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SSzabályokat a diszkrecionalitás helyett – Finn E.
Kydland és Edward C. Prescott 1977-ben ezen a
címen tették közzé tanulmányukat, amely a ra-
cionális várakozási elmélet diadalát beteljesítve
alapjaiban változtatta meg a gazdaságpolitika
eszközeirõl és lehetõségeirõl alkotott közfelfo-
gást. Habár a monetáris politika olyan cselek-
vési tervet ír elõ a maga számára, amelynek se-
gítségével maximalizálni igyekszik a gazdasági
szereplõk hasznosságérzetét, alkalomadtán a
gazdaságpolitika megpróbálkozhat lépéseinek
újratervezésével (többletinflációt gerjeszt,
hogy a reálbérek elinflálásával növelje a foglal-
koztatást), a racionális várakozásokat formáló
aktorok megtévesztése azonban nem jár siker-
rel. A diszkrecionális intézkedések ebben a ke-
retben a szabálykövetés alternatívájaként jelen-
nek meg, s egyértelmûen szuboptimális megol-
dást eredményeznek, mivel a gazdasági szerep-
lõk elõzetesen már számítanak e gazdaságpoli-
tikai lépésekre. Az eredmény a reálváltozók

változatlansága, a korábbinál magasabb infláció
mellett (Kydland – Prescott, 1977).

A diszkrecionalitás és a szabálykövetés gaz-
daságpolitikai gyakorlatának összehasonlítása
és eredményességük összemérése lett Benczes
István és Kutasi Gábor kötetének központi
kérdése is. A könyv egy klasszikus kutatási
program betetõzésének tekinthetõ: a szerzõk
több évet átfogó eredményeinek tömör, szaba-
tosan rendezett és logikus szerkezetbe állított
összegzése. A vezetõ folyóiratokban publikált
tanulmányok érintik például a politikai üzleti
ciklusok elméletének és empirikus bizonyításá-
nak bõséges szakirodalmi áttekintését (Benczes
– Ürögdi, 2008), a költségvetés hiányhajlamá-
hoz vezetõ politikai és intézményi okok felmé-
rését (Benczes, 2008; Kutasi, 2007), vagy a sza-
bályalapú költségvetés-készítési gyakorlat és a
fiskális fenntarthatóság közti összefüggések
tisztázásának szándékát (Benczes – Kutasi,
2010). Az elõzményekre tekintettel a kötet

SZABÁLYKÖVETÉS VAGY DISZKRECIONALITÁS?

Benczes István – Kutasi Gábor 

Költségvetési 
pénzügyek

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST, 2010



SZAKIRODALMI SZEMLE – Könyvekrõl

273

alapvetõ tézise a gazdaságpolitikai szabályok
hatékonyságába vetett hit és a szabályok, illet-
ve ezek intézményi kereteinek kialakítása mel-
letti érvelés hangoztatása. 

A kiindulási alap az újklasszikus makro-
ökonómia által elhintett kétkedés. Robert E.
Lucas és csoportja az 1970-es évek elejétõl kez-
dõdõen a gazdaságpolitika hatástalanságának
körülményeit vizsgálva az addigi aktivista diszk-
recionális gazdaságpolitika sikerének korlátaira
hívta fel a figyelmet. A monetáris politikát ille-
tõ szkepszis nem volt új keletû: valójában már
Keynes sem tekintette a monetáris politikát a
makrogazdasági szabályozás hatékony eszközé-
nek. A likviditási csapda lehetõsége miatt a
jegybankok vélhetõen nem képesek olyan ala-
csony szintre szállítani a beruházási kereslet
szempontjából mérvadó kamatlábakat, hogy az
elegendõ legyen egy egyébként kereslethiányos
környezetben a kedvezõ konjunktúra beindítá-
sához. A monetarista iskolát megteremtõ, kife-
jezetten neoklasszikus gyökerû Milton
Friedman az adaptív várakozási elmélet beveze-
tésével és a Phillips-görbe radikális átértelmezé-
sével szintén a monetáris politika outputszabá-
lyozási képességének hiányosságaira hívta fel a
figyelmet, habár nála végsõ soron a monetáris
politika növekedésösztönzõ szerepének vizsgá-
lata állt a középpontban. 

