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A visegrádi országok állami
újraelosztásának és
funkcionális kiadási
szerkezetének összehasonlítása 
ÖSSZEFOGLALÓ: Tanulmányunkban a visegrádi országok újraelosztási szintjét és kiadási szerkezetét hasonlítjuk össze az 1995–2010

közötti idõszakban. Az összehasonlíthatóság érdekében a tanulmányban ismertetett új módszertannal a teljes kiadási szintbõl

kiszûrtük a gazdaságpolitikai döntéshozók számára rövid távon exogén komponenseket. Ezek közül a legfontosabbak az adósság és

hozamok által meghatározott kamatkiadások az államháztartási körön belül kifizetett adók és az államháztartáson keresztülfolyó EU-

támogatások. Emellett bemutatunk egy, a középtávú strukturális kiadási folyamatokat tükrözõ mutatót is, amely a korrigált adatokból

kiszûri a gazdasági ciklus hatását, valamint a választási cikluson belül szétteríti az állam tõkekiadásait is. A dezaggregált kiadási ada-

tok rámutattak arra, hogy 2002 és 2006 között a magyar szociális kiadások relatív emelkedése miatt nõtt a régió többi országával

szembeni kiadási többletünk. Ezt követõen viszont a kiadási többlet lefaragása fõként az egészségügy és az általános közszolgál-

tatások kiadásainak csökkentése révén valósult meg. A 2010-es teljes magyar korrigált kiadási szint már elmaradt a többi régiós

ország átlagától, ezen belül a szociális kiadási szint a legmagasabb, míg az egészségügyi kiadás a legalacsonyabb volt a régióban.
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MMÓDSZERTAN

Ha valaki össze nem vethetõ dolgokat hasonlít
egymáshoz, azt mondják, hogy almát hasonlít
körtéhez. Az egyes országok GDP-arányos ál-
lami újraelosztása, vagyis a hivatalos statiszti-
kában kimutatott bevétele és kiadása is ilyen,
össze nem vethetõ kategória. Ez az állítás azért
tûnhet meglepõnek, mert a statisztikai elszá-
molás éppen az országok és idõszakok közötti
összehasonlíthatóságot tûzi ki célul. E törekvés

sikertelensége a GDP-arányos újraelosztásnál
kétféle okra vezethetõ vissza.

Egyrészt a statisztikai adatok következetesen a
bruttó elszámolás elvét követik, adott államház-
tartási egyenleget a konszolidált bruttó kiadás és
a konszolidált bruttó bevétel szintjén határozzák
meg. Ezáltal a teljes bevételen és kiadáson belül
külön-külön is összehasonlíthatóvá teszik a ter-
melés és a jövedelmek elosztásának különbözõ
szintjeit. A közterhekkel ezért nem lehet nettósí-
tani a kormányzati szektor béreit, hiszen azt a
termelés szintjén adja ki az állam, de csak a jöve-
delemelosztás szintjén jelentkezik adó- és járu-
lékbevételként. Amikor azonban azt keressük,
hogy összességében véve, deficitre gyakorolt ha-
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tását tekintve mennyit költ az állam, akkor érde-
mes kiszûrni a bruttó elszámolásnak mindazon
halmozódását, ami a termelés és a jövedelemel-
osztás szintjeinek elkülönítésébõl adódik. 

Másrészt a GDP-arányos szintek – idõbeli és
országok közötti – összehasonlíthatóságának
akadálya az olyan ingadozás, ami a GDP-nél a
gazdasági ciklushoz, a kamatkiadásnál az adósság
és hozamok változásához kapcsolódik, a tõkeki-
adásoknál pedig a választási ciklushoz kötõdik. 
A GDP és a kamatok ingadozásával kapcsolatban
a hivatalos statisztikai elszámolás értelemszerûen
nem alkalmazhat korrekciókat, a tõkekiadások-
nál pedig csak korlátozott eszközökkel rendelke-
zik. A tõkekiadások azon részénél ugyanis, ame-
lyek állami vállalatok felhalmozódó adósságának
utólagos rendezéséhez kötõdik, felvetõdik ezen
vállalatok kormányzati szektorba történõ átsoro-
lása. Erre azonban a statisztikai módszertan sze-
rint csak akkor van lehetõség, ha költségeiknek
felénél kisebb részét fedezi piaci árbevétel. Ha ez
teljesül, akkor árbevételük és kiadásuk az állami
bevételt és kiadást növeli, veszteségük pedig fo-
lyamatosan rontja az egyenleget, és nem pedig az
utólagos adósságátvállalás pillanatában. 

E potenciális torzítások kapcsán tanulmá-
nyunk többféle korrekcióra tesz javaslatot,
amit a módszertani fejezet további részében
mutatunk be. E korrekciók révén a négy viseg-
rádi ország, a Cseh Köztársaság, Lengyelor-
szág, Magyarország és Szlovákia újraelosztási
szintjét és kiadási szerkezetét kívánjuk össze-
hasonlíthatóvá tenni.1 Ezen túlmenõen az
egyes országok korrigált bevételi-kiadási dina-
mikája annak pontosabb megállapításához is
hozzájárulhat, hogy az egyes években mekkora
bevételi illetve kiadási intézkedések történtek. 

Adókorrekcióik

Az egyenlegsemleges korrekciók közül a legna-
gyobb mértékû az államháztartási kiadások
adótartalma. Az adórendszerek különbözõsé-

gébõl adódó, összehasonlíthatóságot akadályo-
zó tényezõk hatását illetõen az 1995–2007 kö-
zötti idõszakra egy becslést vettük alapul (P.
Kiss et al., 2009), amelyet meghosszabbítot-
tunk a 2008–2010 közötti évekre, Magyaror-
szágnál saját becslés, Lengyelországnál Tomasz
Jêdrzejowicz (Narodowy Bank Polski), Szlová-
kiánál Jana Jirsákova (Národná banka
Slovenska) becslése alapján. A Cseh Köztársa-
ság hasonló becslését illetõen 1995–2010 kö-
zött Pavla Netusilova (Èeské Národní Banka)
számítására támaszkodtunk. Az alapul vett ta-
nulmány az Eurostat statisztikáiból indult ki,
amelyet más hivatalos állami adatokkal és saját
becslésekkel egészített ki. Az egyes korrekciók
forrására vonatkozó részletes leírást lásd P. Kiss
et al., 2009, 1. táblázat, 20. oldal. Az adókorrek-
cióknál követtük azokat a lépéseket, amelyeket
a tanulmány javasolt.

Elõször korrigálunk az állami kiadások köz-
vetlen adótartalmával, azaz a bérek és egyes
transzferek után fizetett jövedelemadóval és já-
rulékkal. Hasonló módon levonjuk a közvetett
módon kifizetett adókat, vagyis az államháztar-
tás beruházási kiadása, áru- és szolgáltatásvá-
sárlása, valamint lakossági transzferek után 
fizetett áfát, jövedéki és regisztrációs adót.
Mindezt tekinthetjük úgy, hogy az állam az
egyik zsebébõl a másikba teszi a pénzt. Azok-
ban az országokban, ahol a kulcsok alacsonyab-
bak, az állam által „saját magának befizetett
adó” – így az összbevétel és összkiadás – is ala-
csonyabb. Lengyelország esetében viszont a re-
latíve magasabb korrekcióhoz hozzájárul, hogy
a visegrádi országokban egyedüliként a nyugdíj
is adóköteles jövedelem. Éppen ezért folyó
transzferek szintje csak akkor összehasonlítha-
tó, ha Lengyelországban is csak nettó nyugdíj-
kiadások jelennek meg a kiadások között. 

Ezt követõen egy kisebb súlyú adókorrekci-
óra kerül sor, nevezetesen Szlovákiánál bevétel-
csökkentõ tétel helyett transzfernek, azaz ki-
adásnak tekintjük a jövedelemadó azon, 2002-
tõl érvényes családi kedvezményét, ami az adó-
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kötelezettség mértékétõl független, azaz akár
negatív is lehet. Az Eurostat csak akkor számol
el transzfert, amennyiben tényleges kifizetés
történik, és annak mértékében, amennyivel a
negatív adó meghaladja az egyéb adókötelezett-
séget. Más nemzetközi ajánlást követve mód-
szerünk nemcsak a kifizetett, hanem a teljes ne-
gatív adót transzfernek számolja el, függetlenül
attól, hogy azt részben a befizetési kötelezett-
ség elfedi.2

Végül kisebb jelentõségû korrekciót hajtunk
végre az állam által kötelezõ jelleggel elõírt
munkáltatói táppénzzel is. A munkáltatónak
ugyanis bizonyos napig térítenie kell a beteg-
szabadságot, majd ezt követõen a beteg táp-
pénzben részesül, ekkor pedig a munkáltató a
folyósított táppénzt részben fedezõ táppénz-
hozzájárulást köteles fizetni. Amíg azonban
statisztikai értelemben a táppénz-hozzájárulás
köztehernek számít, addig a kötelezõen elõírt
betegszabadság-kifizetés nem. Pedig ez utóbbi-

val egyenértékû lenne az, ha a munkáltatótól
erre a célra beszedett adóból az állam fizetné a
betegellátásnak ezt a részét is, más szóval az ös-
szehasonlíthatóság érdekében indokolt, hogy
mindkettõ adóként és kiadásként is megjelen-
jen a korrigált bevételben és kiadásban.

Amint az 1. ábrában látható, az adókorrekci-
ók súlya a GDP 5 és 11 százaléka között mo-
zog, és amíg a magyar és lengyel számok össze-
hasonlíthatóságát nem érinti, addig a cseh és
szlovák esetben a korrekció nemcsak szintben,
de lefutásában is jelentõsen eltér. 

Nem adójellegû bevételek korrekciója

Az adóbevételek mellett egyéb bevételek és ki-
adások egyenlegsemleges korrekciójára is szük-
ség van ahhoz, hogy javuljon az összehasonlít-
hatóság. Az egyik ilyen tétel az Európai Unió-
ból származó források, illetve az államháztartás

1. ábra

ADÓKORREKCIÓK HATÁSA (GDP %)

Forrás: P. Kiss, G. – T. Jedrzejowicz – J. Jirsákova (2009)
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piaci (ár- és díj-) bevétele, valamint ezen bevé-
telek felhasználása a kiadási oldalon. 

