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1. Benyújtott téziseimben azt igyekszem bemutatni és állítá-

saimat bizonyítani, hogy a magyar gazdaság a növekedéssel 

együtt járó jövedelemkülönbségek elfogadatlansága és az ezt 

tompító jövedelem-kiegészítést,  jövedelempótlást jelentő újrael-

osztás miatt képtelen fenntartható, finanszírozható növekedési 

pályán maradni. A jövedelemkülönbségeket tompítani hivatott 

szabályozási megoldások átláthatatlan alkufolyamatokban alakul-

nak ki, amelyek kiterjedt és tartós érdekkoalíciók között jönnek 

létre, és amelyek felélik, ezzel következményeikben rombolják a 

növekedés tényezőit. A gazdaságszerkezeti változások és a pénz-

ügyi innovációk csak addig a mértékig képesek a növekedés le-

fulladó dinamikáját újraindítani, amíg a magas szintű újraelosztás 

számára pótlólagos forrásokat biztosítanak, arra azonban képtele-

nek, hogy elsöpörjék („teremtő rombolás” – Schumpeter) a növe-

kedés útjából az átláthatatlan, kiszámíthatatlan szabályozást fenn-

tartó érdekkoalíciókat. Téziseimben a következő három állítást 

a) jövedelemegyenlőtlenség tompítása végett magas az új-

raelosztás;  

b) az újraelosztás fenntartására szövetkező érdekkoalíciók 

a  gazdasági növekedés feltételeit rombolják;  

c) a szerkezeti reformok, innovációk csak az újraelosztás 

mérséklődő forrásainak pótlására lehetségesek 

igyekszem bizonyítani. 

2. Több évtizede foglalkoztat, hogy a magyar gazdaság miért 

nem képes kikerülni a folyamatos egyensúlyvesztés állapotából. 

Már pályakezdőként a Pénzügyminisztériumba kerülve megrendí-

tett az egyensúly helyreállítása érdekében folytatott erőfeszítések 

hiábavalósága: mitől változatlan a kényszer, hogy a gazdaságban 

képződő jövedelmek mértékét messze meghaladó legyen az ál-

lamháztartási újraelosztás, ami szükségképpen alig finanszírozha-

tó hiányba torkollik. Tucatnyi  kutató és egymást váltó gyakorlati 
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gazdaságpolitikusok erőfeszítései ellenére a meg nem oldott 

kényszer rejtélye miatt ma is fennáll a magyar gazdaság több év-

tizedes, leküzdhetetlennek látszó kockázata: a külső (fizetési mér-

leg) és a belső (államháztartás) egyensúly elvesztése: a fizetéskép-

telenség. Az egyensúly helyreállítását kényszerű növekedési ál-

dozatokkal célul tűző periódusok váltakoznak a viszonylag gyor-

sabb ütemű növekedéssel. Nem csak hazánkat jellemzi a „stop-

go” ciklusokban hullámzó gazdaságpolitika, az azonban valóban 

magyar sajátosság, hogy a gazdaság nem tud tartósan a fenntart-

ható növekedési pályán maradni. A „húzd meg ereszd meg” gaz-

daságpolitika több évtizedes folyamatossága, a visszatérő egyen-

súlyvesztés annál is inkább egyedi, mert annak okai az elmúlt két 

évtizedben lezajlott társadalmi-gazdasági rendszerváltás miatt – 

valószínűleg (?) – alapjaiban módosultak. Míg a tervgazdaságban 

az egyensúlyvesztésért elsősorban a „politikai beruházási ciklu-

sok” okolhatóak (ld. Bauer T
1
.), addig a rendszerváltás után már 

lett volna mód a lehetőségekkel számoló, a voluntarizmussal sza-

kító gazdaságpolitikára. A stop-go politika több évtizedes fenn-

maradásának okát abban látom, hogy a jövedelmek államháztar-

tás általi újraelosztása – a GDP arányában kifejezve – kimagasló-

an magas,  az államháztartási kiadások aránya emiatt saját gazda-

sági fejlettségünknél sokkal kiterjedtebb,  ez előbb-utóbb elvezet 

az egyensúlyvesztéshez. Az államháztartási kiadások magas ará-

nyával jellemezhető kiterjedt újraelosztás, pedig azért vált a ma-

gyar gazdaság normális állapotává, mert a jólét növelését célzó 

növekedés óhatatlanul növekvő jövedelemegyenlőtlenséggel  is 

jár, amit a kormányok a piaci jövedelmekkel nem rendelkezők 

fogyasztóképességének megteremtése, vagy a piaci jövedelem-

szinthez hasonló mértékre kiegészítése érdekében tompítanak, a 

jövedelemkülönbség tompításának akaratlan következményei a 

gazdasági növekedés alapjait rombolják. (Így abszolút és relatív 

mértékben egyaránt az újraelosztás növekedésének ördögi köre 

                                                 
1
 Bauer Tamás: Tervgazdaság,beruházás,ciklusok. Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó 1981.Budapest 
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alakul ki.)  A mindenkori gazdaságpolitika számára a fogyasztás-

képességet megalapozó magas arányú újraelosztás által kielégített 

jövedelemigény adottság, amihez folyamatosan keresi a finanszí-

rozhatóság, a szükséges átcsoportosítható jövedelem megszerzé-

sének a lehetőségét. Hazánkban jóval erősebb az igény a munka-

piacon elérhető jövedelem helyettesítésére, a munkapiaci jövede-

lem-egyenlőtlenség tompítására, mint a hasonló fejlettségű átala-

kuló országokban. Ez a magyar sajátosság elsősorban azzal ma-

gyarázható, hogy hazánkban a piaci magatartást, a piaci megoldá-

sokat mesterségesen helyettesítő, imitáló megoldások miatt a töb-

bi átalakuló országhoz képest évtizedekkel korábban megjelent a 

piaci teljesítmény alapján szerzett jövedelmek alapján a jövede-

lemegyenlőtlenség, amit a keletkező jövedelmek egyre mélyebb, 

vetésforgó-szerű újraelosztásával tompít a gazdaságpolitika. A 

piaci jövedelemegyenlőtlenség csillapítására az 1960-as évek 

közepétől kiépültek azok a tartós intézmények és magatartások, 

amelyek között, már korán megszokottá, „normálissá” vált a magas, 

a GDP 50%-a feletti szintű újraelosztás.  A gazdaság potenciális 

növekedési ütemét meghatározó tényezők kimerülnek, az államház-

tartásba centralizálható bevételek elapadnak a túlfeszített újrael-

osztás miatt.  

3. A magyar gazdaságban évtizedek óta működnek olyan el-

osztási koalíciók, amelyek explicit és implicit módon megszokot-

tá, „normálissá” teszik mind a „túl-elosztást”, mind a „túl-

adóztatást”. Ennek természetes kísérőjelensége, hogy széles tár-

sadalmi csoportok (pl. őstermelők, minimálbér körüli jövedelmet 

bevallók) mentesülnek a közteherviselésben való részvétel alól, 

egyszerre vált természetessé a potyautas és a járadékvadász ma-

gatartás. Az elmúlt évtizedben folytatott kutatásaimban és megje-

lent publikációimban ennek az „újraelosztási csapdának” az okai-

val és következményeivel: a mára visszafordíthatatlannak tűnő 

hanyatlással foglalkoztam. Ennek a „normává kövült” újraelosz-

tásnak a jellegzetes megjelenési formáit, illetve következményeit 
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foglaltam össze a „Visszaeső költségvetéspolitika”
2
 a Pénzügyi 

Szemlében és az „Ahonnét nincs visszatérés”
3
 a BME Üzleti Tu-

dományok Intézete által kiadott tankönyvben megjelent írásom-

ban. Habilitációs téziseimben a két írásban kifejtett a legfonto-

sabb gondolatokhoz vezető korábbi kutatásokat és azok megálla-

pításait mutatom be. A tézisekben felidézett más munkák, ezért e 

két dolgozat elvi megalapozását és előzményét jelenítik meg, 

miközben bemutatom e két legújabb írás megállapításait is. 

x          x          x 

4. Az elemzés egyszerre alkalmazza a leíró-történeti módszert 

és a normatív (javaslatokat alátámasztó) megfogalmazásokat. A 

különféle módszerek alkalmazása részben a kutatott problémák 

sokrétűségével, részben a hihetetlenül széles és kiterjedt tudomá-

nyos irodalom szerteágazó voltával, részben saját korlátaimmal 

magyarázható. Minthogy az államháztartás rendszerével – éppen 

korai pénzügyminisztériumi kötődésem miatt – több évtizede 

foglalkozom, így elég időm volt, hogy megbizonyosodjam arról 

is, milyen sok a tárgyba tartozó kérdésről tudok nagyon keveset. 

A módszertani sokféleség ezért nem csak a kutatott téma sok-

ágúságával, hanem saját tudásom korlátozottságával is összefügg, 

mert a „hiányt” sokféle kitekintés, módszer ötvözésével igyekez-

tem ellensúlyozni. A kutatáshoz a fegyelmező keretet az állam-

háztartási újraelosztás kiterjedtségét elemző hazai kutatók mun-

kássága adta, így leginkább Kornai János a „koraszülött jóléti 

állam” metaforájával, valamint Antal László a rendszerstabilizáló 

„alkuk” hálózatának bemutatásával hatottak rám. A problémák 

feltérképezésében sokat köszönhetek Pete Péternek, Benczes Ist-

vánnak, Veress Józsefnek, valahai főnökömnek Hetényi István-

                                                 
2
 Csillag I.: Visszaeső költségvetés-politika. In: Pénzügyi Szemle, 2007. 52. 

évf. 2. szám, p. 286-299. 
3 

Csillag I.: Ahonnét nincs visszatérés? 7. fejezet. In: Veress József (szerk.): 

Gazdaságpolitika a globalizált világban. Budapest, Műegyetem, Typotex Ki-

adó, 2009., p. 179-210. 
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nak, valahai kollégámnak Gáspár Pálnak; azoknak a vitáknak és 

beszélgetéseknek, amelyeket Bauer Tamással, Békesi Lászlóval, 

Bokros Lajossal, Neményi Judittal, vagy Surányi Györggyel foly-

tattam. Az államháztartás tervezési és működtetési rendszerére 

irányuló nemzetközi összehasonlításban egyszerre igyekeztem 

elméleti és menedzselési kérdéseket vizsgálni. Nagy hatással vol-

tak rám ezért az iskolát teremtő Alesina-Perotti-Tabellini kutató-

hármas írásai
4
, a public choice iskola kiváló képviselőjének 

Drazen-nek újabb cikkei
5
,vagy olyan szerzők alapművei, mint 

Buchanan, Musgrave, Von Hagen
6
. Mancur Olson

7
 gondolata; a 

„az érdekkoalíciókról” fontos kiindulópontja volt elemzéseimnek. 

