR- stb. adatok feldolgozására,
elemzésére.

A Felügyeleti Tanács döntése alapján így
2010-ig a PSZÁF költség- és teljesítményérté-
kelési rendszerének – minden eltérõ szakmai
sajátossága mellett is – minõségileg meg kell fe-
lelnie a modern világgazdaság üzleti-piaci 
viszonyai között mûködõ (például multinacio-
nális) vállalati és (nemzeti, illetve európai) köz-
igazgatási egységeinél elvárt színvonalnak.

1 Természetesen hasonló célokra használatos a költ-
séghelyek rendszere is, de a feladatkódok sok eset-
ben annál sokkal részletesebbek.

2 Ismeretes a költséghely/költségviselõ megkülönböz-
tetés is, mint két egymástól teljesen független szem-
pontrendszer alkalmazása is (például a 6-os számla-
osztály, mint költséghely, 7-es számlaosztály, mint
költségviselõ) de ez a megkülönböztetés általában fe-
lesleges, ha a költséghelyek és költségviselõk nagy-
részt átfedik egymást.

3 A táblázatokban szereplõ adatok nem valósak, a
véletlenszerûen generált tesztadatbázisból szár-
maznak!

4 A Microsoft Office webösszetevõk olyan ActiveX-
vezérlõk gyûjteménye, amelyek a Microsoft Office
programcsomaggal együtt bármelyik államigazgatá-

si intézménynél telepíthetõk. Ha a webössze-
tevõket egy-egy munkatárs gépére telepítették, az
Internet Explorer böngészõvel intraneten keresztül
nyílik lehetõség a weblapokon található számoló-
táblák, kimutatástáblázatok és diagramok interaktív
használatára. Ha a webösszetevõk egy adott kli-
ensgépen nincsenek telepítve, ám a megvásárolt
Office-licenc lehetõvé teszi a belsõ hálózaton belü-
li terjesztést, akkor az összetevõk úgy is beállítha-
tók, 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 Office-
programcsomagot.

5 Átfúrásnak vagy drill through-nak azt nevezzük,
amikor a felhasználó egy adott összegzésre duplán
kattintva megtekintheti az adott összeget alkotó ele-
mi tranzakciók listáját is.

JEGYZETEK
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AA magyar gazdaság növekedése és fejlõdése az
utóbbi években látványosan lemaradt a hasonló
helyzetû országokhoz, szomszédjainkhoz ké-
pest. Ezenközben még mélyebbé vált az ország
politikai megosztottsága, zuhant a politikai in-
tézmények támogatottsága, romlott a kormány
szavahihetõsége bel- és külföldön, hosszú éve-
ken át elmaradtak a szükséges szerkezeti átala-
kítások, ám nõtt az állam eladósodottsága. 
A külsõ kényszerítõ tényezõk 2006 nyarán cse-
lekvésre szorították a kormányt; az uniós kon-
vergenciaprogram új gazdaságpolitikai pályát
jelölt ki. 

Sokan éreztük úgy, hogy a közgazdasági, tár-
sadalomtudományi 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 kiad-
vány, kutatási jelentés, konferenciakötet foglal-
kozik egyfelõl a helyzet megértésével és az ide-
vezetõ út vizsgálatával, másfelõl a kialakult
helyzetbõl kivezetõ utak keresésével. Az átte-
kintés keretében egy esztendõ termésébõl válo-
gatok.

Kezdjük a Muraközy László által szerkesz-
tett tanulmánykötettel, amely Antal László,
Gyõrffy Dóra, Muraközy László, Török Ádám,
Bokros Lajos és Csaba László konferencia-elõ-
adásait tartalmazza. A szerkesztõ annak ma-
gyarázatát keresi, hogy miként vált az 1990-es
években még élenjáró Magyarország a sorstár-
sak között sereghajtóvá. „Lassuló gazdasági
növekedés, ikerdeficittel párosuló állandósult
államháztartási deficit, magas államháztartási
centralizáció, a nagy elosztási rendszerek mû-
ködési zavarai és finanszírozási problémái,
emelkedõ államadósság, növekvõ kiábrándult-

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)

Versenyképességi Évkönyv, 2007 
(GKI Gazdaságkutató Zrt., 2007)
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ság, az euró átvételének távolodása, a belsõ és
külsõ bizalom szertefoszlása, mind-mind sú-
lyos és tartós problémákra utalnak, amit nem
lehet már egy-egy véletlennek vagy rossz gaz-
daságpolitikai döntésnek tulajdonítani.” (9. ol-
dal) A szerkesztõi és szerzõi szándék az, hogy
az elmúlt hat évtized szembetûnõ hasonlósága-
inak, folytonosságainak, az ismétlõdõ jelensé-
geknek elemzésével többet értsünk meg a má-
ról. Elõrebocsátom azon olvasói véleménye-
met, amely szerint a sok érdekességet tartalma-
zó esszékbõl az olvasó nem kap meggyõzõ vá-
laszt az alapkérdésre: miként csúszhatott vissza
egy ország néhány esztendõ alatt egészében vé-
ve 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 tenden-
ciák taglalása mellett mégiscsak érdekes és
hasznos lett volna a rossz gazdaságpolitikai
döntések okainak, mozgatóinak, motívumai-
nak kritikai elemzését is olvasni; hiszen konk-
rét személyek, kormányok döntéseinek hatásá-
ra nõtt rekordméretûre 2002-ben és 2006-ban
a költségvetési hiány, analitikusan vizsgálható
intézkedések nyomán indult neki ismét az or-
szág eladósodása. Döntéskritika híján túl nagy
szerephez juthat a fátum, felmentést adva a kö-
zelmúlt 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 megál-
lapításom: a múltról legalább annyira eltérõ em-
lékeink vannak, mint amennyire másként látjuk
a jelent vagy a jövõt. Muraközy a politikai rend-
szerváltozásig 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 kör-
ben elterjedtek a „harmadik utas” elképzelések.

