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Motiváció és áttekintés az előadásról

Motiváció: Közpénzügyi fenntarthatóság -
numerikus szabályok és/vagy intézmények?

 Stilizált tények az EU költségvetési tanácsi/FFI 
univerzumról: jogi követelmények, intézményi 
mintázatok 

 A két legtipikusabb FFI feladat végrehajtása – az 
elmúlt évek tapasztalatai 
• A makrogazdasági előrejelzés független készítése 

vagy jóváhagyása
• Numerikus költségvetési szabályok felügyelete
Következtetések, kitekintés



FFI-k: a jogi követelmények
• [az elméleti és empirikus közgazdasági irodalom 

eredményeire támaszkodva]
• Közpénzügyi irányelv (a hatos-csomagból, EU28)

• A nemzeti költségvetési szabályok felügyeletének FFI-k, vagy a kormányzattól 
funkcionálisan autonóm szervezetek elemzésén kell alapulnia

• Kormányközi Szerződés (Fiscal Compact, EA19+3) 
• FFI-feladat a strukturális egyenlegszabály teljeskörű felügyelete (beleértve a 

kimentés záradékok és az esetleges kiigazító lépések értékelését)
• FFI minimumkövetelmények definiálása (pl. jogi szabályozás, erőforrások, 

hozzáférés adatokhoz)

• Eurózóna-rendelet (a kettes-csomagból, EA19) 
• A költségvetési terveket megalapozó makrogazdasági előrejelzést vagy FFI-nek 

kell készíteni, vagy egy FFI-nek jóvá kell hagynia (endorsement) benyújtása 
előtt (akár éves, akár többéves)

• Minden nemzeti költségvetési szabályt FFI-nek kell teljeskörűen felügyelnie
• FFI minimumkövetelmények beemelése az uniós jogrendbe a Fiscal Compactból



Alapvető tények az EU FFI univerzumról

• Jelenleg 27 tagországban 36 FFI létezik 
(kakukktojás: Lengyelország)

• Szignifikáns különbségek a feladatlistában és az 
erőforrásokban – de megfigyelhető trend egy 
"analitikus/módszertani konvergencia"

• Az FFI-k háromötödét különálló szervezetként, 
míg kétötödét egy már létező nagyobb 
szervezethez csatolva, vagy abba beágyazva 
hozták létre (számvevőszék, jegybank, 
államtanács, tudományos akadémia)



Az FFI-k elterjedése az EU-ban



Stáblétszámok gazdaságpolitikai 
intézményeknél



Intézményi, szabályozási kérdések

 Két neuralgikus pont: adatokhoz/információkhoz való
hozzáférés és az erőforrások

 Adatok: az utóbbi évek bizottsági felméréseiben az 
FFI-k fele jelentett hozzáférési problémákat (pl. 
önkormányzati rendszer, új intézkedések árazása)

 Erőforrások: 
• Az intézmények többség 10 főnél kisebb stábbal rendelkezik
• A költségvetési tanácsok közel fele nem értékeli teljesen 

adekvátnak az éves költségvetési támogatását a feladataival
• Néhány kivételtől eltekintve (pl. IE, IT, MT) a finanszírozás 

nem kiszámítható több éves keretben (de csak kb. egyötödük 
van kitéve az éves költségvetési alkudozás gyakorlatának)



EU FFI: tevékenységalapú index 
(Country-specific Scope Index of IFIs – 2017)

Megjegyzés: * Az adott országban két FFI is működik
Forrás: Az Európai Bizottság közpénzügyi adatbázisa



A két kiemelt, uniós jog előírta 
feladat részletesebb elemzése



Független makrogazdasági 
előrejelzések

• Eurózóna: 6 tagállamban FFI készíti a hivatalos 
előrejelzést (AT, BE, FI, LU, NL, SI), a maradék 13-ban 
egy FFI-nek jóvá kell hagynia (endorsement)

• Módszertani megközelítések: a csoport kb. fele 
alapvetően kvalitatív összehasonlító elemzést alkalmaz, 
de folyamatosan nő a saját előrejelzést, mint numerikus 
benchmarkot használók köre  (EL, ES, IE, IT, LV, PT)

• Jó gyakorlatok: CY, IE, IT: nyilvános levél a 
jóváhagyásról egyidejűleg (részletes elemzés később), 
IT: kétkörös folyamat, elsőként az alappálya 
jóváhagyása, utána a végleges prognózis az új 
intézkedések hatásával együtt



Előzetes becslés az FFI-k hatására

 2014 óta viszonylag kevés nyilvános vita a jóváhagyás körül, 
egyetlen olasz precedens a 'visszadobásra' – magatartás-
változás? vagy nincs hatás?

 Illusztratív számítás a 2000-2016 közötti időszakra (2017-es 
DP)

 Két óvatos következtetés (fontos korlátozó megjegyzésekkel):  
• Azokban az országokban, ahol FFI-k készítik a hivatalos prognózist, 

rendre kisebb, vagy nincs is részrehajlás (összhangban az empirikus 
irodalommal)

• Az FFI-k jóváhagyási kötelezettségének bevezetése után az átlagos 
előrejelzési hiba előjele megfordult (kisebb optimista hajlamból
kisebb pesszimista hajlam lett)



Számszerű szabályok monitoringja

• A felügyeleti tevékenység tipikusan a központi 
költségvetési, vagy a teljes államháztartási szintre 
fókuszál, az FFI-k kevesebb mint felének van 
szerepe az önkormányzati pénzügyekben

• Ex ante és vagy ex post felügyelet: markáns 
többségben vannak a mind előre, mind hátratekintő
FFI-k, de néhány intézmény vagy csak ex post (pl. 
Belgium, Finnország), vagy csak ex ante vizsgálódik 
(pl. Dánia, Egyesült Királyság)

• A szakpolitikai párbeszéd intenzitása (specifikus 
válfaja a "tartsd-be-vagy-magyarázd-meg" elv) –
ideális helyzet: érdemi, átfogó és nyilvános reakciók 
(lásd pl. az ír gyakorlatot)



Kormányzati reakciók IFI 
jelentésekre, ajánlásokra (elmúlt 
évek átlagában)



Záró gondolatok, kitekintés

 Biztató jelek, anekdotikus példák az FFI-k pozitív szerepére 
- graduális fejlesztési lehetőségek a jelenlegi 
szupranacionális jogi keretek között 

 Kormányzati példák: kiszámítható finanszírozás; írásos 
együttműködési megállapodás az adat hozzáféréshez;  intézményes 
párbeszéd erősítése (pl. rendszeres nyilvános kormányzati reakciók 
FFI jelentésekre)

 FFI példák: egyértelműbb endorsement eljárásrend, innovatív 
elemzések (pl. fenntarthatósági vizsgálatok, hatáselemzések) 

 Megerősített uniós jogosítványok: 2017 decemberi 
bizottsági javaslat a “Fiscal Compact” irányelvre

 Folyamatban lévő Six-pack/Two-pack értékelés (review 
clause alapján) – részletes helyzetelemzés + lehetőség 
módosítási javaslatokra (az új biztosi testület döntése 
alapján)



Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!

Bizottsági FFI-tanulmány: "Independent Fiscal 
Institutions in the EU Member States: The Early 
Years." European Economy Discussion Papers 
2017/67. sz. (weblink: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dp_067_
en.pdf
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