Végül a hihetetlenül gazdag irodalomból meg kell említenem 

Wildawsky-t
8
, és Kopits Györgyöt

9
 akik a költségvetési reformkí-

sérletek átfogó bemutatásával indítottak el a gyakorlati reform 

próbálkozások feltérképezésére.  Munkámban ezek a rendkívüli 

kisugárzást jelentő művek és nagy hatású szerzők kiindulási pon-

                                                 
4
 Például: Alesina, Alberto, Perotti, Roberto: The Political Economy of 

Budget Deficits ,NBER Working Papers No.4637, 1994.;Alesina,A-Tabellini, 

Guido: Why Fiscal Policy Often Pro-Cyclical? NBER WP No.11600, 2005 

Sept.; Alesina A. - Perotti, R.: Fiscal Expansions and Fiscal Adjustments in 

OECD Countries NBER WP. No. 5214. 1995.; Alesina, A. - Perotti, R.: Fiscal 

Deficits and Budget Institutuions. NBER WP.No.556.1996. 
5
 Drazen, Allen - Brender, Adi: Political Budget Cycles in New Versus Es-

tablished Democracies. NBER WP. No10539.2004. 
6
 Buchanan, M, James - Wagner, E. Richard: Democracy in Deficit, Liberty 

Fund 1977.Indianapolis; Musgrave,  R. A: The theory of Public Finance. 

McGraw -Hill.1959.New York.Von Hagen, Jürgen: Fiscal Rules, Fiscal Insti-

tutions and Fiscal Performance. The Economic and Social Re-

view.Vol.33.No.3.2002. pp.263-284. 
7
 Olson, Mancur: Nemzetek felemelkedése és hanyatlása, Közgazdasági és 

Jogi Könyvkiadó,1987.Budapest 
8
 Wildawsky, Aaron-(White, Joseph):The Deficit and Public Interest: The 

Search for Responsible Budgeting in the 1980’s. University of California 

Press.1989.Berkeley 
9
 Kopits György: Rules-based Fiscal Policy in Emerging Markets., Paldgrave 

Macmillan 2004.London 
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tot és iránytűt jelentettek, a fogalomalkotásban támaszkodhattam 

felfedezéseikre.  

5. A 70-es évek közepén a Pénzügyminisztérium közegébe 

csöppenve még nem az államháztartás és a gazdaság egészének 

összefüggései, hanem elsősorban a – mai szóval – „versenysem-

legességet” sértő szabályozás kérdései érdekeltek. A részrehajló 

szabályozásban láttam okát annak, hogy a külső fizetési és adós-

ság problémák egyre mélyebbé válnak, a gazdaság teljesítménye 

nem tud a megszorítások után sem a fenntartható, finanszírozható 

pályán maradni. Rám óhatatlanul hatott az a megközelítés, amely 

a visszatérő gondok okát: a kiszámíthatóságot és a vállalati telje-

sítményt romboló szabályozóalkuban (Antal László) látta. A sza-

bályozóalku a kiindulópontja és következménye –  a mai szóval – 

a jövedelmek egyre magasabb arányú centralizációjának és újra-

elosztásának annak érdekében, hogy olyan cégek is talpon tudnak 

maradni, amelyek nem termelik, hanem elfogyasztják a mások 

által megtermelt jövedelmet, ugyanakkor a kiugróan jövedelmező 

cégek nem jutnak  hozzá a számukra szükséges forrásokhoz. A 

vállalatok működését megbénító szabályozóalku maga is a jöve-

delem egyenlőtlenség elfogadhatatlanságának a következménye 

és eredménye. Jól lehet a szabályozóalku mögötti egyenlősdi, a 

jövedelempozíciók nivellálása nem az egyénekre céloz , mégis a 

vállalati szabályozóalku időszakában és árnyékában már megje-

lenik az egyéni jövedelemkülönbségek tolerálhatatlansága, amely 

természetes módon az egyének szintjén elvezet az újító „meggy-

magos emberek”, a szükségletek kielégítésével vagyont szerző 

„lángossütők” elleni kampányokhoz. Az is beletartozott ebbe a  

„szabályozóalkuról” folytatott gondolatmenetbe, hogy a deklarál-

tan normatív – ebben az értelemben méret- és szektorsemleges – 

szabályozás miért nem érvényesülhet, miért lehetséges az, hogy 

„egyes” (cégek) mentesülnek a mai szóval közteherviselés alól, 

míg mások a fantáziadús elnevezéssel kivetett újabb és újabb 

elvonásokat (pl. különbözeti forgalmi adó, illetve a visszatérítés 

visszavonása) szenvednek el. Mivel a gazdaságpolitika csak eltűri 
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–egy bizonyos mértékig – a jövedelmek különbözőségét, de nem 

tekinti a piaci teljesítmény természetes következményének, ezért 

folytonosan tompító akciókba kezd, amitől a gazdaságpolitika 

újraelosztást elmélyítő hullámzást mutat. 

6. A 70-es évek szabályozóalkujában – Antal László szellemi 

kisugárzása és a mindennapi köztisztviselői munkám tapasztalatai 

alapján – én elsősorban hatékonysági és csak fokozatosan láttam 

olyan szerkezeti problémát, ami elsősorban a gazdaságszervezeti 

szövetrendszer torzulásaira, a kis- és középvállalatok hiányára, a 

verseny kiiktatására vezethető vissza. Ennek a felismerésnek fe-

lelt meg, hogy úgy elemző-kutató, mint bürokratikus-kodifikációs 

tevékenységemben a torzulás felszámolására törekedve a piaci 

versenyt két irányból fenyegető, kizáró intézményi megoldások 

megszüntetésére, oldására fogalmaztam javaslatokat, mutattam rá 

az okokra. Ennek megfelelően gyakorlati és elméleti tevékenysé-

gemben egyszerre tettem kísérletet a szervezeti rendszerből, a 

vállalati szerkezet centralizáltságából eredő gondok enyhítésére 

(nagyvállalati decentralizáció és kisvállalkozási intézményépítés 

GMK, kisszövetkezet stb. formájában), és a versenyhez elenged-

hetetlen vállalati döntési szabadság, a vállalati autonómia kiter-

jesztésére, helyreállítására (pl. állami vállalatok profilszabadsága, 

vagy leányvállalat alapítási jog). A 70-es évek végétől, a 80-as 

évek végéig elsősorban ezektől az alapvetően szervezeti-

intézményépítő lépésektől vártam annak a makrogazdasági jel-

legzetességnek a felszámolhatóságát, ami visszatérően az egyen-

súlyvesztésben, a gazdaságpolitika húzd meg – ereszd meg lükte-

tésében (stop-go ciklusok) jelenik meg. Azt hittem, hogy ameny-

nyiben megszűnik a veszteséges nagyvállalatok kedvezményezé-

se – és a piacon akár a decentralizálással, akár  a csődeljárás után 

csupán az életképes cégek maradnak fenn -, akkor a túlzott mér-

tékű újraelosztás, az ennek finanszírozásához szükséges jövede-

lemcentralizáció is enyhülhet, kisebb lesz a deficit mértéke és a 

növekedés fenntarthatóbb pályára kerül. Azt hittem, hogy a gaz-

dasági növekedés folytonos megbicsaklása a nagyvállalat-
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túlsúlyos szerkezet miatti újraelosztás következménye (mai fo-

galmainkkal ők képesek a state capture-re) és ha az megszűnik, 

akkor az újraelosztás mélysége és mértéke is enyhül. A kisebb 

nagyvállalati támogatás nem csak a költségvetési kiszorítóhatást 

mérsékli, hanem széttöri azt a járadékvadász érdekkoalíciót is, 

amelyik fölszámolja a potenciális növekedés kínálati tényezőit.  

Persze, tisztában voltam azzal is, hogy a politikai felépítmény 

változása nélkül csak korlátozott erejűek lehetnek a vállalati telje-

sítőképesség növelését szolgáló javaslatok, mégis éltetett az illú-

zió, hogy az angol „dicsőséges forradalom” mintájára a vállalatok 

felől induló változások elvezetnek a gazdaságpolitika, az állam-

háztartás (ld. a polgári forradalmakban adóztatás kérdései) válto-

zásához, végül a „kiemeléses” gazdasági – szükségképpen politi-

kai – szerkezet megváltozásához. Ez az evolucionista szemlélet 

ugyanakkor éles ellentmondásba került azzal az igénnyel, amely 

lehetőleg valamennyi gazdasági rendszer-elem egyidejű és radi-

kális változtatásának a szükségességét hirdette (ld. Fordulat és 

Reform kiindulópontja;1986-87). A rendszer elemek egyidejű 

változtatásának igényétől vezetve kezdtem tanulmányozni a költ-

ségvetési tervezés, vagy a kincstári rendszer bevezetésének a kér-

déseit.  

7. Jól lehet a többi átalakuló országhoz képest 1980 és 1990 

között nagyon sokirányú, sokszor radikálisnak hitt lépésre került 

sor a piaci verseny (decentralizáció, állami vállalati vezetés vá-

laszthatósága, autonómiája növelése, vállalkozásépítés, monopol-

ellenes szabályozás, liberalizáció) helyreállítása és az ehhez il-

leszkedő átláthatóbb pénzügyi mechanizmus létrehozása (kétszin-

tű bankrendszer, modern adórendszer, tagoltabb államháztartás) 

terén, mégis a „stop-go” gazdaságpolitika jellegzetességei csak a 

megjelenés formáját tekintve változtak. Lényegét tekintve fenn-

maradt a fenntarthatatlan növekedési pálya, a jövedelmek állam-

háztartásba történő rendkívül magas szintű betagolása (centrali-

záció) és a magas szintű újraelosztás jottányit sem enyhült; meg-

szokottá váltak az ismétlődő egyensúlyzavarok, sokszor a fizető-
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képesség megkérdőjeleződésével és a potenciális gazdasági nö-

vekedés csökkenő kilátásaival. Miközben az átalakulás évtized-

ében a letisztulás felé tett lépések sikereként éltem meg a vállalati 

decentralizációt, a kisvállalkozások liberalizálását, vagy a csőd 

intézményének elgyávult bevezetését; ettől mégsem változott, sőt 

egyre sötétebb lett az elemzésekben összeálló: a magyar gazdaság 

helyzetéről alkotott kép. A korábbi problémák új köntösben tör-

ténő megjelenését újabb és újabb személyes kudarcként, a nem 

eléggé alapos, a nem kellő mélységű elemzés, a nem eléggé kiér-

lelt javaslatok hiányára, azaz személyes hibáimra visszavezethe-

tően éltem meg. 