Amint a tõkekiadások ingadozása kapcsán
említettük, veszteséges állami vállalatok gyak-
ran maradnak az államháztartás statisztikai kö-
rén kívül, hiszen csak akkor sorolhatók át, ha
költségeik felénél kisebb részét fedezi piaci ár-
bevétel. Ennek egyik oka, hogy a piaci árbevé-
telbe beleértik azt az állami támogatást is,
amelyben minden hasonló szolgáltató ugyan-
úgy részesül. Ennek megfelelõen elõfordulhat,
hogy egyes országokban teljes ágazatok (példá-
ul egészségügy) kerülnek ki a kormányzati
szektorból, míg más országokban ezek teljes
egészében ott maradnak. Utóbbi esetben árbe-
vételük az államháztartás bevételét jelenti, és
egyben elköltése is állami kiadásnak minõsül.
Ha azonban kikerülnek a kormányzati szektor-
ból, akkor kiadásuk csak az állami támogatás
mértékéig jelenik meg. Mivel a közösségi szol-
gáltatásokon belül nem azonos a kormányzati
körbe tartozó intézmények aránya, ezért a négy
visegrádi országban eltér az állami ár- és díjbe-
vételek szintje. A kiadások szintjének összeha-
sonlíthatósága érdekében minden árbevételt le-
vonunk, ezt a korrekciót azonban az egyes ki-
adási funkcióknál (például egészségügy) nem
tudjuk elvégezni, mert funkcionális bontásban
ez az adat nem áll rendelkezésre.3

Az egyes országok között annak az aránya is
lényegesen eltérõ, hogy az EU-tól származó
források mekkora részét használják fel állami
projektek és mekkora részét a vállalati és lakos-
sági szektor. A kormányzati szektor elõbbiek-
ben említett eltérõ meghatározása itt is problé-
mát okozhat, hiszen például a vasúti beruházá-
sok EU-támogatása az egyik országban állami
bevételt és kiadást jelent, a másikban vállalatit.
Az ár- és díjbevételekhez hasonlóan a kiadási
szint összehasonlítása érdekében az EU-
bevételeket és -kiadásokat levonjuk a statiszti-
kai adatokból. Az egyes kiadási funkcióknál ezt
szintén nem tudjuk végrehajtani, mert ezen
adatok sem érhetõk el funkcionális bontásban.

Amint az a 2. ábrában látható, e korrekciók
súlya a GDP 0,5 és 4,5 százaléka között mozog,
és amíg a magyar és cseh számok összehasonlít-
hatóságára nincsen hatással, addig a lengyelnél
és szlováknál szintben és lefutásában egyaránt
akadályozza az összevetést. 

Kamatkiadások korrekciója

Az eddig felsorolt korrekciók egyidejûleg érin-
tették a kiadási és bevételi oldalakat, ezért az
egyenlegre nem voltak hatással. Elvégeztünk
azonban a kamatokkal is egy korrekciót, amely
révén az elsõdleges egyenleg szintjén mutatha-
tó be a kiadási-bevételi szint. A kamatkiadás
annyiban zavarja az összehasonlítást, hogy nem
a fiskális politika döntéseitõl, hanem jórészt a
múltban felhalmozott adósságtól és ezzel ösz-
szefüggésben a hozamszintben tükrözõdõ or-
szággal szemben elvárt kockázati prémiumtól
függ. A kamatkiadások mértékére az állam-
adósság nagysága és a hazai pénznemben deno-
minált kincstárjegyek és állampapírok hozama
mellett azonban jelentõs hatással lehet a finan-
szírozás szerkezete is. Magyarországon például
a kétezres években az államadósság és a forint-
hozamok emelkedése ellenére azért nem emel-
kedtek a kamatkiadások, mert folyamatosan
nõtt az alacsonyabb hozamú devizafinanszíro-
zás aránya.

Magyarországnál kedvezõbbé válik a kiadá-
sok összehasonlítása, ha a kamatkiadástól elte-
kintünk. Ez túlzottan optimista képet nyújthat,
hiszen a középtávú egyenlegcél (kismértékû de-
ficit) elérése érdekében szükséges ellentételezni
a valószínûleg középtávon is magasabb kamat-
kiadást. (Amint a 3. ábra múltbeli tendenciái
mutatják, egy többéves idõszak alatt a kamatki-
adás is csökkenthetõ bizonyos mértékig, de en-
nek feltétele az államadósság és a hozamok
csökkenése.) A kamatkiadás középtávon is ma-
gasabb szintjének jövõbeli ellentételezése kap-
csán azonban nem egyértelmû, hogy annak az
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2. ábra

NEM ADÓJELLEGÛ BEVÉTELEK KORREKCIÓJA (GDP %)

Forrás: P. Kiss, G. – T. Jedrzejowicz – J. Jirsákova (2009)

3. ábra 

KAMATKIADÁS (GDP %)

Forrás: Eurostat
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elsõdleges kiadások csökkentése révén kell
megvalósulni, hiszen a bevételnövelésnek is le-
het tere (például adóelkerülés csökkentése). 

A 3. ábrában látható, hogy az idõszak végén
a GDP-arányos kamatkiadás Magyarországon 
4 százalék körül, Lengyelországban 3 százalék
alatti, Csehországban és Szlovákiában pedig 
1 százalékot meghaladó szinten alakult és a
vizsgált idõszak egészét tekintve e tétel korrek-
ciója közelíti leginkább egymáshoz a kiadási
szinteket.

A tõkekiadások simítása 

Megfigyelhetõ, hogy az állam tõkekiadási –
azaz az állami beruházások, a vállalati beruhá-
zásokhoz adott tõketranszferek, illetve az ál-
lami vállalatok korábbi években jelentkezõ
kvázifiskális eladósodását utólag rendezõ tõ-
ketranszferek – a választási években rendsze-
rint magasabbak, mint a többi évben. Mivel az
aktuális vállalati beruházásokat és az állami
vállalatok eladósodását rendezõ tõketranszfe-
rek információ hiányában nem választhatók
szét egymástól, ezért megoldást jelent az, ha a
választási ciklus hosszának megfelelõ, vissza-
tekintõ mozgóátlagolással simítjuk ki a tõke-
kiadás ingadozását. A simítást megelõzõen
természetesen már végrehajtottuk az adókor-
rekciókat is, hiszen az állami beruházások
után áfát kell fizetni.

Az ingadozó tõkekiadás miatt egy-egy év
összehasonlítása félrevezetõ lehet (P. Kiss –
Szemere, 2009). Így például Magyarországon a
választási években nem csupán az állami vállala-
tok adósságrendezésére került gyakran sor, ha-
nem az önkormányzati beruházások is rendre
ilyenkor érik el csúcspontjukat. Természetesen
a mozgóátlagolással az állami vállalatok adós-
ságrendezésének visszaosztása megoldható
ugyan, azt azonban semmi sem garantálja, hogy
az adósság felhalmozódásához vezetõ vállalati
kiadások ténylegesen ilyen ütemezésben tör-

téntek. Ezért annak ellenõrzése céljából, hogy a
négyéves visszatekintõ mozgóátlag mennyire
lehet reális, Magyarországnál alternatív számí-
tásokat is végeztünk. Az MNB kiegészített de-
ficitmutatójának háttérszámítása alapján
ugyanis rendelkezésünkre állnak a szükséges
adatok és becslések az adósság felhalmozódásá-
hoz vezetõ kiadások éves alakulásáról és azok
késõbbi megjelenésérõl az állami tõkekiadások-
ban. Ebbõl adódóan a tõkekiadásokat kettévá-
lasztottuk arra a részre, amelynek szétterítése
az MNB-számítások alapján lehetõvé vált, és
arra a részre, ahol ez nem volt lehetséges. Ez
utóbbi részt az alapmódszernek megfelelõen a
négyéves visszatekintõ mozgóátlaggal simítot-
tuk. A két eredményt összeadva ez az alterna-
tív mutató összehasonlíthatóvá vált annak az
eredményével, ha a teljes tõkekiadást csak a
mozgóátlaggal korrigáljuk. 

A 4. ábrából látszik, hogy a mozgóátlagolás
és az alternatív számítás eredménye néhány év
kivételével nagyon közel áll egymáshoz. Az is
megállapítható, hogy a legnagyobb – GDP
+/–4százalékát elérõ – korrekciókra Szlovákiá-
ban került sor a 2005 évet megelõzõ idõszak-
ban. A többi országnál az ingadozás hatása in-
kább a +/–1 százalékos sávban maradt. A tõke-
kiadás simítását alternatív módszernek tekint-
jük, és a tanulmányban a teljes kiadási szintre
gyakorolt hatását mutatjuk be, de a 2002-es év-
tõl kezdõdõen vizsgált funkcionális szerkezet-
nél nem korrigálunk vele.

A GDP ingadozásának korrekciója

A GDP arányában mért szintek összehasonlítá-
sát a GDP ciklikus ingadozása is torzíthatja,
különösen a közelmúltban történt gazdasági
visszaesés idején. Ha ugyanis a kiadások a gaz-
dasági növekedés trendjének megfelelõ ütem-
ben nõttek, más szóval az automatikus stabili-
zátorok mûködtek, akkor a visszaesõ GDP-hez
mérten a kiadás/GDP-arány növekedik. Ezzel
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szemben a trend-GDP-hez történõ viszonyítás
ebben az esetben változatlan kiadási arányt mu-
tatna ki. A trend-GDP mind az egyes országok
idõsorát, mind az országok közötti összeha-
sonlítást értelmesebbé teszi. A trend-GDP al-
kalmazásának ugyanakkor hátránya, hogy meg-
határozása bizonytalanságot hordoz magában,
és különösen az utolsó évek adatai esetén for-
dulhat elõ jelentõs revízió az új nominális
GDP-adatok beérkezését követõen. Éppen
ezért a trend-GDP-vel történõ osztást alterna-
tív módszerként alkalmaztuk, e tanulmányban
a teljes kiadási szintre gyakorolt hatását mutat-
juk be, a funkcionális szerkezet korrekciója-
ként nem végeztük el.

