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AA KÖLTSÉGVETÉS VÉLEMÉNYEZÉSÉVEL
KAPCSOLATOS FELADATOK

Európában, de szerte a világon is nagyon ritka
az a megoldás, hogy az ország legfõbb ellenõr-
zõ szerve, azaz magyar terminológia szerint a
számvevõszék véleményt mondjon a központi
költségvetés tervezetérõl. A jellemzõ az, hogy a
számvevõszékek a költségvetés zárszámadásá-
nak ellenõrzését végzik, azaz utólag fontos
megállapításokat tesznek a költségvetés végre-
hajtásáról, de elõzetesen nem véleményezik azt.
Ezzel szemben az Állami Számvevõszékrõl
(ÁSZ) szóló, 1989-ben elfogadott törvény ki-

mondta: az ÁSZ véleményezi az állami költség-
vetési javaslat megalapozottságát, a bevételi elõ-
irányzatok teljesíthetõségét. Az Állami Szám-
vevõszékrõl szóló új, 2011. július 1-jétõl hatá-
lyos törvény kibõvítette ezt a feladatot. 2011.
évi LXVI. törvény 5. §-ának (1) bekezdése így
fogalmaz: „Az ÁSZ ellenõrzi az államháztartás
gazdálkodását, ennek keretében a központi
költségvetési javaslat (pótköltségvetési javaslat)
megalapozottságát, a bevételi elõirányzatok tel-
jesíthetõségét, az állami kötelezettségvállalással
járó beruházási elõirányzatok felhasználásának
törvényességét és célszerûségét.” 

A takarékos állami gazdálkodásról és a költ-
ségvetési felelõsségrõl szóló 2008. évi LXXV.
törvény a költségvetés véleményezésével egy
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másik testületet, a Költségvetési Tanácsot (KT)
is megbízott. E törvény 2010. decemberi mó-
dosítása megváltoztatta a KT összetételét és
feladatait. Az ÁSZ elnöke hivatalból a KT tagja
lett. A KT még az Országgyûlésnek történõ
benyújtás elõtt véleményt nyilvánít a költség-
vetési törvény tervezetérõl. Ha a tervezettel
kapcsolatban – annak hitelességére vagy végre-
hajthatóságára vonatkozóan – alapvetõ ellenve-
tései vannak, akkor a tervezettel való egyet nem
értését jelzi a kormánynak. 

E változás kapcsán legalább két kérdés fel-
merülhet. Az elsõ az, hogy az ÁSZ elnökének
ez az új feladatköre mennyiben változtatja meg
az ÁSZ-nak a költségvetés véleményezésével
kapcsolatos tevékenységét. A második, hogy az
ÁSZ mint szervezet milyen módon tudja segí-
teni az elnökét abban, hogy a KT tagjaként sok-
oldalúan megalapozott véleményt mondjon a
költségvetési törvényjavaslat hitelességérõl és
végrehajthatóságáról.

Az elsõ kérdésre a hivatkozott törvénymódo-
sítás megadja a választ, mivel kimondja, hogy
Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének és az
ÁSZ elnökének a KT munkájában végzett tevé-
kenysége nem érinti e szervezetek törvényben
meghatározott feladatait. A KT és annak tagja-
ként eljáró személy által képviselt álláspont, meg-
hozott döntés a MNB elnökét és az ÁSZ elnökét
elnöki feladatainak ellátása során nem köti.

A hivatkozott jogszabályok értelmében a vé-
lemény idõben és tartalmában is különbözik
egymástól. A KT ugyanis még az Országgyûlés-
nek történõ benyújtás elõtt véleményezi a költ-
ségvetési törvényjavaslat tervezetét. A kormány
a költségvetési törvényjavaslatot csak a KT véle-
ményének kézhezvételét vagy a véleményezésre
rendelkezésre álló 10 nap lejártát követõen
nyújthatja be az Országgyûlésnek. Sõt, ha a KT
a tervezettel kapcsolatban a határidõig egyet
nem értését jelezte, akkor a kormány köteles a
tervezetet ismételten megtárgyalni és vélemé-
nyezésre újra elküldeni a KT-nak, amelynek a
tervezet kézhezvételét követõen 5 napja van az

újbóli véleményezésre. A kormány a költségve-
tési törvényjavaslatot a KT újabb véleményének
kézhezvételét vagy – költségvetési tanácsi véle-
mény hiányában – az 5 napos határidõ ered-
ménytelen elteltét követõen terjesztheti az Or-
szággyûlés elé. Ezzel szemben az ÁSZ az Or-
szággyûlés számára már a benyújtott törvényja-
vaslatot véleményezi. Az államháztartásról szó-
ló törvény elõírja, hogy a költségvetési törvény-
javaslatot az Országgyûlés a számvevõszéki vé-
leménnyel együtt tárgyalja meg, azaz az Or-
szággyûlés nem kezdi meg a költségvetés vitáját
addig, amíg az ÁSZ véleményét nem kapja meg. 