8. A vállalati szervezeti, intézményi (ld. társulások, társasá-

gok, vállalkozásfejlesztés, privatizáció) kérdésektől – éppen a 

személyes kudarcként átélt változások és addigi saját tevékenysé-

gem, intellektuális erőfeszítéseim elégtelenségéből kiindulva – 

fordultam a 90-es években az államháztartás, a költségvetési poli-

tika, a makrogazdasági problémák felé. Jelentős hatást gyakorol-

tak gondolkodásomra Kornai Jánosnak a magyar gazdaságról 

politikai gazdaságtani megközelítéssel írott elemzései, különösen 

megragadta a figyelmemet a „koraszülött jóléti állam”
10

 metafo-

rája. Sokáig képviseltem – Kornai elemzéséből tévesen levont – 

azt az elképzelést, hogy a kádári rendszertől részben időben, 

részben intézményekben, részben a folytatott gazdaságpolitikában 

távolodva a koraszülött jóléti állam vonásai is elhalványulnak; 

szerkezeti reformokkal kialakítható a modern, szociális piacgaz-

daság hazánkban is. Ennek a halványulásnak a következménye 

lehet a lehetséges bevételekkel lépést tartani nem tudó, túlzott 

mértékű újraelosztás mélységének az enyhülése, mert a piaci jö-

vedelmek keletkezésének folyamatát már nem téríti el a jövede-

lemkülönbségeket felszámolni, tompítani hivatott újraelosztó 

                                                 
10

 Ld. Kornai János: A posztszocialista átmenet és az állam: gondolatok fis-

kális problémákról. 138. old. in Kornai János: Útkeresés Századvég Kiadó, 

1993. Budapest 
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beavatkozás. Egyre kevésbé lesz szükség az államháztartási defi-

cithez vezető állami jövedelempótlásra, állami jövedelem-

kiegészítésre.   

9. Úgy gondoltam, hogy a jóléti rendszer (oktatás, egészség-

ügy, nyugdíj, szociálpolitika) politikai feszültségek miatt szük-

ségszerűen nehézkesen módosítható intézményei mellett az eze-

ken túli, a jóléti rendszer működéséhez nem tapadó állami funk-

ciók (pl. ártámogatások, vagy szolgáltató-, költségvetésből gaz-

dálkodó szervezetek) le- és átépíthetőek, piaci alapra, versenyel-

vű működésre helyezhetőek; ezzel az újraelosztást szükségtelenül 

túlfeszítő súlyuk, ennek következményeként az újraelosztás mér-

téke is visszaszorítható. A költségvetési szektor, a költségvetés-

ből finanszírozott szolgáltatások mikro működési rendjének ész-

szerűsítésétől, a szolgáltatások vállalatszerű átalakításától, illetve 

a kincstári rendszernek a bevezetésétől, a közbeszerzések elter-

jesztésétől jelentős mértékben enyhülhet az elsődleges kiadások 

terjedelmessége. Ezekre a lehetséges lépésekre javaslatokat is 

dolgoztam ki
11

 és a bevezetésük érdekében gyakorlati, megvalósí-

tási terveket, szabályokat is kidolgoztam. Ha az ésszerűsítő, alap-

vetően mikrogazdasági változásokhoz az államadósság kezelés új 

modern rendszere is társul, akkor – bizonyos fokig fájdalommen-

tesen – mérsékelhető az államháztartás terjedelme, ennek követ-

kezményeként a deficit.  Ennek eredményei a bevételi oldalra, a 

jövedelmek magas fokú centralizációjára késztető nyomás enyhü-

lését is elérhetik, és újraindítható a bevételek ésszerűsítése, ezzel 

a vállalati versenyképességet szolgáló adóegyszerűsítés is. Az 

állami szolgáltatások ésszerűbb szervezése miatt mérséklődő ki-

adási szint kisebb forrásigényt támaszt a bevételi oldalon, amely-

nek következményeként
12

, a versenysemleges és a normatív, tehát 

                                                 
11 Csillag I.: A Kincstár működése és ennek következményei In: INFO-Tár-

sadalomtudomány 34. szám. 1995. október, p. 29-37 
12

 Csillag I. (szerk.): „A költségvetési szektor jövője – a jövő költségvetési 

szektora” címmel 1997. június 10-én, a Pénzügykutató Részvénytársaság által 
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a teljesítményelvű adóztatás kevésbé torzul, ami növekvő állami 

bevételeket teremthet = e kettő következményeként: a mérséklő-

dő hiány hátszelével indulhat el végre a magas állami újraelosz-

tást fenntartó jóléti funkciók átalakítása. Ilyen elképzelten kedve-

ző körülmények között széleskörű társadalmi egyeztetés során 

lesz mód a  szükséges változtatásokat a teljesítménykövetelmé-

nyek és az ésszerűség irányát képviselve meghatározni. Lényegé-

ben ennek a forgatókönyvnek láttam első lépéseit a tőkefelhalmo-

zás által meghatározott magánnyugdíj pillérrel kétpilléresre alakí-

tott nyugdíjreformban, amelyben elméleti és gyakorlati téren is 

szerepet játszottam. 

10. Visszatekintve 1998-ig jellemző gondolkodásomra, illetve 

akkori álláspontomra és ennek akkori megjelent írásaimban tetten 

érhető irányára, azt kell – a mai írásaim fényében – megállapíta-

nom, hogy nem az egyensúly visszatérő megbomlásához, az ál-

lamháztartás ingatag rendszeréhez vezető okokra, hanem a túlfe-

szített újraelosztás egyik, kétségkívül legsúlyosabb következmé-

nyére: az államháztartási hiány mérsékelhetőségére koncentrál-

tam. Az alapbetegség helyett a láz csökkentése lebegett a szemem 

előtt. Az 1995-ös kiigazítás sikere :a makrogazdasági fundamen-

tumok; a konszolidált GDP arányos államháztartási kiadások fej-

lett országokhoz közelítő mértéke (50%; 1997-ben, ami 10%-

pontos csökkenést tükröz), a bruttó államadósságnak a bank- és 

hitelkonszolidáció nyomán 90%-ra felugrott szintjéről a maast-

richti kritériumokhoz közelítő mértéke 63% (1997) és az állam-

háztartási hiány 10% közeli szintről annak megfeleződése elhitet-

ték velem, hogy eljött az ideje a komolyabb lépéseknek és a való-

di okokra: a piaci jövedelmeket helyettesítő túlzott állami újrael-

osztásra koncentrálhatunk. A kiigazítással elért eredmények bázi-

sán, az átgondolt (akkor működő Államháztartási Reformbizott-

ság által elfogadott) irányok szerint, akár töretlenül folytatható-

                                                                                                           
megrendezett konferencián elhangzott előadások. Budapest, Pénzügykutató 

Rt., 1997. 
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nak látszott a fenntartható növekedési pályára kerülést szolgáló 

gazdaságpolitika. Akkori javaslataim megvalósulása; az Állam-

kincstár létrejötte, vagy a kétpilléres nyugdíjreform az újraelosz-

tás mérséklődésének a megalapozását, az évtizedes „stop-go” 

politika megszakíthatóságát jelentették. Azt gondoltam, hogy a 

gyakorlati intézkedésekkel fel lehet bontani azt az érdekkoalíciót, 

ami abba az irányba tereli a nyugdíjrendszert, hogy minél kisebb 

befizetett társadalombiztosítási járulékkal (rövid idejű járulékfi-

zetéssel), minél nagyobb és minél hosszabb ideig fizetett időskori 

járadékra lehet szert tenni. A megtakarítói érdekeltség, az „ön-

gondoskodás” mérsékli az érdekeltséget a „járadékvadászat” te-

rén. A kincstári rendszer pedig a célhoz kötött felhasználású kö-

zösségi pénzeszközök eredményesebb és takarékosabb (a tervben 

előirányzott napon, azaz előirányzatszerű esedékességkori) fel-

használását segíti. A kétpilléres nyugdíjreform,  az Államkincstár 

létrehozása mellett a 90-es évek végén folytatott átfogó kutatá-

sokban tettem javaslatot az önkormányzati gazdálkodás, adózási , 

finanszírozási rendszer átalakítására a „fiskális föderalizmus” 

magyarországi kísérletére. Ebben a munkában kutatócsoportot is 

irányítottam, a kutatómunka összefoglalóját és zárótanulmányát 

elkészítettem.
13

 

11. Az ezredfordulótól nyílt formákat öltő centralizációra és 

fiskális expanzióra törekvő gazdaságpolitika kibontakozása előtt 

– 2001 áprilisában – még lehetségesnek tartottam, hogy intellek-

tuális erőfeszítéssel és elméleti és gyakorlati szakértők összefogá-

sával – ahogy valaha a „Fordulat és reform” mintája mutatta is – 

visszazökkenthető a gazdaságpolitika az államháztartás ésszerű 

vitelének útjára. Ezt a meggyőződésemet egy közpénzügyi, a 

költségvetési összhangzattan kérdéseinek szentelt konferencia 

megszervezésével, a vitaindító megírásával igyekeztem alátá-

masztani. Ennek a konferenciának előzménye volt egy a nemzet-

                                                 
13

 Fiscal Federalism and the Hungarian Local Governments. 1-158.pp. Buda-

pest, 1999. April. Pénzügykutató Rt. Director of the study: István Csillag 
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közi tapasztalatokra kitekintő tanulmány összeállítása
14

, illetve a 

tapasztalatok magyarországi hasznosítására vonatkozó megvaló-

sítási tanulmány, amelyre fogadókészség mutatkozott úgy a 

szakmai közvélemény, mint a pénzügyi hatóságok részéről. Eb-

ben az írásban azt mutattam be, hogy az üzleti szektorban jól is-

mert módszerek alkalmazásával hogyan lehetett jelentős megta-

karításokat elérni, illetve a nyújtott szolgáltatások minőségét 

mérhetővé, ezáltal számon kérhetővé tenni a szolgáltató költség-

vetési szektorban. Arra is példák sorát mutattam be, hogy a 

transzferek pontosabb célzásával, igénybevételük folyamatos és 

időszakos ellenőrzésével, hogyan szorították ki a potyautasokat a 

rendszerekből, végül (ma így mondanánk) a szabályalapú makro 

pénzügyi költségvetési tervezés alkalmazásával a hiány túlfutása 

és a költekezési hajlandóság expanziója hogyan volt csillapítható. 

