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AA válság hAtásA Az OECD-OrszágOk 
hElyi önkOrmányzAtAinAk pénzügyi 
hElyzEtérE 

a gazdasági válság helyi kormányzati szintre 
gyakorolt hatását több ok miatt is vizsgálni 
szükséges: 

• az állami beruházási kiadásoknak körülbe-
lül 66 százalékáért, továbbá a legjelentősebb 

jóléti és közszolgáltatási feladatokért a 
helyi szint felel a fejlett országokban;

• a helyi önkormányzatokat érintő fiskális 
ösztönző tevékenységek – még ha csak 
közvetett formában is, de – igen jelentő-
sek. az uSa-ban például 2009 után in-
dított szövetségi fiskális ösztönző csomag 
értékének 36,3 százaléka kapcsolódott a 
szubnacionális szinthez;

• a szubnacionális szinteken az elmúlt 30 év-
ben kisebb volt a költségvetési deficit mér-Levelezési e-cím: halmosi@eco.u-szeged.hu
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Összefoglaló: Az elmúlt években kiemelt figyelmet kapott az önkormányzatok pénzügyi helyzetének stabilizálása, illetve finanszírozási 

rendszerének átalakítása mind belföldön, mind külföldön. A fokozott figyelem két ok miatt is kiemelendő. Egyrészt, a 2008-ban kirobbant 

gazdasági válság tovagyűrűző, pénzügyi-gazdasági hatása valamennyi országot utolérte, és a begyűrűző hatás megjelent az önkormány-

zati szektorban a saját bevételek és kiadások törékeny egyensúlyának felborulása által. Másrészt, a feladat- és forráselosztás rendszerét 

érintő lényeges átalakulások indultak el a központi és helyi kormányzati szintek között, illetve többek között a kormányzati teljesítmény-

re, a közbeszerzések lebonyolítására, az átlátható működésre, a számvevőszéki ellenőrzésre vonatkozóan is új jogszabályok születtek. 

Tény, hogy az önkormányzati rendszer működésének vizsgálata az elmúlt időszakban nemcsak a feladat-forrás allokáció, hanem egyéb 

teljesítményszemlélet szerint is a figyelem középpontjába került. Hazánkban 2011 óta az Állami Számvevőszék is kiemelten kezeli az ön-

kormányzatok ellenőrzésekkel történő segítését, amelynek egyik sarkalatos létjogosultságát az is adja, hogy 2010-ben az önkormányzati 

szektor hiánya a GDP-arányos államháztartási deficitet a tervezett 3,9 százalékról 4,2 százalékra növelte. Ez is ösztönzőleg hathatott az 

ellenőrzések, javaslatok gyarapodására, amely az elmúlt időszaklényeges, előremutató eredménye. A tanulmány célja egyrészt nemzet-

közi áttekintést adni a gazdasági válság önkormányzatokra gyakorolt hatásáról, az elmúlt időszak útkereséseiről, másrészt áttekinteni az 

elindult reformfolyamatokat. A tanulmány egyik fontos megállapítása, hogy hazánkban lényeges, mérhető eredményei vannak a helyi 

gazdálkodás reformjának, ugyanakkor a felhalmozott kockázatok bizonytalanná teszik az eredmények fenntarthatóságát.
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téke és kisebb volt a költségvetési egyenleg 
ingadozása, mint a központi kormányza-
toknál, azaz a költségvetési hiánnyal kap-
csolatos államháztartási célok teljesülését 
jól támogatta a helyi szint. 

az elmúlt időszak válságeseményei a helyze-
tet alapjában megváltoztatták: a válság sújtot-
ta időszakban szubnacionális szinten már na-
gyobbak voltak a költségvetési hiányok, mint a 
központi szinten, és a szektor lassan mozdult el 
az egyensúly felé (OECD, 2010), azaz a válság-
ból való kilábalásnak éppen a szektor jelentette 
a korlátját az államháztartás oldaláról. Ennek 
hátterében az áll, hogy más a bevételek rendsze-
re, mint a központi kormányzatnál, másrészt a 
feladatok – és ezek transzferek általi finanszíro-
zása – kevésbé válságtól függőek, mint a köz-
ponti kormányzatnál. a beruházások ingado-
zása szintén jelentős: a legmagasabb értéket a 
választások előtti évben, a legalacsonyabbat pe-
dig a választásokat követő évben mérik a fejlett 
országokban éppúgy, mint idehaza.

1995 és 2008 között az OECD-országok-
ban a helyi kormányzati szint kiadásai a teljes 
kormányzati kiadásokon belül 31 százalékról 
33 százalékra nőtt, miközben a helyi bevéte-
lek teljes kormányzati bevételeken belüli ará-
nya 16 százalékról 17 százalékra emelkedett 
(OECD, 2012). az elmúlt időszakban tehát a 
decentralizáció felé mozdultak el az országok, 
ugyanakkor a helyi adóztatási képességekben 
lényeges különbségek rejlenek, ami által a 
külső környezeti (demográfia, közszolgálta-
tások iránti kereslet stb.) változások éppúgy, 
mint az állam működésének átalakítása fe-
lől érkező belső környezeti változások időről 
időre új „fiskális stresszhelyzeteket” teremte-
nek. az OECD ugyanakkor arra is felhívja a 
figyelmet, hogy rövid távon a feladat-forrás 
decentralizációs reformok nulla összegű (zero 
sum) játéknak tekinthetők, azaz vagy a másik 
kormányzati szint, vagy azonos szinten lévő 
másik – helyi – önkormányzatok hatásainak 
eredője nulla lesz.