A Költségvetési pénzügyek az eseti fiskális po-
litikai lépések hatástalanságának tézisébõl kiin-
dulva fejti ki mondanivalóját, szintén az új-
klasszikus makroökonómia eredményeire tá-
maszkodva. A fiskális politika hatásosságának
elvitatása azonban elméletileg is problémás. 
A monetarizmus feltûnése elõtt a keynesi alapú
(diszkrecionális) gazdaságpolitika évtizedeken
keresztül hirdette a költségvetési eszközök re-
álgazdasági hatásosságának tételét. Kedvezõt-
len következmények persze adódtak: a keynesi
elmélet által elhanyagolt infláció például az ak-
tív anticiklikus fiskális politika egyik számotte-
võ korlátja lett – de gondolhatunk a nemzetál-
lami költségvetések által a keynesi gazdaságpo-

litika ajánlásainak követése miatt felhalmozott
államadósságokra is, még ha Keynes eredeti
ajánlása nem a deficit terhére való költségvetési
költekezés volt. A diszkrecionális költségvetési
intézkedések kedvezõtlen körülményeinek fel-
emlegetése azonban nem keverhetõ össze az
eseti fiskális politika eleve elrendelt hatásossá-
gának tételével – s azzal, hogy a kötet az új-
klasszikus kétkedést választja kiindulási alap-
ként, ügyesen el is kerüli ezt a csapdát. Egy má-
sikat azonban nem sikerül: kérdéses ugyanis,
hogy az újklasszikus makroökonómia fiskális
politikai elmélete valóban az eseti költségvetés-
politikai beavatkozások hatástalanságát han-
goztatja-e. A racionális várakozások elmélete
valóban a gazdaságpolitika egyik fontos (és
újonnan észlelt) korlátja lett, hatókörét azon-
ban mégsem szabad túlbecsülni. A racionalitás-
nak az elmélet által feltételezett szintje egy tisz-
ta elmélet tartozéka, vagyis ha a valós gazdasági
szereplõk efféle racionalitásra nem képesek, a
diszkrecionális politika hatástalansági tétele és
a szereplõk alkalmazkodási képességérõl alko-
tott kép is módosul a megvalósulás során. 
A teljes hatástalanság korlátai már a monetáris
politika szférájában is jelentkeznek. Lényeges
elem például, hogy a racionális várakozások és
a folyamatos piacmegtisztulás két különbözõ
és külön kezelendõ feltételezést jelent, s e két
feltételezés csak együttesen képes elõidézni a
diszkrecionális monetáris politika hatástalansá-
gát (Weeks, 1998: 92–94. oldal). A racionális
várakozások ragadós árak mellett (például Gor-
don, 1979) nem elegendõk ahhoz, hogy a mo-
netáris politika hatástalan legyen. Rendelkezés-
re állnak olyan modellvizsgálatok is, amelyek
például a (bér)szerzõdések merevségének hatá-
sait vizsgálva arra jutottak, hogy racionális vá-
rakozások mellett is lehetõség nyílik monetáris
politikai eszközökkel bizonyos reálgazdasági
alkalmazkodás kiváltására (Fischer, 1977). John
Taylor például azt a helyzetet elemezte, amely-
ben a gazdasági szereplõk a monetáris politika
strukturális váltása miatt ideiglenesen csak tor-
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zítottan képesek megbecsülni a döntéshozók
soron következõ lépéseit, vagyis számottevõ
különbség jelenik meg a közönség monetáris
politikáról formált várakozásai, valamint a
tényleges monetáris politikai lépések között
(Taylor, 1975). Ilyenkor természetesen számol-
ni kell átmeneti hatásossággal. Utalni kell azok-
ra a kísérleti eredményekre is, amelyek a racio-
nalitás tényét nem vitatják ugyan el a gazdasági
szereplõktõl, ám amelyek alapján a racionalitás
kiépülése határozottan idõigényes és becslési
hibákkal terhelt folyamatnak mutatkozik
(Smith, 1991). 

