Szakolczai György*
A MAGYAR KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLY
HELYREÁLLÍTÁSÁNAK KÍSÉRLETE**
Ez a cikk szorosan kapcsolódik e szerzõ korábbi publikációihoz. (Szakolczai, 2005a, 2005b,
2005c, 2005d, 2006a, 2006c, 2006d, 2006f, 2006f, 2007b, 2007c, 2007d, 2008a, 2008b, 2009).
Valamennyi munka egy nagyobb kutatási projekt része, amelynek célja a magyar gazdaság
egyensúlyi fejlõdési pályájának, tehát olyan növekedési útjának felírása, amely lehetõvé teszi a
jelenlegi egyensúlyhiány megszüntetését és a magyar gazdaság egyensúlyi fejlõdési pályára
állítását.
E tanulmány, noha egyenes folytatása a korábbiaknak, mégis alapvetõ mértékben tér el tõlük. Egyrészt megváltozott a helyzet. Évekkel ezelõtt még bizonyítani kellett a súlyos egyensúlyzavarok fennállását, ma ez már közhely. Évekkel ezelõtt még követelni kellett korrekciójuk
megindítását, mára már megindult a korrekció. Évekkel ezelõtt még csak részben rövid és késõi, közel másfél évvel a tárgyév lezárása után megjelenõ éves statisztikai adatsorokra lehetett
támaszkodni. Noha a nemzeti számlák rendszeres éves kiadványai most is csak a tárgyévet
közel másfél évvel követõen jelennek meg (KSH, 2008a), ma már a tárgyévet követõ év szeptemberében rendelkezésre állnak a legfontosabb éves nemzetgazdasági mérlegadatok (KSH,
2008b), és elkészültek a kormányzat nem pénzügyi számláinak 1996-ig visszamenõ idõsorai is
(KSH, 2008c). Mi több, rendszeressé vált a negyedéves adatok közlése is, és a negyedév befejezõdése után alig két, illetve három hónappal elérhetõk a termelés és felhasználás (KSH, 2008d),
illetve a kormányzati szektor (KSH, 2009) negyedéves elõzetes adatai. Sokat fejlõdött a rendel-
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Ez a cikk az ÁVF-en, 2008. november 11-én, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett
tudományos konferencia Jogi és gazdasági esettanulmányok szekciójában elhangzott, A magyar
gazdaság alapvetõ problémái, a követendõ gazdaságpolitika és a civil- és nonprofit szervezetek
címû elõadás második részének véglegesített, írásba foglalt és a legfrisebb adatokkal, valamint az
ezeken alapuló elemzéssel kiegészített változata. A táblázatok itt, helyhiányában, nem közölhetõek,
de megtalálhatóak e cikk szövegével együtt az ÁVF honlapján,
a http://www.avf.hu/tanarok/szakolczai/ weblap A/45, tételeként. A teljes elõadás szövegét és
táblázatait a Pénzügyi Szemle is közli (Szakolczai 2009). A szerzõ ezúton köszöni meg Anwar
Klárának és Lehmann Annának az adatokkal és ezek értelmezésével, Kõmûves Józsefnek pedig a
számítástechnikai feladatok megoldásával kapcsolatos segítséget, továbbá Csaba Lászlónak és
Gyõrffy Dórának  a szokásos fenntartásokkal  a kézirattal kapcsolatos megjegyzéseiket.
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kezésre álló elméleti apparátus is. A legújabb kutatási eredmények (Alesina és Ardagna, 1998),
(Ardagna, 2004), valamint (Benczes, 2008) és az utóbbi mûben megadott irodalom alapján ma
már nagyobb biztonsággal tudjuk megítélni, hogy a stabilizációs intézkedések tartós sikert ígérnek-e vagy sem. Végül megjelent egy rendkívül alapos, részletes elemzés a magyar költségvetés 20002006. évi alakulásáról is (Ohnsorge-Szabó és Romhányi, 2008).
Ez a cikk az itt leírtaknak megfelelõen nem az egyensúlyzavarok meglétének bizonyítására
és nem annak elemzésére törekszik, hogy ezek közül melyik tekinthetõ fontosabbnak, hanem
elõször a hosszú távú tendenciáknak, vagyis az egyensúlyzavarok kialakulásának, majd az egyensúly helyreállítási kísérletének elemzésére. Az elõbb felsorolt újabb adatok alapján egyaránt
nyomon lehet követni az évtizedes, hosszú távú tendenciákat és a legutóbbi két évben bekövetkezett változásokat. S,õt legalább feltételes jellegû elõzetes következtetéseket lehet levonni
ezek értékelését illetõen is. Az itt közölt elemzésnek ez a legfontosabb célja. Az, hogy ennek a
cikknek ez a célja, nem jelenti azt, hogy e sorok írója föladta volna azt a nézetét, hogy a problémák legfontosabbika a foglalkoztatás alacsony színvonala, hogy a nemzetközi folyó fizetési
mérleg hiánya és a belföldi megtakarítás alacsony szintje súlyosabb probléma még a költségvetés hiányánál is, és hogy a teendõk legfontosabbika a gazdasági problémák megoldatlanságért elsõsorban felelõs politikai, társadalmi és erkölcsi problémák rendezése lenne. Nem lehet azonban mindig a legfontosabbal foglalkozni, és nem helyteleníthetõ, ha ennek a cikknek más a tárgya.
A most rendelkezésre álló adatok három területen teszik lehetõvé az elemzést: az alapvetõ
általános összefüggések, a kormányzati pénzügyek, valamint a külkereskedelem és a nemzetközi pénzügyek területén. E szerzõ a fentiekben idézett publikációival összhangban azt a nézetet képviseli, hogy a hazai gazdasági problémák legfontosabbika a foglalkoztatás alacsony színvonala, továbbá hogy a nemzetközi folyó fizetési mérleg hiánya és a belföldi megtakarítás
alacsony szintje súlyosabb kérdés a költségvetés hiányánál is, végül, hogy a teendõk legfontosabbika a gazdasági problémák megoldhatatlanságért elsõsorban felelõs politikai, társadalmi és
erkölcsi problémák rendezése lenne. E cikk mégis csupán a magyar kormányzat pénzügyi helyzetével, a költségvetés hiányával, a költségvetési egyensúly helyreállításának kísérletével, valamit e kísérlet értékelésével foglalkozik, és a többi kérdés elemzése más írásokra marad. Hangsúlyoznom kell a következtetések elõzetes jellegét és a további idevágó munka elvégzésének
feltétlen szükségességét.

