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Benczúr Péter - Kátay Gábor

Élénkíti-e az adócsökkentés a gazdaságot? Az alábbi írás szerzői, Benczúr Péter és Kátay Gábor arra
szeretnék ösztönözni a hazai elemzőket és véleményformálókat, hogy a munkát terhelő adókkal
kapcsolatos elvi vitákban ne sikkadjon el a hosszabb távú szemlélet sem. Az eddigi érvek ugyanis szinte
kizárólagosan a rövid távú, azaz a keynesi hatásokra fókuszáltak, sok esetben ráadásul ezen hatásokat
hosszú távú hatásként értékelve. 

A "más" közgazdászok minden intézkedést az ösztönzési hatások szempontjából értékelnek. Az
adócsökkentésnek - szerintük - az az igazi, a tiszta jövedelmi újraelosztáson túlmutató (mondjuk:

makrogazdasági) értelme, hogy ösztönzi a munkavállalást."

N. Gregory Mankiw, szabad fordításban

A kormány adócsökkentésre (vagy, ha úgy tetszik, adóátrendezésre) alapozó gazdaságpolitikája számos
elemzést/véleményt ihletett pro és kontra. Egy-két kivételtől eltekintve (például Pete Péter írása a Magyar
Narancsban és az ELTECON blogon, vagy Oszkó Péter interjúja a Hetekben) a legtöbb szerző az
adócsökkentés reálgazdaságra gyakorolt hatását a fogyasztáson keresztül ragadja meg. Kritikusok arra
hivatkoznak, hogy az adócsökkentés szinte kizárólag a magasabb keresetűeknek kedvez, akik a többlet nettó
keresetük egy részét megtakarítják, másik része pedig megoszlik hazai, illetve import termékek fogyasztása
között. Így az adócsökkentés összességében nem, vagy csak alig észrevehetően képes lendíteni a gazdaságon
(lásd például Kornai János írását a Népszabadságban, Scharle Ágota és Váradi Balázs írását a Magyar
Narancsban illetve az ELTECON blogon, vagy Petschnig Mária Zita írását a Népszabadságban). Ezzel szemben
az adócsökkentés sokba kerül, a remélt gazdasági növekedés és foglalkoztatás bővülés elmaradása esetén
pedig tartós lukat üthet a költségvetésen. 

Az intézkedések részletes és átfogó értékelését már többen megtették, köztük mi magunk is. Jelen írásunkkal
arra szeretnék ösztönözni a hazai elemzőket és véleményformálókat, hogy a munkát terhelő adókkal
kapcsolatos elvi vitákban ne sikkadjon el a hosszabb távú szemlélet sem. Az eddigi érvek ugyanis szinte
kizárólagosan a rövid távú, azaz a keynesi hatásokra fókuszáltak, sok esetben ráadásul ezen hatásokat hosszú
távú hatásként értékelve. Keynes maga sem tagadta, hogy a fogyasztás növelésére irányuló gazdaságpolitika
hosszú távon nem élénkítheti a gazdaságot, hatása csupán átmeneti, rövid távú lehet. Elmélete szerint
mindaddig, míg a gazdaság a potenciális kibocsátási pályája alatt tartózkodik - pl. válság alatt vagy közvetlen
utána, általánosabban megfogalmazva negatív kibocsátási rés esetén -, az árukínálat tökéletesen rugalmas az
árakra, míg az árukereslet (vagyis a fogyasztás) csökken az árszint növekedésével. Később a tökéletes
rugalmasságot feloldva inkább egy "hibrid" rövid távú kínálati görbe terjedt el a közgazdászok körében, amely
szerint minél közelebb van a gazdaság a potenciális kibocsátási szintjéhez, a kereslet növekedése annál inkább
az infláció emelkedésében, mintsem a kibocsátás növekedésében csapódik le. Ez utóbbit szemlélteti az alábbi
ábra kék (ASSR) görbéje. 