A realitásoktól való elszakadásra példának azt
hozza fel, hogy az „elsõ szabadon választott
kormány irreális módon a »szociális piacgazda-
ságot« ígérte, a »piaci szocializmus« helyébe.”
(37. oldal). Ezáltal – úgy érzi – nem húzott ha-
zánk éles határvonalat a múlt és jövõ közé: 
„A puha szocializmust követõ puha rendszer-
váltás, a demokratikus körülmények között is
megõrizte a lakossági fogyasztás preferálását
mint politikai legitimációs eszközt, annak min-
den veszélyes következményével”. (ugyanott)

Nehéz elhinni, hogy magyar közgazdászok
ne ismernék a szociális piacgazdaság fogalmát,
amely az európai alkotmánytervezetben ugyan-
úgy benne van, mint a lengyel vagy éppen a ma-
gyar 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 nõ-
vér szóösszetételben szerepel. Ellenkezõleg:
versenypárti, a monopóliumokkal szemben ha-
tározottan fellépõ, a kis- és közepes vállalkozá-
sok dinamikájára építõ rendszer, amely a boldo-
gulást 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 piac-
gazdaság lesz. „Az közismert, hogy az infláció
mértéke meghaladja az évi húsz százalékot. Az
is, hogy nemzeti adósságunk több mint hu-
szonegy milliárd dollár, s ez a legmagasabb fe-
jenkénti összeget jelenti Közép- és Kelet-Euró-
pában. Az álfoglalkoztatás, a rejtett munkanél-
küliség a munkaerõ jelentõs részét alkotja. 
Az infrastruktúra állapota fejletlen, s ez állítja
az egyik fõ nehézséget piaci nyitásunk elébe.
Az egészségügy helyzete katasztrofális, iskolá-
ink kopottak és szegényesek.” – mondta a kije-
lölt miniszterelnök. (Antall József Országgyû-
lési 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 ké-
telyt afelõl, milyen rendszer felé kíván haladni a
polgári koalíció. A program ezzel a bekezdéssel
kezdõdik: „A kormány gazdaságpolitikájának
alapvetõ, átfogó törekvése a gazdasági rendszer-
váltás megvalósítása. A program ezért a meg-
elõzõ negyven évben kialakult, lényegében mû-
ködésképtelenné vált – alapvetõen állami irá-
nyításra és gyámkodásra, külsõ elzárkózásra
épülõ – gazdálkodás helyett új, életképes piac-
gazdasági rendszer alapjainak megteremtését
tûzi ki célul: a magyar viszonyoknak megfele-
lõen, a sikeres nyugat-európai országok tapasz-
talatainak felhasználásával. Ez az új rendszer a
világpiacba integrálódó, a magántulajdon elsõd-
legességére épülõ modern európai szociális 
piacgazdaság.” (A nemzeti megújulás program-
ja, A köztársaság elsõ három éve, Miniszterel-
nöki Hivatal, Budapest, 1990. szeptember, 13.
oldal – eredeti kiemelések). 

Más lenne, ha a szerzõ azt mondaná: a tár-
sadalom nagy része nem szívesen nézett szem-
be a helyzettel, illúziókat táplált az átmenetet
illetõen, meg sem hallotta vagy nem igazán ér-
tette az új modell lényegét. Ebben biztosan
rengeteg igazság van; de az, hogy a politikai
osztály nem használta a kapitalizmus fogal-
mát, aligha érv a harmadikutasság mellett. Ma
se nagyon használjuk a kapitalizmus szót, kü-
lönféle okokból. 

Ha exponáltam a múlt egyik pillanatával
kapcsolatos különvéleményemet, hadd hozzam
ide egy másikat, amely a kötet visszatérõ refe-
renciája. Muraközy a magyar gazdaságtörténe-
lemben ritka „világosabb pillanatként” élte meg
a Bokros-csomagot, amellyel úgymond az
1994/95-ben fenyegetõ válságot sikerült elke-
rülni. (39. oldal, 81. oldal) Hasonlóan pozitív
példaként utal az 1995-ös csomagra Antal Lász-
ló, mint a nemzetközi intézmények szerint is
példaértékû radikális kiigazításra. Ahol ebben a
kötetben egyáltalán elõfordul a Bokros-cso-
mag, az mindig, mint vitán felülálló pozitívum

jelenik meg a hibákkal és mulasztásokkal teli
magyar múltban.

Nem kívánom az 1995-ös kiigazítást egy re-
cenzió keretében elemezni; személyes értékelé-
semben egyébként is erõsen elválik a szóban
forgó kormánynak és koalíciónak a hatalomra
kerüléstõl, 1994 nyarától 1995. márciusig foly-
tatott tevékenysége, és magának a radikális
(Bokros–Surányi) csomagnak az ügye. Két dol-
got azonban kénytelen vagyok megemlíteni. 
A magyar közéletnek, a közgazdasági, társada-
lomtudományi szakmának ez igen vitatott ese-
ménye, ám akik ebben a kötetben azt referenci-
aként kezelik, még csak említést sem tesznek
az esetleges kritikákról, ilyen szerzõt nem idéz-
nek. Holott a könyv témájához szorosan hoz-
zátartozó másik vonatkozás: bizony megeshet,
hogy pontosan a csomag – és e vonatkozásban
nem releváns, hogy a nemzetközi intézmények
szerint példaértékû avagy nem – fordított el so-
kakat a rendszerváltozást addig igenlõ, de leg-
alábbis elfogadó, annak értékeit respektáló vá-
lasztók közül a reformoktól és tolt át a kötet-
ben 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 újra-
értékelni, de legalább egy hipotézisként azt is
megvizsgálni, hogy egyensúlyjavító hatásáért
nem fizettünk-e túlzott rendszerlegitimációs
árat. Egy Medián-felmérés szerint 1995 a for-
dulópont a piacgazdasági értékek támogatott-
ságának máig tartó összeomlásában – errõl
magam is írtam. [Bod Péter Ákos: Államház-
tartási hiány és társadalmi deficit (In:
Granasztói – Kodolányi (szerk): Magyaror-
szág ma és holnap, Magyar Szemle Könyvek,
2007] Hogy a csomag érdemeit illetõ kételyek-
kel nem vagyok egyedül, ahhoz egy másik, itt
recenzeált tanulmánykötetbõl Gombár Csaba
nézetét is idézhetem: „Többen szokták a Bok-
ros-csomagot pozitív reformlépésként emle-
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getni. […] politikailag, mint reform egyértel-
mûen kudarc volt. Sem a kormányzópárt nem
fogadta el, mint késõbb kiderült, maga a kor-
mány sem, nem is beszélve a társadalomról. 
A reform pedig politikai tevékenységsorozat,
itt nem lehet csupán elvont szakmai racionalitá-
sokkal operálni.” (Merre tovább a magyaror-
szági reformokkal? Pénzügykutató Zrt., 2007,
250. oldal) 

