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AA közkiadás-kezelés nem új keletű fogalom, 
csupán a régebbi felügyeleti módszerek újfaj-
ta megközelítését takarja. A közkiadás-keze-
lés mindig kiemelten fontos szerepet töltött 
be a kormányzati munkában, lévén az egyik 
leghatékonyabb eszköz a kormányzat számá-
ra a bevételek és kiadások ellenőrzéséhez és 
egyensúlyban tartásához. Régebben a folya-
mat fő eleme a költségvetés-készítés volt, a 
kormányzat által felállított folyamatok, a 
bevételek és kiadások közötti egyensúly meg-
teremtése és a források egyes közfeladatok 
közötti allokációja révén. A közkiadás-keze-
lés működésének lényege, hogy egyrészt a ha-
gyományos eljárásokat új normákkal ötvözi 
a szakpolitikák eredményessége érdekében, 
másrészt intézményi és felügyeleti folyama-
tok széles skáláját fedi le, nem csak a hagyo-
mányosan a költségvetési eljárásokhoz köthe-

tőket. A közkiadás-kezelés kifejezés nem egy 
komplex eljárást takar: mindössze a közjavak 
és közszolgáltatások hatékony költségcsök-
kentését, a bevételek hatékony beszedését, és 
a deficites működés elkerülése érdekében a 
bevételek és kiadások egyensúlyban tartását 
jelenti. 

A hatékony közkiadás-kezelés célja a túlköl-
tekezés elkerülése, a közjavakhoz és közszol-
gáltatásokhoz kapcsolódó költségek csökken-
tése és a lehető legnagyobb hasznossággal járó 
felhasználásuk biztosítása. 

A kormányzati stílusok és módszerek je-
lentősen befolyásolják a közkiadás-kezelés 
hatékonyságát, mivel a hatóságok feladata a 
kiadások megfelelő módon történő felügye-
lete és allokációja az ellenőrizhetőség érde-
kében, továbbá a hatóságoknak a kiadások 
és bevételek megfelelő elemzésével képesnek 
kell lenniük a közkiadás-kezelési programok 
eredményességének kiszámítására, illetve ér-
tékelésére is. Levelezési e-cím: mobeenrehman@live.com
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A tAnulmány céljA

A tanulmány fő célja, hogy megvizsgálja az 
egyes országokban a közkiadások kezelésére 
alkalmazott különböző módszereket és irány-
elveket, hogy ezáltal megérthessük a kormány-
zási és irányítási módszerek e területen játszott 
szerepét. A tanulmány segítséget nyújt a pa-
kisztáni kormánynak a megfelelő stratégiák 
kialakításához a közkiadások hatékony ellen-
őrizhetősége érdekében.

A szAkirodAlom áttekintése

A közkiadás-kezelés nem teljesen új keletű fo-
galom: a kormányzati munka eszköze, amely-
nek alapvető célja a makroszintű fiskális fegye-
lemhez és a hatékony erőforrás-allokációhoz 
szükséges pénzügyi eszközök és technikák biz-
tosítása. Az állami kiadások rendszerének ha-
tékony kezelését leginkább az olyan kormány-
zati stílus segíti, amely intézményi kereteket, 
költségvetés-készítést, pénzügyi ellenőrzést és 
költségvetés-menedzsmentet is magában fog-
lal (todorovic ‒ Djordjevic, 2009). A közki-
adások előrejelzése felelős pénzügyi irányítás 
mellett nem egydimenziós: a jó pénzügyi irá-
nyításnak számos aspektusa van. Felelős pénz-
ügyi irányítást olyan reformfolyamatok útján 
lehet elérni, amelyek részeként megvalósul a 
közpénzekkel gazdálkodó intézmények haté-
kony működése és a parlament, a donorközös-
ség, valamint a szabályozó és ellenőrző hatósá-
gok szoros együttműködése. Bevételi oldalon 
felelős pénzügyi irányítás esetén a bevételeket 
az igazságos és kiegyensúlyozott adórendszer 
biztosítja, nem az adófizetőkre kirótt extra ter-
hek, és a bevételek teljes mértékben fedezetet 
nyújtanak az előirányzott kiadásokra. kiadási 
oldalon a felelős pénzügyi irányítás legfőbb 
ismérve a lakosság preferált igényeinek megfe-
lelő, hatékonyan megtervezett és végrehajtott 
közkiadás-kezelés (Witt, 2007). mezőgazda-

