Csaba László: Óvatlan ígérgetés
Az államháztartás hiányáró
Magyarország államháztartási hiánya 2009 elsõ háromnegyed évében 4,1 százalékot elérve túllépte az
egész évre tervezett deficit-mértéket. Ez akár mínuszos hír is lehetne, hiszen az elmúlt évtizedekben
rendre 11 hónapon át tartott a kincstári optimizmus, decemberben elkezdõdött a hümmögés, és januártól
már lehetett is magyarázkodni. Igen, a hideg tél, a meleg nyár, a változékony tavasz, a világgazdaság, a
psénzügyi válság - a rajtunk kívül álló okok sorolását mindenki tetszés szerint folytathatja.
KORMÁNYZATI FOGADKOZÁS. Az idén két szempontból
is más a helyzet. Egyfelõl a Bajnai-kormány a maga
válságkezelõ szakértelmének próbakövéül jelölte ki a
Nemzetközi Valutaalappal (IMF) kötött készenléti hitel
megállapodásban még 2,6-ról indult, de utóbb 3,9 százalékra
módosult hiánycél "kõbe vésését", és a 2010-es választási évben
további csekély mérséklését. Másfelõl e fogadkozásoknak különösen az ország finanszírozásában meghatározó külföldi
elemzõk szemében - még hitelt is adhat az a tény, hogy a
magyar adat nem csak az EU-ban, de a fejlett országokat
tömörítõ, szélesebb körû OECD-ben is a legjobbak közé
tartozik. Miközben adósságállományunk a brit, ír, spanyol,
japán, amerikai és balti adatok elszállása után már átlagosnak
sem mondható, a deficit mértéke már az Európa-bajnoki érték
közelébe került. Önmagában szemlélve, és a több elemzõ által is
tarthatónak ítélt 2010-es elõirányzatok alapján még azt is
gondolhatnánk, hogy a válságkezelés sikerrel járt, és a
következõ kormány egy följövõben lévõ országot vesz át. Feladata ez esetben a gazdaság lendületbe
hozatala, nem a bénultság oldása és az ebbõl fakadó társadalmi feszültségek mérséklése lehetne.
Ha az államháztartás fenntartható módon kiegyensúlyozott lenne, akkor a válságkezelést követõ
idõszakban a kormányzat a kiadási szigor és az átmeneti intézkedések fokozatos visszagöngyölése
mellett a közterhek mérséklésével is élénkíthetné a gazdaságot. Kézenfekvõ, hogy az olyan túladóztatott
országban, mint a mienk, ahol az államból mind a nagy cégek, mind a foglalkoztatásból kikerülõk jó
része jobban él, mint a piacból, valami érezhetõ jelet kell adni az aktívak számára. Azoknak kell üzenni,
akik tehetnek a vagyongyarapítás és a foglalkoztatás - benne az önfoglalkoztatás - javítása érdekében. Ez
a stratégia az elmúlt két évtizedben egy sor országban mûködött.
Ugyanakkor óvatlanság lenne megfeledkezni arról, hogy a hazai államháztartási tervezésben visszatérõ
gyenge pontok vannak, amelyek túlnyomórészt a bevételi oldalra összpontosulnak. Mint az Állami
Számvevõszék (ÁSZ) és a jegybank többször is felhívta a figyelmet, a bevételek tervezésében egyrészt

határozott nagyvonalúság, másrészt az azt ellentételezni hivatott bizonytalanság figyelhetõ meg. Sõt, a
2000-es években akkor is, amikor a gazdaság még lendületben volt, jellemzõnek bizonyult a
teljesítménytõl elmaradó adóbevétel. Pedig akkor az összjövedelem/GDP alakulását kisebb
bizonytalansággal becsülték elõre, mint a 2010-2012 közti idõszakra.
HIÚ NÖVEKEDÉSI REMÉNYEK. Ezt a helyzetet nyilván csak súlyosbítja a bevételi oldali ígérgetés,
amire már a 2006-os választási kampányban is nagy volt a hajlandóság. A gond csak akkor van, ha
megfeledkezünk arról, hogy az elmúlt negyedszázadban még az egész világ megtakarításainak nagy
részét felszívó Egyesült Államok sem volt (és nem is lesz) képes a "megelõlegezett gazdasági
növekedés" végbevitelére. A Reagan- és a Bush-korszak egyoldalú adócsökkentése sem vezetett a
gazdaság fellendüléséhez, viszont az államadósság mértéke tartósan csökkenti a potenciális növekedés
értékét.
Ekkor bizony kiadáscsökkentéssel kell a fenntartható finanszírozhatóságot biztosítani, és nem lehet
különféle szempontokra hivatkozva közömbösen szemlélni a hiány és az adósságállomány elszállását.
Ez ugyanis nem múlik el magától, csak célirányos, szerkezeti reformokra épülõ gazdaságstratégia
részeként, középtávon. Ennek keretében szükséges a közterhek áttekinthetõbbé tétele és mérséklése, a
munkára való ösztönzés erõsítése, hogy ezek hatására az elmúlt években elveszett több mint 300 ezer
munkahely visszaszerezhetõvé váljon a ciklus végére.
A szerzõ akadémikus, egyetemi tanár