Különbség van a két vélemény között annak
irányultságát tekintve is. A KT – a vonatkozó
törvény értelmében – a költségvetési törvényja-
vaslat tervezetének bármely pontjára észrevé-
telt tehet, egyet nem értését azonban csak a ter-
vezet hitelességével és végrehajthatóságával
kapcsolatosan fejezheti ki. Ezzel szemben az
ÁSZ a költségvetési törvényjavaslat megalapo-
zottságát és a bevételek teljesíthetõségét véle-
ményezi. E törvényi felhatalmazással összhang-
ban a számvevõszéki vélemény az eddigiekben
sem jelentett közvetlenül állásfoglalást a kor-
mányzatnak a költségvetési törvényjavaslatban
tükrözõdõ gazdaságélénkítõ, illetve restrikciós
intézkedései várható társadalmi, gazdasági ha-
tásaival kapcsolatosan. A vélemény azt értékel-
te, hogy a kimunkált elõirányzatok mennyire
megalapozottak, teljesítésüket a tapasztalati
adatok alátámasztják-e, valamint a javasolt jog-
szabályi módosítások elõsegítik-e.

Az elmúlt két évben – figyelemmel a takaré-
kos állami gazdálkodásról és a költségvetési fe-
lelõsségrõl szóló 2008. évi LXXV. törvényben
foglaltakra – a számvevõszéki ellenõrzés csak
annyiban foglalkozott a makroadatok értékelé-
sével, amennyiben az elkerülhetetlen volt a be-
vételi és kiadási fõösszegek megalapozottságá-
nak véleményezésénél. Az ezt megelõzõ évek-
ben a költségvetési törvényjavaslatokról szóló
ÁSZ-vélemények mindig bemutatták a költség-
vetés várható makrogazdasági feltételeit a hazai
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kutatóintézetek, valamint az MNB, illetve újab-
ban az Európai Bizottság és a Nemzetközi Valu-
talap elõrejelzései alapján. Az ÁSZ azonban
önálló makrogazdasági prognózist sosem dol-
gozott ki. A 2008. évi és a 2009. évi költségveté-
si törvényjavaslat véleményezése kapcsán az
ÁSZ Kutató Intézetének (ÁSZKUT) jogelõdje,
az ÁSZ Fejlesztési és Módszertani Intézete
(ÁSZ FEMI) értékelõ tanulmányt készített a
költségvetési törvényjavaslat makrogazdasági
megalapozottságról, amelyet az ÁSZ elnöke a
költségvetési véleményhez csatolva benyújtott
az Országgyûléshez (lásd ÁSZ FEMI, 2008a–c).

Az ÁSZ költségvetési véleményezési tevé-
kenységét tehát lényegében nem befolyásolja az,
hogy az ÁSZ elnöke a KT tagja lett. Ugyanakkor
az ÁSZ elnöke a KT tagjaként támaszkodik arra
az ismeretanyagra, amelyet az ÁSZ a költségve-
tési törvényjavaslat véleményezését megalapozó
helyszíni vizsgálatok során, valamint az egyéb
ellenõrzései során összegyûjtött. A 2010. de-
cemberi törvénymódosítás egyik indoka éppen
az volt, hogy a KT ne tartson fenn önálló elem-
zõ apparátust, hanem annak a két szervezetnek –
az MNB-nek és az ÁSZ-nak – a szakértelmére
támaszkodjon, amelyek hivatalból eddig is részt
vettek a költségvetési vitákban.   

A költségvetési törvényjavaslat véleménye-
zésére való felkészülés során a számvevõk fel-
keresik a minisztériumokat, az egyéb fejezet-
gazdákat, az elkülönített állami pénzalapok ke-
zelõit stb. Helyszíni vizsgálatok során gyõzõd-
nek meg arról, hogy a költségvetési elõirány-
zatok számításokkal kellõen megalapozottak-e;
történtek-e, történnek-e megfelelõ intézkedé-
sek a tervezett költségcsökkentések megvalósí-
tása érdekében; valóságosak-e a megtakarítások
vagy csak egyik évrõl a másikra halasztják a
számlák kifizetését stb. Az így nyerhetõ infor-
mációk értelemszerûen nemcsak az elõirány-
zatok megalapozottságának az értékeléséhez,
hanem a költségvetési törvénytervezet hiteles-
ségének és végrehajthatóságának megítéléséhez
is fontos támpontul szolgálhatnak. Hasznos in-

formációforrást jelentenek az ÁSZ egyéb – pél-
dául az Európai Uniótól kapott támogatások
felhasználásával vagy a munkahelyteremtés
ösztönzése hatékonyságával kapcsolatos – el-
lenõrzési jelentései is, mivel ezek jelzik: a költ-
ségvetési törvény végrehajtásának egy-egy fon-
tos területén milyen hatékonyságjavulást kell
elérni ahhoz, hogy a kijelölt célok teljesüljenek.   