a gazdasági válság a bevételek bázisa fe-
lől közvetlenül érintette az önkormányzato-
kat, azaz elindított egy folyamatot, amihez 
minden szereplőnek alkalmazkodnia kellett.  
a legtöbb országban ugyanakkor megvalósult 
az „együtt nevet együtt sír” elve,1 azaz az adó-
bevételek bázisának változása egyaránt érintet-
te a központi és a helyi szinteket. több or-
szágban (ausztria, Dánia, Finnország) mégis 
növekedett a helyi bevételek teljes kormányza-
ti bevételeken belüli aránya, ahogy csökkenés 
is megfigyelhető volt (magyarország). a lát-
szólag pozitív kép mögött azonban további lé-
nyeges összefüggések is megfigyelhetők. (Lásd 
1. ábra)

ahogy azt a Council of Europe tagországa-
ira kiterjedő vizsgálatában szintén megállapí-
totta, 2008‒2010 között a helyi önkormány-
zatok bevételei reálértelemben csökkentek, a 
GDP stagnálása, visszaesése mellett ugyanis 
a szektor GDP-hez mért bevétele minimális 
növekedést vagy éppenséggel csökkenést mu-
tatott (lásd 2. ábra). az országok több mint 
felében a helyi szintű bevételek csökkenése 
meghaladta a központi kormányzat bevétele-
inek csökkenését 2008‒2010 között legalább 
az egyik évben. utóbbi trend különösen a 
közép-kelet-európai országokra volt jellem-
ző. több országra (például Románia, Szerbia, 
Bulgária) kijelenthető, hogy a reálbevétel csök-
kenése központi forráselvonás formájában is 
bekövetkezett, mivel a központi kormányzat 
ezáltal kívánta saját fiskális mozgásterét bőví-
teni. a jelenség nem csak a kisebb országokra 
volt jellemző: egy év késleltetéssel nagyobb 
országokban is megjelent (például Francia-
ország, Spanyolország, lengyelország). Csak 
néhány országban volt megfigyelhető a helyi 
szint „megerősítése” a központi kormányzat 
részéről többlettranszferekkel (Franciaország, 
Csehország, Szlovénia).

Összességében tehát a szektor makro-
szintű helyzetét a kormányzati szintek közötti 
bevételmegosztás változásával és a GDP-hez 
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1. ábra

A helyi kormányzAti szint bevételei A teljes kormányzAti bevétel százAlékábAn 
(2006–2011)

Forrás: OECD fiscal decentralisation database

2. ábra

A helyi önkormányzAti szint összes bevétele A GDP százAlékábAn (2006–2011)

Forrás: OECD fiscal decentralisation database
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mért bevétel alakulásával együttesen lehet 
érdemben vizsgálni. Egyértelmű nyertesei egyik 
országban sem voltak a helyi önkormányzatok a 
2008 utáni időszakban a bevételmegosztásnak, 
a relatíve jobb helyzet egy-egy esetben a 
makrogazdasági környezetnek és a központi 
kormányzat helyi önkormányzati rendszerrel 
kapcsolatos rövid és hosszú távú céljainak volt 
köszönhető.

a helyi szint költségvetési egyenlegének 
pozíciója 2008‒2009-ben ugrott meg drasz-
tikusan, a legtöbb országban a GDP 0,3‒1,1 
százaléka között alakult a hiány, amely ugyan-
akkor jelentős csökkenést kezdett mutatni 
2010‒2011-től. Ebben az időszakban még a 
központi kormányzatok jellemzően saját költ-
ségvetési pozíciójuk javítása miatt másodlagos 
problématerületnek tekintették a helyi szint 
költségvetési hiányát. a folyamat azonban pár 
év leforgása alatt már megváltozott, részben 
mivel a helyi közszolgáltatások minőségét fenn 
kellett tartani, részben pedig mert megjelen-
tek a helyi szint ‒ nem kontrollálható ‒ hosszú 
távú eladósodásával kapcsolatos komolyabb 
kormányzati félelmek. a költségvetési hiányok 
csökkenése mögött komplex kormányzati 
programok, de végső során egy egyszerű jelen-
ség húzódik meg tehát. (Lásd 3. ábra)

a helyi önkormányzati szint adóssága szin-
tén komoly növekedést produkált a vizsgált 
időszakban: ausztria, Dánia, Finnország, ma-
gyarország, norvégia, Szlovákia, Spanyolor-
szág GDP-ben mért adóssága átlagosan 2‒3 
százalékponttal növekedett, ugyanakkor az 
egyes országoknál vegyes képet figyelhetünk 
meg. lettország, Románia, Szlovénia, ma-
gyarország és Szlovákia általános pénzügyi 
helyzetének romlása mellett a strukturális 
támogatások megjelenéséhez is szorosan kap-
csolódik a hiány és ezáltal az adósság jelentős 
növekedése. az egyes évek szerint vizsgálva 
szintén jelentősen voltak az eltérések: 2009-
ben 9,9 százalékkal, 2010-ben pedig 6 száza-
lékkal nőtt a helyi szint adóssága az Eu-tag-

országokban. a válság kirobbanását követően 
azokban az országokban növekedtek kiemel-
kedően az adósságok, amelyekben korábban 
magas volt az önkormányzatok hitelképessége 
és nem volt szigorúan korlátozva a hitelfelvé-
tel. Komoly tanulság, hogy a hitelfelvételi sza-
bályozásnak nemcsak a hitelfelvétel módjára, 
mértékére, hanem a fizetésképtelenségi hely-
zet kezelésére is ki kell terjednie a jövőben.