A diszkrecionális fiskális politika hatástalan-
ságát a permanens jövedelmi elmélet és a
Barro–Ricardo-féle ekvivalenciatétel alapján
szokás bizonyítani, s e tételekre a kötet is kitér
röviden (4. és 7. fejezet), a kritika bármiféle
szándéka nélkül. A permanens jövedelmi elmé-
let eredetileg Friedman nevéhez fûzõdik, de az
újklasszikus makroökonómia késõbb erre is ki-
terjesztette hatását a racionális várakozások hi-
potézisével felcserélve a Friedman által elõfelté-
telezett adaptív sémát. Ha figyelembe vesszük
azokat az eredményeket, amelyeket az újklasz-
szikus makroökonómia a permanens jövedelem
elméletével kapcsolatban kifejtett, illetve ha té-
telesen számba vesszük az ekvivalenciatételbõl
következõ fiskális politikai hatástalansághoz
vezetõ feltételezéseket, akkor legalábbis kétsé-
gessé válik e hatástalanság abszolút jellege. Ész-
re kell venni, hogy a permanens jövedelmet al-
kotó annuitás tulajdonképp mindig adott infor-
mációs állomány esetében értelmezendõ. Esze-
rint persze a jövedelmi tagok új, a becslések
módosítását szükségessé tevõ információk fel-
merülése esetén megváltoznak – s ekkor egy
újabb, egyszerû annuitás áll elõ, amely változat-
lan is marad egészen addig, amíg újabb módosí-
tás nem válik szükségessé. Ebbõl következik a
fiskális politika keresletszabályozási képességé-
nek gyengülése. Az elmélet szerint a fogyasztás
adócsökkentések révén való befolyásolása pél-
dául kizárólag akkor vihetõ keresztül, ha a gaz-

dasági szereplõk hosszabb idõszakra vonatko-
zóan számítanak jövedelmük emelkedésére. Ha
egy fiskális politikai akció keretében az adó-
csökkentés miatt kiesõ költségvetési bevétele-
ket az államháztartás kötvénykibocsátással fi-
nanszírozza, a gazdasági szereplõk eleve tudják,
hogy a kötvényállomány adósságszolgálata 
tetemes terheket fog késõbb róni a költségve-
tésre, s végsõ soron magukra, a gazdasági sze-
replõkre. Az adósságszolgálatot vélhetõen adó-
emelésekkel fogja finanszírozni a költségvetés,
s ez azt jelenti, hogy a jelenbeli nagyobb tény-
leges jövedelmet ellensúlyozza a jövedelmek
késõbb várható csökkenése. Így végsõ soron
nem változnak a fogyasztási célú kiadások, il-
letve a permanens jövedelemre adott becslések.
Az adórendszer bármely módosítása csakis ak-
kor érinti a fogyasztási kiadásokat, ha e változ-
tatások a permanens jövedelemre gyakorolnak
hatást. Ha azonban ezt sikerül elérni, a diszkre-
cionális fiskális politikai lépések újra hatásosak
lesznek. A permanens jövedelmi elmélet racio-
nális várakozások melletti specifikációja a mo-
dellvizsgálatok szerint – bármilyen furcsának is
tûnhet – a Keynes által leírt rugalmas fogyasz-
tásváltozásokat eredményezi (vö. Bilson,
1980). Ehhez mindössze meglepetésre van
szükség: el kell érni azt, hogy a fiskális politika
a keresletélénkítési céllal meghozott adócsök-
kentések után ne kényszerüljön a kiesõ bevéte-
lek kötvénykibocsátással való finanszírozására,
ami végeredményben elkerülhetetlenné tenné
az adócsökkentés visszavonását. Ez hívja fel a
figyelmet a fiskális reformok fontosságára,
amelyek eszerint abban is segíthetnek, hogy a
költségvetés visszanyerje az aggregált kereslet
diszkrecionális intézkedéseken keresztüli befo-
lyásolásának képességét. A fiskális reformok
közjószágnak tekinthetõk, s ekként a potyauta-
zásra való törekvés erõsen a reformok meghiú-
sulása irányába hat, ráadásul a politikai-alkot-
mányos rendszerek egyes intézményi kellékei
szintén a deficithajlam kialakulását és tartós
fennmaradását eredményezhetik. Mindezt
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szem elõtt tartva nem is csodálkozhatunk azon,
hogy egy fiskális reform, amely alkalmas lehet
arra, hogy megbontsa az adócsökkentés és köt-
vényfinanszírozás közti hagyományos kapcso-
latot, valóban meglepetést tud okozni, s kivált-
hatja a permanens jövedelem becsléseinek vál-
tozását. 