Ismétlem, nem a magam múltértékelését ké-
rem számon másokon, e fontos konkrét refe-
renciaügyben is csupán azt várnám el, hogy a
múlt elemzõjében legalább átvillanna a kétely:
talán a Bokros-csomag nem a ritka tiszta pilla-
natok 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 ösz-
szetételû kiigazító csomagokra (leértékelés, ál-
lamikiadás-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 (ideért-
ve 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 évé-
ben jött a lazítás és hangulatjavítás, amit majd
gyors megszorításos kiigazítás követett – Antal
László szavai szerint: reformpangások és re-
formhullámok váltogatták egymás. Most a par-
lamenti választások évében fut el a költségve-
tés, majd az új kormány – az elõzõt hibáztatva
– a ciklus közepén korrigál: az államháztartási
hiány a két választás között, a félidõben a leg-
kisebb. Azután pedig a választásokhoz köze-

ledve finoman vagy leplezetlenül, de költekezni
kezd a kormány és ezzel egy új eladósodási cik-
lus indul el. 

Ebbõl a trendbõl kilóg az 1990-es év, ame-
lyet – jó tudni, hogy ilyen egyáltalán létezhet –
kiegyensúlyozott költségvetéssel, sõt egy cse-
kély szufficittel zárt az Antall-kormány. Meg-
ütközve olvastam viszont az ehhez fûzött kom-
mentárt: „Sajátos a politikai rendszerváltás éve,
hiszen a Világbank által (is) erõltetett megszo-
rítások következtében a Németh-kormány lé-
nyegében 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 fel-
színre került a Valutaalapnak átadott adatoknál
a „misreporting” (téves adatközlés) – ami az
adathamisítás nemzetközileg elfogadott elne-
vezése. Az IMF (és természetesen nem a Világ-
bank!) felmondta az érvényben levõ kölcsön-
szerzõdést és csak újabb, immár szigorúbb fel-
tételek mellett volt hajlandó hitelt nyújtani: to-
vábbi 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 válasz-
tási fordulóban március 25-én járult az urnák-
hoz. 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 másod-
szor 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 devi-
zatartalékok (hiszen a Németh-kormány 1989-
ben a balul sikerült Gorenje-akció során a
„közhangulat-javító intézkedések” keretében a
megemelt turistaellátmányra fordította az
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MNB maradék nemzetközi tartalékát). Mind-
ebbõl roppant különös arra következtetni,
hogy a demokrácia nálunk nulla deficittel in-
dult volna.

Gyõrffy Dóra a szocialista rendszer örök-
ségével foglalkozó fejezetében plauzibilis képet
fest a magyar (kelet-közép-európai) társadalom
mentális változásairól. Eszerint a hátrahagyott
reformszocialista rezsimrõl irreális (a valósá-
gosnál sokkal kedvezõbb) kép élt az emberek-
ben, míg az államtól irreálisan sokat vártak el.
Ebbõl szükségszerûen fakadt 1990 után a kiáb-
rándultság és csalódottság, amihez hozzájárul
az állammal szembeni nem polgári viselkedés:
adóelkerülés, normasértés, trükközés; az elége-
detlenség hatására a politikában megerõsödik a
populizmus. Felszínre jut az államszocializ-
musban elsajátított szabálykerülõ magatartási
minták öröksége. „Amennyiben a vezetõ réteg
arra szocializálódott, hogy a szabályok meg-
szeghetõk, az ígérgetésnek a létezõ költségve-
tési korlátok nem fognak gátat szabni, hanem
különféle trükkök régén ugyanúgy a kijátszá-
sukra törekszenek, mint az állampolgárok az
adók ügyében.” (152. oldal) Innen egyenes út
vezet a költségvetési hiányhoz, onnan a gazda-
sági növekedés lassulásához és a rendszerbõl
való jogos kiábrándultsághoz. A következtetés:
a paternalizmus és a szabálykerülõ magatartás
szocialista hagyományainak továbbélése mel-
lett az új demokráciákban nem kivételes ese-
ménynek, hanem a normális állapotnak tekint-
hetõ a költségvetési hiány. A térségben a szer-
zõ szerint csak külsõ tényezõk tudják ezt a ten-
denciát ellensúlyozni, mint a balti országokban
vagy Bulgáriában. 

A rögzített valutaárfolyam, illetve a valuta-
tábla 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 rend-
szerének 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 ba-
junk van a büdzsével. 

Török Ádám visszatekintõ elemzésébõl
érdemes kiemelni a privatizációval kapcsolatos
mai tudásunkat a két évtizeddel ezelõtt uralko-
dó felfogáshoz képest. Az akkor elterjedt – sza-
vai 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) kerete-
ket. Nálunk erõs nyomás nehezedett a kormá-
nyokra – külföldi tényezõk részérõl is – a minél
gyorsabb magánosítás mellett, de most már
látszanak a gyorsaságra és bevételnövelésre
törekvés hátulütõi, egyebek mellett az elégte-
len demonopolizációnak betudható költség-
hátrányok, versenyhátrányok. Itt érdemes
visszautalni a szociális piacgazdaság normáira:
ha az elmúlt idõszakban valóban jobban lehe-
tett volna érvényesíteni a nagy állammal és a
big business-szel szemben egyaránt fellépõ
Sozialmarktwirtschaft szempontjait, akkor na-
gyobb foglalkoztatással és egészségesebb válla-
lati szerkezettel léptünk volna be az unióba, 
következésképpen a csatlakozást megelõzõ és
követõ növekedésserkentõ hatásokból többet
tudtunk volna kihozni.