A kormányzat bevételei
A kormányzat pénzügyi helyzetének elemzését, amint erre már utaltunk, az teszi lehetõvé,
hogy a KSH közölte a kormányzat nem pénzügyi számláinak 19962006. évi adatait (KSH,
2008c), és negyedéves rendszerességgel közöl egyes kiemelt fontosságú kormányzati adatokat
is (KSH, 2009). Tekintettel arra, hogy ezek a 12 éves összehasonlítható idõsorok eddig még
soha sehol nem jelentek meg, célszerûnek látszik ezeknek az adatoknak a bemutatása is (l. **
jegyzet és az ott megadott weblap). A kormányzat jövedelemelosztását, tehát elsõsorban a bevételi oldalt az 19962001. évekre az 1/a. táblázat közli. A jelölések nem voltak beilleszthetõk
az 1/a. táblázatba, és ezért ezeket külön kellett megadnunk a Jelölések az 1/a. táblázathoz megnevezésû segédtáblában. Ugyanezeket az adatokat a 20022007. évekre az 1/b. táblázat tartalmazza. Magukkal az alapadatokkal kapcsolatban most csak a következõket kell leírnunk.
A táblázatok elsõ két sorában szerepel a bruttó hazai termék és a bruttó nemzeti jövedelem,
ezeket a késõbbiekben összehasonlítási alapként fogjuk felhasználni. A késõbbi értékelés szempontjából nagyon fontos a fizetett kamat és a tulajdoni jövedelmek egyenlege, amelynek legfontosabb tétele nyilván a fizetett kamat. A fizetett kamat mindvégig nõtt, de nem meredeken,
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értéke 1996-ban közel 700 milliárd, 2007-ben már több mint 1000 milliárd volt, de ez a növekedés nem olyan mértékû, hogy ez okozta volna a kormányzat pénzügyi helyzetének romlását.
A kapott társadalombiztosítási hozzájárulásokat ezekben a táblázatokban szembeállítjuk a
pénzbeni társadalmi juttatásokkal és közöljük e két tétel egyenlegét. Ez az egyenleg nem szerepel a nemzetgazdasági mérlegrendszerben, és a két tétel szembeállítása nem is egészen logikus,
mert a kapott társadalombiztosítási hozzájárulásoknak elvben nem csupán a pénzbeni, hanem a
természetbeni társadalmi juttatások nagy részét is fedezniük kellene. E két tétel egyenlegének
alakulása mégis nagyon jól mutatja a kormányzat pénzügyi helyzetének változását. Ez az egyenleg 1996-ban +17 milliárd forint volt, vagyis  nemzetgazdasági szinten  elhanyagolható, de
mégis pozitív érték, ezt követõen jelentõs pozitív értékre nõtt, 2002-tõl kezdve azonban negatív, ez a negatív érték 2006-ban volt a legnagyobb, több mint 550 milliárd forint, és még a
2007. évi érték is kereken 400 milliárd forint volt. Ennek a tételnek a nagysága eleve kétségessé teszi a kormányzat által kapott, tehát a háztatások és a vállalkozások által fizetett társadalombiztosítási hozzájárulások csökkentésére vonatkozó javaslatok megalapozottságát, de nyilván fölveti a kiadások visszafogásának gondolatát is.
Végül fölhívjuk a figyelmet az egyéb folyó transzferek egyenlegére; ez a tétel is nagyon jól
mutatja a kormányzat pénzügyi helyzetének változását. Ez az egyenleg 1996-ban kereken +14
milliárd forint volt, vagyis  nemzetgazdasági szinten  ugyancsak jelentéktelen, de mégis
pozitív érték, 1997-ben gyakorlatilag zérus, ettõl kezdve azonban évrõl-évre növekvõ negatív
érték, amely 2007-ben elérte a kereken 510 milliárd forintot. Ez a tétel és ennek nagysága
láttán azonnal felvetõdik a kérdés, hogy ugyan mibõl is tevõdik össze a kormányzat által fizetett egyéb folyó transzfereknek ez az óriási értéke, mert ezek nagysága 1996-ban még csak 93
milliárd volt, és elmaradt a kapott folyó transzferek mögött, ez az érték azonban 2007-re 669
milliárdra nõtt, azaz meghétszerezõdött, és értéke  amit erre már rámutattunk  510 milliárddal haladta meg a kapott transzferek értékét. A KSH  sajnos  nem közli ennek a tételnek a
részletezését, azaz összetételét.
Ha összeadjuk a három kiemelt tételt; a fizetett kamatokat, a pénzbeni társadalmi juttatásoknak a kapott társadalombiztosítási hozzájárulásokkal szembeni többletét és az egyéb folyó
transzfereknek az egyenlegét, 2007-ben mintegy 1,9 ezer milliárd forintot kapunk az 1996. évi
valamivel több mint 700 milliárd helyett. A negatív érték növekedésének, vagyis a helyzet
romlásának legnagyobb része a kapott társadalombiztosítási hozzájárulások és a pénzbeni társadalmi juttatások különbségére, valamint az egyéb folyó transzferek egyenlegére jut, mert
hiszen a fizetett kamatok összege már 1996-ban megközelítette a 700 ezer milliárd forintot,
amint ezt az elõbb bemutattuk. E számok alapján tehát be lehet azonosítani a kormányzat pénzügyi helyzete meredek romlásának legfontosabb okait. Végül a táblázat utolsó sora a nemzetgazdasági mérlegrendszer definíciója szerinti rendelkezésre álló jövedelem. Ebbõl már le vannak vonva a nagy negatív tételek, joggal, mert a kormányzat nem rendelkezik ezekkel az összegekkel, hiszen szerzõdés, illetve törvény kötelezi a kormányzatot ezek kifizetésére, ami természetesen nem jelenti ezt, hogy ezek a kormányzati kötelezettségek ne lennének módosíthatók.

A kormányzat jövedelemfelhasználása
A kormányzat jövedelemfelhasználását és tõkeszámláit az 19962001. évekre a 2/a. táblázat mutatja be. Ezek az idõsorok sem jelentek még eddig ebben a formában és teljes egészükben, tehát indokolt a közlésük. Az egyes tételek megnevezését ez esetben is külön kell megadnunk a Jelölések a 2/a. táblázathoz megnevezésû segédtáblázatban. Végül ugyanezek az adatok a 20022007. évekre vonatkozóan a 2/b. táblázatban szerepelnek.