Hasonló következmények adódnak az ekvi-
valenciatételbõl is, a tétel azonban e következ-
mények körültekintõ értelmezésére s egyben a
közszektor mûködési folyamatainak minõsé-
gére is felhívja a figyelmet. Éppen itt válik vég-
képp kérdésessé a kötet választott intellektuá-
lis alapja: a diszkrecionális fiskális politika ha-
tástalansága, illetve az, hogy a fiskális politikai
szabályok e problémára bármiféle megoldást
adnának, vagy e nehézség bármiféle enyhítését
jelentenék. Valójában nem a diszkrecionalitás
mint olyan, hanem az aszimmetrikusan (pro-
ciklikusan) torzított diszkrecionalitás rejti
magában a költségvetési hiányhajlam és fenn-
tarthatatlanság veszélyét. Habár a szerzõk a 2.
fejezetben óvatos utalást tesznek (jobbára
neoklasszikus gyökerû modellek alapján) az
eseti fiskális politika sikerességére vonatkozó-
an, az 5. fejezetbõl mégis úgy tûnik, hogy a
diszkrecionális lépésektõl való tartózkodás a
hiteles fiskális politika kulcsa. Észre kell ven-
ni, hogy mind a két tézis (a diszkrecionális
költségvetés-politikai hatástalanság és az,
hogy ennek állítólagos meg- és feloldását a
költségvetési szabályok jelentenék) problé-
más. Ami az elsõt illeti, az értelmezések általá-
ban megfeledkeznek annak hangsúlyozásáról,
hogy az ekvivalenciatétel a fiskális politika
nem abszolút, hanem feltételes hatástalanságát
emeli ki – a feltételt e modellkeretben a köz-
ponti költségvetés kiadási szerkezete jelenti.
Az ekvivalencia csakis akkor mûködik, ha a
költségvetés a stimulálási célú adócsökkentés-
sel párhuzamosan (vagy legalábbis azt követõ-
en) nem módosítja mûködési folyamatait – ha
él ezzel a lehetõsséggel, vagyis fiskális reform
mellett hajlandó (és képes) elkötelezni magát,

s javítja az adóbevételek felhasználásának haté-
konyságát, az ekvivalencia megbomlik. Ekkor
az adócsökkentés miatt kiesõ költségvetési be-
vételek pótlása elmaradhat, s így sem kötvény-
kibocsátásra, sem pedig az adósságszolgálat
miatti adónövelésre nincs szükség. A fiskális
reform kedvezõ mellékterméke az ekvivalen-
ciatétel szerint is az aggregált kereslet diszkre-
cionális fiskális politikai lépések révén való 
befolyásolási képességének visszaszerzése. 
S vegyük észre azt is, hogy az ekvivalenciatétel
szerint ehhez már meglepetésre sincs szükség:
a fogyasztás várt (és kedvezõ) módosulását
teljes mértékben ismert fiskális politikai akció
(egy megkezdett és végrehajtott reformprog-
ram) is képes kiváltani. Aligha következik
mindebbõl a diszkrecionális fiskális politika
hatástalanságának tézise – s bár az újklasszikus
makroökonómia nem számolta fel egyszer és
mindenkorra a diszkrecionális költségvetési
akciók hatásosságát, e lépések korlátaira sike-
resen hívta fel a figyelmet. 