sági országoknál ez közvetlenül a mezőgaz-
daságnak juttatott támogatások csökkentésé-
ben és az erőforrások közvetett támogatások 
nyújtására történő felhasználásában ölt testet, 
így többek között a magánberuházások és inf-
rastrukturális létesítmények támogatásában 
(Labintan ‒ Adeniyi, 2010). A hitelfelvétel és 
az állami költekezés gyakorlatilag azonos, mi-
vel a hitelfelvétel leginkább a kiszorító hatással 
kapcsolatos költségek finanszírozására szolgál 
(khan ‒ Gill, 2009).

A mások által finanszírozott szolgáltatások 
előnyeinek ingyenes felhasználását a közgaz-
daságtan „potyautas jelenségként” ismeri. 
A piac nem mindig működik hatékonyan a 
közjavak megfelelő, hatékony mennyiségének 
biztosítása tekintetében. A tanulmányok azt 
mutatják, hogy az emberek nem élnek vissza 
teljes mértékben a potyautas jelenség adta le-
hetőségekkel. Bizonyos esetekben ugyanakkor 
a potyautas jelenség komoly problémát jelent 
az állami vagy magánszolgáltatások közöt-
ti választásban. Relatív bér- és anyagköltség. 
melyik az olcsóbb? közszolgáltatások ese-
tén bármely fix adminisztratív költség relatí-
ve nagyszámú egyénre teríthető szét. minél 
nagyobb az adott közösség, annál nagyobb 
előnnyel jár a költség szétterítése. Ha ez a fajta 
sokszínűség jelen van, a magánszektor szolgál-
tatásai hatékonyabbak, mivel az egyének saját 
igényeik szerint személyre szabhatják fogyasz-
tásukat.

A sokszínűség nyújtotta előnyöket azonban 
az adminisztratív költségek esetleges növeke-
désének fényében kell mérlegelni.  Az elosztás 
során figyelembe kell venni a méltányosság és 
a „javak egalitarianizmusának” problémáját is.

Az állami és a piaci szolgáltatás közötti 
választás során döntő tényező, hogy az adott 
piaci környezetben melyik tekinthető haté-
konyabbnak. egy másik fontos kérdés, hogy 
milyen mértékig lehet teljes szerződéseket köt-
ni a magánszolgáltatókkal. noha az oktatást 
legtöbbször az állam biztosítja, nem egyértel-
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mű, hogy az oktatás a közjavak közé sorolha-
tó. statisztikai elemzések azt mutatják, hogy 
az oktatási ráfordítások és az eredmények kö-
zötti összefüggés gyenge. Úgy tűnik, az okta-
tási költségeknek az osztályméret csökkentése 
érdekében történő általános növelése alig-alig 
javítja az oktatási eredményeket, bizonyos cél-
zott kiadások ugyanakkor igen hatékonynak 
bizonyulnak. különösen a jól megtervezett 
korai intervencióknál tűnik úgy, hogy azok a 
jövőbeli tanulmányi eredményeket és kerese-
teket is befolyásolják. egyes közgazdászok meg 
vannak győződve arról, hogy versenyhelyzetbe 
kényszerítve az állami iskolák teljesítménye 
is javulna. Az egyik, ebbe az irányba mutató 
javaslat az utalványrendszer, ahol az oktatásra 
adott pénzügyi támogatást nem közvetlenül 
az iskola, hanem a tanuló családja kapná. Az 
utalvány a család által választott bármely mi-
nősített iskolában beváltható lenne.