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E táblázatok elsõ két sorában, mintegy összehasonlítási alapként ez esetben is a bruttó hazai
termék és a bruttó nemzeti jövedelem szerepel, a harmadik sorban pedig a kormányzat rendelkezésre álló jövedelme, amely ennek a táblázatnak a tulajdonképpeni kiinduló értéke. A táblázat ezt követõ sorai a kormányzat egyéni fogyasztási kiadásait, vagyis a természetbeni társadalmi juttatásokat, a közösségi fogyasztási kiadásokat és e kettõ összegét, a kormányzat összes
végsõ fogyasztási kiadását mutatják be. A megtakarítás  a magyar esetben a negatív megtakarítás vagyis a végsõ fogyasztási többletkiadás  a kormányzat rendelkezésre álló jövedelmének
és összes végsõ fogyasztási kiadásának a különbsége.
A táblázatnak ezek az adatai fontos következtetésekre vezetnek, és fontos problémákat vetnek fel. Mindenekelõtt a negatív megtakarítás, vagyis a kormányzat végsõ fogyasztási többletkiadása 1996 és 1999 között nõtt, majd meredeken csökkent, és mélypontját 2000-ben érte el
200 milliárd forintot alig meghaladó értékkel. Ezt követte a nyilvánvaló belpolitikai meggondolások által diktált nagy végsõ fogyasztási többletkiadás ötéves idõszaka, és a végsõ fogyasztási többletkiadás már 2002-ben 3,3-szorosa, a csúcsponton, 2006-ben pedig 8,3-szorosa volt a
2000. évinek. Ez a kormányzati végsõ fogyasztási többletkiadás azonban 2007-re, egyetlen év
alatt, kereken 1700 milliárdról alig több mint a felére, 888 ezer milliárdra, az elõzõ évi értéknek
alig 52,1 százalékára csökkent. Joggal vetõdik fel ismét az a kérdés, hogy ha ez a többletkiadás
egyetlen év alatt gyakorlatilag a felére volt csökkenthetõ, akkor egyáltalán szükség volt-e, bármikor és bármilyen meggondolások alapján, ekkora végsõ fogyasztási többletkiadásra. A válasz aligha lehet más, mint hogy ez a többletkiadás nemcsak megengedhetetlen volt, hanem
egyben megindokolhatatlan is, a nyilvánvaló belpolitikai, választási meggondolások ugyanis
szerintem nem tekinthetõk elfogadható indoknak.
Még fontosabb következtetésekre jutunk, ha megnézzük, hogyan is lehetett elérni ezt a szinte hihetetlen mértékû csökkenést. A 2006. és 2007. évi értékeket egybevetve láthatjuk, hogy e
két év között az egyéni fogyasztási kiadások alig csökkentek, a közösségi fogyasztási kiadások
nõttek és a kormányzat végsõ fogyasztási többletkiadásának csökkenése szinte teljes egészében a kormányzat rendelkezésére álló jövedelme meredek növekedésének volt a következménye. A kormányzat rendelkezésre álló jövedelme egyetlen év alatt valamivel több mint 750
milliárddal, a 2006. évi érték 20,3 százalékával nõtt.
Ez az eredmény indokolttá teszi az 1/b. táblázatban közölt számok alaposabb tanulmányozását. E számokból azt láthatjuk, hogy meredeken nõtt a kormányzatnak a termelési és importadókból, valamint a társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevétele, az elõbbi egy
év alatt 415 milliárddal, azaz a 2006. évi érték 16,5 százalékával, az utóbbi pedig 468 milliárddal, azaz a 2006. évi érték 15,6 százalékával. A kormányzat végsõ fogyasztási többletkiadásai
tehát döntõ részben a bevételek növelésével voltak csökkenthetõk, mégpedig ilyen drámai mértékben, a 2006. évi értéknek alig több mint felére.
Ezek a tapasztalatok a legteljesebb ellentétben állnak mind a nemzetközi irodalom, mind a
kormánypártokhoz közel álló ideológusok, mind pedig az ellenzék érvelésével. A nemzetközi
irodalom (lásd Benczes, 2008 és az ott megadott források) legnagyobbrészt úgy érvel, hogy
csak a kiadáscsökkentõ stabilizáció ígér sikert, a bevételnövelõ nem, noha e tekintetben nem
konzekvens, mert Benczes az általa megadott irodalom alapján sikeres bevételnövelõ stabilizációkról is beszámol. Ez a siker viszont  döntõ részben, rövidesen látni fogjuk, hogy milyen
részben  bevételnövelõ jellegû stabilizáció eredménye volt, tehát ellentétes volt Benczes és az
általa idézett irodalom ajánlásaival. A kormánypártokhoz közelálló ideológusok (Bokros  Bauer
 Csillag  Mihályi, 2006), (Csillag  Mihályi, 2006), (Bokros, 2007), (Muraközy, 2007a),
(Mihályi, 2008) ugyanakkor a közületi és mindenekelõtt a jóléti kiadások csökkentésében és a
jóléti állam leépítésében látják az egyedüli lehetséges megoldást. Ezt az elgondolást e sorok
írója folyamatosan támadta (Szakolczai, 2000b, 2006c, 2007a, 2008c, 2008d). A tények azt
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mutatják, hogy a kormányzat végsõ fogyasztási kiadásai 2006 és 2007 között alig 56 milliárddal, a 2006. évi érték 1,0 százalékával csökkentek, ami mindennek nevezhetõ, csak éppen a
jóléti állam radikális lebontásának nem. A jóléti állam radikális lebontása tehát ezek szerint
nem látszik lehetségesnek, vagy legalábbis nem látszik könnyen megvalósíthatónak. Végül az
ellenzék propagandájának központjában a társadalombiztosítási hozzájárulás radikális csökkentése áll, márpedig ez, amint az elõbb bemutattuk, 2006 és 2007 között 456, azaz majdnem
félezer milliárddal, 15,6 százalékkal nõtt. Ez bizony azt mutatja, hogy a  legalábbis nagyrészt
 bevételnövelésen alapuló stabilizáció sikeres lehet, a jóléti államot nem kell lerombolni és a járulékcsökkentés szlogenjét el kell ejteni, ami e sorok írója szerint a józan ész diadala az ideológiák
fölött. Ez idáig természetesen csupán az eddigi számok alapján levonható elõzetes következtetés,
amelyet még ki kell egészíteni további számokkal és az azokon alapuló további elemzéssel.