Új elem: a költségvetési törvényjavaslat még
sokoldalúbb véleményezése érdekében az ÁSZ
egyfajta monitoringrendszert hoz létre: a 2010.
évi zárszámadás ellenõrzéséhez kapcsolódó
helyszíni vizsgálatai során az ÁSZ az érintett
tárcáktól begyûjti azokat a tárgyévi költségve-
tés alakulására vonatkozó adatokat, elemzése-
ket, amelyeket a következõ évi költségvetési
törvényjavaslat megalapozottságának vélemé-
nyezéséhez fel tud használni. Például elemzést
arról, miért maradnak el egyes adóbevételek a
tervezett szinttõl, vagy olyan adatokat az állás-
keresõk összetételének alakulásáról, amelyek
segítségével a munkanélküli-ellátások már
meghirdetett átalakításával kapcsolatos hatások
jobban számszerûsíthetõk. Az így létrehozott
monitoringrendszer segítségével egyfelõl a 
bázisadatok helytállóságát tudja majd az ÁSZ
alaposabban megítélni, másfelõl mélyebb isme-
reteket szerez a költségvetés alakulását befo-
lyásoló folyamatokról. Mindkettõ nagyon fon-
tos, hiszen az elmúlt két évtizedben többször is
elõfordult, hogy a költségvetést túl optimista
bázisadatokra építették, vagy egyes adónemeknél
rosszul becsülték meg az adó-visszaigénylések
volumenét vagy a tartalékolás miatti adóki-
esést, holott a tervezés évének adatai már fi-
gyelmeztettek volna a veszélyre.  

AZ ÁSZKUT ISMÉT KÉSZÍT KÖLTSÉGVETÉSI
KOCKÁZATELEMZÉST

Az ÁSZ ellenõrzései során tett megállapítások,
illetve összegyûjtött információk célirányos
felhasználása mellett az ÁSZKUT kapott lé-
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nyeges szerepet abban, hogy az ÁSZ elnöké-
nek, mint a KT tagjának szakmai hátteret adjon
véleménye kialakításához. Az ÁSZKUT ismét
készít költségvetési kockázatelemzést, amely-
nek során két összefüggésrendszert vizsgál. 

A kormányzati makrogazdasági prognózis
nem tartalmaz-e túlságosan kockázatos eleme-
ket, illetve az egyes tényezõk elõrejelzése kon-
zisztens rendszert alkot-e?

A makrogazdasági paraméterek alakulásá-
tól nagymértékben függõ költségvetési bevéte-
lek és kiadások tervezett elõirányzatai össz-
hangban állnak-e a kormányzati makrogazdasá-
gi prognózisban foglaltakkal?

Mi is a lényege a költségvetési kockázatelem-
zésnek, amelynek a módszerét az ÁSZKUT ve-
zetõ munkatársai 2007-ben a 2008. évi költség-
vetési törvényjavaslat véleményezéséhez fej-
lesztettek ki, majd 2008-ban tovább tökéletesí-
tettek?  A módszert részletesen ismerteti Báger
G. – Pulay Gy., (2008a).

Mindenekelõtt azt szükséges leszögezni,
hogy a költségvetési kockázatelemzés nem
prognózis. Magyarországon a kormányzat mel-
lett az MNB és több kutatóintézet is készít
makrogazdasági elõrejelzéseket. Ezek az adott
intézmény legjobb tudására alapozott becslések
és egymástól függetlenül készülnek. Ezzel
szemben a költségvetési kockázatelemzés a
kormányzati prognózist veszi alapnak és azt
elemzi, hogy ahhoz képest milyen irányú és
mértékû változások mekkora valószínûséggel
következhetnek be. Az elemzés célja azoknak a
veszélyeknek a feltárása, amelyek bekövetkezé-
sének nagy a valószínûsége és a kormányzati
prognózishoz képest jelentõs mértékû eltérést
okoznak, tehát a költségvetés valamely lénye-
ges célja elérésének szempontjából kockázatot
jelentenek.

A költségvetési kockázatelemzés kiinduló
pontja az, hogy a költségvetés bevételeit meg-
határozó folyamatoknak (például gazdasági nö-
vekedés, infláció) van egy trendje. A folyamat
adott évi értéke (például az infláció mértéke)

három tényezõ eredõjeként alakul ki. Ezek: a
trend szerinti érték, az exogén (a kormányzat
által nem befolyásolható) és az endogén (a kor-
mányzati cselekvés következménye) hatások.