Az 5. ábra azt mutatja, hogy mennyiben vál-
tozik az elõzõ lépésekben már korrigált kiadási
szint, ha azt az Eurostat által publikált trend-
GDP-hez viszonyítjuk. Magyarország kiadása
minden évben legalább a GDP ½–1 százaléká-
val tér el a többi országtól, de hasonló eltérés a

többi ország kiadása között is megfigyelhetõ a
2002–2004-es idõszak kivételével. 

A kiadások korrekciója közgazdasági
és funkcionális bontásban

Az aggregált kiadási szint kétféle bontása le-
hetséges. Megvizsgálható az egyes országok
közgazdasági (mûködési, lakossági folyó
transzfer, vállalati támogatás és tõkekiadás),
valamint a funkcionális (például általános köz-
szolgáltatások, egészségügy, oktatás) kiadási
szerkezete. 

Az eddigiekben bemutatott korrekcióink
maradéktalanul és a teljes idõszakra csak köz-
gazdasági bontásban végezhetõk el. Tanulmá-
nyunk fókuszában azonban a funkcionális szer-
kezet elemzése áll, a közgazdasági szerkezetre
vonatkozó eredményeket részletesen ismerteti
Szemere – P. Kiss, 2011.

4. ábra 

TÕKEKIADÁSOK SIMÍTÁSÁNAK HATÁSA (GDP %)

Forrás: Eurostat alapján saját számítás
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A funkcionális adatok forrása 2002-tõl
2008–2009-ig az Eurostat Classification of the
Functions of Government (cofog) adatbázisa. 
A funkcionális kiadási adatokat 2010-ig a köz-
gazdasági szerkezet alapján erre az évre is elér-
hetõ adatok alapján szakértõi becsléssel hosz-
szabbítottuk meg.4 Mivel a cofog statisztiká-
ban egyszerre jelenik meg a kiadások közgaz-
dasági és funkcionális bontása, ezért lehetõség
van a kamatkiadás, valamint a kiadások közvet-
len és közvetett adótartalmának korrekciójára.
Ebben a bontásban azonban nem végezhetõ el a
nem adójellegû bevételek korrekciója (2. ábra).

A cofog statisztikában ugyanis nem szerepel
sem az ár- és díjbevételek, sem az EU-támo-
gatások funkcionális bontása. E két tétel az 
1. táblázat egyéb korrekciók sorában szerepel,
mivel pedig idõben egyre nagyobb súlyú Ma-
gyarország esetében, így 2010-ben éppen meg-
egyezik a teljes eltéréssel.5 Ezt a problémát 
tanulmányunk részben megoldja alternatív
adatforrások vizsgálatával. A funkcionális
elemzésnél nem alkalmazzuk alternatív – tõke-

kiadást és GDP-t simító – korrekcióinkat sem.
Egyrészt a funkcionális kiadásokat a nominális
GDP-arányában nézzük, és nem az idõszak vé-
gén bizonytalanabb trend-GDP-hez viszonyít-
juk.  Másrészt a tõkekiadást sem simítjuk, ha-
bár az egyes funkciók szintjén az ingadozás na-
gyobb lehet, mint az aggregált kiadási szintnél
láttuk. 

Tanulmányunkban két okból is kiemelt fi-
gyelmet szenteltünk az egészségügyi kiadások
elemzésének. Egyrészt az elmúlt évek egyik ki-
emelt gazdaságpolitikai kérdése volt, hogy ele-
get költ-e Magyarország egészségügyre. Más-
részt 2009-es tanulmányunk eredményei közül
elemzõk és egészségpolitikusok egyaránt ki-
emelték, hogy Magyarország 2007-ben a V3-át-
lagnál kevesebbet költött az egészségügyi
funkcióra. A mélyebb és részletesebb elemzés-
re lehetõséget adott az OECD health data
2010-es adatbázisa, amely az egészségügyi köz-
kiadások mellett az egészségügyi magánkiadá-
sokra is tartalmaz adatokat, és ezzel nemcsak a
kormányzati szektorban jelentkezõ ár- és díj-

5. ábra 

A GDP SIMÍTÁSÁNAK HATÁSA (GDP, %)

Forrás: Eurostat alapján számítva
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bevételek, hanem a nonprofit szektor ilyen tí-
pusú bevételei, továbbá a becsült hálapénz hatá-
sa is figyelembe vehetõ. Az összehasonlítást se-
gíti az is, hogy az OECD-adatok az 1990-es év-
tizedre is rendelkezésre állnak. Végül az
OECD-adatbázis egyes inputokra (például or-
vosok, kórházi ágyak, orvosdiagnosztikai esz-
közök száma) is tartalmaz adatokat. Az állami
kiadásokat tekintve azonban eltér a kétféle sta-
tisztika, valószínûleg a határterületek (például
szociális védelem, oktatás) eltérõ számbavétele
miatt. Mivel az eltérõ módszertan alapján vég-
zett összehasonlítás erõsítheti az eredmények
robusztusságát, így a következtetéseket az
OECD-adatbázis mutatóinak figyelembevéte-
lével vonjuk le. 

Az elemzési keret korlátai

A módszertan korlátja, hogy kizárólag az állam
ráfordításait (input) vizsgáljuk, miközben ez nem
hordoz arra vonatkozó információt, hogy e ráfor-
dítással milyen eredményt (output, outcome) ér-
tek el. Ez ugyanis a kiadás nagyságán kívül függ
attól is, hogy miként, milyen ösztönzõkkel
használják fel. Például jobb teljesítményre ösz-
tönöz-e az állami bérrendszer vagy az ellátó in-
tézmények közötti forrásallokáció. Ezeket a
szempontokat azért nem tudjuk vizsgálni, mert
az eredmény közvetlenül nem mérhetõ, és a ki-
adások hatékonyságának és célzottságának fel-
mérése túlmutatna az elemzési kereteinken.

Eredmények aggregált szinten

Tanulmányunk olyan módszertant alkalmaz,
amellyel az állami újraelosztás szintjét és szerke-
zetét összehasonlíthatóvá teszi. Az elvégzett kor-
rekciók közül az adó- és nem adójellegû bevé-
telekkel történõ korrekció az egyenleg szem-
pontjából semleges, mivel azonos mértékben
érinti a bevételi és kiadási szintet, míg a kamat-

kiadások korrekciója érinti a költségvetési
egyenleget. Alternatív korrekcióként kisimítás-
ra került a gazdasági és választási ciklus GDP-
arányos kiadásokra gyakorolt hatása is, ennek
segítségével a középtávú költségvetési 
folyamatok elemzésére is alkalmas strukturális 
kiadási idõsort képezhetünk. A továbbiakban
bemutatjuk mind a négy ország korrigált kiadá-
sát, valamint a magyar számokat összehasonlít-
va a többi visegrádi ország átlagával. A szöveg-
ben erre a Magyarország nélkül számolt régiós
átlagra V3 megnevezéssel hivatkozunk. 

Az eredeti statisztikai adatok alapján Len-
gyelország és Csehország már a kilencvenes
évek második felében tartósan 50 százalék alá
csökkentette kiadását, míg Szlovákiában erre
csak a kétezres évek elejétõl került sor, Magyar-
ország pedig folyamatosan a GDP 50 százaléka
körül tartja kiadását. Ezzel szemben a korrigált
kiadások a kilencvenes évek közepe óta minden
országban a GDP 30 százaléka körül mozog-
nak (lásd 6. ábra).

A GDP-arányos kiadás legnagyobb korrekci-
óját minden országban a kamatkiadások, az
adótartalom, a díjbevétel és az EU-támogatás
együttes levonása jelenti. A korrekció mértéke
országonként eltérõ, és a korrekciók révén az
egyes országok kiadási szintje közelebb kerül
egymáshoz (1., 2. és 3. ábra). Szintben sokkal
kisebb jelentõségû korrekciót jelent a tõkeki-
adások ingadozásának simítása (4. ábra), illetve
a GDP-nek mint osztónak a simítása (5. ábra).
Az alternatív korrekciók elvégzését követõen
egy olyan strukturális mutatót kapunk, ami az
egyes országok középtávú elsõdleges kiadását
mutatja be. 

A KORRIGÁLT KÖZGAZDASÁGI KIADÁSI
SZERKEZET 

A közgazdasági bontáson belül a legnagyobb sú-
lyú csoportot a bérek és dologi kiadások és az ár-
és díjbevételek egyenlegeként elõálló nettó mû-
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ködési kiadás, valamint a lakossági transzer 
képezik. Az aggregált magyar korrigált kiadási
szint V3-hoz képesti eltérésének változását is 
elsõsorban ezen két csoport kiadási dinamikája
okozta. Az 1995–1996-os magyar költségvetési
konszolidáció során ezen kiadások szintje csök-
kent, majd 2001-ig stabil maradt. A 2000-es évti-
zed elsõ felében jelentõsen emelkedtek ezen 
kiadások Magyarországon, majd az elmúlt évek-
ben került sor ezen növekedés korrekciójára.
(Részletesebben: Szemere – P. Kiss, 2011)

Mivel Magyarországon a bérekhez kapcsoló-
dó közterhek magasak, ezért az ezekkel törté-
nõ korrekció fõleg azoknál a funkcióknál okoz
érzékelhetõ hatást, ahol a súlya nagyobb, így az
általános közszolgáltatásnál, oktatásnál és
egészségügynél. A korrigálatlan kiadások ala-
kulásában meghatározó szerepe volt annak,
hogy az elmúlt években Magyarországon jelen-
tõsen mérséklõdött a bérkiadás. A munkaválla-
lói adókat és járulékokat is tartalmazó (nem
korrigált) államháztartási bérkiadás ugyanis

2006-ban még megközelítette a GDP 9 százalé-
kát, majd 2010-ig 7,7 százalékra csökkent, rész-
ben a létszámcsökkentés, részben a 13. havi
prémium elvétele és a bérek rögzítése követ-
keztében. A korrigált különbség alakulására is
jelentõs hatással volt a magyar bérkiadás csök-
kenése. A korrigált különbség 2006-ban volt a
legmagasabb (1,6 százalékpont), azóta folya-
matosan csökkent és 2010-ben valamivel 1 szá-
zalékpont alá került. 