A most tárgyalt 2/a. és 2/b. táblázat ezt követõ sorai a felhalmozás alakulását tárgyalják. A kapott
és fizetett tõketranszferek, valamint ezek egyenlege itt, háttérinformációk hiányában, nem tárgyalható. A bruttó állóeszköz-felhalmozás és a készletváltozás fogalma nem igényel magyarázatot, a
bruttó és nettó tõkefelhalmozás fogalma azonban nem szerepel a nemzeti számlák rendszerében. A
bruttó tõkefelhalmozás a bruttó állóeszköz-felhalmozásnak, a készletváltozásnak és a nem termelt
nem pénzügyi eszközök beszerzése és eladása egyenlegének összegével egyenlõ, a nettó tõkefelhalmozás pedig ennek az értékcsökkenés levonása után megmaradó értéke.
Ezek a számok nemcsak a most tárgyalt stabilizáció, hanem az egész 1996 utáni gyakorlat
legsúlyosabb árnyoldalát mutatják be, amivel már az elõbb, a nemzetgazdasági adatok elemzése során is foglalkoztunk. A nettó tõkefelhalmozás 1996 és 2000 között eléggé nagy abszolút
értékû negatív szám volt. A 2000. évi érték még mindig negatív volt, de már alig különbözött
zérustól, és zérustól alig különbözõ értékeket találunk 2003-ban és 2004-ben is. Az egész vizsgált idõszakon belül tehát csak 2002-ben, valamint 20052007-ben volt pozitív nettó tõkefelhalmozás. Ez a helyzet teljességgel tarthatatlan, mert a kormányzati szektor nettó tõkefelhalmozásának nem negatívnak, hanem pozitívnak, a GDP 35 százalékával egyenlõnek kellene
lennie. Teljességgel megengedhetetlen az is, hogy a stabilizáció elsõsorban a nettó tõkefelhalmozás már eleve megengedhetetlenül alacsony értékét csökkentse. E tekintetben teljes mértékben egyet kell értenünk a Benczes (2008) által idézett nemzetközi irodalommal, amely szerint a
beruházások csökkentésére felépülõ stabilizáció nemcsak hogy nem lehet tartós, hanem nyilván ellentétes a gazdaság és társadalom hosszú távú érdekeivel.
E táblázatok kapcsán még három kiegészítõ kérdést kell megtárgyalnunk. Az egyik, hogy
vajon tartósnak bizonyulhat-e az ilyen stabilizáció. Ez a kérdés sohasem lesz megválaszolható.
2007-ben még nem volt, illetve az Egyesült Államokban is csak éppen az év végén kezdõdött el
a pénzügyi válság, és 2008-ban, az év legvégétõl eltekintve, még nem ez határozta meg a hazai
közgondolkozást. Ma már a világ egészében is és nálunk is ez a domináns probléma, és most
már sohasem lehet megmondani, hogy mi lett volna 2008-ban és késõbb, ha nem lett volna
nemzetközi pénzügyi válság és depresszió, vagyis, hogy mi lett volna az ilyen esetben a 2007.
évi stabilizációs eredmények következménye és folytatása. Meg kell állnunk a 2007. évi vitathatatlan siker megállapításánál, mert a kormányzat végsõ fogyasztási többletkiadásának felére
csökkenése vitathatatlan siker, és ez a siker nem jelentéktelen. A másik kiegészítõ kérdés, hogy
mi volt ez évben  tehát 2007-ben  a kiadáscsökkentés szerepe, és hogy nem lett volna-e vagy
nincs-e lehetõség a kiadások további csökkentésére. E kérdés tárgyalására azonnal rátérünk.
Végül e táblázat kapcsán foglalkoznunk kell a táblázat utolsó soraiban közölt legfontosabb
összefoglaló számok tárgyalásával. 2006 és 2007 között az összes bevétel 1278 milliárddal,
azaz 12,6 százalékkal, az összes kiadás 290 milliárddal, azaz 2,3 százalékkal nõtt, és ezek
eredõjeképpen a számított összes hitelfelvétel 946 milliárddal, 42,9 százalékkal csökkent. Ez
ismét a nagyrészt a bevételnövelésre felépülõ stabilizáció reális lehetõségére utal, amit azon-
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ban e sorok írója szerint ki kell egészíteni a valóban fölösleges kiadások radikális csökkentésével. Erre a költségvetés-készítés rendjének módosítása útján minden bizonnyal megvan a lehetõség (lásd Gyõrffy, 2007, elsõsorban a 6. fejezet). Nagy a valószínûsége, hogy ha az eddig leírt
bevételnövelés a valóban fölösleges kiadások megszüntetésével együtt, amire a vizsgált idõszakban nem került sor, akkor ez, nagyobb strukturális változások nélkül, lehetõvé teszi a költségvetés egyensúlyának helyreállítását. Az a kérdés azonban újra, mindenképpen és nagy súllyal
felmerül, hogy ha az egyensúly helyreállítása terén ilyen gyorsan ilyen látványos eredményeket lehetett elérni, akkor miért és hogyan kerülhetett egyáltalán sor az egyensúly olyan mértékû
megbontására, mint amilyen mértékben ez megtörtént. A nyilvánvaló válasz a belpolitikai és
választási szempontok dominanciája a gazdaság igényeivel szemben, sõt a gazdasági meggondolások kárára, amit azonban nem lehet eléggé helyteleníteni.

Az adózás mértéke és a kiadások struktúrája
Az abszolút számok elemzésérõl térjünk át a bruttó hazai termék százalékában kifejezett
viszonyszámok elemzésére, az értékeket a kormányzat jövedelemelosztására vonatkozóan a 3/
a. és/3/b. táblázat tartalmazza.
Az elsõ sorban itt is a bruttó nemzeti jövedelem szerepel, de most a bruttó hazai termék
százalékában. A kettõ közti különbség jelentõs, de a problémáknak  vagy legalábbis a most
felmerült akut problémáknak  mégsem ez az oka, mert a 2007. évi igen alacsony, 93,1 százalékos érték pontosan megegyezik a korábbi legalacsonyabb, 2001. évi 93,1 százalékos értékkel.