Nézzünk erre egy példát! 
A 2008. évi költségvetési javaslat makrogaz-

dasági kockázatait elemzõ tanulmányunkban
feltártuk, hogy a versenyszférában az átlagkere-
setek éves növekedése nem az adott évi, hanem
a megelõzõ évi inflációval mutat szoros kapcso-
latot. Ezen összefüggés érvényesülése esetén vi-
szont 2008-ban az infláció ütemének prognosz-
tizált mérséklõdése nem eredményezte volna a
bérek növekedési ütemének azonnali visszaesé-
sét, szemben a kormányzati elõrejelzéssel, amely
ezzel számolt. Az elõzõ évi inflációt követõ bér-
alakulás trendjének megtörésére elvileg lett volna
lehetõség, hiszen az Országos Érdekegyeztetõ
Tanácsban alacsonyabb, a prognosztizált infláci-
óhoz igazodó átlagos béremelésben is megálla-
podhatott volna a kormány a társadalmi partne-
rekkel. E megállapodásoknak, amelyek jogi érte-
lemben csak ajánlásnak számítottak, igen gyenge
volt a szabályozó erejük, hiszen a vizsgált 15 év-
ben az átlagkeresetek növekedésének üteme ál-
talában jelentõsen meghaladta a megállapodás
szerinti mértéket. Következésképpen kockázat-
ként állapítottuk meg, hogy a versenyszférában a
bérek a kormányzat által elõre jelzettnél jobban
emelkednek majd. Ez a költségvetés szempontjá-
ból a nyugdíjkiadások növekedése miatt jelentett
kockázatot, bár a béreknek a prognosztizáltnál
gyorsabb emelkedése megnöveli a költségvetés
bevételeit is. A tanulmányunkban feltárt kocká-
zat 2008-ban be is következett, azaz az átlagkere-
setek a kormányzat által elõre jelzettnél nagyobb
mértékben emelkedtek. A prognosztizáltnál na-
gyobb lett azonban az infláció is. (Ennek koc-
kázatára tanulmányunkban szintén felhívtuk a
figyelmet.) A magasabb ár- és béremelés összes-
ségében jótékonyan hatott az éves költségvetés
egyenlegére, ugyanakkor a magas infláció nega-
tív társadalmi, gazdasági hatásai továbbra is érvé-
nyesültek.  
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E kitérõ után térjünk vissza magához a mód-
szerhez. A kockázatelemzés elsõ lépése az
elemzett jelenség trendjeinek, az azokat jelen-
tõsen befolyásoló tényezõknek az azonosítása.
Ehhez fel kell tárni legalább az elmúlt 10 év
tendenciáit, a tervezett értékektõl való eltérése-
ket és azok okait. A múlt elemzése után lehet
rátérni azoknak az új fejleményeknek a számba
vételére, amelyek a trendtõl való eltérést ered-
ményezhetik. Az exogén változók várható ér-
tékeinek meghatározásához nemzetközi össze-
hasonlításokhoz, nemzetközi szervezetek
prognózisainak elemzéséhez folyamodunk, il-
letve felhasználjuk hazai kutatómûhelyek ered-
ményeit. Az endogén változóknál azt vizsgál-
juk, hogy az elhatározott kormányzati intézke-
dések milyen irányban és mértékben változtat-
hatják meg a folyamatokat és a rendelkezésre
álló eszközök elégségesek-e az elmúlt évek ten-
denciáinak megváltoztatásához, vagy komoly a
kockázata annak, hogy a kormányzati szándék
ellenére egy adott trend nem törik meg (példá-
ul az infláció nem lassul le a tervezett szintre). 

Nehezítõ körülmény, hogy a 2008–2009. évi
pénzügyi világválság a korábbi tendenciákat
megtörte. Így különös körültekintéssel kell
vizsgálnunk a válságnak az elemzett tényezõ
változása jellegére gyakorolt hatását (teljesen
megváltozik, alacsonyabb szinten folytatódik,
visszatér az eredeti trend szerinti értékre).

A kockázatelemzés lényegében azokra a té-
nyezõkre terjed ki, amelyeket a költségvetési
törvényjavaslathoz csatolt kormányzati prog-
nózis tartalmaz. Ezek:

• GDP alakulása a termelés oldaláról,
• belföldi felhasználás:

háztartások fogyasztása, 
közösségi fogyasztás, 
bruttó állóeszköz-felhalmozás, 

• árak, 
• bérek, 
• foglalkoztatás, 
• munkatermelékenység,
• export, 

• import, 
• folyó fizetési mérleg egyenlege.
A kockázatelemzés három fázisból tevõdik

össze: 
a kormányzati makrogazdasági prognózis

egyes tényezõi alakulásával kapcsolatos kocká-
zatok elemzése;

az egyes tényezõk alakulása közötti össze-
függések elemzése: az inkonzisztenciák, vala-
mint az egymást erõsítõ, illetve egymás hatását
kioltó kockázatok feltárása; 

a makrogazdasági környezet alakulásával
kapcsolatos kockázatok hatása a költségvetés
fõ bevételeire, egyes kiadásaira, illetve a költ-
ségvetés egyenlegeire (elsõdleges és pénzfor-
galmi szemléletû GFS-egyenleg). 

Modellszámításokat az elsõ fázisban nem al-
kalmazunk, statisztikai módszerekkel, szakér-
tõi becslésekkel próbáljuk az adott tényezõ
várható alakulásának az alsó és felsõ határát
megadni. Az így feltárt összefüggések input-
ként szolgálhatnak a modellszámításokhoz.