a helyi szint eladósodási tendenciái kül-
földről nézve egyelőre nem aggasztóak, a va-
lódi helyzet megismeréséhez azonban a hiány 
és adósság teljes önkormányzati bevételekhez 
mért arányát is szükséges vizsgálni. Ezen a pon-
ton emelkedik ki Spanyolország, ahol 2008-
ban a helyi szint adóssága a helyi összes bevé-
telek 170 százaléka volt 2008-ban, 2010-ben 
viszont már több mint 220 százaléka. török-
országban ugyanez az adat 2008-ban 121 szá-
zalék, 2010-ben 127 százalék volt, miközben a 
többi Eu-tagországban a mutató 2,7 százalék 
és 62 százalék között alakult. Itt fontosnak tar-
tom megemlíteni, hogy bár az önkormányzati 
rendszerek a feladatok és források struktúrájá-
ban nagyon eltérnek egymástól, jelen esetben 
mégis egy objektív mutatónál figyelhető meg 
rendkívül magas érték! (Lásd 4. ábra)

a válság kirobbanását követően pozitív és 
negatív gazdasági trendek alakultak ki a világ-
ban. Ezek helyi megjelenési formáit az OECD 
41 városra kiterjedő vizsgálata foglalja össze.2 
(Lásd 1. táblázat).

az OECD kutatása a települések regioná-
lis elhelyezkedésének és ágazati jellemzőinek 
vizsgálatára irányult. a vizsgálat mindazon-
által csak arra tudott fényt deríteni, hogy a 
külföldi vagy régión kívüli erős gazdasági 
kapcsolatokkal rendelkező települések gyor-
sabb fellendülést remélhetnek, illetve hogy 
javítja a válságból való kitörési lehetőségeket 
a helyi társadalom életkor, kultúra szerinti ve-
gyes összetétele, amely ugyanakkor bizonyos 
munkaerő-piaci helyzetekben további konf-
liktusok forrása is lehet. a tanulmány meg-
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3. ábra

A helyi kormányzAti szint költséGvetési PozíciójA A GDP százAlékábAn  
(2006–2011)

Forrás: OECD fiscal decentralisation database

4. ábra

A helyi önkormányzAti szint ADóssáGA A GDP százAlékábAn (2006–2011)

Forrás: OECD fiscal decentralisation database
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állapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak 
aktív szerepet kell vállalni a gazdaság élénkíté-
sében – például stratégiai tervezéssel, turiszti-
kai promócióval, innováció ösztönzésével – ez 
mégis csak a nagyobb településeknél ad némi 
reményt a fellendülésre, a kisebb települések 
helyzetét egyéb, komplexebb tevékenységek 
eredője határozza meg, ami a válság után to-
vábbra is kutatandó terület fog maradni.

az OECD felmérése arra is rámutatott, hogy 
a nagyobb településeken, illetve régiókban a vál-
ság korábban érkezik és korábban is ér véget, a 
közepeseknél és kisméretűeknél pedig megkésve 
és időben lényegesen elnyúlva, emiatt a közvet-
len hatások sokkal kevésbé állapíthatók meg.

A gAzDAsági válság kEzElésE A fEjlEtt 
OrszágOk hElyi önkOrmányzAtAinál

a Council of Europe 2011-ben elvégzett egy 
felmérést az önkormányzatok gazdasági vál-
sághoz kapcsolódóan tett tagállami intézkedé-

seiről, amelyben a költségvetési hiány kezelé-
se mellett a kiadások korlátozását és az egyéb 
ösztönző intézkedéseket is összegyűjtötte.  
a megkérdezett 19 országból 8 országban pótló-
lagos transzferekkel enyhítettek a finanszírozási 
nyomáson (például Dánia), 11 országban azon-
ban nagyobb eladósodást engedtek meg a helyi 
szintnek (például Finnország, Spanyolország). 

a válságra adott intézkedések alapvetően 
heterogének voltak:

• prociklikus kezelés: kiadások, ezen belül 
beruházások csökkentése, bevételek növe-
lése (Finnország, Franciaország, Szlovákia, 
Svédország, Egyesült Királyság, uSa),

• passzív magatartás (automatikus stabilizáto-
rok használata): ahol hiányzik a helyi auto-
nómia (például Korea, ausztrália, Dánia),

• anticiklikus kezelés: adók csökkentése, be-
ruházások növelése (ausztria, Belgium, 
Kanada, németország, norvégia, Spanyol-
ország, Svájc).

a fejlett országokban logikus módon a 
központi támogatásokat növelték annak ér-

1. táblázat

A GAzDAsáGi válsáG után kirAjzolóDó helyi tenDenciák 41 fejlett orszáGbeli 
nAGyvárosbAn

Pozitív trendek negatív trendek

•˙ a munkaerőpiacon nőtt a foglalkoztatás a pénzügyi, 

IT-, egészségügyi és felsőoktatási ágazatokban, főleg a 

képzett munkavállalók körében, a többi ágazatban azonban 

stagnálás vagy csökkenés történt;

•˙ a megkérdezett 41 városból csak 12-ben nem volt kiemelt 

jelentőségű probléma a helyi munkanélküliség erősödése. 