A fiskális politikai szabályok hatókörének
megítélését tekintettük az elõzõekben a másik
kifogásolható alaptételnek. A költségvetési
fenntarthatóság szempontjából lényeges fiská-
lis szabályok fontosságának hangsúlyozása a
diszkrecionális fiskális politika hatásosságától
merõben különbözõ probléma. Valójában nincs
olyan logikai szál, amely az eseti fiskális politi-
kai beavatkozások állítólagos (s elméletileg
nem is alátámasztott) hatástalanságától a fiská-
lis szabályok e hatástalanságot valamiképp fel-
oldó, kiváltó tulajdonságaihoz vezetne. Nem
gondolhatjuk azt értelmes módon, hogy az ese-
ti fiskális politikai beavatkozások kudarcaiért a
fiskális szabályok valamilyen módon kárpótol-
nak minket. Fiskális szabályokra akkor is szük-
ség lehet, ha egyébként hiszünk a diszkrecioná-
lis költségvetési akciók sikerében – sõt, legin-
kább a diszkrecionális intézkedések alkalmazá-
sa miatt válhatnak e szabályok szükségessé és
hatékonnyá, határt szabva a költségvetés inter-
venciós hajlamainak és szándékainak. Vannak
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persze eszközök (az automatikus fiskális stabi-
lizátorok), amelyek úgy képesek a fiskális fenn-
tarthatóság biztosítására, hogy közben nem
terhelik a reálgazdaság mûködését esetleg cik-
lusokat generáló diszkrecionális fiskális beavat-
kozásokkal. E stabilizátorokra azonban az jel-
lemzõ, hogy ha helyesen vannak beállítva, ak-
kor automatikusan biztosítják a költségvetés és
az államadósság fenntarthatóságát – anélkül,
hogy mûködésüket bármiféle fiskális szabály
vagy költségvetés-politikai intézmény korlá-
tozná. A fiskális szabályok (például a hiány
vagy az államadósság szintjének valamiféle li-
mitálása) legfõképp a diszkrecionális lépésekre
is építõ költségvetési politikára alkalmazva mu-
tatják meg kedvezõ hatásaikat. Az elméleti
megfontolások és a gyakorlati tapasztalatok
egyaránt azt mutatják, hogy az eseti (értsd:
nem szabálykövetõ) fiskális beavatkozások al-
kalmasak kedvezõ makrogazdasági hatások ki-
váltására – a fõ kifogások ezért nem is a belõlük
következõ negatív reálgazdasági hatásokra, ha-
nem a kedvezõtlen költségvetési következmé-
nyekre vonatkoznak. A kérdés már csak az,
hogy emiatt le kell-e mondanunk a diszkrecio-
nális fiskális eszközök alkalmazásáról. Kétség-
telen, hogy a súlyosabb visszaesésekbõl való ki-
lábaláshoz az automatikus stabilizátorok hatása
nem feltétlenül elegendõ – ilyenkor méltán ha-
gyatkozhatunk a diszkrecionális keresletélén-
kítõ intézkedésekre. A fõ gond az, hogy e be-
avatkozások mély és tartós nyomot hagyhatnak
a nemzetállami költségvetéseken. Éppen ezek
felszámolásában, illetve kialakulásuk megaka-
dályozásában segítenek a fiskális szabályok.
Nem a keresletélénkítési célú adócsökkentések
vagy beruházásösztönzõ kiadási programok el-
rendelése problémás, hiszen ezek jó eséllyel ki-
váltják a kívánt hatásokat, hanem az, hogy eze-
ket az intézkedéseket a fiskális kormányzatok
rendre elfelejtik visszavonni, s így a deficitet és
az államadósságot akkor is kedvezõtlenül érin-
tik, amikor a kedvezõtlen makrogazdasági fel-
tételek már elmúltak. A fellendülés beindulása

után el kell kezdeni a hiányba fordult költség-
vetés pozíciójának javítását, hiszen ehhez a re-
álgazdaság mûködési folyamatai meg is terem-
tik a kedvezõ feltételeket. A költségvetés kiköl-
tekezhet a kedvezõtlen körülmények között,
ha (például fiskális szabályok, illetve intézmé-
nyek által diktált) fegyelmet magára kénysze-
rítve ügyel arra, hogy kedvezõ idõkben javítsa
pozícióját. A konjunkturális helyzetet követõ,
ahhoz igazodó költekezési és visszagyûjtési fá-
zisok megfelelõ idõzítéssel és méretezéssel va-
lójában a fiskális politika stabilizációs funkció-
jának ellátásához is hozzájárulhatnak. A fiskális
szabályok igazi erénye tehát az, hogy képesek
lehetnek a diszkrecionális intézkedéseket is al-
kalmazó politika fenntarthatóságának biztosí-
tására. 