A tanulmány Hollandia, Németország, Nagy-Britannia és Svédor-

szág költségvetési rendszereit tárgyalta az átvehető példák fényé-

ben nagyon részletesen. 

12. A „költségvetési összhangzattan”-ról 2001 tavaszán tartott 

konferencia vitaindítójában
15

 arra tettem kísérletet, hogy makro-

gazdasági összefüggéseknek költségvetési tervezési-gazdálkodási 

szabályokba öntését segítsem elő, ilyen javaslatokat fogalmazzak 

meg. Azt állítottam, hogy a magyarhoz hasonló, kis nyitott gaz-

daságú, felzárkózó, viszonylag alacsony belső megtakarítási ké-

pességekkel rendelkező országok költségvetésének ciklikusan 

                                                 
14 

„Költségvetési reformok nemzetközi összehasonlításban.” Budapest, 

1999. július. Pénzügykutató Részvénytársaság. (Témavezető: Csillag I.-

Kevevári Béla) A tanulmány nyilvánosságnak is szánt összefoglalóját tartal-

mazza – ld. Csillag I.: Pénzügyminiszterek imamalma: államháztartási és költ-

ségvetési reformok nemzetközi összehasonlításban. In: Figyelő, 1999. 47. 

szám 
15

 Csillag I.: Költségvetési összhangzattan. Diktatúrából a demokráciába? – 

In: Közgazdasági Szemle, 2001. 48. évf. 10. szám, p. 824-843. 

 Csillag I.: Közpénzek, átláthatóság, pénzügyi fegyelem. Konferencia a költ-

ségvetésről. In: Közgazdasági Szemle, 2001. 48. évf. 10. szám, p. 805-809. 
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kiegyensúlyozottnak kell lennie, függetlenül attól, hogy az ország 

az infrastrukturális felzárkózás időszakát éli, és hogy a Stabilitási 

és Növekedési Paktum (SGP) is ezt írja elő. A másik követel-

mény az állami, költségvetési felhalmozási kiadások szintjére és 

annak finanszírozhatóságára vonatkozott. Végül a harmadik ja-

vaslat a reáladósság növekedésének megakadályozására, amikor 

is abból kiindulva, hogy az adósság növekedésének egyik oka 

lehet  az adósság reálkamatától elmaradó gazdasági növekedési 

ütem, ennek a tervezésnél való figyelembevételét, mint követel-

ményt fogalmaztam meg. 

Ez utóbbi szerint a reáladósság nem növekszik, azaz a reáladós-

ság szintje – ceteris paripus – akkor tartható fenn, ha a gazdasági 

növekedés üteme eléri az adósság reálkamatának mértékét. Az 

állami felhalmozási kiadások mértékét is tervezhető keretek kö-

zött kell tartani, éppen a kiszorító hatás elkerülése érdekében. A 

felhalmozási jellegű kiadásoknak alapvető természetes forrása a 

költségvetési szektor által használt állóeszközök után elszámolt 

amortizáció kellene, hogy legyen, illetve ezek értékesítése esetén 

az eszközértékesítési bevétel, ezt kiegészíthetné a „vagyonfelélési 

céltartalék”, illetve az elsődleges bevételeknek a nem felhalmozá-

si célt szolgáló, folyó elsődleges kiadások kifizetése után megma-

radó része. Ez utóbbi összefüggés úgy is értelmezhető, hogy az 

elsődleges bevételeknek nyilván nem a felhalmozási célú elsőd-

leges kiadásokat kell elsősorban fedeznie, viszont az elsődleges 

kiadások között kell megjeleníteni az eszközök értékcsökkenés-

ének normatív mértékét. Annak a félelmemnek adtam hangot , 

hogy a költségvetési szektor hajlamos a folyó kiadásait a felhal-

mozási jellegű (vagyonértékesítési, illetve amortizációs jellegű) 

bevételekből fedezni, ami a vagyon fokozatos felélését úgy idézi 

elő, hogy erről a folyamatról átfogó világos és átlátható képünk 

lenne. Ennek  a „vagyonfelélésnek” a megelőzése érdekében sajá-

tos „céltartalékot” is kellene képezni, és e kettős követelmény 

kényszeríthet az eszközhatékonyságra. Ez az egyszerű összefüg-

gés egyben azt is jelenti, hogy az államháztartás elsődleges 
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egyenlegének mindig szufficitesnek kell lennie, mert csak ennek 

révén lehet a „bővített államháztartási újratermelést”, azaz a folyó 

elsődleges kiadásokat meghaladó elsődleges bevételekből szár-

mazó felhalmozást, ami vagyonnövekedésben jelenik meg(ld. 

infrastrukturális fejlesztés) finanszírozni. Az elsődleges egyenleg 

folytonos többlete részben a felhalmozásnak, részben a felzárkó-

záshoz igénybevett fejlesztési kölcsönök adósságszolgálatának a 

fedezete is. Az így érvényesített elsődleges többlet elégséges az 

alacsony belső megtakarítás és az adósságfinanszírozás szükség-

lete miatt a külső finanszírozók megnyugtatására. Ennek elismert 

küszöbértéke – az államháztartási mérleg egyensúly követelmé-

nye miatt – nem lehet a ma ismert és a SGP-ben még tolerált 3% 

alatti mérték. Ez utóbbi „szabály” ráadásul a költségvetési kiadá-

sok által generált növekedési multiplikátorral is összhangban le-

het, hiszen a kiadási oldali fiskális expanzió által generált multip-

likátor, eddig ismert legmagasabb mértéke a +1-szeres szorzó 

közelében van. Az általam ekkor leírt összefüggés figyelembe 

vette, azt az ismert makroökonómiai összefüggést is, hogy bevé-

tel-oldali (adócsökkentési) multiplikátor – a nagyobb rendelke-

zésre álló jövedelem megtakarítási célú felhasználására tekintettel 

–  mindig alacsonyabb, mint a kormányzati kiadási lökés. A sza-

bályalapú költségvetési elgondolásokban nem tértem ki arra a ma 

már egyre inkább elismert összefüggésre, ami az újraelosztás 

növekvő mértékét a bevételi oldal – külső, finanszírozási körül-

ményektől, és az összkínálati szituációtól (potenciális növekedés) 

– erőszakolt zsugorításából, kihajszolt adócsökkentésből eredez-

teti. 

13. A 2001-ben „költségvetési összhangzattan”-ra kidolgozott 

javaslatok visszhangja mérsékeltnek volt mondható, jól lehet a 

szabályalapú költségvetési tervezésnek viszonylag korai kísérle-

tét, a Magyarországon közel egy évtizeddel későbbi fejlemények-

nek az előfutárát jelentették. Az államháztartás egyensúlyának 

javítására, a gazdaság fenntartható növekedési pályára állítására 

vonatkozó elképzelések már egészen más nemzetközi környezet-



17 
 

ben valósulhatnak meg az ezredfordulón, mint ahogyan azt még a 

90’-es évek kezdetén gondoltuk. Magyarország számára nem 

csak az okoz dilemmát, hogy kicsi és nyitott gazdaságú ország, 

hanem az is, hogy a belföldi megtakarítások mértéke nem fedezi 

sem az ország felzárkózásához szükséges felhalmozási szükségle-

tet; sem a korábbi, túlnyomórészt azonnali, jelenbeli fogyasztás-

bővülési célra felvett kölcsönök aktuális adósságszolgálatát. A 

globalizáció ugyan – a külföldről elérhető megtakarítások köny-

nyebb becsatornázásával  – némileg helyettesíti a belföldi megta-

karítást, de kizárólag akkor, ha az ország hiteles és kiszámítható 

gazdaságpolitikát folytat. Ennek: a hiteles és kiszámítható gazda-

ságpolitika folytatásának a feltételeit vizsgáltam a globalizáció
16

 

hatásait: a kis, nyitott országban megvalósítható anticiklikus gaz-

daságpolitika
17

 jellemzőit bemutató írásaimban. Végül – egy ki-

váló szakértőkből álló csapatban – kísérletet tettem egy átfogó 

program
18

 összeállítására, közel 100 különböző tudományágak 

iránt elkötelezett értelmiségi munkáját összefogva. Ebben a prog-

ramban jelent meg a szektorsemleges, azaz egy általános és egy-

öntetű kulcs köré épített új adórendszer (a személyi jövedelem-

adó, a vállalati nyereségadó és az általános forgalmi adó kulcsá-

nak egységessége: az adóarbitrázs elkerülésére, a kiszámíthatóság 

és átláthatóság érdekében) javaslata, a gazdasági növekedésből 

származó bevételi többlet 1/3-1/3-os  „aranyszabálya” (1/3 fo-

gyasztásbővülés; 1/3 felhalmozás; 1/3 adósságcsökkentés). Az 

irány- és arány- tévesztést tükröző, az államháztartási egyensúly, 

illetve a fizetési mérleg megborulását eredményező gazdaságpoli-

                                                 
16

 Antal L. –  Csillag I .– Mihályi P.: Magyarázzuk a globalizációt In: Gaz-

daság, 2000. 33. évf. 2. szám, p. 64-72. 
17

 Csillag I.: Ánti Ciklus, avagy mi van a blöffön túl: Alkalmazható-e a gaz-

daságösztönző recept tértől és időtől függetlenül? – Mire a Széchenyi+ hatni 

kezd. In: Gazdaság, 2001. 34. évf. 1-2. szám, p. 101-104. 
18 Csillag I. (szerk.): A korszakváltás programja: esélyt mindenkinek. Buda-

pest, Szabad Demokraták Szövetsége, 2001., 244 p. 
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tika átfogó bemutatását és bírálatát végeztem
19

 el még 2001 vé-

gén, mielőtt gyakorló gazdaságpolitikusként magam  is kénytelen 

voltam beismerni, hogy nem tudtam védekezni a túl-elosztás és 

fenntarthatatlan növekedési pályát erőltető gazdaságpolitika víru-

sa ellen, gazdasági- és közlekedési miniszterként. 

