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Jankovics László: Költségvetési tanácsok az Európai Unióban: ölebek vagy jelzőkutyák? 

 Az utóbbi időben eltolódott a fiskális fenntarthatóság betartatása a numerikus szabályok felől 
egy hatékonyabb intézményi környezet kiépítésére. Ezt az európai szabályozás és 
együttműködés is támogatja (irányelvek, rendeletek, kormányközi együttműködések). 

 A költségvetési tanácsok két fő feladata a független makrogazdasági előrejelzések készítése és 
jóváhagyása, illetve (ahol van) a numerikus költségvetési szabályok felügyelete. 

o 6 tagállamban (AT, BE, FI, LU, NL, Sl) készítenek hivatalos független előrejelzést, a 
maradék 13 Euró Zóna államban jóváhagyási joguk (endorsement) van csak. 

o A többség kvalitatív elemzéseket készít, de nő a numerikus benchmarkot követő köre 
(EL, ES, IE, IT, LV, PT). 

o Egyes országokban már jelentős szerepük van, bevett gyakorlat a nyilvános vita a 
jóváhagyás előtt: CY, IE, IT. 

o Két óvatos következtetés már most levonható. Ahol a hivatalos előrejelzést a független 
intézmények készítik, ott kisebb a „részrehajlás” és megfordult az átlagos előrejelzési 
hiba előjele (az enyhén optimista előrejelzésekből enyhén pesszimista lett). 

 Jelenleg 27 tagországban 36 ún. fiskális fenntarthatósági intézet működik (egyedül 
Lengyelországban nincs), ez 2010-ben még csak 11 volt. Ezek az intézmények azonban 
jelentősen eltérnek feladattlistáikban, rendelkezésre álló erőforrásokban, de a szervezeti 
formában is (pl. 3/5-ük különálló szervezet, többi már létező, nagyobb szervezethez 
kapcsolódik). 

 Működésük két fő neuralgikus pontja: az adatokhoz/információkhoz való hozzáférés és a 
rendelkezésre álló erőforrások. 

o Intézmények többsége 10 főnél kisebb stábbal dolgozik. 
o A költségvetési tanácsok közel fele szerint nem adekvát az éves költségvetési támogatás 

összege a feladataival. 
o Néhány kivételtől eltekintve a finanszírozás nem kiszámítható több éves keretben. 

 Előretekintve a működést erősítené a kiszámíthatóbb finanszírozás, az írásos együttműködési 
megállapodások, az egyértelműbb folyamatleírások, információkhoz való nagyobb, jobb 
hozzáférés és az intenzívebb szakmai intézményi párbeszéd. 
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Bart István: A BAU és a klímavész 

 A klímavész egy korábban nem megélt, ezért nagy részben ismeretlen hatású kulcsesemény a 
jövőben, aminek leghatékonyabb kezelése az üzleti, befektetési döntésekben egyelőre nem 
eldöntött. 

 A BAU (business as usual) feltételezésekre épülő kivetítések, amelyek folyamatos növekedést 
jeleznek előre (népességben, gazdasági fejlettségben, energiaigényben és ezzel összefüggésben 
pl. a turizmusban, húsfogyasztásban vagy a cement felhasználásban, etc.) ebből a szempontból 
nem segítik a döntéshozatalt, sőt félrevezetők és felelőtlenek sok szempontból. 

o A fenti kivetítésekkel érdemes mindig szembe állítani az IPCC görbéket, amelyek azt 
mutatják, hogyan kellene alakulnia a CO2 kibocsátásnak ahhoz, hogy a globális 
felmelegedés mértéke stabilizálódjon. 

o Az utóbbi időszak CO2 kibocsátás növekedésének hatása időben késleltetve, akár 20-30 
évvel később jelentkezik. A mai szélsőséges természetes jelenségek még elsősorban a 
80-as, 90-es évek eredménye. A kibocsátás közelmúltbeli növekedése miatt, ezeknek a 
szélsőséges jelenségeknek a gyakoribbá válása várható, ami előbb-utóbb egyre 
agresszívebb politikai, szabályozói reakciót fog kiváltani, ami alapvetően változtatja meg 
a gazdasági környezetet. Ami pedig könnyen érvénytelenítheti a mai, konzervatív 
kivetítéseket. 