közjavak esetén a csoport fizetési hajlandó-
sága az egyéni keresleti görbék vertikális össze-
adásával fejezhető ki. magánjavak esetén min-
denkinek azonos a helyettesítési határrátája, 
de az egyének eltérő mennyiségeket fogyaszt-
hatnak. ezért a keresletet az eltérő mennyisé-
geken horizontálisan kell összesíteni. 

közjavak esetén mindenki egyenlő mennyi-
séget fogyaszt, de az egyének helyettesítési ha-
tárrátája eltérő lehet. Így standard magánjavak 
esetén mindenki ugyanazt az árat látja, és az 
egyének eldönthetik, hogy mennyit fogyasz-
tanak. közjavak esetén mindenki ugyanazt 
a mennyiséget látja, és az egyének döntik el, 
hogy milyen árat hajlandók fizetni.

A fejlett országokban – többek között 
Ausztráliában, németországban, svédország-
ban, Japánban, Franciaországban, Hollandiá-
ban, Új-zélandon, az egyesült királyságban 
és az UsA-ban – fontos tanulságok vonha-
tók le a közkiadás-kezelés terén bevezetett 
reformokból (tanaka, 2005). A közkiadások 
kezelésének folyamatában a kulcsfontosságú 
szerepkörök országonként eltérők lehetnek, 

például a brit rendszerben a költségvetés 
végrehajtásáért a költekező minisztériumok 
felelősek, Franciaországban ezzel szemben 
a pénzügyminiszter játssza a kulcsszerepet. 
Az angolszász országokban a költekező mi-
nisztériumok tartoznak teljes felelősséggel a 
közpénzekért, szemben a frankofón orszá-
gokkal, ahol a minisztériumok nem rendel-
keznek ilyen kiterjedt jogosítványokkal és 
felelősségi körrel – csupán kezdeményezhe-
tik a kiadási folyamatot, de nincs jogosult-
ságuk annak végrehajtására és nem adhatnak 
ki például fizetési meghagyásokat vagy 
nem eszközölhetnek kifizetéseket, mint az 
angolszász országokban (Linert, 2003).

A jobb eredmények érdekében végzett köz-
kiadás-kezelés eredményeként javul a költség-
hatékonyság, az ügyfél-elégedettség, a szakpo-
litikai eredményesség és az elszámoltathatóság. 

mindezen jellemzők alapján négyféle szem-
léletmód különböztethető meg, nevezetesen: 
szerződéses vagy hierarchikus megközelítés, 
amely az ügynökségekkel és egyénekkel kö-
tött teljesítményalapú szerződésekre épül; 
centralizált vagy decentralizált megközelítés 
magánvállalkozók bevonásával, amelynek ré-
sze a célok meghatározása és a teljesítmény-
értékelés; a költségvetési rendszerbe integrá-
lás programalapú költségvetéssel; és végül az 
eredményszemléletű megközelítés, amely az 
eredménycélokra összpontosít (John, 2003). 
A kormányzati kiadások és bevételek egyenlő-
sége a költségvetés-menedzsment fontos alap-
eleme. A költségvetés egyik fő problémáját a 
költségkontroll-folyamatokat kikerülő rendkí-
vüli eljárások nagy száma jelenti. Rendkívüli 
eljáráson olyan eljárásokat értünk, amelyeket 
sürgős kiadások végrehajtásának felgyorsítá-
sához vezettek be, de amelyek nagy részével 
visszaélnek és használatuk rendszerint ellen-
javallt. Az átláthatóság érdekében minden 
kormányzati tranzakciónak a költségvetésen 
keresztül kell zajlania. A költségvetési tarta-
lékok a ténylegesen rendkívüli kiadások fe-
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dezeteként szolgálnak. elméletileg sohasem 
lenne szabad „rendkívüli eljárásokhoz”, vagy 
költségvetésen kívüli számlákhoz folyamodni. 
A felelőtlen és gyenge kormányzás alááshatja a 
pénzügyi megszorítások eredményét (sobhee, 
2004).