A tanulmánykötetben Bokros Lajos az ál-
lami alkat torzulásának eredetét elemzi. Szem-
ben sok mai vélekedéssel, reálisan látja a terv-
gazdaság megreformált változatának (így a gu-
lyáskommunizmusnak) valós teljesítményét,
pontosabban annak hiányát. A jugoszláv szoci-
alizmus állt még talán legközelebb a piacgazda-
sághoz, 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 ha-
tékonyság a drámai mértékû külsõ eladósodás-
ban tört felszínre. „A hiány és az infláció ordí-
tóan látszik, minden nap drámaian érzékelhetõ.
A hiány és az infláció azonnali veszteségrende-
zést 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 tár-
sadalom kölcsönösen becsapják egymást a pil-
lanatnyi viszonylatos jólét fenntartása érdeké-
ben. „Alapvetõen ebben gyökerezik a politikai
rendszerváltást követõ átmeneti korszak ma-
gyarországi államának és társadalmának napja-
inkra is kiható, súlyos alkati torzulása” – vonja
le a következtetéseket. (ugyanott) 

Érdekes Csaba László fejtegetése arról,
hogy a hosszú távú pályafüggõség (útvonalfüg-
gõség, path dependence) többet megmagyaráz a
volt szocialista államok mai széttartó fejlõdésé-
bõl, mint a kormányaik által alkalmazott politi-
kai kurzus, ideológiai értékrend. Az is látható,
hogy az átalakulás során felszínre jutó szegény-
ségnek két fõ összetevõje van: a munkapiac és
az oktatásügy; míg az elsõn a deregulálás és a
gyors növekedés tud segíteni, addig a képzett-
séghiányból adódó feszültségeket nem orvo-
solja a növekedés. Olvasatomban a pályafüggõ-
ség mélyen fekvõ kulturális és társadalomszer-
kezeti tényezõk tartós fennállásán keresztül
hat, de a sikeres és sikertelen politikai kurzus,
az esély szakszerû megragadása vagy éppen el-
passzolása terén bõven vannak választási lehe-
tõségei a nemzeteknek.

*  *  *

Konferenciasorozatok foglalkoztak a 2006. évi
választás utánra idõzített konvergenciaprogram
és a kapcsolódó intézkedések ügyeivel. A Pénz-
ügykutató Zrt. Merre tovább a magyarországi

reformokkal? címû kiadványából már idéztem.
A kutatóintézet által szervezett vitasorozatban
téma volt a nyugdíjreform, az egészségügyi re-
form, a területfejlesztési és önkormányzati, va-
lamint az oktatási reform. Továbbá érdekes
konferenciának volt tárgya a köztársaság alkot-
mányos rendje. Végül az elkerülhetetlen téma:
merre tovább az adórendszerrel. Mivel ezeken a
konferenciákon több elõadó és számos hozzá-
szóló mondanivalója hangzott el, a kiadvány
üzenetét nehezebb összefoglalni, mint egy ta-
nulmánykötet. Az idõ is túllépett bizonyos té-
mákon, hiszen például a 2006. októberi egész-
ségügyireform-tervek és a mai állapotok között
meglehetõs szakadék tátong. 

Talán a legizgalmasabb téma a nyugdíjrend-
szer, 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 min-
denkinek állampolgári jogon járó alapnyugdíj,
elkerülendõ a százezres méretekben ránk váró
biztosítatlanságot és emiatti öregkori mélysze-
génységet (Augusztinovics Mária), hiszen a ma
még nem nyugdíjas népesség 21 százaléka
egyetlen napnyi nyugdíjjogosultságot sem
szerzett. Vagy pedig a nyugdíjrendszer alapfel-
adata (az idõskori jövedelempótlás) maradjon-e
meg biztosítási alapon; az általános adóbevétel-
bõl 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 szolgáltatórend-
szer témájában is. A vitázó felek valós és jó ér-
veket alkalmaznak a vizsgált szakpolitikai kér-
désekben; ezekre itt nem lehet érdemben rea-
gálni. 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 adómo-
rálról tanúskodnak, holott egyaránt volt szov-
jet érdekszféráról van szó. Az adót, társada-
lombiztosítási hozzájárulást kivetik és beszedik
(ha beszedik), csakúgy, mint ellenõrzik a jegye-
ket a tömegközlekedési eszközön vagy nem (és
akkor gyakori a bliccelés). A budapesti tömeg-
közlekedésben egy ideje ismét vannak ellen-
õrök, 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 ma-
gyar társadalommal. Sokoldalú látleletet állít ki
viszonyaikról a GKI Gazdaságkutató Zrt. Ver-
senyképességi Évkönyve. Az üzleti versenyké-
pességgel szorosabb, távolabbi kapcsolatban ál-
ló magyar indikátoroknak elmúlt néhány év
alatti alakulása jelzi relatív ütemvesztésünk is-
mert trendjét, de az adatsor viszonylag keveset
tesz hozzá ismereteinkhez, hiszen hirtelen tö-
rések és kiugrások ritkák az iparszerkezetben, a
tõke be- és kiáramlásában. A nemzetközi ösz-
szehasonlítás azonban sok érdekes szempontot
tesz hozzá helyzetünk megítéléséhez. Az ada-
tok nem igazolnak vissza bizonyos elterjedt
sommás nézeteket hazánk állapotáról, és in-
kább 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 em-
berek keveset dolgoznak: nemzetközi mérték-
ben ugyan valóban kevesen állnak munkában,