Ez nagyobb probléma volt, mint a segélyek és a bűnözés 

növekedése;

•˙ a helyi gazdasági pozitív hatásokból kiemelkedik a 

turizmus és a kereskedelem felfutása a vizsgált  

városokban; 

•˙ a helyi gazdaság visszaesése: a turizmustól a finanszírozási 

lehetőségek romlásán keresztül a fogyasztói bizalom 

visszaeséséig terjedhet az észlelt probléma;

•˙ 11 város kivételével minden város elmozdult az innováció 

és a zöld energia termelése, hasznosítása felé;

•˙ a hely leértékelődése az ingatlanárak, beruházások stb. 

visszaesése miatt;

•˙ új típusú helyi magán-közszektor kooperációk is létrejöttek 

néhány helyen.

•˙ hosszú távú stratégiai célok kilátásainak  

romlása;

•˙ helyi kormányzás: költségvetési problémák, korlátok, belső 

feszültségek erősödése.

Forrás: OECD, 2009 és saját vélemény
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dekében, hogy bizonyos tevékenységeket az 
önkormányzatok fenntartsanak, illetve akár 
fokozzanak is. a legtöbb országban egyébként 
az önkormányzatokat érintő ösztönző intéz-
kedések túlnyomó részt a beruházási tevé-
kenységhez kapcsolódtak. Spanyolországban 
a teljes állami ösztönző intézkedési csomag 
72 százaléka a helyi önkormányzatok beru-
házásainak előmozdítására irányult, miköz-
ben a folyó működéshez mindössze 1 százalék 
többletforrást kaptak. németországban 29 
százalék, Franciaországban 27 százalék, Por-
tugáliában 22 százalék, norvégiában 30 szá-
zalék volt az önkormányzatok beruházási célú 
transzfereinek növelése. 

a transzfereknek a közpénzügyi szakiroda-
lom szerint megvan az a veszélye, hogy az ön-
kormányzatok éppen ezáltal csökkentik saját 
beruházásaikat, mintegy átengedve a helyet 
a központi többletforrásnak. a helyi kiadás-
csökkentő hatás korlátozására ezúttal is szü-
lettek megoldások. 
ausztráliában a szövetségi államok az elő-

zetesen tervezett beruházásaikat nem csök-
kenthették. Bizonyos esetekben a co-financing 
előírása is a helyi szintű beruházási tevékeny-
ség szinten maradását eredményezheti (lásd 
Kanada, németország).
Franciaországban a támogatások előzetes 

átutalását a beruházás szintjének fenntartásá-
hoz vagy növeléséhez kötötték.
Bevett gyakorlat volt a már leszerződött 

beruházások megvalósításának gyorsítása a 
központi többlettranszferekkel, ami által for-
rástöbblethez juthatott a szektor. Pályázatok-
nál az elbírálási folyamat gyorsítása is megva-
lósult.

természetesen az önkormányzatok általá-
nos működéséhez kapcsolódóan is történtek 
lényeges reformok:

• hitelfelvétel szélesebb körűvé tétele, ga-
rancialehetőségek elérhetősége,

• megosztott bevételek arányának átmene-
ti emelése (például Finnország: társasági- 

nyereség-adóból való részarány 22 százalék-
ról 33 százalékra nőtt 2009‒2011 között),

• működési költségvetés egyensúlyának biz-
tosítása központi transzferekből,

• helyi kiemelt projektek központi támoga-
tása, finanszírozása.

tény, hogy a válságra reagáló intézkedések 
igen széles körűek, azonban néhány általános 
megállapítás tehető az intézkedésekkel kap-
csolatosan:

• nagyobb települések hamarabb és látvá-
nyosabb programokkal tudnak kilábal-
ni a válságból, mivel vagy a nemzetközi 
kapcsolataikban, vagy a forrásokhoz való 
hozzájutásban előnyben vannak más tele-
pülésekkel szemben,

• a helyi gazdaság ágazati heterogenitása, 
mérete, illetve a nem produktív szektor 
mérete nagyban befolyásolja a válság el-
mélyülésének valószínűségét,

• a kilábalást nagyban segíti, ha adott egy 
olyan központi kormányzati szempont 
vagy vezérelve, ami a helyi önkormányza-
tok gazdálkodását azonos irányba tereli. 
Ilyen lehet a hitelfelvétel központi szabá-
lyozása vagy a beruházási tevékenység ösz-
tönzése, gyorsítása.

a gazdasági válság kirobbanása óta tett kor-
mányzati intézkedések eredményessége azon-
ban ma már attól is függ, hogy a helyi önkor-
mányzatok működésének kockázatait észleli-e 
a kormányzat, képes-e azokra is megfelelő 
válaszokat adni, avagy később az elért ered-
ményeket éppen ezek a tényezők vetik vissza. 
a 2008-as gazdasági válság kirobbanása óta az 
önkormányzatok tevékenységének kockázatá-
val mind tudományos, mind üzleti szempon-
tokból foglalkoznak szakemberek.