A KORRIGÁLT FUNKCIONÁLIS KIADÁSI
SZERKEZET 

A funkcionális kiadások 
összehasonlításának tanulságai

Két markánsan elkülönülõ szakaszra osztható a
vizsgált 2002–2010 közötti idõszak. A 2002–
2006-os idõszakban nõtt a különbség a magyar
és V3 teljes kiadási szintje között, míg a

6. ábra 

EREDETI ÉS KORRIGÁLT KIADÁSI SZINTEK (GDP %)

Forrás: Eurostat, saját számítás
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2006–2010 közötti idõszakban ezzel ellentétes
folyamat volt megfigyelhetõ. A különbség növe-
kedéséhez, majd csökkenéséhez viszont eltérõ
funkciók járultak hozzá a legnagyobb mérték-
ben. A 7/a. és 7/b. ábrákon grafikusan ábrázoljuk
az egyes funkciók alakulását az eredeti és korri-
gált adatok alapján. A továbbiakban a korrigált
kiadásokat mozgató funkciókat ismertetjük.

2002–2006 között a teljes korrigált kiadások
közötti eltérés megduplázódott, azaz 2,4 száza-
lékpontról 4,7 százalékpontra nõtt. Ennél is na-
gyobb mértékben nõtt ugyanakkor a szociális
védelem funkcióra költött kiadások közötti
differencia, ahol a különbség csaknem 4 száza-
lékponttal nõtt. Az egészségügyi kiadások és
gazdasági tevékenységek közötti különbségek
ebben az idõszakban is csökkentek. Mind a tel-
jes kiadási szintre, mind a szociális kiadásokra
igaz, hogy a V3-hoz képesti különbség növeke-

désében egyaránt szerepe volt annak, hogy míg
Magyarországon növekedés volt megfigyelhe-
tõ, addig a V3-átlag mérséklõdött.

A 2006–2010 közötti idõszakban 6,2 száza-
lékponttal csökkent a magyar kiadási szint a
V3-átlaghoz viszonyítva, így 2010-ben már né-
mileg elmaradt a régió többi országának átlagá-
tól. Az általános közszolgáltatások, az egész-
ségügy relatív szintjének mérséklõdése járult
hozzá a legnagyobb mértékben a visszaeséshez,
de csaknem 1 százalékponttal mérséklõdött a
szociális kiadás és gazdasági tevékenység közöt-
ti differencia is. Mindezen tényezõknél a kü-
lönbség csökkenéséhez (illetve negatívvá fordu-
lásához) egyaránt hozzájárult azok magyaror-
szági csökkenése és a V3 átlag emelkedése. 

A korrigált adatok alapján 2010-ben Magyar-
ország a V3 átlagánál többet költött szociális
kiadásra és közszolgáltatásra, ugyanakkor az

7/a. ábra

A MAGYAR KIADÁSOK ELTÉRÉSE A V3-ÁTLAGTÓL A KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS BONTÁSA
ALAPJÁN (EREDETI ADATOK, GDP %)

Forrás: Eurostat 
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egészségügyi kiadások szintje elmaradt a többi
régiós ország átlagától. Tekintettel arra, hogy
nem vizsgáltuk a kiadásallokáció hatékonyságát
és a különösen az egészségügy, oktatás és szo-
ciális védelem funkció esetében hangsúlyos 
demográfiai összetételt, további vizsgálatok
nélkül nem állapítható meg, hogy az egyes
funkciók V3-átlag alatti vagy fölötti szintje in-
dokol-e gazdaságpolitikai intézkedéseket.

AZ EGYES FUNKCIÓKRA ALLOKÁLT 
KIADÁSOK

Általános közszolgáltatások

Az eredeti adatok alapján e funkciónál jelentke-
zik a legnagyobb különbség Magyarország és a
V3 között 2002–2010 közötti idõszak teljes

egészében. 2002–2005 között a különbség vala-
mivel 4 százalékpont alatt maradt, majd a
2006–2009 közötti idõszakban 4,6–4,8 százalék
között mozgott és csak 2010-ben csökkent is-
mét 4 százalék alá. A korrekció viszont ennél a
funkciónál a legnagyobb, amelynek következ-
tében a különbség nagy része eltûnik. Ennek
legfõbb magyarázata, hogy az általunk kiszûrt
kamatkiadás ennek a funkciónak a része. A má-
sik magyarázat az, hogy e funkció elsõdleges
kiadásain belül meghatározók a bérkiadások,
ahol jelentõs eltéréseket okoz az eltérõ adó-
kulcs. 

Az általános közszolgáltatásoknál a fennma-
radó különbséget részben indokolhatja az ár- és
díjbevételek eltérõ mértéke, azonban ennek
pontos hatását a V3 adatai nélkül nem tudjuk
megállapítani. Magyarországon e funkció díjbe-
vétele 2007-ben meghaladta a GDP 1 százalé-

7/b. ábra

A MAGYAR KIADÁSOK ELTÉRÉSE A V3-ÁTLAGTÓL A KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS BONTÁSA
ALAPJÁN (KORRIGÁLT ADATOK, GDP %) 

Forrás: saját számítás
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1. táblázat

FUNKCIONÁLIS CSOPORTOSÍTÁS 2002, 2006 (TÉNY) ÉS 2010 (BECSLÉS)
(eredeti és korrigált adatok)

2002 (GDP %) Eredeti adat Korrigált adat 
CZ  HU  PL  SK  V3  HU-VV3  CZ  HU  PL  SK  V3  HU-VV3  

Általános közszolgáltatások 4,8 9,8 6,0 7,2 6,0 3,8 2,5 3,9 2,2 2,8 2,5 1,4 
Védelem 1,6 1,4 1,3 2,1 1,7 –0,3 1,1 0,9 1,0 1,5 1,2 –0,3 
Közrend, közbiztonság 2,1 2,3 1,5 2,7 2,1 0,2 1,1 1,3 1,0 1,7 1,3 0,0 
Gazdasági tevékenységek 8,9 7,6 3,5 6,7 6,4 1,2 8,3 6,8 3,1 5,8 5,7 1,1 
Környezetvédelem 1,0 0,9 0,6 0,9 0,8 0,1 0,8 0,7 0,5 0,8 0,7 0,0 
Lakásügyek és kommunális szolg. 0,6 0,8 1,5 1,0 1,0 –0,2 0,5 0,6 1,3 0,8 0,9 –0,3 
Egészségügy 6,2 5,4 4,4 5,0 5,2 0,2 6,0 4,2 3,7 4,2 4,6 –0,5 
Szabadidõ, kulturális és vallási tev. 1,3 1,9 1,1 0,9 1,1 0,8 1,0 1,5 0,9 0,7 0,9 0,6 
Oktatás 5,2 5,6 6,1 3,6 5,0 0,6 3,2 3,4 4,2 2,4 3,3 0,1 
Szociális védelem 14,6 15,4 18,3 14,9 15,9 –0,5 12,8 12,9 13,1 13,0 12,9 0,0 
Egyéb korrekciók n/a n/a n/a n/a n/a n/a –2,7 –2,6 –3,7 –1,6 –2,7 0,0 
Összesen 46,3 51,2 44,2 45,1 45,2 6,0 34,8 33,6 27,3 32,2 31,4 2,2 

2006 (GDP %) Eredeti adat Korrigált adat 
CZ  HU  PL  SK  V3  HU-VV3  CZ  HU  PL  SK  V3  HU-VV3  

Általános közszolgáltatások 4,4 9,7 6,0 4,8 5,1 4,6 2,3 4,1 2,5 2,6 2,5 1,6 
Védelem 1,2 1,4 1,2 1,7 1,4 0,0 0,8 1,0 0,9 1,3 1,0 0,0 
Közrend, közbiztonság 2,2 2,2 1,8 2,1 2,0 0,2 1,1 1,3 1,2 1,4 1,2 0,0 
Gazdasági tevékenységek 7,1 6,3 4,5 3,9 5,2 1,1 6,3 5,4 4,2 3,5 4,6 0,7 
Környezetvédelem 1,2 0,7 0,6 0,7 0,8 –0,1 1,0 0,6 0,5 0,6 0,7 –0,1 
Lakásügyek és kommunális szolg. 1,6 1,1 1,2 0,7 1,2 –0,1 1,5 0,9 1,0 0,6 1,1 –0,2 
Egészségügy 7,2 5,6 4,6 5,9 5,9 –0,3 7,0 4,4 3,8 5,8 5,5 –1,1 
Szabadidõ, kulturális és vallási tev. 1,3 1,6 1,1 0,9 1,1 0,5 1,1 1,2 0,9 0,7 0,9 0,3 
Oktatás 4,9 5,7 6,0 3,9 4,9 0,8 3,0 3,6 4,2 2,5 3,2 0,4 
Szociális védelem 12,7 17,6 16,9 12,4 14,0 3,6 10,6 14,9 11,6 11,4 11,2 3,7 
Egyéb korrekciók n/a n/a n/a n/a n/a n/a –2,5 –2,7 –3,0 –1,0 –2,2 –0,5 
Összesen 43,7 52,0 43,9 36,9 41,5 10,5 32,2 34,7 27,9 29,3 29,8 4,8 

2010* (GDP %) Eredeti adat Korrigált adat 
CZ  HU  PL  SK  V3  HU-VV3  CZ  HU  PL  SK  V3  HU-VV3  