Azt viszont egyértelmûen láthatjuk, hogy 2006 és 2007 között a termelési és importadók a GDP
0,6 százalékával, a folyó jövedelem- és vagyonadók a GDP 0,9 százalékával, a kapott társadalombiztosítási hozzájárulások pedig a GDP 1,0 százalékával nõttek, és elsõsorban ezek következtében a GDP 1.9 százalékával nõtt a kormányzat rendelkezésre álló jövedelme. Mindez
azonban  az itt közölt számok szerint  nem jelent túladóztatást és nem jelenti az adózás
szintjének növelését, hanem csupán a korábbi helyzet visszaállítását. A termelési és importadóknak a GDP százalékában kifejezett 2007. évi értéke megegyezik a 2001. évivel, a folyó
jövedelem- és vagyonadók így számított értéke ugyancsak a 2001. évivel és a kapott társadalombiztosítási hozzájárulások értéke ismét a 2001. évivel. Nem az adózás növelésérõl, hanem
az adózás 2001. évi mértékének, vagy talán az adózási fegyelem 2001. évi  már ekkor sem
kiemelkedõen nagy  mértékének helyreállításáról volt tehát szó 2007-ben. Az itt közölt számok
megerõsítik más korábbi következtetéseinket is. A fizetett kamatok értéke a GDP százalékában
kifejezve 2007-ben pont ugyanannyi volt, mint 1996-ban, 4,0 százalék, de nem elhanyagolható a
fizetett egyéb folyó transzfereknek, illetve az egyéb folyó transzferek egyenlegének 2003 és 2007
közötti 0.7, illetve 0,8 százalékos növekedése sem. Ennek okát itt nem tudjuk megadni, de ez a tétel
a költségvetési helyzet egészének szempontjából távolról sem jelentéktelen.
Nem kevésbé fontosak azonban a kormányzat jövedelemfelhasználásának és tõkeszámláinak, vagyis a kiadási oldalnak a GDP százalékában kifejezett értékei, a számokat a 4/a. és 4/b.
táblázat mutatja be. E számok szerint a bevételnöveléshez, vagyis a kormányzat rendelkezésre
álló jövedelmének növeléséhez kiadáscsökkentések is járultak, még ha ez a csökkentés nem
vagy alig mutatkozott is meg az abszolút értékeket bemutató táblázatokban, mert a kiadások
nagyrészt relatív értelemben, a GDP-hez viszonyítva csökkentek. Ez tehát annyiban módosítja
az eddigi következtetéseket, hogy a bevételek növelése és a kiadások csökkentése együtt vezetett a költségvetés pozíciójának egy év alatti látványos javulásához. A legérdekesebb azonban,
hogy e számok szerint itt sincs szó másról, mint a korábbi, 2001. évi helyzet helyreállításáról,
sõt még csak nem is teljes, hanem csak részbeni helyreállításáról. 2006 és 2007 között a termé-
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szetbeni társadalmi juttatások vagy más megnevezés szerint a kormányzat egyéni fogyasztási
kiadásai 1,2, a kormányzat közösségi fogyasztási kiadásai 0,5 és e kettõ összegeként a kormányzat végsõ fogyasztási kiadásai 1,7 százalékponttal csökkentek. A természetbeni társadalmi juttatások azonban még így is magasabbak 20002001. évi értéknél és csak árnyalatnyival
maradnak el az 19961999. évi érték mögött. Ennek megfelelõen, akárcsak az adózás esetében,
nincs szó valami újról, hanem csak a 20002001. évi helyzet helyreállításáról. Ez tehát semmiképpen sem a jóléti állam leépítése, hanem csupán a 20022006. évi, felelõtlennek joggal minõsíthetõ és nyilvánvaló módon belpolitikai indíttatású többletkiadás leépítése. Csupán a közületi fogyasztás az, amelynek százalékos aránya elmarad a 20002001. évitõl, ez az elmaradás
azonban ez esetben sem nagymértékû, és részletelemzést igényelne, hogy ez a megtakarítás
milyen tételekbõl ered.
Össze kell azonban vetni ezeket a számokat a pénzbeni társadalmi juttatásoknak a 3/a. táblázatban közölt értékeivel. Ezek a pénzbeni juttatások a GDP százalékában 2002 és 2007 között
folyamatosan nõttek, sõt tovább nõttek 2007-ben is. A kormány tehát a stabilizációt  az adóbevételek növelése mellett  elsõsorban a természetbeni társadalmi juttatások csökkentésére építette fel úgy, hogy a pénzbeni társadalmi juttatások részarányát nem csökkentette, hanem növelte. E sorok írója ezzel az irányzattal nem tud egyetérteni. Határozottan úgy vélem  még ha
ezzel a nézetemmel az irodalom nagy része nem is ért egyet , hogy az egyensúly helyreállításának helyesebb eszköze lett volna a természetbeni társadalmi juttatások kisebb mértékû csökkentése, a csökkentés kiterjesztése a pénzbeli társadalmi juttatásokra is, sõt az olyan eljárás,
hogy a csökkentést elsõsorban a pénzbeni társadalmi juttatások viseljék. Ezek 2007. évi értéke
 a GDP 15,2 százaléka  megegyezik a 2001. évi csúcsértékkel  ugyancsak a GDP 15,2
százaléka , és szignifikáns mértékben magasabb az 19962000. évi értékeknél. Ennyire összevont adatok minõsítése nyilván problematikus, a zsebbe juttatott pénz reálértékének csökkentése azonban szerintem  akár még a nyugdíjak és a gyermekes családoknak adott juttatások
esetében is  kevésbé romboló, mint az egészségügyi, szociális és kulturális rendszer fenntartására juttatott összegek csökkentése. Emellett a zsebbe juttatott pénzek fenntartása esetén  szembeállítva ezt a jóléti intézmények sorvasztásával  inkább vethetõ fel a szavazatvásárlás vádja.
Ezek a meggondolások alaposabb elemzést igényelnek, de  elsõ megközelítésben  nem látszanak megalapozatlannak.