14. A „Megáll az idő” c. az I. Orbán kormány gazdaságpoliti-

káját elemző hosszabb írásban azt igyekeztem bizonyítani, hogy a 

gazdasági növekedés hajtóerői az előrehaladó recentralizálás és 

az export- és beruházásvezérelt növekedésről a fogyasztásorien-

tált növekedésre váltás miatt elapadnak, aminek következménye-

ként a gazdasági növekedés fokozatosan visszaesik. Ez a fordulat 

éppen a legmagasabb növekedési ütemet produkáló negyedévben 

(2001. I. negyedév) kezdődik, amitől fogva az államháztartási 

kiadások aránya is újra növekedni kezd.. A felhalmozás forrásául 

szolgáló belföldi megtakarítások a kedvezményezett lakásépítés 

és a megakasztott magán-nyugdíjpénztári takarékosság okán el-

apadóban vannak, ezért a feldolgozóipari beruházások visszaes-

nek. A populista célokat szolgáló minimálbéremelés és a mester-

ségesen erősített forintra épített árfolyam-politika a 

munkaintenzív ágazatokat olyan hatékonysági követelmények elé 

állítja, amelyeket többségük nem tud teljesíteni, ezért az alacsony 

képzettséget igénylő ágazatokban a legális foglalkoztatás vissza-

esik. A gazdaság duális szerkezete így tovább erősödik, a külföldi 

tulajdonú, multinacionális cégek leányvállalatai rákényszerülnek 

az erős forint és a minimálbéremelés miatti bérskála-emelkedést a 

termelékenység gyors növekedését eredményező beruházásokkal 

ellensúlyozni. A magyar tulajdonú kis- és középvállalatok az 

emelkedő kamatszinten – amit a lakásépítés kedvezményezése és 

a mesterségesen erős forintárfolyam okoz és tart fenn – nem ké-

pesek a beruházásaikhoz hosszú lejáratra saját és idegen forrá-

sokhoz jutni, ezért a hatékonysági versenyből, így a foglalkozta-

                                                 
19 Csillag I.: Megáll az idő. In: Magyarország politikai évkönyve, 2001. 14. 

évf. 1. szám, p. 348-369. 
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tásból kiszorulóban vannak. A hazai tulajdonú vállalatok felfű-

ződnek a kormány centralizációs járszalagjára (Széchenyi terv és 

közbeszerzések) és egyre erősebb az ellenszenv és az ellenhang a 

piaci versennyel szemben. A szóban anticiklikus, a 2001 szept-

emberében megtört világgazdasági lendületet ellensúlyozó gazda-

ságpolitika, éppen a megvalósulás időbeli csúszásai miatt 

prociklikussá válik. Az 1995 és 2000 közötti export- és 

beruházásorientált növekedést a fogyasztásgerjesztő növekedés 

váltja fel, amelynek belföldi forrásai, ezért lendülete is elapadó-

ban van. Ahhoz, hogy fenn lehessen tartani a 3,5 és 4% körüli 

növekedést egyre nagyobb input felhasználásra, ezért a belföldi 

források egyre magasabb szintű centralizációjára és újraelosztás-

ára van szükség. 

15. A 2002 és 2006 közötti gazdaságpolitika – amelynek mi-

niszterként magam is részese voltam – nem törte meg az ezred-

fordulótól elindult folyamatot, amelynek következménye az ál-

lamháztartási hiány növekedése, az újraelosztás fokozódása és a 

duális gazdasági szerkezet megszilárdulása volt. A 100 napos 

programként elhíresült lépések: a közalkalmazotti béremelés, a 

13. havi nyugdíjemelés, a tv-sugárzási díj eltörlése stb. tovább 

erősítették a teljesítménytől elszakadó jövedelemszínvonal ten-

denciáját, az állami beavatkozást a jövedelempolitikába. A 2003 

közepén indult kiigazítás legyengült; a 2003-tól induló nemzet-

közi konjunktúrára a külföldi befektetőket megcélzó nagyberuhá-

zói és autópályaépítési program még visszaterelte a gazdasági 

növekedést a megszokott 4% körüli szintre, de jelentős túlfűtött-

ség árán. A kettős nyomásnak (gazdaságösztönzés +  jövedelem-

politika) az államháztartás folyamatosan magas hiánya (2004. – 

5,3%) volt a következménye. A 2005-től indult hosszú választási 

kampány a tartós hiányt exponenciális mértékűvé (2006. – 9,5%) 

fokozta. Az ország gazdasági hanyatlásának megállítása végett, 

az államháztartási újraelosztás mindent átható mechanizmusa 

ellen írtuk meg 2006 tavaszán – az országgyűlési választásokat 
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megelőzően – közös könyvünket Mihályi Péterrel: „Kettős kötés. 

A stabilizáció és a reformok 18 hónapja.”
20

 címmel.  

16. A „Kettős kötés” hat fontos állítást igyekezett bizonyítani 

és ezeknek az állításoknak alapján tett javaslatokat: 

„1. Békeidőben, normális körülmények között az állami költ-

ségvetésnek egyensúlyban kell lennie – de ez általában nincs így.  

Se nálunk, sem másutt.       

2. Magyarországon nagyjából tízévenként válik esedékessé 

egy olyan gazdaságpolitikai fordulat, ami megfékezi az állami 

túlköltekezést, újraszabályozza a szerzett jogokat, és ezzel megte-

remti a forrását annak, hogy az ország ledolgozza a felhalmozott 

adósságok jelentős részét.   

3. A fejlett országokban – és Magyarország ezekhez tartozik – 

a várható élettartam meghosszabbodása miatt az aktív nemzedé-

keknek kereső életpályájuk során teljes jövedelmük közel felét 

meg kell megtakarítaniuk, ha azt akarják, hogy legyen miből fi-

nanszírozni öregkori megélhetésüket és egészségügyi ellátásukat.   

4. Magyarországon – de másutt is – az egyéni, önkéntes meg-

takarítások elégtelen volta általában oda vezet, hogy az ezek hiá-

nyában keletkező deficitet az állam állja. Az egyéni megtakarítá-

sok hiányát hitelek felvételével az államháztartás a jövő nemze-

dékre terheli át.   

5. A szocializmus idején Magyarországon a hiány volt az ún. 

második (a szürke és a fekete) gazdaság alapja, ma a köztehervi-

selés alóli kibújás lehetősége. A szürke- és feketegazdaság fősze-

replői- sokszor akaratuk ellenére, de sokszor éppen annak enge-

delmeskedve – a kis- és középvállalkozások. „Nem tudják, de 

teszik.” – írná róluk Marx. 

                                                 
20 Csillag I. – Mihályi P.: Kettős kötés: a stabilizáció és a reformok 18 hó-

napja. Budapest, Globális Tudás Alapítvány, 2006., 144 p. 
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6. A piac nemzeti dimenzióinak eltűnése következményeként 

bizonytalanná válnak a nemzeti adóalapok, ezért a kormányok 

gazdaságpolitikai mozgástere folyamatosan szűkül.” 

A tézisek szempontjából, most két összefüggésre hívom fel a fi-

gyelmet. A rendszerváltás előtti kiterjedt újraelosztás és a jöve-

delmek mély centralizációja (ld. „osztogatás és fosztogatás” – 

Liska Tibor; „a koraszülött jóléti állam” – Kornai János) a rend-

szerváltás után féloldalas maradt. Miközben az államháztartás 

bevételi oldalán óriási volt a bevételek visszaesése – ami az adó-

fizetők számának (vállalatok felszámolása, a magántulajdon túl-

nyomóvá válása és decentralizálódása, valamint a közmondáso-

san 1,5 millió munkahely) megszűnése miatt következett be –, 

addig a kiadási oldalon az újraelosztás kiterjedése és mérete nem 

változott. Sőt, éppen a megszűnt munkahelyek okán azok számá-

ra, akik nem voltak képesek piaci jövedelemhez jutni, a gazda-

ságpolitika jövedelempótló-jövedelemhelyettesítő menekülő-

utakat kínált (nyugdíjazás, közfoglalkoztatás növekvő súlya és 

mértéke, a segélyezés addig nem ismert megjelenése). Ezzel a 

jövedelemegyenlőtlenség tompítására szolgáló évtizedes, meg-

szokott és  hagyományos újraelosztás – a megváltozott viszonyok 

között- újra legitimálta magát, sőt súlyosabb és az adott kínálati 

feltételekkel semmiképpen nem harmonizálható mértéket öltött. 

Az államháztartásnak  mind a bevételi, mind a kiadási oldalán 

hihetetlen feszültségek halmozódtak fel: eltűnt 1-1,5 millió adó-

és járulékfizető; megjelent kb. közel 800 ezer járadékra szoruló, 

ami miatt a korábbi elrejtett hiány kiugróan magassá vált. Az 

átalakulásnak ez megszokott kísérőjelensége minden kelet-

európai országban. Amíg azonban az átalakulás befejeződésével a 

többi országban ez az egyidejű kínálati és keresleti sokkhatás 

megszűnt és az államháztartás a hasonló fejlettségű országok 

szokásos normáinak kezdett megfelelni, addig hazánkban új for-

mák és keretek között újratermelődött az újraelosztás túlfeszítését 

kikényszerítő érdek-koalíció. A fenntarthatatlan és a belföldről 

nem – vagy a gazdasági növekedés visszaszorításával ideiglene-
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sen – finanszírozható hiány vált az államháztartás „normális” 

állapotává. A globalizáció miatt a rendszerváltáskor elvesztett 

adóalapok még bizonytalanabbá váltak, hiszen az adófizetők (cé-

gek és egyének) a nemzethatárokat bármikor átléphetik. A bevé-

teli oldalon a közteherviselés eltűnt, hiszen a munkáltatók és a 

munkavállalók „koalícióra” léptek az adó- és járulékalapok eltün-

tetéséért, ami miatt a bevételi terhek adófizetők közötti újraelosz-

tása eltorzul, a kiadási oldalon pedig, a „potyautas” magatartás 

megerősödött. A gazdasági növekedés ütemében (a potenciális 

növekedésben) bekövetkezett visszaesés a felszámolhatatlan és 

újra- és újra rekord magasságokba szökő államháztartási hiányra; 

a hiány az egyre mélyülő – és az ettől elszakadó, a centralizáció 

elől menekülő jövedelmek és jövedelemtermelő képesség hanyat-

lására, kettészakadására – újraelosztásra vezethető vissza. 