Nyilvánvaló, hogy az ÁSZKUT néhány fõs
apparátusa nem képes arra, hogy valamennyi
felsorolt tényezõre elvégezze a háromfázisú
kockázatelemzést. Ezért az ÁSZKUT arra tö-
rekszik, hogy más kutatómûhelyek eredmé-
nyeit szintetizálva beépítse a kockázatelem-
zésébe. A IDE konferenciának is az volt az
egyik legfontosabb célja, hogy a magyar, illet-
ve a nemzetközi gazdaság valamely, a költség-
vetés mozgásterét lényegesen meghatározó
témakörrel foglalkozó tudósok véleményét a
KT tagjai és az ÁSZ, valamint az ÁSZKUT
munkatársai elsõ kézbõl ismerhessék meg.
Külön megkértük az elõadókat arra, hogy
mondanivalójukat a költségvetési kockázat-
elemzés logikája szerint ismertessék: mi a
trendje az általuk vizsgált jelenségnek, ho-
gyan változtatta meg ezt a trendet a globális
pénzügyi válság, a már ismert és a tervezett
kormányzati intézkedések milyen hatást gya-
korolhatnak a vizsgált tényezõk várható ala-
kulására. 
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2007-ben a költségvetési kockázatelemzés
módszerének kidolgozásához a kiindulópontot
a rendszerváltás utáni magyar gazdasági és költ-
ségvetési folyamatok elemzése adta. A 15 éves
idõsorok elemzése ugyanis azt mutatta, hogy a
magyar gazdaság fejlõdésében vagy éppen stag-
nálásában nagyon határozott trendek érvénye-
sültek, amelyet a kormányzati beavatkozások
csak csekély mértékben befolyásoltak. Ha vi-
szont ez így van, akkor a makrogazdasági prog-
nózisok legnagyobb kockázata e trendeknek a
figyelmen kívül hagyása, illetve a kormányzati
intézkedések várható hatásainak túlértékelése.
(Természetesen kockázatot jelentenek a várat-
lan külsõ hatások is, ennek kiszûrésére azonban
nagyon csekély a lehetõség.) A továbbiakban
ezért néhány példát szeretnék bemutatni arra,
hogy a magyar gazdaságban az elmúlt 10–15 év-
ben tendenciaszerûen milyen érdekes összefüg-
gések érvényesültek, és néhány példát hozok ar-
ra is, amikor az összefüggések nem úgy jelent-
keztek, ahogy arra a közgazdasági tankönyvek
elsõ fejezetei alapján számítani lehetett volna. 

PÉLDÁK

A példák a magyar gazdaságban tendenciasze-
rûen érvényesülõ - vagy éppen nem érvényesü-
lõ – összefüggésekre mutatnak rá.

A GDP és a foglalkoztatottak 
számának trendjei

Az 1. ábra a GDP és a foglalkoztatottak számá-
nak alakulását mutatja be 1992 és 2008 között.
Az összefüggés jól ismert, a 17 évet felölelõ
idõsorok rajzolata mégis több mint figyelemre-
méltó. Az 1990-es évek legelejének súlyos visz-
szaesése után a GDP lassan növekedni kezdett,
majd néhány éven keresztül dinamikusan emel-
kedett, 2007-tõl azonban ez a dinamizmus
megtört. Így is 17 év alatt összességében közel
60 százalékkal emelkedett. Ez nem látványos,
de azért jelentõs fejlõdés. Ezzel szemben a fog-
lalkoztatás a rendszerváltás óta nem tudott ki-
jönni a gödörbõl. 1990–1992 között a munka-

1. ábra

A GDP ÉS A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁNAK TRENDJEI

Forrás: ÁSZKUT
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helyek egyharmada megszûnt, a lassú GDP-nö-
vekedés éveiben a foglalkoztatottak száma to-
vább mérséklõdött, és a dinamikus növekedés
korszaka is csak stagnálást vagy minimális
emelkedést eredményezett a foglalkoztatásban.
Ehhez a több mint másfél évtizedes tendenciá-
hoz képest kellene az elkövetkezõ években a
foglalkoztatásban áttörést elérni. 

A 2009–2010-es évek adatait az 1. ábra szán-
dékosan nem tartalmazza, hiszen a korábbi
trendet a válság megtörte. 2009-ben a GDP 6,7
százalékkal csökkent, míg a foglalkoztatás
„csak” 3,7 százalékkal mérséklõdött, azaz ha-
zánkban is érvényesült az az európai törekvés,
hogy válságra a vállalkozások és a költségvetési
intézmények ne azonnali radikális létszám-
csökkentéssel reagáljanak. Ez azonban azt je-
lentette, hogy a versenyszférában jelentõs „ka-
pun belüli” munkaerõ-tartalékok keletkeztek.
Következésképpen még a fellendülés sem vezet
a létszám gyors növeléséhez, hiszen a vállalko-
zások elõször a belsõ tartalékaikat mozgósítják
majd. Jól mutatják ezt a magatartást az ipari

termelés és foglalkoztatás adatai: 2009-ben az
ipari termelés 17,8 százalékkal esett vissza, míg
az alkalmazottak száma1 „csak” 10,5 százalék-
kal csökkent, ezzel szemben 2010-ben az ipari
termelés már 10,5 százalékkal emelkedett, az
iparban alkalmazottak létszáma viszont 1,2 szá-
zalékkal mérséklõdött. 