Áttérve a tõkeszámlák adataira, a tõketranszferek elemzésére  a háttéradatok ismerete nélkül  nem vállalkozhatunk, a bruttó és nettó tõkefelhalmozás adatai azonban joggal minõsíthetõk döbbenetesnek, még ha ennek a szónak a használata tudományos igényû dolgozatban szokatlan is. A nettó tõkefelhalmozás 1996 és 2001 között mindvégig negatív volt, még ha abszolút értékben csökkenõ is. 2001-re sikerült elérni a gyakorlatilag zérus értéket, a 2002. évi pozitív szám után viszont a 20032004. évi érték tizedszázaléknyi pontossággal zérus. Csak három
évben, 2002-ben, 2005-ben és 2006-ban volt a GDP 1 százaléka körüli pozitív nettó tõkefelhalmozás, noha ennek legalacsonyabb elfogadható értéke  amint erre már utaltunk  a GDP 35
százalékára tehetõ. Ez újólag megerõsíti, hogy 2007-ben a stabilizáció egyik fõ eszköze a már
eleve megengedhetetlenül alacsony szintû bruttó és nettó tõkefelhalmozás csökkentése volt.
Ezek a számok nem igényelnek további kommentárt, ez a nemzet jövõjének aláásása.

A redisztribúció mértéke
A legfontosabb azonban a táblázat utolsó sorainak az elemzése. Köztudott, hogy a Bokroscsomag nagymértékben leszállította a költségvetési bevételeknek a GDP-n belüli hányadát,
hogy ezután, az egész 19962006-os idõszakban, nagy volt a különbség a bevételek és a kiadá-
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sok hányada között, és hogy ez a különbség  amint erre elsõsorban Gyõrffy (2005) mutatott rá
 a választási években, 1998-ban, 2002-ben és 2006-ban volt a legnagyobb. Ezt egyértelmûen
megerõsítik az itt közölt számok is. Az irodalom azonban lényegesen kevésbé hangsúlyozza,
hogy a kiadások hányada folyamatosan és nagymértékben, a GDP százalékában kifejezve több
mint 5 százalékponttal csökkent 1996 és 2001 között, és ez lehetõvé tette volna az egyensúly
helyreállítását, ha ezt nem kísérte volna a bevételek hányadának gyakorlatilag ezzel azonos
mértékû csökkenése. Ez  az irodalomban általánosan képviselt felfogással ellentétben  arra
utal, hogy ha nem érvényesült volna az állam és az állami bevételek leépítése melletti propaganda hatása, már régen helyre lehetett volna állítani és fenn is lehetett volna tartani a költségvetés egyensúlyát. Az állami bevételek megfelelõ szintjének fenntartása természetesen nem
jelenti az adó- és járulékfizetési rendszer változatlan struktúrájának fenntartását; valószínû,
hogy az állami bevételek megfelelõ szintje a forgalmi adók nagyobb és esetleg más adónemek
kisebb súlyával könnyebben érhetõ el.
Ugyanezen számok alapján e sorok írója nagyon határozott és az irodalom nagyobb részével
ellentétes, de többek, így Antal László (2007), Csaba László (2005, 2006, 2007) és Kornai
János (1992) nézeteivel konzisztens tételt merészel megfogalmazni. Antal kifejezetten kimondja,
hogy kérdésesnek tartom, hogy egy már kiépült, történelmi hagyományokkal rendelkezõ és
megszokott társadalombiztosítási rendszerbõl vissza lehetne vonulni egy sokkal szûkebb szociális juttatási rendszerre, mert ez az egyenlõtlenségek és a szociális feszültségek ugrásszerû
növekedését idézné elõ[,] vagyis Magyarország számára ez a kapu nincsen nyitva. (Antal,
2007: 53.) Kornai is kifejezetten leírja, hogy egy dolog abban dönteni, hogy adjon-e az állam
olyan jogot polgárainak, amelyet azok nem élveztek, és más dolog arról határozni, hogy egy
szerzett és megszokott dolgot elvegyenek. [ ] A történelmi fejlõdés forog az egyik irányban,
de nem tud hasonlóképpen visszafelé forogni. (Kornai, 1992: 508.) Csaba nem fogalmaz ilyen
határozottan, de amikor az átalakult országokat négy csoportba sorolja (Csaba, 2007: 266),
leírja, hogy a csoportok inkább a hosszú távú pályafüggõség, semmint az egyes idõszakok
ideológiai hitvallása mentén jöttek létre (uo., 278.), továbbá hogy kicsi az esélye annak  bár
Szlovákia példázza, teljesen sohasem zárható ki , hogy egy ország átkerüljön az egyik kategóriából a másikba (uo., 267.). Ez is a múlt meghatározó szerepének és a már elért vívmányok
elvételével kapcsolatos akadályoknak az elismerése.
Úgy látszik tehát, hogy e sorok írója nem áll egyedül, amikor azt a nézetet képviseli, hogy az
ország történelmi hagyományai és közvéleménye valósággal elkerülhetetlenné teszik egy 50
százalék körüli redisztribúciós hányad fenntartását. Ennél szignifikáns mértékben alacsonyabb
érték a vizsgált idõszakon belül csak 2000-ben és 2001-ben található, ez az érték sem volt ennél
sokkal alacsonyabb, és még ez sem bizonyult fenntarthatónak. Úgy látszik tehát, hogy az egyensúly és a megfelelõ társadalmi közérzet csak az összes bevétel és az összes kiadás 50 százalék
körüli szintjén, vagyis nagyjából a jelenlegi szinten állítható helyre és tartható fenn. A vizsgált
12 év számai félreérthetetlenül erre utalnak.

A kormányzat végsõ fogyasztási többletkiadása
Az eddigi elemzés legfontosabb számait  az áttekintés megkönnyítésére  az 5/a. és 5/b.
táblázat mutatja be az 19962001., illetve a 20022007. évekre, a jelölések értelmezése pedig
a Jelölések az/5/a. táblázathoz megnevezésû segédtáblázatban található meg. Az adatoknak
ezt az átcsoportosítását elsõsorban az teszi szükségessé, hogy a nemzeti számlák rendszere a
kormányzati szektor által a háztartási szektornak adott juttatások egy részét  joggal  a rendelkezésre álló jövedelem meghatározása elõtt, más részét pedig a rendelkezésre álló jövedelem
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meghatározása után számolja el. Amint erre már utaltunk, ennek az az oka, hogy amit a kormányzati szektornak jogszabályok szerint kell juttatnia a háztartási szektornak  pénzbeni társadalmi juttatások, nyugdíjak, a gyermekes családoknak adott támogatások stb. , azzal a kormányzati szektor már nem rendelkezik, azzal már a jogszabályok rendelkeztek. Ez a meggondolás reális, még akkor is, ha a jogszabályok megváltozathatók. Minthogy azonban mindkét
tétel a kormányzati szektor által a háztartási szektornak adott juttatás, célszerû ezek együttes,
egymás melletti és összevont bemutatása is. Az ezt lehetõvé tevõ módon csoportosított adatokat mutatják be ezek a táblázatok.