de azok viszont igen sokat dolgoznak.
(145–147. oldal) A tényadatok és üzleti meg-
kérdezéses módszerrel nyert adatok szerint az
sem igaz, hogy Magyarországon sokat költe-
nénk oktatásra, különösen a gazdaság számára
nem releváns tárgyakra és ismeretekre. Nem-
zetközi viszonylatban mérsékelt az oktatási
közkiadások aránya (mondjuk a cseh, észt,
szlovén szinthez képest), és a felmérések sze-
rint 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 ké-
pest úgy állunk átlagosan az 50 százalékos szint
környékén, hogy a magyarországi nagyvállala-
tok mûködési hatékonysága eléri a német, oszt-
rák, francia mértéket, de a kkv-szektor haté-
konysága a román és bolgár szintû vagy az alat-
ti. (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 szer-
kesztett. 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 be-
mutatására itt nincs hely. Az általános gazda-
ságpolitikai témájú cikkek közül figyelemre ér-
demes 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, kisza-
badított minket a fizetésimérleg-korlát hatásai
alól, a csatlakozástól a középosztály erõsödése
és a társadalmi csoportok közötti kohézió javu-
lása várható. A mai stagfláció közeli állapo-
tunkban azonban az egy évvel ezelõtt írt elem-
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zés valahogy túl rózsaszínûnek látszik, vagy pe-
dig a tudottnál is hibásabb az a gazdaságpoliti-
kai kurzus, amely ilyen kedvezõ körülmények
és feltételek közepette a mai helyzethez veze-
tett. 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) foglal-
koztatási szerkezet gyengéi a társadalom túlon-
túl nagy hányadát tette függõvé az állami újra-
elosztástól már az 1960-as évtizedtõl; a reform-
szocialista idõszak érdemes hatékonyságjavu-
lást nem hozott, és a pszeudópiaci normák el-
terjedése csak látszólagos elõnyt nyújtott a ké-
sõbbiek során. A reálgazdaságban ugyan mély-
reható, radikális változások mentek vége a
rendszerváltozás kezdetén és ezek következté-
ben más sorstárs országokhoz képest hamarabb
váltunk képessé a külföldi tõke (valamint tech-
nológia, 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 értelme-
zik az utóbbi évek történéseit, ki-ki másképpen
porciózza ki a felelõsséget a döntéseket megho-

zó és befolyásoló szereplõk között. A végered-
mény azonban: A Magyar mess – ahogy az
Economist írja (2008. március 27.), azaz jó kis
magyar káosz. A következményeket is felmutat-
ja 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 szo-
ciális 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 ad-
ni a magyar bajokra. 

A túl sok alkalmazkodásba való belefáradás
(adjustment fatigue) lehetne jól képviselhetõ
magyarázat a korán és erõsen kezdõ magyar át-
alakulás 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 alkalmazko-
dási 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 próbál-
ták ki a társadalmon. Olyan társadalmon, amely
belsõ viszonyait tekintve túl sokat megõrzött
abból a szisztémából, amely – reformált vagy
eredeti formájában – történelmileg versenykép-
telennek bizonyult. 

Feltorlódtak hát a teendõk és kevés terület-
rõl lehet jó szívvel elmondani, hogy legalább a
szakma tudja, mit kellene tenni. 

Bod Péter Ákos
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AA hazai közgazdasági közbeszéd – miközben
azt gondolja, hogy benne van a fõáramban –
meglehetõsen provinciális. A fõáramba való
besimulás illúzióját keltheti, hogy a felsõokta-
tás egyre inkább külföldi tankönyveket hasz-
nál, 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 neve-
zek, amit magyarul talán a fejlõdõ országokon
belüli fogyasztásra szánt közgazdaságtannak
mondhatnánk. Persze a hazai közbeszédben

alkalmazott emergonomics az említett provin-
cializmus 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 ünnep-
nek, amikor e beszûkült és leegyszerûsített
szemlélet kereteit feszegetõ könyvek kapnak
fordítások révén nagyobb hazai publicitást.
Ezért fontos, hogy a Nobel-díjas Stiglitz pro-
fesszor és a nemrégiben leköszönt „örökös”
FED elnök Greenspan könyve a magyarul ol-
vasók kezébe kerülhet.2

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) 
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A két szerzõ a mai világ döntõ közgazdasági
kérdéseit feszegeti igen különbözõ megközelí-
téssel és gyökeresen eltérõ következtetésekre
jutva. Mindkét könyv a maga módján enyhíthet
a hazai szakmai és politikai provincializmuson.
Stiglitz munkássága alapján a hazai közvéle-
ményben árnyaltabb képet kaphatunk az úgy-
nevezett washingtoni konszenzus által javasolt
gazdaságpolitika eredményességérõl éppúgy,
mint a nemzetközi pénzügyi egyensúlytalanság
természetérõl. Greenspan – miközben maga
következetesen a washingtoni konszenzus tala-
ján érvel – érzékletesen mutatja be az angol-
szász corporate governance árnyoldalait épp-
úgy, mint ahogy általa leszünk néhány illúzióval
szegényebbek azzal kapcsolatosan, hogy a füg-
getlen költségvetési hatóság a gyakorlatban
mennyire alkalmas a politikai voluntarizmus
megfékezésére. (11. fejezet) 

Ez a sajátos komplementaritás adott apropót
arra, hogy a párhuzamos recenzió mûfaját vá-
lasszam ahhoz, hogy minél szélesebb kör szá-
mára kedvet csináljak e könyvek figyelmes elol-
vasásához és a mondanivalójukon történõ el-
gondolkodáshoz. A két szerzõ igen különbözõ
értékekbõl indul ki, életkoruk és életpályájuk
eltérõ. De nemcsak a témák hasonlósága, ha-
nem a pályák közös metszéspontjai (az USA el-
nökének gazdasági tanácsadó testületi elnöksé-
ge3, pénzügyi szervezetek vezetõ posztjain el-
töltött idõ, ugyanazon eseményeknek aktív vé-
gigélése stb.) is alkalmassá teszik a köteteket
arra, hogy párhuzamosan elemezzük õket. Az
elemzés azt is megmutatja, hogy – szemben az
emergonomics sugalmazásával – a közgazdaság-
tanban n(s)incs egyszer s mindenkorra érvé-
nyes igazság. 