A közkiadás-kezelés a költségvetés-készí-
tés folyamatát követi, elsősorban azért, mert 
az eljárásjogi szabályok erősen befolyásolják 
a kiadások eredményeit. A közkiadás-kezelés 
három kimenő tényezőre fókuszál: a teljes 
elköltött összegre, a kiadások összetételére és 
végül a kormányzati működés hatékonyságára 
(schick, 1999).

Az a felfogás, amely a közszolgáltatások tel-
jesítményének mércéjéül a költségvetési nor-
máknak való megfelelést állítja, elszakad az 
állam által az egyénektől beszedett pénzek el-
költésének eredeti céljától, a hangsúly a célról 
az eszközre kerül át, és ez a köz valós érdeké-
nek figyelmen kívül hagyásához vezet. 

naplainkban egyre inkább terjed a haté-
konysági indikátorok használata a teljesítmény 
és az eredmények mérésére mind a vezetői gya-
korlatok, mind pedig a közkiadási programok 
végrehajtása terén (Campo ‒ tommasi, 1999). 
Hatékony kiadáskezelés nem valósítható meg 
világos és pontosan definiált kiadási politika 
nélkül. ideális esetben a kormányzat minden 
kiadási tranzakcióját négy szempont szerint 
kellene besorolni: adminisztratív felelősség, 
közgazdasági kategória, funkció (például 
egészségügy és oktatás az ensz meghatáro-
zása szerint) és program (például szakpolitikai 
célok).

egyes kutatások Pakisztánban a külföldi 
segélyek és a fiskális magatartás közötti kap-
csolatot vizsgálták és megállapították, hogy 
meggyőző bizonyítékok állnak rendelkezésre 
arra vonatkozóan, hogy a kormányzaton 
keresztül érkező külföldi segélyek erős pozitív 
hatással vannak a szociális és nem fejlesztési 
célú kiadásokra. Ugyanakkor ezek a pozitív 
tapasztalatok is aláhúzzák azt, hogy a külföldi 

segélyek fejlesztési kiadásokra gyakorolt hatása 
csekély (iqbal, 1997).

A közkiadások kezelésében jelentősebb vál-
tozások csak az állami szektorban végrehajtott 
nagyobb reformokat követően történtek, mi-
után megváltozott a közkiadási rendszer me-
nedzselésének alapvető célja. A hagyományos 
adminisztratív megközelítések a költségkont-
rollra helyezték a hangsúlyt, és azokat a tör-
vényileg előírt költségpolitikáknak és eljárá-
soknak való megfelelés szerint értékelték, ezzel 
szemben a közkiadás-kezelés a teljesítményre 
összpontosít, a gazdasági és makrogazdasági cé-
lokat, valamint a közpénzek hatékony és ered-
ményes felhasználását helyezi a középpontba 
(Premchand, 1993). Az elmúlt évtizedek során 
számos módszer és javaslat született az állami 
kiadások hatékonyabb kezelése érdekében, és 
az új közkiadás-kezelési módszer is ezek közé 
tartozik. Lényege, hogy a fő hangsúlyt az in-
putról és az érintett folyamatokról áthelyezi az 
outputra és a valós végeredményekre, és ezáltal 
a rendszer érintett folyamatait mindenképpen 
a helyes irányba tereli (sarker, 2006).