17. A „Kettős kötés” után azokkal a szerkezeti tényezőkkel 

foglalkoztam, amelyek nem engedik, hogy a költségvetési politi-

ka gyökeresen szakíthasson az újratermelődő államháztartási hi-

ánnyal, az ezt vissza-visszaépítő magas államháztartási újraelosz-

tással, nem teszik lehetővé, hogy a rendelkezésre álló, biztonsá-

gosan és fenntarthatóan centralizálható bevételekre alapozottan 

történhessen meg a kiadási oldal méretezése és a kiadások célzott 

és hatékony felhasználása. A „Visszaeső költségvetéspolitika” 

(2007) és az „Ahonnét nincs visszatérés” (2009.)
21

 legfontosabb 

közös megállapítása az, hogy Magyarországon közel ötven éve – 

tünékenynek bizonyuló egy-két évet (1995-97.) leszámítva – a 

közteherviselés alóli kibújást, a megtakarítások alóli mentesülést, 

a nyílt munkaerőpiactól való tartózkodást és a közösségi szolgál-

tatásokhoz való hozzáférésben a „potyautas” magatartást megtűrő 

intézményrendszer és gazdaságpolitika épült ki, erősödött meg. 

Ennek következménye, hogy a potenciális gazdasági növekedés 

                                                 
21

 Rövidítve cikk formában megjelent „Van-e visszaút? A gazdasági növe-

kedés tényezőit felemésztő koraszülött jóléti állam” Közgazdasági Szemle, 

2009. július-augusztus, LVI. évfolyam 
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üteme egyre alacsonyabb szintű, és hogy az államháztartás hiánya 

– a többi átalakuló országhoz képest is – tartósan magas. 

Az „Ahonnét nincs visszatérés”-ben ennek okát abban látom, 

hogy a gazdaságpolitika…. 

„1. a piaci áruk és szolgáltatások fogyasztásának vásárlásához 

mind nagyobb arányban teremt a munkaerőpiacról származó jö-

vedelmek mellett azokat helyettesítő, illetve pótló társadalmi 

pénzbeli juttatásokat;  

2. a közjavakhoz és közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés 

átláthatatlan, „potyautas” magatartást vonzóvá tevő rendszerét 

tartja fenn, azzal, hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés rend-

szerét elszakítja a teljesítmény, a foglalkoztatás révén szerezhető 

jövedelmektől és befizetésektől; 

3. a munkaerőpiacról történő kimaradást elősegíti, sőt sokszor 

ösztönzi, fenntartja az ellenérdekeltséget a munkaerőpiacra törté-

nő visszatéréssel szemben; 

4. a járadékvadász, pozíción alapuló jövedelemszerzés térnye-

résének ad helyet a piaci versenyben, tényleges teljesítményen 

alapuló jövedelem-szerzés helyett; 

5. a közteherviselés egységes, átlátható és kiszámítható rend-

szere helyett a kedvezmények, a mentességek és a különadók 

dzsungelére alapozott szabályozólebontást alkalmaz.” 

A gazdaságpolitika és ezen belül is a költségvetés politika azért 

nem tud elszakadni a fenti öt jellegzetességben összefoglalt gya-

korlattól, mert a választók általi legitimációját a szavazásban 

ténylegesen résztvevők jelenbeli fogyasztás szintjének fenntartá-

sától, bővíthetőségétől nyeri el. Ráadásul a szavazásban ténylege-

sen résztvevők fogyasztóképessége nem távolodhat el túlságosan 

egymástól, a piaci teljesítményüktől függő fogyasztóképességü-

ket állami alkalmazásuk alapján, illetve a politikai figyelemfel-



24 

 

keltésére való alkalmasságuk alapján szerzett – állami újraelosz-

tásból származó – fogyasztóképességükkel egészítik ki, a piaci 

fogyasztóképesség hiányát a transzferekkel ellensúlyozzák. Innét 

ered az a rendszerváltó országok közötti egyedi sajátosság, hogy 

az állami újraelosztástól függő jövedelmet szerzők aránya a piaci 

jövedelemmel rendelkezőkhöz képest aránytalanul magas, ami-

nek egyik vetülete, hogy a foglalkoztatottak között a közalkalma-

zottak és köztisztviselők (együtt: közszektor) aránya ¼-t ér el. Ez 

a sajátos, az újraelosztás szintének magasan tartására szervező-

dött, évtizedes „elosztási koalíció” (Mancur Olson) ejti túszul a 

politikai osztályt. 

18. A létrejött és megerősödött „elosztási koalíció” a potenci-

ális gazdasági növekedésnek mind a három ismert tényezőjére: 

a munkakínálatra, a beruházásokra és a termelékenységre rendkí-

vül negatív hatást gyakorol.  

A munkapiacra gyakorolt hatás abban ölt testet, hogy a legális 

munkaerőpiacra történő kilépésre, illetve visszalépésre való kész-

tetés és ösztönzöttség alacsony, a munkaerő-kínálat elapad. A 

rendszerváltáskor a munkapiacra gyakorolt sokk tartóssá vált 

következménye, hogy az aktív korúak közül a nyugdíjba mene-

kültek nagy tábora (kb. 400 ezer fő) nem változott, sőt, a foglal-

koztatható korcsoportban lévő férfiakhoz és nőkhöz további 200 

ezer fő (egyéb inaktív) csatlakozott, míg a nappali tagozatos tanu-

lók száma is megduplázódott. Ezzel a foglalkoztatható korban 

lévő népességből az inaktívak száma a rendszerváltás évéhez 

(1990) képest 1,3 millióról 2 millióra nőtt, a ténylegesen foglal-

koztatottak száma pedig 1993 óta lényegében változatlan (3,7-3,8 

millió). Az alacsony szintű foglalkoztatottság következménye, 

hogy az államháztartás – elsősorban az egészség- és nyugdíjbiz-

tosítási rendszer – bevételi igénye kevés számú adófizetővel 

szembeni teherként jelenik meg, ami az adóéket magasan tartja és 

ezzel ördögi kör alakul ki. Az alacsony szintű foglalkoztatottság 

különösen az alacsony képzettségűek körében koncentrálódik. 
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Ezt a jelenséget az írás a következőképpen foglalja össze: 

„A magas adóék, a munkák és az alkalmazás ideiglenessége a 

korábban megszokott munkakínálat helyébe a nem legális, alkal-

mi foglalkoztatást és az állami újraelosztás csatornáira való utalt-

ságot erősíti. Annak, hogy a legális, rendszeres munkavégzés már 

nem a jövedelemszerzés szokásos, tipikus, „normális” csatornája 

súlyos részben erkölcsi, részben a munkavégzés, a szolgáltatások 

minőségére kiható következményei vannak. Az első, hogy a 

munkaerő-kínálatnak nem csak a mennyisége, hanem a minősége 

is tervezhetetlen. Ha nincs jelentkező a szakképzésre, akkor a 

szakképző intézmények a leggyengébb minőségű jelentkezőkből 

válogathatnak, az oktatók számára is emberfeletti megpróbáltatás 

a szokásos tananyag leadása, a szakmai követelmények vizsgákon 

történő számon kérése pedig elnéző. A fegyelmezettség, mint a 

munkaerő foglalkoztatásának egyik alapkövetelménye már a 

szakképző intézményekben sem követelhető meg, ezt a munka-

hely sem képes megteremteni. Ráadásul az állásvesztés sokkal 

kevésbé kényszeríti ki a munkahelyi teljesítményeket, hiszen 

nincs tömeges munkakínálat, akikből a munkáltató válogathatna. 

A második súlyos következmény, hogy a munkáltató még a rend-

szeresen foglalkoztatott dolgozóitól sem követelheti meg a fo-

gyasztók, az ügyfelek minőségi kiszolgálását. Nem alakul ki az a 

fejlett árutermelő társadalmakban tapasztalható szolgáltatási 

színvonal, amit jól jellemez az amerikai mondás: „Customer is 

the king!”; A fogyasztó a király! A gyenge, rossz minőségű ki-

szolgálás ördögi köröket alakít ki: az alkalmilag – sokszor feke-

tén –foglalkoztatott alkalmazottól nem követelheti meg a munkál-

tatója a minőséget, a vásárlóhoz, az ügyfélhez való udvarias, 

szolgálatkész, áruismeretről tanúskodó viszonyt, hiszen lehet, 

hogy már másnap elbocsátja. A gyenge színvonalon végzett tevé-

kenység miatt a vásárlók is elfordulnak, vagy csak alacsonyabb 

áron hajlandók megvásárolni a terméket és a szolgáltatást, az ár-

ban azonban már nincs fedezet a magas adóék megfizetésére, ami 

miatt alkalmilag foglalkoztatott, analfabéta alkalmazottak szol-
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gálják ki a vásárlót. A jövedelemszerzés következő állomása is-

mét az állam. A morális következmények sem közömbösek. 

A koraszülött jóléti állam metaforája nem csak abban az értelem-

ben tartalmas kategória, hogy jól érzékelteti, hogy már azelőtt 

megjelennek és elterjednek az állami újraelosztás csatornáin ke-

resztül finanszírozott jóléti intézmények, hogy az ehhez szüksé-

ges jövedelem rendelkezésre állna, hanem abban az értelemben is 

, hogy felborulnak a jövedelmet termelők és a jövedelmet elfo-

gyasztók közötti arányok. A „koraszülöttet” – mint tudjuk – csak 

óriási erőfeszítésekkel lehet életben tartani. Még inkább így van 

ez, ha mindenkinek megéri „koraszülöttnek” lenni, igénybe ven-

ni, az egyébként csak a koraszülötteknek fenntartott szolgáltatá-

sokat, igénybe venni az adófizetőknek a „koraszülöttek” érdeké-

ben tett erőfeszítéseiket.” 