Azt gondolom, ahhoz, hogy ne vesszünk el a
tárgyalt könyvek gondolati gazdagságának
részleteiben, érdemes néhány alapkérdés men-
tén haladni. Ilyen alapkérdés, hogy a piac és a
verseny, amelyet az angolszász irodalom elõ-
szeretettel mutat be a „láthatatlan kéz” metafo-
rájával, mennyire képes a gazdaság adekvát és

uralkodó koordinációs mechanizmusaként mû-
ködni. Hasonlóan fontos probléma – az elõbbi
alapkérdés egy aktuális változata –, hogy mi-
ként értékelhetjük a globalizációnak nevezett
folyamatot. A láthatatlan kéz totális diadala-e,
vagy a nemzetek feletti kormányzás létrejötté-
nek folyamata, amely a gazdasági-politikai erõ-
centrumok interakcióinak és e mögött a globá-
lis pénzügyi piacok hatásainak együtteseként
valósul meg?

AZ ÉLES SZEMÛ ELEMZÕ ÉS IDEALISTA
GONDOLKODÓ

Alan Greenspan életrajzi ihletettségû könyvé-
ben bemutatja személyes sorsának, világnéze-
tének 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 Egye-
sült Államok felsõbbrendûsége mellett. Szo-
katlan, szinte krimiszerû indítással a 2001.
szeptember 11-i eseményekkel kezdi a törté-
netet, és a gondolatmenet oda is tér vissza.
Eszerint az emlékezetes esztelen terrortáma-
dás olyan fordulópont, amely mintegy külsõ
sokként képes lehet a gazdaság öntörvényû,
piaci alapokra helyezett diadalmas fejlõdését
megakadályozni. Ez a korszakolás kissé erõl-
tetettnek tûnik, kicsit olyan érzése van a kö-
zép-európai olvasónak, mintha az elsõ világhá-
ború kitörése és a jegybankelnök által ideali-
zált aranystandard összeomlásának oka a
Habsburg-trónörökös szerbiai meggyilkolása
lett volna. Közgazdasági krédóját metaforák-
kal a „láthatatlan kéz” (Smith), a „teremtõ
rombolás” (Schumpeter) érzékelteti. Életpá-
lyája azonban nem predesztinálta arra, hogy az
általa talán nem is teljesen megértett két uni-



SZAKIRODALMI SZEMLE – Könyvekrõl

539

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 ta-
nulhatja meg tõle a kezdõ és nem csak kezdõ
szakember – gyakorlati kérdésmegoldásai he-
lyenként kimondottan imponálóak. A külön-
bözõ pénzügyi problémák mögött kereste és
meg is találta a reálgazdasági hátteret, kitûnõ
faggatója a statisztikáknak és gazdasági indi-
kátoroknak. Ugyanez nem mondható el
makroökonómiai kérdésekben kialakított vé-
leményérõl. Látóköre meglehetõsen egyolda-
lú, üléspontjából adódóan gazdaságpolitikai
horizontja nagyjából az inflációig terjed. Ez
azért is meglepõ, mivel a könyv olvasásakor a
reálgazdasági folyamatok avatott elemzõjét is-
merhetjük meg személyében. Gazdaságtörté-
neti érvanyaga meglehetõsen szelektív, a köz-
gazdasági elméletekben némileg járatlan em-
ber képe rajzolódik ki önéletírásából. A szer-
zõ szakmai horizontját jól jellemzi, mely kor-
társ szaktársai nem kaptak helyet olvasónapló-
jában: Arrow, Buchanan, Galbright, Stiglitz,
Tobin, hogy csak néhány nevet említsek.
Olyanok, akik a könyvben tárgyalt kérdések-
kel meglehetõsen behatóan foglalkoztak. Pél-
dául Stiglitz „kiretusálása” azért is érdekes,
mivel õ Clinton elnök idõszakában az elnöki
gazdaságpolitikai tanácsadó testületének elnö-
keként szoros együttmûködésben állt
Greenspannal. Stiglitz nem kritika nélkül, de
meglehetõsen árnyaltan elemzi a FED elnöké-
nek tevékenységét. 

A könyv önéletrajzi részei hasznos betekin-
tést nyújtanak az USA történelmének egy meg-
határozó idõszakába, a hatalompolitika kulisz-
szatitkaiba. 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 el-
nöke 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 gyakorlat-
ban ortodoxabb, ha úgy tetszik „éltanuló” ma-
gyar átalakulási politika még említésre méltó-
nak sem találtatik. 

A szakmai fejezetek közül elsõsorban a mo-
netáris irányítás kulisszatitkait, a politika és a
monetáris politika találkozási pontjait bemuta-
tó részek érdekesek. Feltûnõ, hogy a konkrét
FED-akciók, azok indokai, végrehajtása, a
szerzõ konkrét értékelése és a jegybankár köz-
gazdasági credója ezeknél a részeknél mennyire
nincs összhangban. Akár a „Fekete hétfõ”, akár
más események (az USA takarékpénztárainak
bukása, a mexikói hitelválság, távol-keleti vál-
ság, 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. feje-
zet), 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 emlege-
tett kifejezéssé vált. Stiglitz könyveire is utalva
és egyetértve a Nobel-díjas közgazdász vélemé-
nyével jelezzük, hogy e helyzet kezelésében a
legendás FED-elnök korántsem volt innovatív.
Ehhez éppen közgazdasági konzervatív orto-
doxiája járult hozzá.

Különösen izgalmas az a történet, amely az
ezredforduló környékén jelentkezõ szövetségi
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költségvetési szufficittel kapcsolatosan bonta-
kozik ki a könyv 10. és 11. fejezetében. A lelki-
ismeretes elemzõ õszintesége (nem értették
ennek okát), a pénzember szempontjai (mi lesz
akkor az állampapírokból élõ befektetési szol-
gáltatókkal, ha nincs mit forgalmazni), a hazai
körökben misztifikált Kongresszusi Költségve-
tési Hivatal tevékenységének gyengeségei, vé-
gül pedig a költségvetési fegyelem Bush-admi-
nisztráció alatti zárójelbe kerülése mind olyan
vonatkozások, amelyekre bátran mondhatjuk:
„a mese rólunk (is) szól”.