A GDP és a foglalkoztatás trendjei elszaka-
dására némi magyarázatul szolgál, ha megnéz-
zük, mi volt a GDP növekedésének a fõ hajtó-
ereje. A választ minden közgazdász tudja: az
export. Ezt szemlélteti a 2. ábra is. A két – 18
évet átfogó – trendvonal gallyvágóolló-szerû
szétnyílása azonban ismét meghökkentõ. 1992
és 2008 között a magyar export a hatszorosára
nõtt, miközben a GDP „csak” 60 százalékkal
növekedett. Mindez jól mutatja, hogy a magyar
export meghatározó mértékben az import fel-
dolgozása, csekély magyar hozzáadott érték
beépítésével. Ezen az ábrán szándékosan tün-
tettem fel a 2009-es adatot is. A 2009-es globá-
lis válság adatai ugyanis egyfajta „ellenpróbát”
jelentenek: ebben az évben a magyar export

2. ábra

A GDP ÉS A KIVITEL TRENDJEI

Forrás: ÁSZKUT
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12,7 százalékkal zuhant, de ez a GDP-nek
„csak” 6,5 százalékos csökkenésével járt együtt.
Ez is azt bizonyítja, hogy a magyar exportban
csak töredék a hazai munka (ideértve az expor-
tõrök hazai beszállítóinak a teljesítményét is.)

A GDP és a kivitel trendjei

A magyar export háromnegyedét külföldi tulaj-
donú (multinacionális) vállalatok adják, ame-
lyek korszerû kapacitások létrehozásával, a ma-
gyar átlagot sokszorosan meghaladó termelé-
kenységû munkahelyeken, saját nemzetközi
beszállítói hálózatukra építve termelik meg az
exportárualapot, azaz tevékenységük foglal-
koztatást bõvítõ hatása néhány tízezer fõre te-
hetõ (lásd errõl részletesen Báger G. – Pulay
Gy., 2010). Ha tehát a GDP növekedését a jö-
võben is egy ilyen összetételû exportra alapoz-
zuk, akkor a foglalkoztatásban nem lehet áttö-
rést elérni.  

A 2. ábra megerõsíti azt az általános véle-
ményt, hogy a magyar gazdaság teljesítményét
(a GDP-t) az export húzta. A trendvonalak
ugyanakkor azt is jól szemléltetik, hogy e hú-
zóerõ hatásfoka meglehetõsen rossz volt. 17 év
átlagában az exportnak évente 10 egységgel kel-
lett nõnie ahhoz, hogy a GDP 1 egységgel
emelkedjen. Mi történt azonban az egyes évek-
ben? Ezt mutatja a 3. ábra.

A GDP és a kivitel évenkénti 
hullámzása

Némileg meglepõ módon semmilyen összefüg-
gés nem látszik az export éves növekedése és a
gazdaság adott évi teljesítménye között. Elmé-
lyültebben tanulmányozva a 3. ábrát már kiraj-
zolódik némi összefüggés: az export évenkénti
változásának cikcakkjait összevetve a GDP las-
san mozgó változásaival felfedezhetjük, hogy
az export és a GDP változásának iránya a vizs-

3. ábra

A GDP ÉS A KIVITEL ÉVENKÉNTI HULLÁMZÁSA

* 1995-ben módszertani változás

Forrás: ÁSZKUT
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gált évek többségében azonos volt (csak a dina-
mika különbözött nagymértékben). Találha-
tunk azonban jó néhány évet, amikor a két té-
nyezõ ellentétes irányba mozdult el. Ennek
döntõ oka az, hogy a magyar export zöme a
nemzetgazdaság négy-öt ágazatából kerül ki,
míg a többi ágazat teljesítménye rövid távon lé-
nyegében független az export alakulásától. De
akkor mivel mutat szoros kapcsolatot a GDP
növekedése vagy csökkenése? E kérdés megvá-
laszolása érdekében a 2. ábra két trendvonalát
(export és GDP) kiegészítettük egy harmadik-
kal, a belföldi felhasználással (lásd 4. ábra).

A GDP, a kivitel 
és a belföldi felhasználás trendjei

A 4. ábrán azt látjuk, hogy a GDP növekedésé-
nek és a belföldi felhasználás bõvülésének a
trendvonala (az ábra mértékrendszerét alkal-
mazva) szinte ráfekszik egymásra, azaz a kettõ
között igen szoros a kapcsolat. Az összefüggés

jobb szemléltetése érdekében a GDP és a bel-
földi felhasználás alakulását egy önálló ábrán is
feltüntettük (lásd 5. ábra), amelynek mérték-
rendszerét úgy választottuk meg, hogy a kisebb
eltérések is jól megkülönböztethetõk legyenek.

A GDP és a belföldi felhasználás
trendjei

Természetesen az 5. ábra is azt mutatja, hogy a
GDP és a belföldi felhasználás alakulása között
nagyon szoros a kapcsolat. Ez bizonyos fokig
magától értetõdõ, hiszen a GDP termelése és
belföldi felhasználása között az egyetlen kü-
lönbözetet az export- vagy importtöbblet je-
lenti. Ebben a szemléletben a GDP-t két ténye-
zõ növeli, a belföldi felhasználás növekedése és
az exporttöbblet. Értelemszerûen a GDP növe-
kedése akkor a legdinamikusabb, ha a belföldi
felhasználás is nõ és exporttöbblet is keletke-
zik. (A GDP azonban akkor is bõvülhet, ha a
belföldi felhasználás jobban nõ, mint az im-

4. ábra

A GDP, A KIVITEL ÉS A BELFÖLDI FELHASZNÁLÁS TRENDJEI
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porttöbblet, vagy ha nagyobb exporttöbblet
keletkezik, mint amennyivel a belföldi felhasz-
nálás csökken.) E megközelítést alkalmazva a
makrogazdasági prognózis növekedési kocká-
zatainak megítélésénél elsõsorban azt célszerû
vizsgálni, hogy a belföldi felhasználás hogyan
alakul, valamint, hogy a Magyarországon mû-
ködõ vállalkozások2 hazai és exportpiaci ver-
senyképességének változása következtében im-
porttöbblet vagy exporttöbblet keletkezik-e.
Ezért tanulságos áttekintenünk, hogy az elmúlt
15 évben milyen kapcsolat állt fenn a belföldi
felhasználás és a külkereskedelmi egyenleg ala-
kulása között (lásd 6. ábra).   