az OECD 2005 óta elkészíti az úgyneve-
zett fiskális szabályok indexeit,3 amelyek a 
kormányzati szektor méretének a kiadások 
korlátozásán keresztüli megakadályozásával, 
az allokációs hatékonyság biztosításával, a hi-
ány és adósság fenntarthatóságával és gazda-
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sági sokkok kezelési képességével kapcsolatos 
tagállami szabályok kompozit értékelését ad-
ják. a fiskális szabályok indexei több, az ön-
kormányzatok költségvetését érintő szabályok 
szintetizálásának eszközeiként szolgálnak, mi-
vel a hitelfelvétel korlátozására, az adókivetés 
és a kiadás korlátozására vonatkozó nemzeti 
szabályok időnként ma már lényeges felté-
telekkel egészülnek ki az egyes országokban, 
amelyeknek együttes hatását célszerű meg-
vizsgálni. az indikátorok hátterét a fiskális 
föderalizmus elméletei alapján alakították ki, 
ennek lényegét az 5. ábrában mutatom be. 

a kiadások korlátozásával kapcsolatos széles 
körű elemzés túlnyúlik jelen tanulmány kere-
tein, magában foglalja az adókivetési jog kor-
látozását, a transzparenciát, a központi-helyi 
szintek közötti koordinációs problémákat, a 
nem hatékony feladatellátást, mint intézményi 
körülményt és a leviatán-hatást, amely szerint 
a politikusok újraválasztási esélyeik vélt javítá-
sa érdekében a kormányzati kiadásokat időben 

folyamatosan növelik. Ennek egyik megteste-
sülője a fogaskerékhatás (ratchet effect), amely 
szerint a helyi politikusok gazdasági válság ide-
jén az adóbevételi bázis csökkenésére az adó-
kulcsok növelésével válaszolnak akkor a kiadá-
sok növelése érdekében.

a fiskális decentralizáció mellett szóló leg-
fontosabb érv a közpénzügyi szakirodalomban 
az, hogy a közszolgáltatások körüli verseny 
megteremtésével javítja az allokációs haté-
konyságot (lásd tiebout és Oates elméleteit). 
az allokációs hatékonyság javításának tehát a 
kiadási célok szabad követése (broad spending 
target) az eszköze, ami szintén megjelenik a 
fiskális szabályindikátorok között. a befekte-
tésekkel kapcsolatos szabályokat a preferen-
ciális motívumok miatt vizsgálja az OECD, 
mivel minden országban vannak a kis telepü-
lések fejlesztését támogató egyedi beruházási 
programok.

a helyi önkormányzati szint költségvetési 
hiánya és adóssága szintén folyamatosan nyo-

5. ábra: 

Az oecD szintetikus fiskális szAbály inDikátoránAk feléPítése

Forrás: OECD, 2011, 4. oldal
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mon követendő, mivel a kamatlábakra, illetve 
a teljes kormányzati szint pénzpiaci megítélé-
sére hatással lehetnek, még akkor is, ha a helyi 
kormányzati szint adóssága lényegesen kisebb, 
mint a központi kormányzati szint adóssága! 
Végül megemlítendő, hogy bizonyos orszá-
gokban továbbra sincs egyértelművé téve a 
központi kormányzati felelősség elválása a he-
lyi kormányzati szint adósságától, ami miatt 
az OECD továbbra is vizsgálja a helyi kor-
mányzati szint fenntartható adósságpolitiká-
val kapcsolatos érdekeltségét. 

a gazdasági sokkoknak való ellenállás inde-
xei leginkább a föderális országokban értelmez-
hetők, ahol a különböző kormányzati szintek 
helyi szintre gyakorolt végső hatását tanulmá-
nyozzák. meg kell említeni, hogy gazdasági 
válság esetére néhány országban léteznek az ön-
kormányzatokat segítő beépített stabilizátorok, 
mentesítő körülmények, ugyanakkor vizsgá-
landó az is, hogy az egyes kormányzati szintek 
intézkedései hogyan hatnak egymásra. utób-
bival kapcsolatosan az OECD tanulmánya 
példaként meg is említi Rodden és Wibbels egy 
2010-es empirikus vizsgálatát, amely bemutat-
ta, hogy a felsőbb szintű fiskális szabályok beve-
zetése nem javította, hanem mélyítette a helyi 
válságot az uSa-ban. 

látható tehát, az OECD által kidolgozott 
módszertan olyan indikátorokra épül, ame-
lyek az egyes tagállami fiskális szabályok hatá-
sait elkülönítetten vizsgálják, értékelik. Elkép-
zelhető tehát, hogy az allokációs hatékonyság 
szempontjából jobb értéket kapó tagország 
önkormányzati rendszere ugyanabban az idő-
ben gyengébb minősítést kap a gazdasági sok-
koknak való ellenállás vagy éppen az adósság 
fenntarthatósága szempontjából.

Bár a kompozit indikátort csak két évre, 
2005-re és 2011-re készítette el az OECD, a 
gazdasági válság kormányzati szemléleti hatása 
észrevehető. a helyi kormányzati szint mére-
tének növelését a vizsgált időszakban egyetlen 
ország sem tudta hatékonyan korlátozni, azaz a 

helyi igények szélesebbé, mélyebbé válása miatt 
nőtt a szektor. az allokációs hatékonyság javí-
tásában kismértékű romlás következett be helyi 
szinten több országban (Finnország, lengyelor-
szág, ausztria), de vannak javulást elérő orszá-
gok is (norvégia, Csehország, Spanyolország, 
németország). a költségvetési hiány és állam-
adósság fenntartása terén tett intézkedéseket 
vizsgálva jelentős romlás volt Csehországban, 
Hollandiában, ugyanakkor javulás következett 
be Finnországban, németországban, norvé-
giában, Spanyolországban. Végül az OECD 
utolsó kompozitmutatója, a gazdasági sokkok 
eredményes kezelésére való képesség mutatója 
minden országban csökkenést, romlást muta-
tott, a megemlítendő eset Észtországé, len-
gyelországé, Szlovéniáé és Spanyolországé, ahol 
a minimális értéket megközelítették a számított 
értékek. (Lásd 6. ábra)