A jelzett gondolati sémából némileg kilóg-
nak azok a problémák, amelyek a jóléti állam
kérdéskörével függnek össze. A bankár termé-
szetes módon ellenzi a jóléti állam kiterjeszté-
sét. Nem veszi figyelembe azokat a széles kör-
ben elfogadott és a mainstream közgazdaságtan
gondolatrendszerébe jól beleillõ érveket, ame-
lyeket 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 rendsze-
rének 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 novemberé-
ben, nem sokkal a hírhedtté vált cég összeom-
lása 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 meg-
nyerni. Az USA vállalatirányítási logika „gene-
tikailag” ugyanúgy nem védett a korrupció és
hanyag gazdálkodás lehetõségével szemben,
mint akár a német vagy éppen a feltörekvõ or-
szágok irányítási rendszere sem. Kissé megle-

põ, hogy a könyvben a nemrégiben elhunyt
Galbright, aki e vállalatirányítási rendszer 
lényegét már az 1960-as években leírta,
Greenspannál csupán egy jelentéktelen epi-
zódszereplõ. Hozzáteszem, hogy a közgaz-
dász szakma fiatal magyar generációja sem is-
meri egyébként magyarul is hozzáférhetõ mû-
vét, Az új ipari államot.

Greenspannek nem erõssége sem a fejlõdés-
gazdaságtan, sem a közgazdaságtan. Bizonyo-
san 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 gondo-
latot nemcsak az idõbeli mélységre, de a visz-
szatekintés alaposságára is kiterjesztjük. A ka-
pitalizmus modelljeirõl szóló 13. fejezetben
számos érdekes adalék mellett a „láthatatlan
kéz” és „teremtõ rombolás” metaforákhoz ra-
gaszkodó, a gazdag fejlõdéstörténetet e kere-
tekbe gyömöszölni igyekvõ tárgyalását olvas-
hatjuk. Könyve utolsó fejezetében tárgyalt
növekedéselméleti gondolatai és pénzelméleti
okfejtései helyenként kimondottan leegysze-
rûsítettek és tárgyi tévedésektõl sem mente-
sek. Gondoljunk például az aranyalapú pénz-
rendszer és az infláció témakörében írottakra.
Szembeötlõ az is, hogy a nemzetközi pénz-
ügyi rendszer áttekintése során egy szót sem
ejt a Bretton Woods-i rendszerrõl, amely nem
egyszerûen csupán a mai nemzetközi pénz-
ügyi rendszernek közvetlen elõzménye, de az
USA mai gazdasági és pénzügyi hegemóniájá-
nak megalapozója is volt. Gyakorlati tapaszta-
lata és elemzõi vénája azonban ugyanezt a fe-
jezetet igen izgalmassá teszi akkor, amikor 
azzal kapcsolatosan elmélkedik, hogy az USA-
dollár elsõ számú tartalékvaluta-pozíciója mi-
lyen típusú kockázatokat jelent az Amerikai
Egyesült Államok részére. A kevéssé leplezett
hatalmi szempontok elég világosan kiütköz-
nek akkor, amikor a tulajdon szentségét kiter-
jeszti a szellemi tulajdonjogokra. Nos a szelle-
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mi javak számos vonatkozásban a közjavak
jellemzõivel bírnak, s mint ilyenek, monopoli-
zálás esetén járadék realizálására adnak alapot.
A bankár azt a kérdést nem teszi fel, hogy az
általa korábban hevesen bírált USA-beli okta-
tási rendszer nem kielégítõ teljesítménye elle-
nére miért olyan nagy a szellemi tulajdon kon-
centrációja az Egyesült Államokban. Azért,
mert a szabad népességvándorlás lehetõvé te-
szi számára a világ tudástõkéjének lefölözését.
Az így keletkezett nemzetközi erõforrásokból
összeálló amerikai tudásgazdaság szigorú tu-
lajdonjogi védelmével megvalósul a szabadság
egy torz ideálja: szabad országban, szabad em-
berek azt csinálják, amit szabad. 

A REALISTA KÖZGAZDÁSZ

Stiglitz – tudósként – nem bírálja a globalizá-
ciót, hiszen – és ebben megegyezik véleménye
Greenspan megközelítésével – azt a kapitaliz-
mus fejlõdésének elkerülhetetlen következmé-
nyének tartja. Sokoldalúan és keményen bírálja
azonban a neoklasszikus ortodoxián alapuló
washingtoni konszenzust. Rámutat, hogy a 
piaci fundementalisták Smith nézeteit leegysze-
rûsítik, elhallgatják például alapmûvének ötödik
könyvét, ahol meglehetõsen árnyaltan foglalko-
zik az állam gazdasági szerepével. (Smith, 1940)
Ahogy Greenspan szellemi példaképe M.
Friedman, úgy Stiglitzé J. M. Keynes. Az emer-
gonomics Keynest idejétmúlt figurának tartja,
vélhetõen azért, mert munkásságának csak fel-
színét érti meg. Stiglitz azonban nemcsak érti,
de alkalmazni is tudja az üzenet lényegét, külö-
nösen annak nemzetközi gazdaságtani impliká-
cióját. Keynes, aki sok más elméleti közgaz-
dásszal szemben sikeres befektetõ volt, ponto-
san 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 tõke-
mozgások liberalizációja ellen. 

Stiglitz kritikus tudósként képes arra is,
hogy felülemelkedjen azokon a szempont-
okon, amelyek hazájának a világ más részeinek
kárára egyoldalú elõnyöket biztosítanak. Ön-
kritikusan rámutat arra, hogy az USA, mint a
szabadpiaci eszme legfõbb hirdetõje, a víz pré-
dikálása közben bõven fogyaszt abból a bizo-
nyos nemes nedûbõl. A belsõ termelési támo-
gatások, a protekcionista iparvédelem, a transz-
parenciát megcsúfoló számviteli rendszerek és
az ezek által lehetõvé tett vállalati botrányok, a
közintézmények és magánszektor közötti
„forgóajtók” nem éppen az elõszeretettel han-
goztatott amerikai receptek hazai alkalmazásá-
nak bizonyítékai.