19. A munkaerőkínálat bővülésének legfőbb eszközét a gaz-

daságpolitika – rövid távon – az adóék mérséklésében látja. A 

modern jövedelemadó rendszer bevezetése (1987) óta fokozato-
san erősödött meg az a helyzet, hogy az átlagkeresettel és a felet-

ti bevétellel rendelkezők fizetik a jövedelemadó és a társadalom-

biztosítási járulékbevétel közel 4/5-ét-át. Ráadásul az adófizetők 

közel ¼-e közalkalmazott, vagy köztisztviselő. Ez a helyzet a 

rendszerváltáskori munkapiaci sokk következménye, ami az egy-

re meghatározóbbá vált adóék-kerülés miatt ördögi körré vált. 

Mivel a SZJA adóbevétel 4/5-e az összes adóbevalló számszerű 

kisebbségétől (alig 15%) származik, ők – mint politikailag is leg-

aktívabb társadalmi csoport – azt a politikai formációt és ezzel 

gazdaság- és adópolitikát erősítik meg, amelyik aránytalan adó-

terhelésük mérséklését ígéri. Az adóék azonban nem a jövede-

lemadó miatt haladja meg minden jövedelemkategóriában a teljes 

jövedelem felét, hanem a társadalombiztosítási járulék következ-

tében. Minthogy azonban a járulék a jövedelemadó alapjához 

igazodik, így egyrészt létrejön a munkáltatók és az adófizetők 

adó- és járulékelkerülési együttműködése, másrészt ennek a sajá-
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tos érdek-koalíciónak az a hatása, hogy az adóterhelés kettős új-

raelosztása is végbemegy. Az első körben: a legális munkapiacon 

levők és a legális munkapiacon meg nem jelenők között; a máso-

dik körben pedig az adóék-kerülésre alkalmatlan terepen dolgo-

zók (közalkalmazottak és multicégek dolgozói) és az adóék-

kerülésre alkalmas terepen levők között. Az adóék-kerülésre al-

kalmatlan terepen dolgozók bérigénye rugalmatlan, ezért ők hatá-

rozzák meg a bérskála mozgását. A gazdaságpolitika számára az 

adóék mérséklése – a biztosítási bevételek tömeges eltűnésétől 

félve – csak a jövedelemadó felső kulcsainak a mérséklését jelen-

ti, ami azonban kizárólag a marginális adóterhelés csökkentését 

teszi lehetővé. A marginális adóterhelés mérséklődése csak a ma-

gasabb képzettségűek, ezért magasabb adóalappal rendelkezők 

körében növeli a munkavégzési hajlandóságot, miközben arányta-

lanul nagy adóveszteséggel jár.  

20. A már évtizedek óta fennálló duális gazdasági szervezeti 

rendszer és foglalkoztatási szerkezet következménye, hogy ter-

melékenység növekedésének üteme folyamatosan lassul, hiszen a 

magas adóék miatt a termelést nem érdemes bővíteni további 

foglalkoztatottak felvételével, hanem a meglevő kapacitások mo-

dernizálásával, beruházásokkal. A termelékenységbeli ugrás ezért 

elmarad. Ez rendkívül magas hatékonysági küszöböt határoz meg 

(határtermelékenység-határhozam), ezért csak a magas termelé-

kenységű munkahelyeken – ahol a termelés állóeszköz- és beru-

házás-igényessége is magas – következik be bővülés, aminek 

azonban a beruházás megtérülése határt szab. Ugrásszerű terme-

lékenységnövekedésre csak akkor lenne remény, ha az amúgy is 

munkaerő-tartalékot jelentő alacsony képzettségűeket lehetne 

bevonni a szervezett termelő-szolgáltató tevékenységbe. Esetük-

ben azonban az általuk előállított hozzáadott érték és az ezért 

fizetendő teljes bérköltség közötti arány a korlát, mert ez az arány 

4-8-szor alacsonyabb, mint a magas termelékenységű, magas 

bérű munkahelyeken, ami akadályozza a legális termelésben való 

részvételt. Az egységnyi beruházással elérhető legális fedezetet 
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(hozamot) a magas költségek (adóék) minimálisan alacsony szin-

ten tartják. 

21.  A beruházások, a belföldi háztartási megtakarítások 

alacsony szintje miatt, külföldi forrásokra – kamat- és árfolyam-

volatilitás –, illetve a cégek saját nyereségági megtakarításaira 

szorítkoznak, ami még inkább éles megvilágításba helyezi a be-

fektetéssel elérhető hozam összefüggésében a legális nyereség 

viszonylag alacsony szintjét, emiatt a hazai kis- és közepes cégek 

többsége tartózkodik a beruházásoktól. Mivel a lehetséges meg-

takarítókért folytatott versenyben a politika az „életszínvonal” 

(ld. tartós javak, így gépkocsi és lakás) emelkedését – valójában 

egyes gazdasági érdekcsoportok foglyaként,(pl. építőipari cégek) 

azok profitabilitását - legalább annyira szem előtt tartja, mint az 

államháztartási hiány és az államadósság finanszírozhatóságát, 

ezért a megtakarításokat az üzleti szektor elől nem csak az állam-

háztartás, hanem a politika által gerjesztett a hitelből fenntartott 

fogyasztás is elszívja. A kamatszínvonal a mesterségesen gerjesz-

tett összkereslet (kiszorító hatás) miatt viszonylag magas szinten 

rögzül, ami a kis- és középvállalatok idegen forrásokhoz jutását, 

ezzel beruházási hajlandóságukat gátolja. A munkapiacról szár-

mazó jövedelmek helyettesítésének az elmélyült újraelosztás ré-

vén történő megoldásával az államháztartás többszörös módon 

szorítja ki a kis- és középvállalatokat először a munkaerőpiacról, 

a szolgáltatásaik mesterséges megdrágításával (minimál-

bér + segélyrendszer) az árupiacról, végül a hitelpiacról. A terme-

lékenységemelkedést eredményező beruházások az előbbi össze-

függések miatt elsősorban a magasabb termelékenységű, magas 

bérszínvonal mellett foglalkoztathatóak körében valósulnak meg, 

itt azonban a már amúgy is magas termelékenység miatt a beru-

házásokkal elérhető növekmény viszonylag kicsi. A beruházások 

által generált potenciális GDP folyamatosan csökkenő tendenciá-

jú. 



29 
 

22. A potenciális GDP fokozatosan mérséklődő szintjét – az 

általam vizsgált összefüggések fényében – a munkaerő-kínálat 

elapadása, a termelékenység növekedést eredményező beruhá-

zások folyamatos csökkenése, a belföldi megtakarítások hiánya 

okozza. Amikor az államháztartási újraelosztás mélysége enyhül 

(kiadás/GDP arány), akkor több éves fellendülés következik be a 

gazdasági növekedés terén is, és ennek a bázisán az államháztar-

tás hiánya is mérséklődik. (A mellékletekben közölt táblázat jól 

mutatja ezt az összefüggést hazánk és néhány átalakuló kelet-

európai ország vonatkozásában.) 

Az államháztartási újraelosztás – hazánkkal azonos fejlettségi 

fokon álló országok átlagát messze meghaladó – magas szintje 

olyan tartós adottság, aminek magyarázata meghaladja a fiskális 

politikai elemzésekből ismert „common pool resource” – köz-

alap-probléma (Benczes) hagyományos kereteit. Hazánkban nem 

csupán arról van szó, hogy az államháztartási finanszírozás a szo-

cializmustól örökölten túl szélesre nyitott keretei miatt több ma-

gánjószágot vásárol, tart fenn, mint amennyit a magánérdekek 

alapján történő finanszírozás – a józan ész –  indokolna. Arról is 

szó van, hogy az újraelosztás visszaszorítására irányuló fiskális 

politikai akciók (kiigazítások, intézményi reformok) rendre bele-

ütköznek abba a normálisnak tartott határba, arányba, újraelosztá-

si szintbe, ami minden kísérlet után visszaépül, és ami hazánkban 

az 50%-os ráta körüli. Ez jelenti a fiskális politika legkeményebb 

korlátját. 

23. Újabb, nemzetközi összehasonlító kutatások
22

 azt mutat-

ják, hogy azokban az országokban van hajlandóság a fiskális 

expanzióra és a nagyobb arányú deficitfinanszírozásra, ott van 

hajlam az államháztartás tartósan deficites működésére, ahol a 

társadalmi jövedelemegyenlőtlenség statisztikailag is mérhetően 
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meghaladja az európai átlagot, és ahol ennek a véleménynek ki-

alakulnak a politikai érdekképviseletben is a megjelenítői. A tar-

tósan deficites fiskális politikához vezető tényezők egyik szüksé-

ges eleme a jövedelmi egyenlőtlenség átlagosnál magasabb szint-

je (ezt az összehasonlító tanulmány négyféle statisztikai módszer-

tan, mutató egybeesése alapján látja bizonyítottnak), a másik 

szükséges indíték, hogy a baloldali értékeket valló koalíciós kor-

mányok legyenek hatalmon, amelyben az egyik partner politikai 

érdekkifejezést akar adni a jövedelem egyenlőtlenség csillapítá-

sának. 

24. Hazánkban a rendszerváltás óta eltelt első húsz évben – a 

választási rendszer következményeként – koalíciós kormányok 

kormányoztak. A koalíciós kormányok közül három volt baloldali 

értékeket képviselő, kettő inkább jobboldalinak, konzervatívnak 

volt mondható. Tény azonban, hogy mindegyik koalíciós kor-

mány fiskális politikáját jellemezte a jövedelem egyenlőtlenség 

csillapítására irányuló törekvés. Nyilván ehhez viszonylag korlá-

tozottak voltak az első, rendszerváltás utáni demokratikus koalí-

ció lehetőségei, de még ebben a periódusban is volt kísérlet a 

köztisztviselők kiemelt bérezésére, illetve a munkanélküli ellátá-

sok nagyvonalú megállapítására, a munkajövedelmek pótlására a 

korai nyugdíj- és rokkantnyugdíj ellátás igénybevételével. 