elméleti keretrendszer

tanulmányunkban a független változó az ál-
lami pénzügyek irányításának módja, míg a 
függő változó maga a hatékony közkiadás-ke-
zelés. (Lásd 1. ábra) mivel a független változó 
önmagában nem elegendő az összefüggések 
elemzéséhez, a függő változó méréséhez olyan 
alkomponenseket vezetünk be, mint a straté-
giák, a teljesítménymutatók és a célok. A füg-
gő változó elemzésére olyan változókat haszná-
lunk, mint a programértékelés, az ellenőrzés, 
a monitoring vagy az eredmények jelentése. 
ezen alkomponensek függő változóra (a haté-
kony közkiadás-kezelésre) gyakorolt hatása így 
mérhetővé válik, és az eredmények megmutat-
ják, hogy a független változó milyen mérték-
ben befolyásolja a függő változó alakulását.
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módszertAn és eredmények

A közkiadás-kezelés és igazgatási struktúrák 
egyre inkább reflektorfénybe kerülnek, mivel 
azok – az állami kiadások hatékonyságának és 
eredményességének növelése útján – nagyon 
fontos szerepet játszanak az erőforrások haté-
kony újraelosztásában. (Lásd 2. ábra)

irányítási eszközként a hatékony közki-
adás-kezelés az 1990-es évek közepe óta egyre 
inkább a figyelem középpontjába kerül. ép-
pen ezért és e tekintetben a felelős kormány-
zás messze túlmutat a jogszabályi megfelelő-
ségen és a kiadási és eljárásjogi szabályokon, 
amelyek a közkiadás-kezelés hagyományos 
megközelítésének fő pillérei voltak. manap-
ság a döntéshozatal és a megvalósított szak-
politikák átláthatósága, a megfelelő közzété-
tel, valamint az elszámoltathatóság hatékony 
működése a felelős kormányzás mérésének 
legfontosabb szempontjai. ez is mutatja, 
hogy a legtöbb fejlett gazdaságban milyen je-
lentős mértékben változott pozitív irányba a 
kormányzathoz való viszonyulás. sokak szá-
mára a felelős kormányzás messze túlmutat 
a közérdekű információk nyilvánosságra ho-
zatalán és a parlament által működtetett for-
mális elszámoltathatósági mechanizmuson, 
amelyet a nemzetközi Valutaalap is szorgal-

maz, és minden folyamatban és eljárásban 
több civil kontrollt szorgalmaznak, hogy a 
döntéshozók közvetlenül elszámoltathatók 
legyenek a nyilvánosság és a döntéshozatal ál-
tal érintett közszolgáltatások fogyasztói felé.

Az elmaradott és fejlődő országokban a 
redundáns funkciók kiiktatását követően az 
indokolható szolgáltatások finanszírozására 
maradó források elenyészőek. A kiadások funk-
cionális elemzés segítségével priorizálhatók, 
amelynek során az érintett szervezetek ponto-
sítják céljaikat és küldetésüket, lehetővé téve a 
döntéshozók számára az alapvető, periférikus 
és felesleges funkciók szétválasztását és ezáltal 
a nyújtott szolgáltatások hatékonyabbá tételét. 
Az adóhatóságok részére az Ugandában, ma-
lawiban és zambiában bevezetetthez hasonló 
autonóm ügynökségi modellt sokan favorizál-
ják, mivel az hatékonynak bizonyult a fizeté-
sek növelésében, a korrupció visszaszorításá-
ban, valamint a politikai szervezetek és pártok 
napi munkamenetbe történő beleszólásának 
megelőzésében.

Az átfogó megközelítés egyik követelmé-
nye az értékelés és monitoring által érintett 
területek módosítása. Az egyedi projektek 
tevékenységei és eredményei a továbbiak-
ban nem képezik a részletes értékelés tár-
gyát. Az átfogó jellegű ágazati programok 