Általános közszolgáltatások 4,6 9,1 6,1 5,2 5,3 3,7 2,5 3,6 2,8 3,0 2,8 0,8 
Védelem 1,1 0,9 1,5 1,5 1,3 –0,5 0,7 0,6 1,1 1,1 1,0 –0,4 
Közrend, közbiztonság 2,1 2,0 2,1 2,6 2,3 –0,3 1,2 1,0 1,5 1,7 1,5 –0,5 
Gazdasági tevékenységek 7,4 6,0 4,9 4,8 5,7 0,3 6,4 5,1 4,7 4,4 5,1 –0,1 
Környezetvédelem 0,7 0,8 0,6 0,7 0,7 0,1 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,1 
Lakásügyek és kommunális szolg. 1,2 1,3 1,2 0,8 1,0 0,2 1,0 1,0 1,0 0,7 0,9 0,1 
Egészségügy 7,8 4,8 5,4 7,8 7,0 –2,1 7,6 3,9 4,5 7,7 6,6 –2,7 
Szabadidõ, kulturális és vallási tev. 1,5 1,4 1,4 1,1 1,3 0,1 1,2 1,0 1,2 0,9 1,1 –0,1 
Oktatás 4,8 5,1 6,0 4,3 5,1 0,1 3,1 3,2 4,4 2,8 3,4 –0,2 
Szociális védelem 14,1 17,5 16,5 12,2 14,3 3,2 11,9 14,6 11,5 11,2 11,6 3,0 
Egyéb korrekciók n/a n/a n/a n/a n/a n/a –3,8 –4,2 –3,3 –1,1 –2,7 –1,5 
Összesen 45,2 48,9 45,7 41,0 44,0 4,9 32,4 30,3 30,0 33,0 31,8 –1,4 
* ténybecslés 
Forrás: Eurostat-adatok alapján saját számítás
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kát; ha ez magasabb, mint a V3 átlaga, akkor ez
részben magyarázza a magasabb kiadást is. Az
eltérésnek azonban egyéb okai is lehetnek. 
A túlzott decentralizáció például méretgazda-
ságossági szempontból nem optimális. Magyar-
országon az átalakuló országok közül a maga-
sabbak közé tartozik a népesség arányához 
viszonyított önkormányzatok száma, vagyis az
átlagos önkormányzati méret kicsi. A közigaz-
gatási létszám ugyanakkor az elmúlt idõszak
létszámleépítésének következtében nemzetközi
összehasonlításban nem tekinthetõ magasnak.
Az aktív korú népességen belül az államigazga-
tásban dolgozók aránya már 2007-ben elmaradt
az európai uniós átlagtól, és a visegrádi orszá-
gok közül is csak Lengyelországban volt alacso-
nyabb az adminisztrációban dolgozók aránya.
Az elmúlt évek költségvetési konszolidációjá-
nak a közszféra létszámcsökkenése mellett a
közszféra béreinek befagyasztása, illetve a 13.
havi prémium megszüntetésén keresztüli csök-
kentése is része volt. 

Oktatási funkció 

E funkciónál a magyar kiadás 2002 és 2006 kö-
zött mintegy 1 százalékponttal haladta meg a
V3 átlagát, majd ez a különbség 2010-re eltûnt.
A korrekció az idõszak elsõ éveiben csökkenti
a különbséget, 2010-ben már enyhén a V3-átlag
alatt volt a magyar kiadási szint. A funkción be-
lül meghatározók a bérjellegû ráfordítások, és a
korrigálatlan kiadások esetén megfigyelt kü-
lönbségnek a jelentõs része is a bérjellegû ráfor-
dításoknál jelentkezett. A korrekciók jórészt
szintén ehhez a költségelemhez köthetõk.
Megjegyzendõ, hogy Lengyelországban és Ma-
gyarországon az oktatásban – hasonlóan az
egészségügyhöz – számottevõen magasabb a
bérjellegû kiadások korrigált szintje, mint
Csehországban és Szlovákiában, amit az eltérõ
intézményi struktúra, azaz a kormányzati szek-
toron kívüli intézmények eltérõ aránya magya-

rázhat. Hazánkban az ár- és díjbevételek a
2007-ben GDP 0,4 százalékával növelték a be-
vételt és kiadást. Ha a többi ország átlagát te-
kintve az ilyen típusú bevétel alacsonyabb, ak-
kor az is lehetséges, hogy 2007-ben nettó érte-
lemben kevesebbet költöttünk oktatásra, mint
a V3 átlaga. Az ár- és díjbevételek nettósításával
elérhetõ lenne ugyanis, hogy az adatokat ne
torzítsa az intézményi struktúra, azaz az a té-
nyezõ, hogy az országok egy részében maga-
sabb a kormányzati szektoron kívül levõ intéz-
mények szerepe. 

Szociális védelem 

E funkcióra az eredeti adatok alapján 2002-ben
még 0,5 százalékkal kevesebbet költött Ma-
gyarország a V3-átlagnál, azonban jelentõs
részben a 13. havi nyugdíj bevezetése és a – ré-
gióban Magyarország mellett Szlovákiában al-
kalmazott – svájciindex-formula, valamint a
családtámogatás jelentõs emelkedése következ-
tében 2008-ben már 4,7 százalékkal többet köl-
tött a többi visegrádi ország átlagánál. Ezt kö-
vetõen a 13. havi nyugdíj megszüntetése, a sváj-
ci indexálásról az alapvetõen inflációkövetõ in-
dexálásra való áttérés, a rokkantnyugdíjazás és
korhatár elõtti nyugdíjazás lehetõségének
csökkentése, valamint a családtámogatások be-
fagyasztása révén 2010-re 3,2 százalékpontra
mérséklõdött a különbség. A különbség a kor-
rekciók után is fennmarad. A korrekciós ténye-
zõk közül mindegyik ország kiadási szintjét
érinti a transzferek áttételes adótartalma, azaz a
transzferek elköltésekor befizetett áfa és jöve-
déki adó, valamint a negatív adó. Értelemszerû-
en a korrekció során az áttételes adóval csök-
kentjük, míg a negatív adóval – azaz családok-
nak nyújtott adókedvezménnyel – növeljük
Szlovákiában a korrigálatlan kiadási szintet.
Lengyelországban – a régióban egyedüliként –
személyi jövedelemadó és járulékfizetés terheli
a nyugdíjkiadásokat, így a régiós országok kö-
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zül Lengyelországban kiugróan magas mértékû
a negatív korrekció.  

A szociális védelem funkción belül mind-
egyik országban a nyugdíjkiadás a legnagyobb
tétel, ezért 2009-es MNB-szemlében megjelent
elemzésünkben részletesebben is megvizsgál-
tuk az eltérés okait. A nem igazított adatok
alapján Lengyelországban voltak a legmagasab-
bak a GDP-arányos nyugdíjkiadások, azonban
Lengyelországban a nyugdíj adóköteles jövede-
lem, ezért csak a nyugdíjra fizetett személyijö-
vedelem-adó és tb-járulék levonása után lehet
összehasonlítani a négy ország nyugdíjkiadá-
sait.6 A nyugdíj elsõdleges adótartalmának és a
nyugdíjak elköltésénél jelentkezõ áttételes adó
levonása után Magyarországon a legnagyobb a
nyugdíjkiadások GDP-arányos szintje. 

A GDP-arányos nyugdíjkiadás három ténye-
zõtõl függ; a nyugdíjasok arányától, az egy fõre
jutó nyugdíjtól és az ország relatív fejlettségétõl.
(Lásd 2. táblázat) Korábbi elemzésünk egyszerû
kalkulációja szerint a 2006-os magyarországi
nyugdíjkiadás elsõsorban a V3-átlagot meghala-
dó egy nyugdíjasra jutó nyugdíjkiadás miatt volt
magasabb a többi visegrádi ország átlagánál,
ugyanakkor összehasonlítható szerkezetben a
létszám is meghaladta a többi országét, míg a fej-
lettség (az egy fõre jutó GDP) mind a négy 
országban hasonló volt. A részletes összehason-
lítható adatok 2008-ig állnak rendelkezésre.
2008-ra a különbség tovább nõtt, amiben jelen-
tõs szerepe volt, hogy az egy fõre jutó magyar
GDP 2006-ban a még V3-átlaghoz közel alakult
(az átlagnál 1,5 százalékkal alacsonyabb volt), de

két évvel késõbb már mintegy 8 százalékkal ma-
radt el attól. 2010-re csak Magyarországra van-
nak részletes adataink. A gazdasági visszaesés
következtében a GDP-hez viszonyított kiadás a
nyugdíjkiadásokat érintõ költségcsökkentõ 
intézkedések ellenére is csak mérsékelten csök-
kent, így ha a többi országban nem változott ér-
demben a nyugdíjkiadások aránya a szociális 
kiadásokon belül, akkor a nyugdíjkiadások kö-
zötti különbség sem mérséklõdött érdemben.  

GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK 

E funkció mindegyik országban a jelentõsebb
súlyú kiadások közé tartozik. A funkción belül
meghatározó a folyó termelõ felhasználáshoz
és beruházáshoz kapcsolódó kiadás, így a kor-
rekciókat elsõsorban a közvetett adótartalom
(áfa) eltérése magyarázza. A bérjellegû ráfordí-
tások szerepe az eltérésekben az általános köz-
szolgáltatásokkal szemben nem jelentõs, így
ennek kiszûrendõ adótartalma is elhanyagolha-
tó. E funkción belül a kiadásoknak mintegy
kétharmadát a közlekedési kiadások jelentik, és
Magyarországnál itt jelennek meg a MÁV-nak
juttatott transzferek is. Éppen a beruházási ki-
adások választási ciklussal is összefüggõ erõs
volatilitása következtében sem a korrigálatlan,
sem a korrigált kiadások esetében nem lehet
egyértelmû következtetéseket levonni a viseg-
rádi országok kiadási szintjeit illetõen. Az átla-
gos eltérés évrõl évre jelentõsen változott. 
A korrigálatlan adatok alapján a magyar kiadási

2. táblázat

A NYUGDÍJKIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
(2008)

GDP-arányos nyugdíjkiadás SK PL CZ V3 HU HU-V3
Eredeti 7,1 11,6 8,5 9,1 10,9 1,8

Közvetlen adókkal korrigált 7,1 9,6 8,5 8,4 10,9 2,5

Korrigált 5,9 7,1 7,3 6,8 9,2 2,4

Forrás: Eurostat és P. Kiss, G. – T. Jedrzejowicz – J. Jirsákova (2009) alapján
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szint 2002–2008 között átlagosan 0,7 százalék-
ponttal volt magasabb a V3-átlagnál, 2009–
2010-ben viszont már nem tért el számottevõ-
en attól. Nem mutatnak ettõl jelentõsen eltérõ
képet a korrigált adatok sem.