Amit Stiglitz bírál, az elsõsorban a helytelen
gazdaságpolitikai gyakorlat, amely hol egy-
szerû szakmai tévedések, másszor kézzel fog-
ható érdekek érvényesítése miatt olyan, ami-
lyen. 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 érdekcsoporto-
kat, 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 bõ-
ség”6 kezelése. Stiglitz határozott véleménye
szerint ez a buborék ilyen mértékû kialakulá-
sa – legalábbis részben – a gazdaságpolitika
piacfetisizmusának és a megfelelõ szabályozá-
si intézkedések elmulasztásának volt köszön-
hetõ. 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 gazdaságpoliti-
kai 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 tá-
mogatta. 

* * *

Az Európai Unió gazdaságpolitikai gyakorlatá-
ban – és ebben hazánk megtartotta eminens ta-
nulói 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 köz-
gazdaságtan is. Az emergonomics elhanyagolja
azokat az összefüggéseket, amelyek az infor-
máció közgazdaságtana8 alapján könnyen be-
láthatók: a piaci allokáció sok és egyre több te-
rületen szükségszerûen kudarcot vall, vagy
rossz  hatékonysággal mûködik. 

A helyzet iróniája – és egyben érdekes elmé-
lettörténeti adalék is –, hogy Mises az emléke-
zetes közgazdasági vitában az 1900-as évek ele-
jén a totális tervezés ideáját is információs ér-
vekkel 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 megje-
lennek azok az elemek, amelyek a piaci haté-
konyságot erõsítik. Ilyen a liberalizációból és
deregulációból adódó mérethatások, az infor-
mációtechnológiából adódó gyors információ-
áramlás és az ehhez kapcsolódó szinte korlátlan
információfeldolgozó kapacitások létrejötte.
De nem kap megfelelõ hangsúlyt és elemzést az
a sajátosság, hogy az új gazdaságban a tevé-
kenységek zöme immateriális. Ezek a javak
nem rendelkeznek a homogén magánjavak
azon tulajdonságaival, amelyek – a neoklasszi-
kus 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 pro-
fitot, hanem a monopólium fokának megfelelõ
nagyságú járadékot realizálnak a szereplõk. Itt

versenyrõl beszélni anakronizmus éppúgy,
mint a hagyományos közgazdasági elemzési ap-
parátus érvényességérõl. Ha a határköltségek
hiányoznak vagy elhanyagolhatók, akkor nincs
határelemzés sem. Ebben az esetben nem mû-
ködik az a feltételezett ármechanizmus sem,
amely elvileg biztosítja a piac hatékony erõfor-
rás-allokációját. 

A globalizáció azonban nem csak a piacokat
erõsítõ tendenciákat hordoz. A mûszaki fejlõ-
déssel növekszenek a mûködési kockázatok, a
pénz szerepének kiterjesztõdésével erõsödik a
pénzügyi kockázatok szerepe. A nem liberális
közgazdaságtani felfogások a jól ismert Say-
dogma cáfolatával sokoldalúan bemutatták a
pénznek a piac mûködésében játszott szere-
pét, 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 ellenõr-
zés „végét” látja, míg Stiglitz a szabályozás és
az ellenõrzés fontossága melletti érveket sora-
koztat fel. Különösen érdekes, hogy az USA
takarékszövetkezeti szektorának Greenspan
által bõven tárgyalt, sõt nemzetközileg is aján-
lott konszolidációs technikája ellenére az ügy-
letek bonyolultságára és tömegszerûségére hi-
vatkozva tekinti hiábavaló próbálkozásnak az
ellenõrzés erõsítését. A recenzens maga is an-
nak a véleményének adott hangot (Vigvári,
2008), hogy a mai pénzügyi rendszerekben az
ellenõrzési rendszer, mint annak elengedhe-
tetlen immunrendszere mûködik, amely képes
a stabilitást veszélyeztetõ tényezõk kívül tar-
tására, ha kell a különféle fertõzések terjedésé-
nek megakadályozására. A nemzetközi gya-
korlat, a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság te-
vékenysége (amelyet Greenspan meg sem em-
lít), 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 politi-
kai élet valóságáról és konfliktusairól nem áll-
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nak rendelkezésre ilyen színvonalas elemzé-
sek. A recenzens jó szívvel ajánlja mindhárom
kötetet a pénzügyekrõl, a gazdaságról többet
tudni akarók és gazdaságpolitikával foglalko-
zók figyelmébe. Különösen izgalmas, ha az ol-

vasó vállalkozik a párhuzamos olvasásra, hi-
szen ez olyan tudásszinergiákat kelt, ami iga-
zán megéri a fáradságot. 
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1 Emerging countries és az economics szóösszetétel-
bõl, követve más hasonló fogalmak képzését. 

2 Török Ádám akadémikus Stiglitz 2005-ben megje-
lent könyvérõl szóló kritikus recenziójában a fordí-
tások veszélyeire is ráirányította a figyelmet. (Tö-
rök, 2007) 

3 Igaz, más pártszínekben. 

4 Greenspan a FED egy korábbi elnökét idézi, aki sze-
rint a FED szerepe az, hogy „éppen akkor vitesse ki
a bóléstálat, amikor a mulatság a tetõfokára hág”. 

5 Az a szófordulat, amellyel a FED-elnök jelezte a
tõzsdei eszközök túlértékeltségét. 

6 Greenspan híres eufemizmusa az „új gazdaság” tõke-
piaci buborékára angolul így hangzik: irrational exu-
berance. 

7 Ez a közelmúlt hazai gazdaságpolitikájában is megje-
lent. 

8 Ennek kiemelkedõ mûvelõi – Akerlof, Spence,
Stiglitz – 2002-ben közgazdasági Nobel-díjban ré-
szesültek.

IRODALOM

JEGYZETEK


	357-358_Tartalom
	359-360_Eszámunk
	361-383_Erdős
	384-401_Báger-Pulay
	402-425_KutasiG
	426-433_TörökÁ
	434-441_BotosK
	442-450_ElekP-ScharleÁ
	451-464_ErősAdrienn
	465-474_Kiss-Vadas
	475-485_HalmosiP
	486-505_LakatosM
	506-517_Laffer
	518-528NyersG_új
	529-536_BodPéterÁkos
	537-543_Vigvári-köny