A hAzAi önkOrmányzAtOk pénzügyi 
HElyzETE 2008 uTÁn

2007 után a hazai önkormányzatok helyzete 
pénzügyi értelemben lényegesen romlani kez-
dett. a jelentős devizális eladósodás mellett a 
finanszírozási rendszer elhúzódó reformja, va-
lamint az önkormányzatok által vállalt több-
letfeladatok, fejlesztések olyan kapacitásokat 
kötöttek le, amelyek összhatása alapján a szek-
tor fennmaradása komoly veszélybe került. az 
állami Számvevőszék részletesen és rendszere-
sen bemutatta, elemezte az elindult folyama-
tokat, amelyek szerint egy saját gazdálkodási 
szemlélet terjedt el a szektorban, amelynek 
várhatóan további negatív hatásai lesznek a 
jövőben. a felvett óriási összegű hitelek nem-
csak átmenetileg, hanem a hosszú futamidő és 
a törlesztések későbbre halasztása miatt hosz-
szú távra megbéklyózhat számos települést 
(aczél és társa, 2011). tény, hogy a teherbíró 
képességük határára ért önkormányzatok szá-
mára az adósságátvállalás vagy az intézmények 
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fenntartásának átvétele lényeges eredmény, 
ezek hatása valószínűleg rövid távú lesz, azaz 
további érdemi reformokra és hosszú „finom-
hangolásra” van még szükség. 

a helyi önkormányzatok adóssága – amely-
nek egyre nagyobb hányada devizában deno-
minált – a gazdasági válság kirobbanását köve-
tően dinamikusan növekedett. E tekintetben 
a települések „kimentése” megkésve valósult 
meg: a probléma méreteire az állami Szám-
vevőszék több vizsgálata hívta fel a figyelmet, 
amely – többek között – 2007 és 2010 között 
a főváros, a megyék, megyei jogú városok és 
városi önkormányzatok folyó és felhalmozási 
tevékenységét elkülönítő ClF-módszerrel ele-
mezte. Ezen településekre a vizsgált időszakban 
számított, kumulált folyó költségvetési többlet 
599 milliárd forint,4 a felhalmozási költségve-
tés egyenlege pedig 902 milliárd forint hiány 

volt, ezek eredőjeként pedig a kumulált GFS-
egyenleg 303 milliárd forint hiányt mutatott.5  

a bevételekre vetítve tehát összesen mintegy 
3,25 százalék volt a hiány, amelynek tényleges fi-
nanszírozására 420 milliárd forint – külső forrás 
– állt rendelkezésre. az igazán nagy problémát 
azonban véleményünk szerint az jelenti, hogy a 
bevételek tekintetében az egyes években jelentős 
ingadozások-változások alakultak ki, vagyis a 
többletforrásszerzés lehetősége lényegében már 
kimerült, illetve külső tényezőktől függ. Szintén 
valós veszélyeket hordozhat magában az állami 
támogatások rendszerének 2013-ban megindult 
alapvetően más koncepciók szerinti átalakítása, 
ahogyan a normatív finanszírozás rendszerének 
stabilizálódása is több évet vett igénybe.

Érdekes jelenség rajzolódott ki a dologi 
költségek alakulásával kapcsolatosan. az 
áSZKut 2008 nyarán végzett kérdőíves 

6. ábra: 

Az oecD-orszáGok szintetikus fiskális szAbály inDikátoránAk  
(synthetic fiscAl rule) AlAkulásA 2011-ben

Forrás: OECD, 2011, 10. oldal
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felmérése (Vigvári, 2009) rámutatott, hogy 
egyrészt településtípusok szerint eltérő mérté-
ket öltenek a pénzügyi kockázatok, másrészt 
megfigyelhetők bizonyos atipikus gazdálko-
dási formák (például késleltetett számlázás, 
formális szolgáltatásmegrendelés és -teljesí-
tés), miközben a személyi kifizetések és banki 
költségek, díjak, törlesztések fizetése a visz-
szajelzések szerint megfelelően folyt. az áSZ 
2012-ben rámutatott, hogy a vizsgált telepü-
léseken 2007 után a szállítói tartozások na-
gyon dinamikusan növekedtek: 2010-re 24 
százalékkal nőtt a tartozásállomány értéke, 
miközben a lejárt szállítói tartozások értéke 
69 százalékkal nőtt (Domokos, 2012a). az 
összes szállítói állomány a 2010. évben a havi 
átlagos dologi kiadás közel kétszeresének, míg 
a lejárt esedékességű tartozás a 83 százaléknak 
felelt meg (Domokos, 2012b).