Egészségügy 

Egészségügyi közkiadások
Az egészségügy az egyetlen olyan funkció,
amelyre a korrigálatlan Eurostat cofog-adatok
alapján az elmúlt években jelentõsen keveseb-
bet költött a magyar állam a régió többi orszá-
gánál. Míg 2002 és 2006 között az egészségügyi
kiadások a V3-átlag körül ingadoztak, 2007-tõl
számottevõen és növekvõ mértékben elmarad-
tak attól. A különbség a 2007-es 1,1 százalékról
a 2010-es ténybecslés alapján 2 százalék fölé
nõtt, amiben jelentõs szerepe van a gyógyító-
megelõzõ ellátások kiadásainak több évre tör-
ténõ befagyasztásának és a gyógyszertámogatá-
sok csökkentését célzó intézkedéseknek. 

A 2000-es évekre rendelkezésre álló OECD-
adatok vizsgálata árnyalja azt a cofog-adatokból
kiolvasható képet, miszerint Magyarország kor-
rigálatlan egészségügyi közkiadásai jelentõsen el-
maradnak a Magyarország nélkül számolt régiós
átlagtól.7 Az OECD adatai alapján a V3 átlaga
alacsonyabb, mivel egyes kiadások cofog-no-
menklatúrától eltérõ besorolása miatt Csehor-
szágban és Lengyelországban számottevõen ala-
csonyabb az egészségügyhöz sorolt kiadások
szintje. Ennek következtében a 2002–2007-es
idõszakban a nem korrigált magyar közszféra ki-
adási szintje átlagosan a GDP 0,5 százalékával
meg is haladta a V3-átlagot, míg 2008-ban, azaz
az adatbázisban szereplõ utolsó évben a V3-
átlagtól való elmaradásunk mindössze a GDP 0,3
százaléka, szemben a cofog-adatok alapján mért
1,5 százalékkal. A funkcionális adatokból látható
dinamikát feltételezõ 2010-re vonatkozó tény-
becslésünk szerint az elmaradásunk az OECD-
adatok alapján is megközelíti az 1 százalékot.

A korrekciók növelik a kiadások elmaradását,
és ha az ár- és díjbevételekkel is tudnánk korri-
gálni, a különbség tovább nõhetne.8 A korrigált
cofog-adatok alapján már a 2002–2006 közötti
idõszakban is a GDP 0,5–1,1 százalékkal kisebb
volt a magyar kiadási szint a többi ország átla-
gánál, úgy, hogy a különbség folyamatosan
nõtt. 2007-tõl a különbség növekedése felgyor-
sult, így az elmaradás 2008-ra meghaladta a
GDP 2 százalékát és a 2010-es ténybecslés
alapján megközelíti a GDP 3 százalékát.

A tanulmányunkban alkalmazott korrekci-
ók elvégezhetõk az OECD-adatokon is, ha
feltételezzük, hogy a korrekciókhoz szüksé-
ges közgazdasági szerkezetük (bér-, dologi,
beruházási kiadás) hasonló az Eurostat cofog
adatok esetében rendelkezésre álló szerkezet-
hez. A korrigált OECD-adatokra készült
becslés alapján 2008-ban 1 százalékkal alacso-
nyabb a kiadási szint Magyarországon, mint a
többi régiós ország átlagában, szemben a
funkcionális elemzésbõl látható 2,2 százalékos
eltéréssel. A 2010-re vonatkozó ténybecslé-
sünk alapján pedig 1,5 százalék fölé nõhetett a
különbség. 

Nemzetgazdasági egészségügyi kiadások
Az OECD-adatbázis az egészségügyi közki-
adások mellett tartalmazza az egészségügy ma-
gánkiadásait is, azaz a teljes nemzetgazdasági
kiadási szintek is összehasonlíthatók. Az
egészségügyi magánkiadásoknak két csoportja
van. Egyrészt idetartoznak az ellátottak által fi-
zetett költségek (out of pocket expenditure),
amelynek része az ellátottak által fizetett téríté-
si díjak (például vizitdíj és a becslésen alapuló
hálapénz), a gyógyszerkiadások és gyógyászati
segédeszközök ellátottak által fizetett része,
valamint magánpraxisoknak fizetett térítési dí-
jak. A magánkiadások másik – maradékelven
kiszámolható – komponense pedig a vállalati
egészségügyi szolgáltatásokat a magánbiztosí-
tókon vagy egészségpénztárakon keresztül té-
rített kezeléseket, gyógyszereket és eszközö-
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ket valamint a külföld által finanszírozott ellá-
tásokat (például egyes országokban oltásokat)
tartalmazza.

A közkiadások egészségügyi kiadáson belüli
aránya a gazdasági átalakulással párhuzamosan
mind a 4 visegrádi országban csökkent az el-
múlt két évtizedben, azonban az állami kiadá-
sok dominanciája mindenhol fennmaradt. 
A magánkiadások szerepe Szlovákiában erõsö-
dött a leginkább, így 2008-ra az állami kiadások
aránya a teljes kiadási szint kétharmadra csök-
kent. Ennél 3–4 százalékponttal magasabb a
közkiadások aránya Magyarországon és Len-
gyelországban, míg Csehországban változatla-
nul 80 százalék fölötti ez az arány. 

A teljes nemzetgazdasági egészségügyi kiadá-
sok összehasonlítása némileg eltérõ eredmény-
hez vezet, mint az állami kiadás összehasonlítá-
sa, amiben jelentõs szerepe van, hogy a visegrá-
di országokon belül eltérõ a közkiadások aránya
az egészségügyi kiadásokon belül. Az elõzõ év-
tized elsõ felében a magyar egészségügyi kiadá-
sok, még átlagosan a GDP 1,6 százalékával ha-
ladták meg a régió többi országáét, és e különb-

ség nagy része 2006-ig fennmaradt, így ebben az
idõszakban is több mint 1 százalékkal haladta
meg a magyar kiadási szint a V3-ét. (Lásd 
3. táblázat) A különbség azonban 2008-ra el-
tûnt, és ténybecslésünk alapján 2010-ben már a
V3-átlag alá került a magyar kiadási szint. Az,
hogy a teljes egészségügyi kiadások összeha-
sonlításánál a magyar kiadási szint relatíve 
magasabb, mint ha csak a közkiadásokat vizs-
gáljuk, azzal – az elõzõ bekezdésben kifejtett
tényezõvel – magyarázható, hogy Csehország-
ban a régiós átlagnál jelentõsen magasabb volt
közkiadások teljes kiadáson belüli aránya az 
elmúlt idõszakban, tehát a magánkiadások figye-
lembevétele a cseh kiadási szintet csak kevésbé
emelte meg, mint a másik három országét.  

A teljes egészségügyi kiadások összehasonlí-
tásának második dimenziója az egy lakosra jutó
kiadások összehasonlítása vásárlóerõ-paritá-
son. Ez a mutató az egy fõre jutó GDP és a
GDP-arányos kiadások szorzataként áll elõ.
Mivel a fejlettebb – magasabb egy fõre jutó
GDP-vel rendelkezõ – országok az egészség-
ügyi funkcióra általában arányaiban is többet

3. táblázat

MAGYARORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYI KIADÁSA A V3 ÁTLAGÁHOZ KÉPEST

Zöld: jelentõs elmaradás, szürke: közepes mértékû elmaradás, világos zöld: nincs jelentõs eltérés

Forrás: Eurostat, OECD és saját számítás

Eltérés 2008 Eltérés 2010 Változás 2006-tól

Közkiadások

Korrigálatlan

COFOG alapján 9
OECD alapján 9

Korrigált

COFOG alapján 9
OECD alapján 9

Teljes nemzetgazdasági kiadási szint (OECD)

GDP-arányos 9
gyógyszer nélkül 9na.
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költenek, így magasabb lesz az egy fõre jutó
egészségügyi kiadás is.

Kiadási szint vásárlóerõ-paritáson = 1 fõre jutó kiadás
(PPP)/1 fõre jutó GDP (PPP) = (Kiadás/fõ/(GDP/fõ) =

(Kiadás/GDP)

A 8. ábra megerõsíti az ismertetett összefüg-
gést. Az egy fõre jutó GDP növekedésével
mind a V3, mind Magyarország vásárlóerõ-pa-
ritáson kifejezett közkiadásai nõttek. A 2000-
es évek elsõ felében (oválissal jelölt idõszak)
ugyanakkor Magyarország fejlettségi szintjé-
hez képest a V3 átlagánál többet költött egész-
ségügyre, az utolsó években azonban (tégla-
lap), már elmaradtak kiadásaink a többi régiós
ország átlagához viszonyítva.

A nemzetgazdasági szintû 
egészségügyi kiadások szerkezete 
Az egészségügyi kiadások több csoportra oszt-
hatók: gyógyszertámogatások és egyéb ártá-

mogatások, bér-, dologi és beruházási kiadások.
A bérkiadás pedig tovább bontható létszámra
és egy fõre jutó bérre. A létszámon belül fon-
tos az orvos/ápoló megoszlás, továbbá érdekes
a létszám „kapacitáskihasználtsága”, aminek
egy közelítõ mutatója lehet az orvos-beteg ta-
lálkozások száma. A dologi és beruházási ki-
adások összehasonlítását adatproblémák mel-
lett az is akadályozza, hogy nagyon heterogén
kiadási csoportról van szó. Vizsgálatunk nem
teljes körû, és elsõsorban a naturális mutatókat,
például az ágyszám és diagnosztikai mûszerek
ellátottságát szemléltetjük. Utóbbi annak hatá-
sát is mutathatja, ha az állam huzamosabb ideig
alacsony szinten tartja a beruházási kiadásokat. 