A belföldi felhasználás évenkénti 
változása és az importtöbblet alakulása 

A 6. ábrán elsõ rátekintésre is látszik az az ösz-
szefüggés, hogy a belföldi felhasználás gyors
bõvülésének éveiben jelentõsen megnõtt az im-
porttöbblet, és külkereskedelmi mérlegünk

azokban az években javult, amikor a belföldi
felhasználás növekedését sikerült fékezni.
A legnagyobb exporttöbbletet pedig éppen ak-
kor értük el (2009-ben), amikor a belföldi fel-
használás jelentõsen csökkent. Mindez arra fi-
gyelmeztet, hogy a belföldi felhasználás mes-
terséges növelésével (például megalapozatlan
béremelésekkel, adócsökkentésekkel, társadal-
mi juttatásokkal, fogyasztási hitelezéssel) nem
lehet a GDP termelését jelentõsen dinamizálni,
mivel ezek az intézkedések az importtermékek
fogyasztásának gyors növekedéséhez vezetnek.
A belföldi vásárlóerõt tehát csak olyan mérté-
kig célszerû növelni, amilyen mértékben a ma-
gyarországi vállalkozások belföldi versenyké-
pessége javul. 

A 6. ábra alapján némileg át kell értékelnünk
az exportorientált növekedés mikéntjérõl val-
lott nézeteinket is. Jól látszik ugyanis, hogy
1998 és 2007, azaz az exportorientált gazdasági
növekedés tíz éve alatt minden évben import-
többlet keletkezett, azaz a gyors exportnöveke-
dés exporttöbblet révén nem járult hozzá a ma-

5. ábra

A GDP ÉS A BELFÖLDI FELHASZNÁLÁS TRENDJEI
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gyar gazdaság dinamizálásához. De akkor az
export milyen módon befolyásolta a magyar
gazdaság növekedését? Úgy, hogy – legalább
részlegesen – fedezetet teremtett az import be-
ruházási és fogyasztási célú növelésére. Az el-
múlt 15–20 év gazdasági trendjeinek áttekinté-
se azt mutatja, hogy a magyar gazdaság nyitot-
tabbá válása következtében egyre több import-
terméket fogyasztottunk, illetve beruháztunk,
viszont képesek voltunk egyre többet exportál-
ni is.3 A Magyarországon mûködõ vállalkozá-
sok versenyképessége azonban lassabban nõtt
annál, mint ahogy a gazdaság liberalizálódott,
következésképpen az elmúlt években hatalmas
külkereskedelmi passzívum halmozódott fel,
amelyet részben az adósságot keletkeztetõ,
részben pedig az úgynevezett adósságot nem
keletkeztetõ külföldi tõkebeáramlás finanszí-
rozott.

2008-tól kezdõdõen azonban exporttöbblet
alakult ki, amelynek fõ oka a belföldi fogyasz-
tás visszafogása, majd a 2009. évi válság követ-

keztében jelentõs visszaesése volt, amely az im-
port drasztikus – az export 12,7 százalékos
mérséklõdését meghaladó – csökkenéséhez ve-
zetett.  2010-tõl az export ismét dinamikusan
nõtt, a beruházások azonban tovább csökken-
tek, a lakossági fogyasztás nem bõvült, követ-
kezésképpen az import növekedésének üteme
messze elmaradt az export dinamikájától. 
A kettõ különbözetének eredményeként pedig
Magyarország soha nem látott külkereskedelmi
aktívumot ért el. Ez a tendencia 2011 elsõ fél-
évében is folytatódott. Az elmúlt másfél év te-
hát a magyar gazdaság olyan ritka periódusa,
amikor az exporttöbblet gyorsította a GDP nö-
vekedését. 2011-re nézve némileg biztató, hogy
az exportjukat dinamikusan növelõ ágazatok-
ban már némiképpen emelkedett a foglalkozta-
tás, azaz a válság idején keletkezett belsõ mun-
kaerõ-tartalékokat már a 2010-es növekedés
mozgósítani tudta. Ezekben az ágazatokban
azonban alapvetõ versenyképességi tényezõ a
munka termelékenységének folyamatos emelé-

6. ábra

A BELFÖLDI FELHASZNÁLÁS VÁLTOZÁSA ÉS AZ IMPORTTÖBBLET ALAKULÁSA 
(1996–2009)
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se, azaz ezen ágazatokban a dinamikus növeke-
dés is csak lényegesen mérsékeltebb foglalkoz-
tatásbõvülést generál.