Az ÁllAMI SzÁMvEvőSzék főbb  
mEgállApításAi A hElyi  
önkOrMÁnyzATOk HElyzETéről

2008 után az önkormányzatok ellenőrzését 
előíró jogszabályok több ponton módosultak 
magyarországon. Egyrészt komolyabb szere-
pet kapott a helyi belső kontrollrendszerek ki-
alakításának, működésének vizsgálata, amely 
a korrupciómentes működést, a szervezeti 
célok elérését volt hivatott ellenőrizni, más-
részt a pénzügyi kockázatok szempontjából 
leginkább érintettnek vélt önkormányzatok 
körében pilotellenőrzésekre került sor. a kez-
detben a megyei jogú városokra és városokra 
irányuló vizsgálatokat az idén az állami Szám-
vevőszék kiterjesztette a községekre is. 2011-
től megindult az önkormányzati tulajdonban 
lévő gazdasági társaságok állami Számvevő-
szék általi ellenérzése, amelyre korábban a 
jogszabályok nem adtak módot. Várhatóan 
a nagyobb gazdasági társaságok felől fognak 
megindulni ezek a vizsgálatok. Bár az ellen-

őrzések és azok módszerei előremutatók, meg 
kell említeni néhány „fehér foltot”.
Jelentős az önkormányzati szektorállag-

romlásból, a pótlások elhalasztásából adódó 
rejtett adóssága. az amortizációs költséget 
továbbra sem tudja kezelni a finanszírozási 
rendszer, ugyanakkor a következő időszak pótló, 
szinten tartó, állagmegóvó beruházási igényei 
átfogóan nem ismertek. az állami Számvevő-
szék szerint a fejlesztési-felhalmozási tevékeny-
ség komoly kockázatként fogható fel, figyelembe 
véve az elindított beruházások forrásösszetételé-
nek bizonytalanságát, a saját források kiesését, az 
iparűzésiadó-kitettség miatti kockázatot is. Kér-
dés, hogy a felvett hitelek törlesztésének fedeze-
te biztosított-e, illetve hogy miből tudják majd 
biztosítani az Eu-s pályázatok előfinanszírozási 
igényét az önkormányzatok.
nem ismert az önkormányzati tulajdon-

nal működő cégek helyzete, több esetben vé-
lelmezhetően interdependencia alakult ki a 
tulajdonos önkormányzat irányába. Szükség 
lenne egységesen és együttesen, konszolidál-
tan bemutatni az önkormányzat és gazdasági 
társaságai (off budget szektor) pénzügyi hely-
zetét. ahogy arra az egyik Csongrád megyei, 
5000 fő feletti település helyzete rávilágított, 
a költségvetés méretéhez képest jelentős (éves 
kiadási főösszeghez mérten 100‒200 száza-
lék között mozgó) adósság mértékét tovább 
növelheti a gazdasági társaság részére nyújtott 
garancia. arra is van már precedens, hogy 
már a beruházási költségek finanszírozására 
való képesség hiánya esetén is elindítanak 
beruházásokat önkormányzatok. 

Véleményem szerint, ‒ bár követnünk kell 
azokat az irányokat, amelyeket az OECD-or-
szágok is követnek a válság kezelése során, azaz 
növelni kell a helyi gazdálkodás átláthatóságát 
‒ partnerségekre kell törekedni a közszolgál-
tatások nyújtásában, valamint programokat 
kell kialakítani a helyi gazdaság újjáélesztésé-
re, azonban ezen körülmények ismeretében a 
szektor működésének kockázatait át kell te-
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kinteni. Erre mind központi, mind helyi kor-
mányzati szinten megfelelő programokra van 
szükség. a szektor helyzetét a 2. táblázat fog-
lalja össze, figyelembe véve az elérhető szakiro-
dalmak megállapításait is.

összEgzés

a fejlett országok önkormányzati rendsze-
rét a 2008-ban kirobbant válság komolyan 
érintette mind a bevételek, mind a kiadások 

2. táblázat

A hAzAi önkormányzAti renDszer sWot-elemzése 2013-bAn 

S = Erősségek

•˙ a szektor nem eladósodott,

•˙ kötelező és önkéntes feladatok megbontásának jogszabályi 

erősítése stabilabbá teszi a gazdálkodást,

•˙ az önkormányzatok erős fiskális és piaci nyomás közepette 

„szocializálódtak”, bizonyos „immunitás” kialakult,

•˙ a központi kormányzathoz képest viszonylagos felelős és 

kiegyensúlyozott gazdálkodás,

•˙ a forráskiegészítő támogatások feltételeinek ésszerű 

szabályozása, szigorítása (például önkéntes feladatok 

korlátozása).

O = Lehetőségek

•˙ a jogi szabályozás továbbfejlesztése szerves folyamat lehet,

•˙ az Eu-csatlakozással a forrásbevonás olyan motivációja 

teremtődött meg, amely az elaprózottság felszámolása 

irányába mutat, 

•˙ a megfelelő intézmények létrehozásához szükséges szakmai 

tudás megvan,

•˙ megfelelő preferenciákkal növelni lehet az önkormányzatok 

által használható lakossági, esetleg vállalati 

megtakarításokat,

•˙ növekedni fog a helyi bevételek kihasználásának kényszere, 

ami vonzóvá teheti a szektort a hitelezők szemében 

(korlátozott lehetőség),

•˙ az egyszeri adósságkonszolidáció által lehetővé válik a 

gazdálkodás racionalizálása,

•˙ a helyi hitelfelvétel feletti kontroll erősítése előrelátóbb, 

tervezettebb hitelfelvételeket eredményezhet,

•˙ az eredményszemléletű könyvvezetésre való sikeres áttérés 

komoly információs értékkel bírhat.