A gyógyszerkiadások teljes egészségügyi ki-
adáson belüli aránya az OECD adatai alapján a
cofog-adatokhoz hasonlóan Magyarországon a
legmagasabb és 2008-ban és megközelíti a ki-
adások 32 százalékát. A többi régiós ország át-
laga 23,5 százalék. Ezen adatok egyrészt meg-

8. ábra 

AZ EGY FÕRE JUTÓ GDP ÉS EGY FÕRE JUTÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZKIADÁS ALAKULÁSA 
MAGYARORSZÁGON ÉS A RÉGIÓ TÖBBI ORSZÁGÁBAN

Forrás: OECD és Eurostat
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erõsítik azt a több elemzésben szereplõ állítást,
hogy Magyarországon túl magas a gyógyszer-
fogyasztás. Másrészt, ha a gyógyszerkiadások
kiszûrése után hasonlítanánk össze a nemzet-
gazdasági egészségügyi kiadások szintjét, akkor
már 2008-ban is a V3-átlag alatt lennénk. 

Az 1000 lakosra jutó orvosok száma Magyar-
országon az elmúlt években 3 körül alakult, ami
nem tér el számottevõen a V3-átlagtól. Hason-
ló a helyzet az 1000 lakosra jutó ápolók száma
esetében, ami Magyarországon 6 körül alakult.
Az egészségügyi teljesítmény egyik mutatója a
lakosonkénti orvosokkal való konzultációk szá-
ma. Ha ezt a mutatót együtt vizsgáljuk az 1000
fõre jutó orvosok számával, akkor információk-
hoz juthatunk az ellátórendszer hatékonyságára
vagy igénybevételének intenzitására vonatko-
zóan is. E mutatót azonban azért kell óvatosan
kezelni, mert az egy orvosra jutó magas kon-
zultáció a hatékonyság mellett utalhat arra,
hogy az orvostalálkozók átlagos hossza nem
kellõen hosszú, azaz nem kellõen alapos a vizsgá-
lat, és szintén utalhat az orvosok túlterheltségére
is. Magyarországon a beteg-orvos találkozások
száma közel van a cseh és szlovák átlaghoz,
ugyanakkor jelentõsen meghaladja a lengyel
mutatót. Ez összhangban van azzal, hogy Len-
gyelországban az orvosok 1000 lakosra vetí-
tett száma jelentõsen elmarad a másik három
visegrádi országétól. 

A rendelkezésre álló bérstatisztika alapján
megállapítható a humán egészségügyben és a szo-
ciális ellátásban dolgozók 2009. évi átlagkeresete,
de a különválasztás csak a magyar adatoknál vé-
gezhetõ el. Látszólag 20 százalékkal alacso-
nyabb a magyar bérszint a V3 átlagánál, de az
összehasonlítás több szempontból félrevezetõ.
Torzítást okozhat például, hogy a bérstatisztika
nem tartalmazza a hálapénzt, az OECD erre
vonatkozó becslése pedig nem választható kü-
lön az ellátottak által fizetett térítésen belül.
Emellett az orvos és ápoló megoszlás is befo-
lyásolja az egy fõre jutó bér alakulását, hiszen e
két kör bérszintje eltérõ. Esetünkben az orvo-

sok aránya az összes egészségügyi dolgozón
belül egyharmadot tett ki, szemben a régió töb-
bi országának 31 százalékos átlagával. Ez tehát
a különbséget inkább növelné.

Az egészségügyi inputok mérésére másik
gyakran használt mutató az 1000 lakosra jutó
kórházi ágyak száma. Önmagában e mutató is
korlátozottan használható, mert nem ad képet
a kórházi ágyak kihasználtságára és a kezelés
során használt infrastruktúra színvonalára vo-
natkozóan. Magyarországon 1997–2006 között
kis szóródással 8 körül mozgott az 1000 lakos-
ra jutó kórházi ágyak száma, majd ez a mutató
2008-ra 7-re csökkent, ami közel van a V3-
átlaghoz. A gyógyítás tényleges inputjáról vala-
mivel pontosabb képet ad az aktív kórházi
ágyak száma, amely 1997–2006 között 5,5 volt
Magyarországon és 2006-ban még nálunk volt a
legmagasabb a régióban, azonban 2008-ban már
a 4,1-re csökkent, ami viszont már a legalacso-
nyabb volt.  Ez összhangban áll az elmúlt évek
azon törekvésével, hogy növekedjen az olcsóbb
fenntartású passzív (ápolási) ágyak száma,
ugyanis a kormányzati kommunikáció szerint
gyakran nem voltak kellõen kihasználtak az ak-
tív ágyak.9 Az aktív ágyak összes kórházi ágy-
nál nagyobb mértékû csökkenése azt is jelenti,
hogy a passzív ágyak száma még nõtt is. Az
összes kórházi és különös tekintettel az aktív
ágyak számának csökkenése is magyarázhatja
részben az egészségügyi kiadási szint OECD-
és cofog-adatokban is megfigyelt csökkenésé-
nek. 

Az utolsó vizsgált mutató csoport a fejlett
orvosdiagnosztikai és kezelési eszközök 1000 la-
kosra jutó száma. Ez pontosabb képet ad az inf-
rastruktúra fejlettségérõl, mint a kórházi ágyak
száma. Az elemzés akkor lenne még ponto-
sabb, ha a gépek által végzett vizsgálatok szá-
mát, azaz a modern eszközök kihasználtságát is
vizsgálnánk, erre vonatkozóan azonban az
OECD-adatbázis sem rendelkezik kellõen
részletes adatokkal. Az elemzésben 3 diagnosz-
tikai és 1 kezelési eszköz 1000 lakosra jutó szá-
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mát hasonlítjuk össze a V3-átlaggal. Ezen eszkö-
zök száma jelentõsen elmarad régiós társainktól.
Az 1000 lakosra jutó radiológiai készülékek
száma kevesebb, mint a V3 átlagának fele. 
A CT- és MRI-készülékek fajlagos száma a Ma-
gyarország nélküli régiós átlag 55, illetve 60
százaléka. A mammográfkészülékeknél viszont
2008-ban a magyar mutató már meghaladta a
V3-átlagot. Idõsorosan is megvizsgáltuk ezen
eszközök számának relatív alakulását. Mind-
egyik készüléknél növekedett az eszközök szá-
ma a 2003–2008 közötti idõszakban Magyaror-
szágon, azonban vegyes képet kapunk a növe-
kedési dinamikák régiós országokból való ösz-
szevetésébõl. A mammográfiai eszközöknél
Magyarország relatív pozíciója jelentõsen, a ra-
diológiai eszközöknél pedig kisebb mértékben
javult az elmúlt években. Ezzel szemben a CT-
és MRI-készülékek számánál a magyar növeke-
dési dinamika számottevõen elmaradt a V3-
átlagtól az elmúlt idõszakban, így elmaradá-
sunk még nõtt is.    

Az OECD-adatokból leszûrhetõ következ-
tetésnek némileg ellentmond Dr. Palkó András

(2008) a magyarországi képalkotó diagnosztika
helyzetével foglalkozó elemzése, amely szerint
mind a radiológiai géppark, mind a CT-, MRI-
ellátottság a készülékek számát tekintve megfe-
lelõ, és elsõsorban a berendezések átlagos élet-
kora, technikai színvonala marad el az európai
átlagtól. A szerzõk problémának látják, hogy
„Magyarországon a készülékek eloszlása nem
igazodik teljes mértékben a lakosságéhoz, van-
nak kiemelten jól ellátott területek, illetve ke-
vésbé jól ellátott régiók is”. 

Az OECD-adatok elemzése tehát megerõsí-
ti és egyben némileg árnyalja is azt a képet,
hogy a magyar egészségügyi kiadási szint elma-
rad a többi régiós ország átlagától. A különbség
egyes elemeinek bemutatását a 4. táblázatban
foglaltuk össze.  Elemzésünknek ugyanakkor a
többi funkcióhoz hasonlóan az egészségügy
esetében sem célja annak megállapítása, hogy
milyen az ellátás, a nyújtott szolgáltatás minõ-
sége. Ugyan az OECD adatbázisában is rendel-
kezésre állnak ennek egyes elemeit mérõ össze-
hasonlítható adatok, például várható élettar-
tam, egyes betegségek elõfordulása, gyermek-

4. táblázat 

MAGYARORSZÁG EGYES EGÉSZSÉGÜGYI MUTATÓI A TÖBBI VISEGRÁDI ORSZÁGHOZ KÉPEST 

Zöld: jelentõs elmaradás, szürke: közepes mértékû elmaradás, világos zöld: nincs jelentõs eltérés, fekete: magasabb érték

Forrás: OECD

Visegrádi országok

Eltérés 2008 Változás 2006-tól

1 000 fõre jutó

orvosok száma 6
ápolók száma 6
kórházi ágyak száma 9
gyógyító (aktív) ágyak száma 9

1 000 000 fõre jutó

CT száma 9
MRI száma 9
Mammográf száma 8
Radiológiai készülék száma 8

Egy lakosra jutó orvos-beteg találkozók száma 6
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haladóság, de e mutatók alakulására az egész-
ségügyi szolgáltatások színvonala mellett jelen-
tõs hatással van az életmód is. 

Egyéb funkcionális kiadások

Az eddig elemzett kiadások az elmúlt években
meghaladták a teljes kiadási szint 85 százalékát.
A fennmaradó kiadások egyenként is kisebb
súlyúak, így nem meglepõ, hogy abszolút érte-
lemben Magyarország ezen funkciókra költött
kiadása nem tér el számottevõen a V3 átlagától. 