Az elsõ sorokban itt is a bruttó hazai termék, a bruttó nemzeti jövedelem és a rendelkezésre
álló jövedelem értékei találhatók meg. Az ezt követõ két sor a pénzbeni társadalmi juttatásokat
és a természetbeni társadalmi juttatásokat vagy más néven a kormányzati szektor által finanszírozott egyéni fogyasztási kiadásokat mutatja be. Az elõbbinek nem forrása, az utóbbinak viszont forrása a kormányzati szektor rendelkezésre álló jövedelme, de mégis e kettõ együtt 
tehát a táblázat hatodik sorában megjelenõ pénzbeni és természetbeni társadalmi juttatások
összesen  az, amit a kormányzati szektor a háztartási szektornak juttat. A kormányzati szektor
rendelkezésre álló jövedelme a forrása viszont a hetedik sorban megjelenõ közösségi fogyasztásnak, valamint a nyolcadik sorban megjelenõ összes kormányzati végsõ fogyasztási kiadásnak, a természetbeni társadalmi juttatások és a közösségi fogyasztás összegének. A kilencedik
sor a kormányzat által  a rendelkezésre álló jövedelem meghatározása elõtt és után  finanszírozott összes háztartási (egyéni) juttatás és közösségi fogyasztás összesen. Végül a tizedik sorban jelenik meg a talán legfontosabb érték, a megtakarítás (+) vagy végsõ fogyasztási többletkiadás (), vagyis a kormányzat rendelkezésre álló jövedelmének és végsõ fogyasztási kiadásainak különbsége.
Ezt a legutolsó és legfontosabb sort a 2/a. és 2/b. táblázatban már bemutattuk és elemeztük.
A kormányzat végsõ fogyasztási kiadásai a vizsgált idõszak teljes egészében meghaladták a
kormányzat rendelkezésre álló jövedelemét, vagyis a kormányzatnak az idõszak teljes egészében negatív megtakarítása, azaz végsõ fogyasztási többletkiadása volt. Ez a többletkiadás csak
20002001-ben volt elfogadható mértékû, és 2006-ra a 2000. évi érték 8,3-szorosára, nõtt, amint
ezt már korábban bemutattuk.
Az itt bemutatott adatok elemzését ebben a cikkben célszerû a bruttó hazai termék százalékában megadott viszonyszámokra alapozni. Ezeket 19962001-re a 6/a. táblázat, 20022007re pedig a 6/b. táblázat közli. Szinte minden szempontból azt tapasztalhatjuk, hogy a legkedvezõbb értékek 20002001-ben találhatók. A GNI GDP-hez viszonyított aránya 20002001-ben
volt a legmagasabb, azóta csökkent. A kormányzat rendelkezésre álló jövedelme a GDP százalékában ugyanezekben az években volt a legmagasabb, azóta csökkent, eltekintve a 2007. évi,
már tárgyalt javulástól. A pénzbeni és természetbeni társadalmi juttatások, a közösségi fogyasztási
és az összes végsõ fogyasztási kiadások részaránya ugyanezekben az években volt a legalacsonyabb, az ezt megelõzõ és ezt követõ években magasabb, eltekintve a legutóbbi, stabilizációs
évtõl, valamint a közösségi fogyasztást illetõen azt ezt megelõzõktõl, de ezt már tárgyaltuk. Ez
természetesen nem jelenti azt, hogy e kiadási tételek alacsony értéke feltétlenül és eleve helyeselhetõ, akkor azonban, ha a költségvetés hiánya a legfontosabb akut probléma, ez a szemlélet
elsõ megközelítésként nem utasítható el. A nettó tõkefelhalmozás negatív értéke is 2001-re
került zérus közelébe, itt azonban ezt követõen már pozitív számokat is találunk. Végül, ami a
legfontosabb, a végsõ fogyasztási többletkiadás és a nettó hitelfelvétel egyértelmûen ebben a
két évben volt a legalacsonyabb, nem találhatunk ilyen alacsony értékeket sem ezt megelõzõen,
sem ezt követõen. Voltaképpen az egész vizsgált idõszakban a 2000. évi végsõ fogyasztási többletkiadási és hitelfelvételi arányszám volt az egyetlen elfogadható, még ha ez sem volt feltétlenül optimálisnak tekinthetõ  az a kérdés, hogy e téren mi az optimális, túl messze vinne és itt
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nem tárgyalható. Egyértelmûen láthatjuk, hogy a 2007. évi stabilizáció  eltekintve a tõkefelhalmozástól, ahol a 2007. évi helyzet jobb, mint 20002001-ben volt  aligha tekinthetõ másnak, mint a 20002001. évi helyzet helyreállítására való törekvésnek, sajnálatos módon még
abban a negatív értelemben is, hogy a közületi szektor nettó tõkefelhalmozása veszedelmesen
közelít a 2001. évi, gyakorlatilag zérus százalékhoz.

A stabilizációs kísérlet értékelése
Az utolsó két tábla a rendelkezésre álló hézagos adatok alapján azt próbálja megvizsgálni,
hogy 2008-ban folytatódtak-e a 2007. évi tendenciák. Az abszolút számokat a 7. táblázat közli.
Az elsõ két oszlop a korábbi táblák 2008. IIII. negyedévre is elérhetõ adatait ismételi meg, az
ezt követõ négy oszlop pedig a 20052008. évi IIII. negyedévi adatokat mutatja be. A negyedéves  illetve pontosabban IIII. negyedévi  adatok viszonyítási alapja technikai okokból a
szezonálisan korrigált GDP. Az elsõ két sor összehasonlítása alapján láthatjuk, hogy a GDP
eredeti és szezonálisan korrigált értéke közötti különbség elhanyagolható.