1. ábra 

Az állAmi pénzügyek irányításánAk módjA – közkiAdás-kezelés
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hatékonyságának és eredményességének biz-
tosítása a donorszervezetek feladata. ilyen 
esetekben – mind ágazati, mind makroszin-
ten – a közkiadás-ellenőrzés kulcsfontosságú 
monitoringeszközzé válik, ezáltal lehetővé 
téve a közkiadási politika és menedzsment 
átfogó elemzését. Az utóbbi időben egyre 
nagyobb szerepet kap a felelős kormányzás 
kérdésköre is. egyes szótárakban a kormány-
zatra, kormányzásra, irányításra nincsenek 
külön szavak. éppen ezért a jó kormányzat 
egyenlő a felelős kormányzással. Tanzi szerint 
a felelős kormányzás nagyon fontos a haté-
kony gazdasági és pénzügyi menedzsment-
hez, amely makroökonómiai stabilitást, tár-
sadalmi és gazdasági egyenlőséget, valamint 
olyan intézményeket biztosít, amelyek aktí-

van részt vállalnak strukturális reformokban, 
például a nemzeti szabályozások vagy a keres-
kedelmi liberalizáció terén. 

Az olyan tényezők, mint a hozzáértés és a 
hatékony intézmények hiánya, a tudatlanság, 
a gazdaságilag nem kellően hatékony ideoló-
giákhoz és a valóságtól elrugaszkodott gaz-
dasági modellekhez való ragaszkodás jelentős 
mértékben ellehetetlenítik a hatékony közki-
adás-kezelés működését. tanzi szerint a közki-
adásokat – állami beruházási projektek, extra 
költségvetési számlák, elhunytak nyugdíjának 
folyósítása, beszerzések, „szellemmunkások” 
stb., továbbá a piaci árak alatt biztosított ja-
vak és dolgozók, illetve egyéb diszkrecionális 
döntések révén – a korrupció számos módon, 
jelentős mértékben érintheti.

2. ábra 

A teljesítményAlApú költségvetés-készítés és -menedzsment ciklusA
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következtetések

A kormányzati szektornak a gazdaság többi 
részétől világosan el kell különülnie, és a kor-
mányzaton belüli szerepeket és feladatokat vi-
lágos jogi és adminisztratív keretrendszerben 
egyértelműen definiálni kell. A fiskális infor-
mációk integritásának biztosítása érdekében 
független vagy nyilvános felügyelet szükséges. 
A hatékony közkiadás-kezelés kialakításában a 
kormányzási gyakorlat kétségkívül döntő sze-
repet játszik, de nincs olyan konkrét szervezeti 
modell, amely garantálja a közkiadás-kezelés 
maximális hatékonyságát. Ha a jelenlegi kor-
mányzati rendszer nem elég hatékony, akkor 
azt semmi esetre sem szabad hirtelen, a rend-
szert alapjaiban megrengető módon átalakí-
tani, hanem a csökkenő hatékonyságú régi 
struktúrával párhuzamosan, fokozatosan kell 
kiépíteni az új rendszert.

A kormányzati szerep és befolyás mértéke 
a gazdaságban a kormányzati cégek és állami 

vállalatok privatizálásával, a nem kormányzati 
szolgáltatók bevonásával, a gazdasági libera-
lizációval és az állami szervezetek méretének 
csökkentésével átalakult. Az 1980-as évek során 
az állami szektorban végrehajtott reformok 
terén a Világbank elsősorban az állami 
szektor méretének privatizáción keresztüli 
csökkentésére, valamint a civil szolgáltatások 
reformjára fókuszált, hogy a közkiadások mi-
nimumra csökkentésével a makroökonómiai 
stabilizációs célok megvalósíthatók legyenek.

A költségvetés-tervezésnek és -készítésnek 
központi szerepet kell játszania a hatékony 
közkiadás-kezelésben. A hatékony közki-
adás-kezelés négy fontos pillére a fiskális és 
pénzügyi fegyelem, a kiadások együttes és a 
makroökonómiai korlátokkal összeegyeztethe-
tő kontrollja, amely biztosítja a kiadások fe-
dezetét, a hatékony erőforrás-allokáció, amely 
tükrözi a kiadási politika prioritásait, a közszol-
gáltatások hatékony nyújtása és a költségvetés-
menedzsment költségcsökkentése.
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