KÖVETKEZTETÉSEK 

A magyar újraelosztás nagyságának és szerkeze-
tének értékelésekor gyakran tekintik viszonyí-
tási alapnak a régió többi országát és ezen belül
is elsõsorban a visegrádi országokat, és tanulmá-
nyunknak is az a célja, hogy ezt az összehason-
lítást elvégezze a 1995–2010 közötti idõszakra.
A hivatalos adatok vizsgálata elsõsorban az
ESA-hiánymutató értékeléséhez használható,
ugyanakkor több szempontból sem alkalmas a
strukturális folyamatok elemzésére. A kiadási
szintek és szerkezetek összehasonlítása csak ak-
kor adhat hiteles képet, ha az adatokat elõzete-
sen megtisztítjuk az összkiadások szempontjá-
ból rövid távon exogén tényezõktõl. Éppen
ezért célszerû lehet a jelentõs részben a korábbi
évek egyenlege által meghatározott kamatkiadás
kiszûrése. Szintén kiszûrendõ – az ehhez ha-
sonló, ugyanakkor a kamatkiadással ellentétben
az egyenleget nem befolyásoló tényezõ – a ki-
adások adórendszer által meghatározott adótar-
talma, valamint az EU-támogatások költségve-
tésen átfolyó része, amelyek azonos mértékben
növelik a bevételeket és kiadásokat. Tanulmá-
nyunkban bemutattuk ezen korrekciók mód-
szertanát, majd a négy visegrádi ország kiadási
idõsorait és kiadási szerkezetét ezen korrekciók
elvégzést követõen hasonlítottuk össze. 

Tanulmányunk elemzési kerete azonban túl-
lépett az összehasonlításhoz mindenképpen
szükséges korrekciók elvégzésén és alternatív
mutatóként olyan strukturális mutatót képzett,
amely alkalmas a középtávú kiadási oldali folya-
matok elemzésére is. Ehhez arra volt szükség,
hogy a GDP-arányos kiadásokat megtisztítsuk
gazdasági ciklus változásának hatásától, vala-
mint tõkekiadások – elsõsorban választási cik-
lussal összefüggõ ingadozásától. Ezért a kiadá-
si szintet a trend-GDP arányában is kifejeztük,
a tõkekiadásokat pedig egyenletesen terítettük
szét a mindegyik országban egyaránt négyéves
választási ciklusokon belül. Ezen alternatív mu-
tató hátránya azonban, hogy mind a ciklikus
hatás, mind a választási cikluson belüli átlagos
tõkekiadás mértéke az idõszak végén bizonyta-
lan lehet. Éppen ezért az alternatív korrekció-
kat csak aggregált szinten végeztük el, és a
funkcionális kiadási szerkezet vizsgálatánál már
nem alkalmaztuk. 

A kiadások funkcionális dekomponálásának
fõ tanulsága, hogy a 2002–2006 közötti idõ-
szakban jelentõs részben azért duplázódott
meg a korrigált kiadások közötti eltérés, mert
Magyarországon ebben az idõszakban 2 száza-
lékponttal nõttek a szociális kiadások, míg a
régió többi országában ehhez hasonló mértékû
csökkenés volt megfigyelhetõ. 2006-ot köve-
tõen viszont Magyarországon a közszolgálta-
tások, egészségügy és gazdasági tevékenysé-
geknél jelentõsebb kiadáscsökkentésre került
sor, amelyek eredményeképp a magyar korri-
gált kiadási szint 2010-ben már elmaradt a V3-
átlagtól. A magyar kiadási szint csökkenése
mellett mindhárom funkció esetében ehhez a
folyamathoz az is hozzájárult, hogy a többi ré-
giós országban még nõttek is ezen kiadások.
2010-ben Magyarországon a szociális kiadások
jelentõsen, az általános közszolgáltatások pe-
dig kismértékben meghaladták a V3-átlagot. 
A magyar egészségügyi kiadások ezzel szem-
ben az Eurostat adatai alapján jelentõsen, az
OECD ettõl eltérõ tartalmú adatai alapján pe-
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1 A szerzõk hasonló témában Almát körtével — új-

ratöltve Négy visegrádi ország állami újraelosztásá-

nak összehasonlítása 1995—2010 címmel készítet-

tek Magyar Nemzeti Bank tanulmányt.

2 Ez az ajánlása az International Public Sector

Accounting Standards (IPSAS) Board-nak és ki-

sebbségi véleményként jelent meg a Nemzeti

Számlák Rendszerének felülvizsgálata során (Task

Force on Harmonisation of Public Sector

Accounting, 2005).

3 Magyarországon statisztikai átsorolásra kerül sor a

MÁV esetében, amelynek személyszállítással fog-

lalkozó ága, a MÁV-Start 2007 II. félévétõl beke-

rült a statisztikai értelemben vett kormányzati

szektorba, így kiadásai és bevételei bruttó módon

megjelentek az elszámolások között. Ez azt jelenti,

hogy ha a kiadásokat nem csökkentjük az ár- és díj-

bevételekkel, akkor az idõsor nem lesz összehason-

lítható azon országokéval, ahol a vasút nem része a

kormányzati szektornak.

4 A közgazdasági osztályozásban szereplõ lakossá-

gi transzferek növekményét (GDP-arányosan)

hozzáadtuk a szociális védelem funkció elõzõ évi

GDP-arányos kiadásához, hiszen az átfedés na-

gyon nagy ezen két kategória között. A hasonló

átfedés miatt a támogatások és tõketranszferek

növekményét a gazdasági tevékenységek funkció

elõzõ évi értékéhez adtuk hozzá. Az általános

közszolgáltatások funkciót szétválasztottuk ka-

mat- és nem kamatjellegû részre. A kamatrészt a

közgazdasági osztályozásban látható kamatki-

adás elmozdulásával változtattuk. Az általános

közszolgáltatások nem kamatjellegû részét hoz-

záadtuk a fennmaradó egyéb funkciók (egészség-

ügy, oktatás stb.) összegéhez. Az így elõálló

funkcionális kört lényegében lefedik a közgazda-

sági osztályozás szerinti bér- és dologi kiadások.

Ennek megfelelõen a bérek és dologi kiadások

növekményét arányosan szétosztottuk az érin-

tett funkciók között, az egyszerûség kedvéért azt

feltételezve, hogy arányos elmozdulás követke-

zett be. Magyarország esetében az elõzõ pontok-

dig kisebb mértékben maradnak el a V3-
átlagtól. Ez az eltérés ugyanakkor nem feltétle-
nül jelenti azt, hogy túl keveset költünk egész-
ségügyre, mert az indokolt kiadási szintet egy-
aránt befolyásolja az egészségügyi rendszer ha-
tékonysága, a lakosság egészségügyi állapota és
korösszetétele.

Tanulmányunkban korrekciók segítségével a
négy visegrádi ország kiadási szintjét és szer-
kezetét hasonlítottuk össze. Ugyanakkor ezen
korrigált idõsorok összehasonlítása több ok-
ból sem nyújthat a gazdaságpolitikának kizáró-
lagos támpontot abban, hogy mely területeken
lehet indokolt vagy szükséges a kiadások csök-
kentése vagy növelése. A négy országnak
ugyanis közös jellemzõik mellett eltéréseik is
vannak (Ódor – P. Kiss, 2011). A legszembeöt-
lõbb az államadósság és ebbõl adódóan a ka-

matkiadás eltérése. Mivel ennek szintje Ma-
gyarországon a legmagasabb, ezért a középtá-
vú egyenlegcél elérése érdekében a kamatki-
adás többletét az elsõdleges kiadások alacso-
nyabb vagy a bevételek magasabb szintjével
szükséges ellentételezni. Az elsõdleges kiadás
csökkentése irányába mutathat az is, hogy fej-
lettségi szintünk elmarad a V3 átlagától. Végül
az újraelosztás „optimális” szintje és szerkeze-
te függ a kiadások jólétet növelõ hatásától is,
ezt azonban befolyásolja az allokáció haté-
konysága és célzottsága. Elméletileg egyaránt
sikeres lehet egy magas vagy egy alacsony újra-
elosztási szintû modell. Mindent egybevéve a
tisztánlátás érdekében feltétlenül szükséges a
tanulmányban ismertetett korrekciók végreha-
tása, de a döntésekhez e korrigált idõsorok is
csak kiindulópontul szolgálhatnak.

JEGYZETEK
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ban szereplõ feltételezéseket ellenõriztük a 2009-

es költségvetési zárszámadás funkcionális osztá-

lyozása alapján. 

5 A növekmény egyik oka a díjbevételek megugrása,

amit a MÁV személyszállítási részének 2007. évi

statisztikai átsorolása okoz, másik oka az EU-for-

rások fokozatos növekedése.

6 Elemzésünkben a nyugdíjkiadások között sze-

repelnek az öregségi nyugdíjak mellett a rok-

kantnyugdíjak és a hozzátartozói nyugdíjak is.

Ezzel analóg módon vizsgáljuk a nyugdíjasok

számát.

7 Az OECD adatbázisában az elõzõ évtizedre is ren-

delkezésre állnak adatok. Az 1990-es évtized elsõ

felében a magyar egészségügyi közkiadási szint

még a GDP 1,5 százalékával haladta meg a visegrá-

di átlagot, majd az évtized második felében elsõ-

sorban a Bokros-csomag — jelentõs részben a ki-

adások reálértékét inflációval csökkentõ — kiigazí-

tásainak következtében ennek a különbségnek a

túlnyomó része eltûnt.

8 Ennek oka, hogy míg Lengyelországban és Ma-

gyarországon a GDP mintegy 1,5 százaléka az

egészségügyben dolgozók bérjellegû ráfordítása,

amely az elsõdleges és áttételes adók levonása után

a GDP 0,9, illetve 0,6 százalékára csökken, addig a

Csehországban és Szlovákiában a bérkiadások ará-

nya a GDP-nek alig 0,2 százaléka. (Csehországban

1993-ig az egészségügy 85 százalékát privatizálták,

Szlovákiában 2004-ben történt hasonló privatizá-

ció.) Az alacsony bérkiadások magyarázata, hogy

jelentõs a kormányzati szektoron kívülre sorolt

(például nonprofit) egészségügyi intézmények ará-

nya, amelyek  ár- és díjbevételeikkel csökkentett

nettó támogatás formájában jelennek meg az állami

kiadások között. Adatok hiányában sajnos az ár- és

díjbevételek korrekcióját nem tudtuk elvégezni,

pedig ez Magyarország esetében a GDP 0,6 száza-

léka, ami valószínûleg meghaladja a V3 átlagát.

9 Elemezésünkben felidézzük az egyes egészségpoli-

tikai törekvéseket, de csak a változás irányát tûn-

tettük fel. Abból a szempontból nem tudjuk meg-

ítélni ezeket, hogy ez milyen hatással voltak az el-

látások színvonalára.
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