A következõ hónapokban természetesen
folytatjuk a magyar gazdaságban ható trendek,
illetve a trendeket megváltoztató külsõ és belsõ
erõk hatásának elemzését, annak érdekében,
hogy kockázatelemzésünket az összefüggések
minél mélyebb feltárására alapozhassuk. 
E munkában a továbbiakban is támaszkodunk a
hazai kutatómûhelyek kutatási eredményeire.

KÖLTSÉGVETÉSI KOCKÁZATOK

Költségvetési kockázatról akkor beszélhetünk,
ha nagy a valószínûsége annak, hogy valamely, a
költségvetés egyenlegét jelentõsen befolyásoló
költségvetési tétel, gazdasági folyamat vagy
makrogazdasági paraméter számottevõen eltér
a költségvetési törvényben vagy az azt megala-
pozó kormányzati prognózisban rögzített ér-
téktõl.

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

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

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

• a költségvetés végrehajtása során jelentke-
zõ úgynevezett végrehajtási kockázatot.4

Az eredendõ kockázatok feltárása érdekében
a költségvetési bevételi és kiadási tételeket
megalapozó gazdasági folyamatokban rejlõ
kockázatokat szükséges vizsgálni. Az ÁSZKUT
erre a már ismertetett elemzési logikát alkal-
mazza majd, elemzési eszköztárunkat pedig
igyekszünk folyamatosan fejleszteni. A hagyo-
mányos makrogazdasági kockázatelemzés leáll-
na az eredendõ kockázatok vizsgálatánál. Az
ÁSZKUT által célul tûzött átfogó költségveté-

si kockázatelemzésbe azonban be kell vonni
azokat a tervezési kockázatokat is, amelyek az
adott évre vonatkozó makrogazdasági prognó-
zis tévedéseibõl, illetve eredményeinek a költ-
ségvetésbe történõ beépítése során esetleg el-
követett tévedésekbõl erednek. Az ÁSZKUT
elemzése elsõsorban csak vélelmezheti a terve-
zési kockázatok meglétét. E vélelmek alapján
azonban a számvevõk – például a tervezési do-
kumentáció bekérésével és átvizsgálásával – el-
lenõrizni tudják, hogy a tervezési hibákat való-
ban elkövették-e.

A KÖLTSÉGVETÉS KOCKÁZATELEMZÉSÉT
BEMUTATÓ TANULMÁNY

A kifejtettek alapján felmerül a kérdés, hogy
mit is tartalmaz majd az ÁSZKUT költségveté-
si kockázatelemzést bemutató tanulmánya. Ki-
tûzött céljaink szerint a tanulmány

• általános áttekintést ad majd a makrogaz-
dasági prognózis megalapozottságáról,

• a makrogazdasági elõrejelzések bizonyta-
lanságait költségvetési kockázatként fogal-
mazza meg, azaz megbecsüli, hogy a ki-
emelt kockázatú folyamatoknak a prog-
nosztizálttól eltérõ alakulása milyen hatást
gyakorol a költségvetésre, 

• számszerûen értékeli, hogy a makrogazda-
sági paraméterek alakulásától nagymérték-
ben függõ költségvetési bevételek és kiadá-
sok tervezett elõirányzatai összhangban
állnak-e a kormányzati makrogazdasági
prognózisban foglaltakkal, 

becslést ad arra vonatkozóan, hogy a makro-
gazdasági bizonytalanságok milyen kockázatot
jelentenek a költségvetés pénzforgalmi szemlé-
letû elsõdleges egyenlegének alakulására nézve. 

Reményeink szerint a tanulmány hasznos se-
gítséget nyújt majd ahhoz, hogy a KT tagjai
megalapozott véleményt mondhassanak a 2012.
évi költségvetési törvényjavaslat hitelességérõl
és végrehajthatóságáról.
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1 A legalább 5 fõt foglalkoztató vállalkozások adatai

alapján.

2 Szándékosan használom ezt a kifejezést a hazai vál-

lalkozások kifejezés helyett, hiszen az export- vagy

az importteljesítmény számbavétele szempontjából

az számít, hogy egy vállalkozás Magyarország terü-

letén mûködik-e. 

Más kérdés, hogy a versenyképesség szempontjából

óriási különbség van a külföldi tulajdonú és a hazai

tulajdonú vállalkozások között, azaz a versenyké-

pesség nem megfelelõ növekedése elsõsorban a ha-

zai tulajdonú vállalkozásokra igaz, amelyek nemcsak

nem exportképesek, hanem a hazai piacokról is ki-

szorulnak. 

3 A többes szám elsõ személy némileg megtévesztõ, hi-

szen az export háromnegyedét külföldi tulajdonban

álló vállalkozások adták, és alapvetõen õk voltak azok,

amelyek jelentõs beruházásokat hajtottak végre dön-

tõen importgépek és -berendezések behozatalával.

4 Végrehajtási kockázatról akkor beszélhetünk, ha va-

lamely elõirányzat teljesíthetõsége a végrehajtó szer-

vek részérõl intézkedést igényel, de az nem, illetve

nem teljes körûen történik meg.
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