W = Gyengeségek

•˙ a tervezési, kontrollmechanizmusok fejlesztése elmaradt,

•˙ a központi forrásszabályozás kiszámíthatatlansága és a 

normativitás erős csökkenése (lásd önHIkI) a szektor 

hitelképességét csökkentheti, 

•˙ a szektor elaprózottsága nem teszi lehetővé a 

forrásbevonás költségeinek optimalizálását (például 

kötvénykibocsátás méretgazdaságossága),

•˙ a szférában szinte ismeretlen a rating,

•˙ önkormányzati tulajdonú cégekben elindult az 

adósságfelhalmozás,

•˙ a hiteltörlesztések hosszú távú fenntarthatóságát sem 

a jogszabályok, sem a menedzsmenteszközök nem 

támogatják.

T = Veszélyek

•˙ az eladósodás piaci alapú kontrollja későbbi kockázatokat 

rejt magában,

•˙ a feladat- és forrásallokációt érintő jogszabályi változások 

hatásait nem tudják megfelelően kezelni az önkormányzatok,

•˙ a devizában történt eladósodás hosszú ideig jelentős terhet 

jelent majd,

•˙ a magántőke-bevonás elégtelen szintje nettó befizető 

pozíciót eredményezhet az Eu közös költségvetéssel 

szemben,

•˙ a vagyonfelélés és elhasználódás a feladatellátást 

veszélyezteti, 

•˙ az ország kockázati besorolásának romlása drágíthatja az 

önkormányzatok hitelfelvételét,

•˙ az Eu-s projektek utófinanszírozása miatt megnőtt a 

likviditási igény és kockázat. 
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összege, belső szerkezete komoly feszültsé-
gekkel nézett szembe. az államok lényeges 
fiskális ösztönző programokat indítottak, 
amelynek részesei voltak a helyi önkormány-
zatok. Összességében magyarországon rom-
ló tendenciák voltak megfigyelhetők 2008 
után a költségvetési hiány, eladósodás alaku-
lásában. a jogszabályi környezet változásai a 
helyzetet igyekeznek kezelni, mivel azonban 
a kormányzati szintek közötti feladatmegosz-
tás lényegében új alapra helyeződik és ezzel 
az intézmények fenntartásával kapcsolatos 
szerepek is megváltoznak, így magában a 
reformfolyamatban is vannak kockázati 
elemek. magyarországon az önkormányzati 
szektor komoly adósságokat, kockázatokat 
rejt magában, ami figyelmeztető jel a jövőre 
nézve. Pozitív jel ugyanakkor, hogy úgy tű-
nik, a települések is kezdenek tisztába lenni 
működtetésük pénzügyi-vagyoni kockázati 
aspektusaival. a likviditási terv, az önkor-
mányzat likviditási helyzetének megtárgyalása 
is megjelenik a képviselő-testületekben. meg-
említendő ugyanakkor, hogy a nagyobb mé-

retű települések, illetve a szélesebb beruházási 
portfólióval, továbbá adóssággal rendelkező 
településekről állnak rendelkezésre egyelőre 
pilot-felmérések alapján információk, hama-
rosan azonban a többi településnél sem kerül-
hető meg a pénzügyi helyzet elemzése.

az önkormányzati adósság átvállalásának 
– nem önmagában, hanem szélesebb érte-
lemben véve – véleményem szerint komoly 
jelentősége van, mivel része annak a folyamat-
nak, amely során a kormányzat komplexen 
igyekszik a feladat- és forrásallokációs rend-
szert átalakítani. több, a magyarország Helyi 
Önkormányzatairól szóló törvényben megje-
lenő elemmel együtt – például feladatalapú 
finanszírozás, partnerségre törekvés a helyi 
közfeladatok ellátásában, hitelfelvétel szabá-
lyozásának erősítése – az adósságátvállalás is 
egy átfogó változás kiindulópontja, ami jelzi, 
hogy alapjaiban kell megújítani a rendszert, 
nem csak egy-egy elemében. a szektor hely-
zetét ismerve többéves tanulási és változtatási 
folyamat eredményeként nyerheti majd el új 
formáját a rendszer.

1 Válság idején az önkormányzatoknak a bevételek 
csökkenésén túl a vagyon-, a fejlett országoknál az 
önkormányzati befektetések érték- vagy vagyon-
vesztésével is számolni kellett. általánosságban 
elmondható, hogy ahol a helyi adók az iparűzés-
hez, helyi gazdasági aktivitáshoz közvetlenül kap-
csolódtak, ott nagyobb volt a bevételek visszaesése, 
mint ahol az ingatlanokat adóztatták.

2  Bár az önkormányzati rendszerekre nézve mélyebb 
következtetések levonására a felmérés eredménye 
nem alkalmas, fontosnak tartjuk bemutatni, hogy 
a kisebb települések, régiók mennyire kiszolgálta-
tottak a makrogazdasági folyamatoknak. 

3 Fiscal rule indicators: a gazdaságpolitikai dön-

téshozók munkájának támogatására kidolgozott 
értékelő rendszer, amely 14 egyedi indikátorból, 
az ezekből készített 4 kompozit indikátorból és 
valamennyi mutatót tömörítő „szintetikus fiskális 
szabályindikátorból” áll. 

4  az önkormányzati szektor egészéről csak éves ada-
tok állnak rendelkezésre a működési költségvetés 
egyenlegéről, eszerint míg 2007-ben 172 milliárd 
forint volt az éves többlet, addig 2010-re már csak 
76 milliárd forint, amely egyre kisebb pozitívumot 
jelent tehát az egyes települések szintjén!

5  ugyanebben az időszakban a folyó bevételek ösz-
szege 8392 milliárd forint, a tőkebevételek összege 
pedig 925 milliárd forint volt.
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