Sajátos módon azt mondhatjuk, hogy a kötet
legfõbb erénye, egyben legfõbb hiányossága is:
a tárgyalt elméletek kritikai elemzésének szinte
teljes mellõzése. A kiindulási alapot jelentõ el-
méleti tételek gyors és a kritikát szintén mellõ-
zõ áttekintése után rögtön a lényegi mondani-
valót jelentõ elméletek ismertetésébe kezd: a
kötet gondolatmenete tehát az alapvetõ, a felsõ-
oktatásban is általánosan alkalmazott modellek-
tõl ível a fiskális fenntarthatóság problémájának
komplex közelítéséig. Mivel a kötet nem is tûz-
te ki az általa tárgyalt elméletek mélyreható kri-
tikáját, valójában nem is róhatjuk fel hibájaként,
hogy az egyes elméletek hiányosságairól, gyen-
ge pontjairól csak elvétve tesz említést. Mindez
semmit nem von le a könyv és a szerzõk érde-
meibõl. Egyértelmû elõnye az, hogy a szerzõk a
téma feldolgozása során széles szakirodalmi bá-
zisra támaszkodtak, s ennek alapján a lehetõ leg-
szabatosabb értelmezésre és tolmácsolásra töre-
kedtek. A Költségvetési pénzügyek mûfaja a nyu-
gat-európai és tengerentúli szakirodalomból jól
ismert review paper és a valamely (szub)disz-
ciplína alapvetõ és kikristályosodott tudásele-
meit tartalmazó kézikönyv közé esik. A kötet
letisztult anyagával arra enged következtetni,
hogy a költségvetési pénzügyek elmélete mára
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olyan érettségi szintre jutott, hogy megkezdõd-
het a tudományos eredmények folyamatos és
tudatos leszivárogtatása a magaselméletbõl a
felsõoktatásba és a gyakorlati alkalmazások
szférájába. A költségvetési pénzügyek elmélete,
ha nem is tökéletes és zárt, ha tartalmaz is fino-
mítandó részleteket, kellõen kimunkált, részle-
tes és megalapozott ahhoz, hogy a tudományos
mûhelyekbõl a tudományos bemutatótermekbe
kerüljön. A Költségvetési pénzügyek egy efféle
tárlat áttekintõ kalauzának tekinthetõ, ami az
érdeklõdõ nézelõdõket segíti a tárlat elemei kö-
zött meglévõ logikai kapcsolatok felfedezésé-
ben és értelmezésében, s az elméleti rendszer
egyes elemeinek szabatos értelmezésében. Ter-
mészetes, hogy mint kézikönyv, egyfajta elfo-
gultság jellemzi választott mondanivalójával
kapcsolatban, s emiatt úgy tûnhet, mintha a
költségvetési pénzügyek a ténylegesnél bizto-
sabb és kikezdhetetlenebb válaszokkal rendel-
kezne az õt foglalkoztató kérdésekben. 

A kötet mindezzel folytatja azokat a hagyo-
mányokat, amelyeket az elmélettörténet terén a

magyar olvasók mára már jól ismerhetnek – a
Költségvetési pénzügyek éppen ezért az elmélet-
történeti irodalom egyik új darabjának is te-
kinthetõ. A szerzõk kiváló érzékkel figyeltek
fel arra a hiányra, amely eddig mintegy befeje-
zetlenül hagyta a közgazdasági elméletek fejlõ-
déstörténetét: a nagy áttekintõ mûvek nemigen
láttak a monetarista irodalmon túlra, s bár a
közgazdasági elmélet terén folyamatosan tanúi
lehettünk nagy áttöréseknek, ezekrõl legfeljebb
szûkszavú tudományos közlemények tájékoz-
tattak. A kötet amellett, hogy ügyel az elméleti
és elmélettörténeti hitelességre, a közpénzügyi
irodalom egyre bõvülõ állományát egy igen ér-
tékes, a napi gyakorlatban és a felsõoktatásban
is könnyen alkalmazható elemmel bõvíti. 
A Költségvetési pénzügyek a témakör jól átte-
kinthetõ, logikusan felépített, akár kézikönyv-
ként is alkalmazható meghatározó szakirodal-
mi forrásává fog válni.

Galbács Péter
Levelezési e-cím: pgalbacs@upcmail.hu 
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