Hazánkban a rendszerváltás után viszonylag folyamatosnak 

mondható az a társadalmi vélekedés, amelyik a jövedelem-

egyenlőtlenségek csillapítását a kormányok állandó feladatává 

teszi. Abban a széleskörűnek mondható társadalmi vélekedésben 

sem volt az elmúlt húsz esztendőben változás, amelyik növekvő-

nek látja a jövedelmek egyenlőtlenségét, és amelyik nem tartja 

elfogadhatónak a jobb, hatékonyabb munkával elért magasabb 

jövedelmet, sőt a magasabb jövedelem forrásaként nem a munka-

piacon mutatott jobb teljesítményt, hanem inkább a kapcsolato-

kat, a korrupciót, a politikai hovatartozást jelöli meg.  
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25. A TÁRKI által készített „Társadalmi jelentések” visszaté-

rő megállapítása: a növekvő jövedelemegyenlőtlenség észlelésé-

ről, és ennek csillapítása kormányzati feladatairól nyilvánvaló-

an jól tükrözi azt a közeget, amelyben a koalíciós kormányok 

működtek, és amely nyilvánvalóan hatott az általuk folytatott 

fiskális politikára. A 2009-ben publikált „Európai Társadalmi 

Jelentés”
23

 megállapításai különösen érdekesek ebben a tekintet-

ben. Az köztudott volt, hogy a társadalmi átalakulásban lévő kö-

zép-kelet-európai országok lakossága sokkal kevésbé toleráns a 

jövedelemegyenlőtlenségekkel szemben, a válaszadók többsége 

sokkal inkább számít a kormány beavatkozására, mint nyugat-

európai sorstársaik. Az azonban meglepő, hogy a kelet-európaiak 

között hazánk polgárai mennyire érzékenyek erre, illetve, hogy 

még a többi kelet-európai országhoz képest is mennyire elégedet-

lenek az egymást váltó kormányok teljesítményével, amit az em-

berekről való gondoskodás, az időskori megélhetés, vagy az 

egészségügyi ellátás terén tett. Az is figyelemre méltó, hogy mi-

közben hazánkban a jövedelemegyenlőtlenség éppen a 2002-2008 

közötti időszakban mérséklődött, a vizsgált európai országok kö-

zött – a Gini mutató szerint – mégis Görögország és Portugália 

után a harmadik helyen állunk azzal a támogatott véleménnyel, 

hogy a kormánynak csökkentenie kell a társadalmi különbsége-

ket, ami a három legnagyobb jövedelemegyenlőtlenségekkel jel-

lemezhető ország közé helyezi hazánkat.  

26. Miközben a gazdaságpolitika általános intézményi kerete 

és folytatott iránya gyökeresen változott meg a rendszerváltás 

után, a jövedelemegyenlőtlenség mérséklésére irányuló társadal-

mi igény elől egyetlen kormány sem térhetett ki.  A fiskális poli-

tika nem egyik – ahogy minden civilizált országban –, hanem 

meghatározó irányává vált a jövedelemegyenlőtlenség mér-

séklése. Ennek egyik eszköze a munkapiaci jövedelem különbsé-

gek adózás alapján történő tompítása, a másik az államháztartás 
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csatornáin keresztül nyújtott, egyre terebélyesedő módon, lassan 

mindenki számára hozzáférhetővé tett jövedelemtranszferek. 

Minthogy a jövedelemadózásban a progresszív sávos rendszer 

megmaradt és a sávok valorizálása elmaradt; a jövedelemtransz-

ferek állandó jellegű rendszerelemekké váltak, amelyek nem csu-

pán az átalakulást, vagy az egyes dekonjunktúra időszakokban 

természetesnek tartott munkahelyvesztést hidalják át ideiglene-

sen, ezért az államháztartási újraelosztás mértéke (elsődleges ki-

adások/GDP) hazánkban tartósan magas maradt. Az újraelosztás 

– hasonló fejlettségű (vásárlóerő-paritáson: az egy főre jutó GDP-

ben mérve) országokhoz képest – rendkívül magas mértéke állan-

dó, ennek a „normális” aránynak a fenntartása a fiskális politikát 

újra- és újra eltéríti a kiigazítási kísérletek, szerkezeti reformok 

pályájáról, amit a finanszírozhatóság megőrzése, vagy a potenciá-

lis gazdasági növekedés mértékének növelése érdekében vázol 

fel. A jövedelemegyenlőtlenség mérséklése teszi elfogadottá, 

legitimmé az újraelosztás magas arányát, „normális” mértékét 

fenntartó expanzív fiskális politikát, emiatt az államháztartás fo-

lyamatos hiánya, a növekvő államadósság nem jelentenek semmi-

lyen tényleges kockázatot, vagy intézményi formát öltő visszaret-

tentő korlátot.  

27. A fiskális politika az elfogadottnak, „normálisnak” tekin-

tett magas újraelosztási arány fenntartási kényszere miatt a gaz-

daságot ért külső sokkok ellenére a változatlan irányvételre, vagy 

a fokozatos finomhangolásra épül. Miközben a rendszerváltáskor 

végbement paradigmaváltás a gazdaság üzleti szektora vonatko-

zásában a gazdaságpolitikát szerkezeti reformokra kényszeríttette, 

addig az államháztartás által befolyásolt szektorokban a gaz-
daságpolitika a változásokat sokkal inkább parametrikus válto-

zásokká igyekezett tompítani, amelyhez a diszkrecionális kiadá-

sok „fűnyíró-elven” alapuló mérséklését használta eszközként. 

Ezért az államháztartás alrendszereinek alkalmazkodását a szer-

kezeti átalakítások helyett a diszkrecionális kiadások takaréko-

sabbra szabása jellemezte, így a külső sokkokra való reakció idő-
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szaki, ami nem változtatja meg lényegesen a rendszerváltás óta 

állandónak tekintett a GDP 50%-a körüli újraelosztási arányt. Az 

államhatárok között szuverén gazdaságpolitika már nem képes 

tartós védelmet, vagy állandó intézményi keretet adni az üzleti 

szektor szereplőinek a pénzügyi piacok miatt globálissá vált vi-

lággazdaságban. A fiskális politikára is hat a globális világgazda-

ság által hajtott konvergencia. Mégis a fiskális politika alkalmaz-

kodása jóval lassabb és visszafordítható, mivel csupán a külső 

finanszírozási korlátba ütközve kezd hozzá a változtatásokhoz, 

ezek azonban többnyire csupán rövidlátóan, rövidtávra szólóan, 

az adott időszakban szükséges finanszírozói bizalomfelkeltéséhez 

elegendő mértékűek, de nem elégségesek az automatizmusok 

átalakítására is. A fiskális alkalmazkodási folyamatban – éppen 

az államhatárok biztosította szuverenitás okán – egyelőre fel sem 

merül a nemzetközi versenyben megerősített, kikényszerített 

„best practice” átvétele. Végül, a gazdaságpolitika Magyarorszá-

gon már a rendszerváltást több évtizeddel megelőzően kifejlesz-

tette a fokozatos alkalmazkodás intézményi és szabályozási moz-

gásformáit, ami a „tova-evickélés” legkönnyebben választható 

eszköze az államháztartás terén. Éppen ezért az államháztartást – 

a gazdaság egészét ért külső sokkokat leszámítva – elkerülték a 

sokk-terápia alkalmazásának hatásai, legfeljebb a növekmények 

visszanyesése és a bázis-megőrzése merülhetett fel. Ezen a terüle-

ten már az elmúlt négy évtizedben az elvárt teljesítmény látvá-

nyos romlása nélkül hozzászoktak a szereplők a „húzd meg, 

ereszd meg” gyakorlatához, a szolgáltatások igénybevevői, a 

transzferek címzettjei pedig nem a vásárlótól az árupiacon már 

megszokott türelmetlenséggel emelik fel hangjukat a romlás ese-

tén. 

28. A több évtizedes tevékenységemet átfogó téziseimben alá-

támasztottam, hogy a jövedelemegyenlőtlenség tompítására irá-

nyuló igény vezet a hasonló fejlettségű átalakuló országokhoz 

képest magasabb mértékű államháztartási újraelosztáshoz. Azt is 

igyekeztem bizonyítani, hogy a nemzetközi összehasonlításban 
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mélyebb és átfogóbb újraelosztás fennmaradásához a megválto-

zott társadalmi-gazdasági viszonyok ellenére is akár politikai 

alakzatokban (ld. koalíciós kormányok politikája 1990 és 2010 

között) is testet öltött érdekkoalíciók szerveződtek. Azt, hogy az 

újraelosztás fenntartásában érdekelt érdek-koalíciók tevékenysége 

– az irodalomban megszokott „kiszorító hatáson” túl – a poten-

ciális növekedés kínálati tényezőit kedvezőtlenül érinti az ezred-

forduló utáni évtized fejleményeiről készített elemzéseimben bi-

zonyítottam. Ezek azok a a tudományos eredmények, amelyek 

más elismert és a tézisekben idézett szerzők(pl. Bokros Lajos, 

Kopits György, Kornai János, László Csaba) kutatásaival egybe-

csengve, de az ő írásaikban foglalt megállapításokat kiegészítve 

új, önálló felismerést tükröznek.  
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Melléklet a habilitációs tézisekhez 

Forrás: Eurostat 

 

 

 2006. 2007. 2008. 2009. 

Csehország     

 GDP ütem 6,8 6,1 2,5 –4,1 

 Kiadás/GDP 43,7 42,5 42,9 45,9 

 Deficit –2,6 –0,7 –2,7 –5,8 

Észtország     

 GDP ütem 10,6 6,9 –5,1 –13,9 

 Kiadás/GDP 33,6 34,4 39,8 45,2 

 Deficit 2,4 2,5 –2,8 –1,7 

Lettország     

 GDP ütem 12,2 10,0 –4,2 –18,0 

 Kiadás/GDP 38,1 35,7 38,8 43,9 

 Deficit –0,5 –0,3 –4,2 –10,2 

Lengyelország     

 GDP ütem 6,2 6,8 5,1 1,7 

 Kiadás/GDP 43,9 42,2 43,2 44,4 

 Deficit –3,6 –1,9 –3,7 –7,2 

Szlovákia     

 GDP ütem 8,5 10,5 5,8 –4,8 

 Kiadás/GDP 36,6 34,3 35,0 41,5 

 Deficit –3,2 –1,8 –2,1 –7,9 

Szlovénia     

 GDP ütem 5,9 6,9 3,7 –8,1 

 Kiadás/GDP 44,5 42,4 42,3 43,2 

 Deficit –1,3 0,0 –1,8 –5,8 

Portugália     

 GDP ütem 1,4 2,4 0,0 –2,6 

 Kiadás/GDP –44,5 43,8 43,6 48,2 

 Deficit –4,1 –2,8 –2,9 –9,3 

Magyarország     

 GDP ütem 3,6 0,8 0,8 –6,7 

 Kiadás/GDP 52,0 50,0 48,8 50,5 

 Deficit –9,3 –5,0 –3,7 –4,4 
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