 A klímavész három alapvető módon befolyásolhatja az előrejelzéseket. 
o A technológia-váltás jól ismert és sokat kutatott gazdasági folyamat. Leglátványosabb 

hatása a megújulók arányának növekedése az áramtermelésben. Figyelembe vétele 
megváltoztathatja az üzleti megtérülési számítások kimenetelét.Pl. míg a paksi 
bővítésről születő döntés idején még versenyképes volt az atomenergiával előállított 
áram, addig az elmúlt 5 évben lezajlott nap- és szélenergia költségek csökkenése révén, 
ez már nem igaz. Probléma azonban, hogy a technológiai fejlődés iránya, üteme és 
mértéke is nehezen előrejelezhető, különösen hosszabb távra. 

o A szabályozási környezet változása még a technológiaváltásnál is nehezebben 
előrejelezhető, mivel alapvetően politikai folyamatoktól függ, gazdaságilag nem 
modellezhető. A példa itt az európai szénerőmű beruházások visszafogása és a 
széntermelés elmúlt időszaki látványos csökkenése volt. Látványos, hogy az ezzel 
kapcsolatos bizonytalanságot megjeleníteni akaró IEA (Nemzetközi Energiaügynökség) 
szcenáriók gyakorlatilag használhatatlanul széles sávot rajzolnak elénk. 

o Fontos szerepet kaphatnak az ún. krízishelyzetek is. Ne csak természeti, hanem politikai 
katasztrófákra is gondoljunk. De könnyen gazdasági válságokkal is szembesülhetünk. 
Időzített bombaként ketyeg a fosszilis energiaforrásokra épülő üzleti 
modellek/vállalkozások elkerülhetetlen átárazódása vagy az USA keleti, alacsonyabb 
tengerszinten lévő ingatlanjainak elértéktelenedése. 

 A klímavész gyökeresen fogja megváltoztatni a hosszabb távú kivetítések alapjait. Egyelőre még 
azonban a 10 évnél hosszabb kivetítések inkább egyfajta politikai nyilatkozatok, amik nem arról 
szólnak, hogy mi lesz a jövőben, hanem hogy mit szeretnénk látni.  
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Gál Róbert: Az életpálya-finanszírozás fenntarthatósága és az intergenerációs egyensúly 

 Az intergenerációs transzferrendszer (családtámogatások, oktatás, egészségügy, nyugdíj, 
háztartáson belüli és közötti magántranszferek, vagyontranszferek) fenntarthatósága erősen 
függ a demográfiától. „Jó” hír hogy ha figyelembe vesszük az életszakaszhatárok mozgását 
(várható élettartam miatt változik az effektív nyugdíjhatár is), akkor az öregedés miatti 
fenyegetettség kisebb lehet, mint gondoljuk. 

 Az 1998-as mélyponthoz képest az effektív nyugdíjhatár 6,2 évet növekedett Magyarországon az 
elmúlt 20 év alatt. Ugyanakkor az effektív korhatáron mért élettartam nem nőtt. 

o  A várható élettartam javulása tehát az idősebb munkavállalási életkorban teljes 
egészében a munkaerőpiacon jelent meg, nem az ellátórendszerben: ugyanannyi időt 
töltünk nyugdíjban (19-20 év), viszont tovább dolgoztunk. 

 Róbert számításai szerint, ha azt akarjuk, hogy 2040-ben is a 2016-os szinten maradjon a 
korhatáron mért élettartam, évente átlagosan 2,2 hónappal kellene az effektív nyugdíjhatárt 
növelni 2040-ig. Ez pedig jelentősen kisebb, mint a 3,8 hónapos éves átlagos növekedés, amit 
1998 és 2016 között láttunk. 

 Az effektív korhatár növekedése nem független a korhatárra érők iskolai végzettségének 
összetételéről. A magasabban képzettek tovább dolgoznak. 

o 1990-ben az 55-64 évesek 18%-ának volt érettségije (közülük 8% volt diplomás), 2011-
ben már 74% érettségizett (16% diplomás). 

o A nyugdíjrendszer gyakorlatilag „begyűjtötte” a korábbi emberi tőke beruházások (60-as 
évekbeli oktatási reform) hozamát. 

o A nyugdíjkorhatárt úgy a legkönnyebb emelni, ha beruházunk az emberi tőkébe és 
növeljük az idősek foglalkoztathatóságát. Sajnos az oktatás és az (évtizedekkel későbbi) 
effektív korhatáremelkedés közötti kapcsolat nem automatikus. Franciaország példája 
azt mutatja, hogy az effektív korhatár tud akkor is csökkenni (gazdaságpolitikai hiba 
miatt), ha a korhatárra érők iskolai végzettsége javul. 

 