A bevételek tekintetben a tendencia kedvezõ, az elõbb bemutatott 2007. évi bevételnövekedési
irányzat 2008-ban is folytatódott. Tovább nõttek a termelési és importadókból, a folyó jövedelem- és vagyonadókból, valamint a kapott társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó
bevételek. Folytatódtak azonban a kedvezõtlen irányzatok is. Nõttek a pénzbeni társadalombiztosítási juttatások is, mégpedig  a 2007-ben tapasztaltakkal ellentétben  gyorsabban, mint a
kapott társadalombiztosítási hozzájárulások, és ennek folytán nõtt a pénzben kapott társadalombiztosítási hozzájárulások és a pénzben fizetett társadalmi juttatások negatív egyenlegének
abszolút értéke is, ami rendkívül kedvezõtlen tendencia. Ez az érték, amint ezt az 1/a. és 1/b.
táblázatban már bemutattuk, 19962001-ben pozitív volt és különösképpen nagy volt a pozitív
értéke 2001-ben. Itt tehát a 2001. évi helyzethez való közelítés megtört, ami többek között azt
is mutatja, hogy a járulékcsökkentésre vonatkozó javaslat nem fogadható el, és az e melletti
propaganda nem helyeselhetõ.
Áttérve a táblázat második felére, folytatódott a közületi kiadások és a végsõ fogyasztási
kiadások növekedése, továbbá a bruttó állóeszköz-felhalmozás csökkenése. A bevételek növekedése és a bruttó állóeszköz-felhalmozás csökkenése következtében azonban folytatódott a
nettó hitelfelvétel csökkenése is, annak ellenére, hogy tovább nõttek a pénzbeni társadalmi juttatások. Legyen bármennyire örvendetes a nettó hitelfelvétel további csökkenése, e szerzõ ezekkel
a tendenciákkal, vagy legalábbis ezek nagy részével, nem tud egyetérteni. Míg ugyanis helyeslem a bevételnövelésre és ezzel együtt a kiadáscsökkentésre felépített konszolidációt, semmiképpen sem tudok egyetérteni az olyan konszolidációval, amely a kapott társadalombiztosítási
hozzájárulások és a pénzbeni társadalmi juttatások negatív egyenlege abszolút értékének növekedésével és egyben a bruttó állóeszköz-felhalmozás csökkenésével  feltehetõleg a pozitív nettó felhalmozás megszûnésével vagy akár a nettó felhalmozás negatívvá válásával  jár együtt.
Ez az irányzat nem tartható fenn hosszabb idõ távlatában, ezért ez a stabilizáció lehet ugyan
átmenetileg sikeres abban az értelemben, hogy csökken a nettó hitelfelvétel, de nem lehet tartós, és feltétlenül ellentétes a nemzetgazdaság hosszú távú érdekeivel.
Vizsgáljuk meg ugyanezeket az összefüggéseket a bruttó hazai termék százalékában kifejezett arányszámok felhasználásával, a számokat a 8. táblázat mutatja be. Láthatjuk, hogy a költségvetési bevételeknek a GDP százalékában kifejezett aránya nõtt, de a növekedés üteme mérséklõdött, különösképpen a termelési és importadók, valamint a folyó jövedelem- és vagyonadók esetében. Ugyanakkor a közösségi fogyasztási kiadások és különösképpen a végsõ fogyasztási kiadások, leginkább azonban a pénzbeli társadalmi juttatások GDP-n belüli hányada
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nõtt, a bruttó állóeszköz-felhalmozásé viszont meredeken csökkent. Mindez együtt a nettó hitelfelvétel arányának -4,0 százalékról 2,1 százalékra való csökkenését eredményezte ugyan, ami
nagyon is örvendetes, e csökkenés gyakorlatilag fele, 0,9 százalék azonban a bruttó állóeszközfelhalmozás csökkenésére jutott, míg a pénzbeni társadalmi juttatások növekedése 0,8 százalékpont volt. Ez bizony joggal minõsíthetõ belpolitikai szempontok által motivált, a szavazatvásárlás folytatására és a jövõ felélésére alapozott stabilizációnak, ami semmiképpen sem helyeselhetõ. Nem felel meg nem csupán az irodalomban javasolt, egyértelmûen kiadáscsökkentõ, hanem az e sorok írója által helyeselt, a bevételnövelés és kiadáscsökkentés kombinációjára
felépített stabilizációnak sem. Az összes kiadás csökkenése kevesebb, mint a bruttó álleszköz-felhalmozás csökkenése, ami azt jelenti, hogy ez a bevételnövelés és a felhalmozáscsökkentés kombinációjára felépülõ stabilizáció, amit nem lehet eléggé határozottan elutasítani. E sorok írója szerint e
cikk e záró bekezdéseinek radikális megfogalmazása a legteljesebb mértékben indokolt.
Szerintem az e cikkben tárgyalt idõszaknak, tehát a 2008. évi III. negyednek a végével
lezárult az az idõszak, amikor a magyar gazdaságpolitikát a stabilizáció, tehát a 2006-ban és az
azt megelõzõ években elkövetett gazdaságpolitikai hibáknak a korrigálása uralta, és eljutottunk
abba az idõszakba, amikor a válságkezelés vált elsõdlegessé. E hibák oka, amint ezt elsõsorban
Gyõrffy (2005, 1. ábra) és (2007, 5. fejezet), de mások is bemutatták, a belpolitikai szempontok
elsõdlegessége, tehát a politikai konjunktúraciklus volt, ami a legegyszerûbben és legvilágosabban a most idézett ábrán látható. A most szükségessé váló válságkezelés viszont  bármennyire eltávolodott is az utóbbi idõben a közgazdasági közgondolkodás a keynesi szemlélettõl  bevételcsökkentést és kiadásnövelést igényelne, ami nehezen valósítható meg egy olyan
országban, ahol a legutóbbi évek hibás gazdaságpolitikája folytán nagy a költségvetés hiánya
és a felhalmozott adósságállomány. A bizonyos értelemben sikeres, de súlyosan helyteleníthetõ
módon végrehajtott és be nem fejezett stabilizáció folytatásával kapcsolatos igények tehát alapvetõen ellentétesek a válságkezeléssel kapcsolatos igényekkel. Nagyon nehéz megmondani, hogy
ez a két szempont hogyan egyeztethetõ össze  voltaképpen sehogy , vagy hogy hogyan lehet
megtalálni az e két szempontnak együttesen a lehetõ legjobban  vagy inkább legkevésbé rosszul
 megfelelõ gazdaságpolitikát. Tehát hogy milyen válságkezelésre kerülhet sor ebben a nyilvánvalóan elrontott kiinduló helyzetben. Ez a kérdés nem tárgyalható ebben a cikkben, amelynek adatbázisa a stabilizáció elsõdlegessége korszakának lezárulásával, 2008 III. negyedévének végével zárul le, de ez a cikk nem fejezhetõ be az erre a problémára való utalás nélkül.
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