A keynesi kereslet-ösztönző hatás megértéséhez képzeljük el, hogy a gazdaság átmenetileg a hosszú távú
potenciális kibocsátás szintje alatt tartózkodik. Az ábrán ilyenkor a keresleti görbét (AD) a rövid távú kínálati
görbe (ASSR) az A pontban metszi, a kibocsátás szintje (YA) a potenciális kibocsátás alatt (Y*) tartózkodik. A
kereslet ösztönzésével az AD görbe fokozatosan (AD' irányába) jobbra tolódik, más szóval a lakosság
ugyanazért az árért többet hajlandó fogyasztani. Ahogy az ábrából is látszik, tökéletesen rugalmas árukínálat
esetén (ASSR görbe bal oldali, vízszintes része) a fogyasztás növekedése élénkíti a gazdaságot anélkül, hogy az
árak emelkednének, azaz inflációt gerjesztene. Ahogy fokozatosan közelednünk a hosszú távú egyensúlyi B
ponthoz, úgy kezdi a kereslet további bővülése immár az árakat is emelni. 

http://www.nytimes.com/2011/01/02/business/02view.%20html?_r=2
http://eltecon.blog.hu/2011/01/03/nyilt_level_53
http://eltecon.blog.hu/2010/12/05/lesz_e_itt_novek%20edes
http://www.hetek.hu/hatter/201011/medgyessy_peter_%20nyomdokain_jar_a_kormany
http://eltecon.blog.hu/2010/11/09/vak_vagy_bator_a%20_fidesz_adocsomagjarol
http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp%20&nID=467368
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Látható, hogy a kereslet élénkítése következtében a gazdaság akár túlfűtötté is válhat: az AD" keresleti görbe a
rövid távú ASSR kínálati görbét a C pontban metszi, ahol a kibocsátási szint (YC) a potenciális fölé (Y*) kerül. Ez
azonban csak átmeneti állapot: a túlfűtöttség a kapacitások 100% fölötti kihasználtságát, munkapiaci
szűkösségeket eredményezi, ami a termelési költségek (munkabérek) növekedéséhez vezet. A költségek
növekedése a vállalatok profitabilitását rontja, aminek következtében a kínálati görbe balra tolódik (ASSR →
AS'SR) mindaddig, amíg a kereslet és kínálat metszéspontja a hosszú távú kínálati görbét el nem éri (D pont). 

Hosszú távon - amikor a gazdaság a hosszú távú potenciális kibocsátási pályája mentén nő - ugyanis az
árukínálat tökéletesen vagy majdnem tökéletesen rugalmatlan az árakra (ASLR görbe). A fogyasztás
növekedésével (AD' → AD") a többlet kereslet változatlan kínálatba ütközik, ami az árak növekedéséhez, vagyis
inflációhoz vezet (B pontból D pontba jutva). A kibocsátás nem változik, azt hosszú távon továbbra is a kínálati
faktorok (munkakínálat, tőkekínálat, termelékenység) határozzák meg. 

Ha az árukínálat hosszú távon is rugalmas lenne, a többlet kereslet csupán részben eredményezne inflációt,
részben pedig tartósan növelné a GDP-t. Ez a feltevés azonban nem reális. Ha így lenne, nem lenne
különösebben nehéz hosszú távon, folyamatosan élénkíteni a gazdaságot: elég lenne növelni a gazdaságban
forgó pénz mennyiségét, direkt transzferekkel pedig többletfogyasztásra ösztönözni a lakosságot, ami részben
ugyan inflációt, másrészt viszont tartós növekedést eredményezne. Sajnos azonban nem kolbászból van a
kerítés. 

Az adócsökkentés hosszú távon tehát nem a fogyasztáson keresztül hat. Ez ugyanúgy igaz zárt és kis nyitott
gazdaságra is. Hosszú távon az adócsökkentés gazdaságélénkítő hatása három tényező függvénye: 
(1) az adócsökkentés hatására milyen mértékben nő a munkakínálat; 

(2) a bruttó bérek milyen mértékben tudnak alkalmazkodni, pontosabban csökkenni; 

(3) a tőkekínálat hogyan reagál a csökkenő bérköltségekre, vagyis a munkaerőn elért profit növekedésére. A
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folyamat röviden összefoglalva a következőképp néz ki. 

Első körben az adócsökkentés következtében megnő a munkavállalók nettó bére. Ilyenkor még a bruttó bérek
nem változnak, így a vállalatok profitabilitásában sem jelentkezik semmi változás. A vállalatok számára releváns
profit változatlansága esetén nem számíthatunk sem a munkakereslet, sem a tőkekereslet, sem pedig a
kibocsátás változására. A növekvő nettó bér azonban többlet munkára ösztönzi a munkavállalókat, ami
jelentkezhet az extenzív határon (vagyis egyre többen szeretnének dolgozni) vagy az intenzív határon (a már
dolgozók többet vagy intenzívebben szeretnének dolgozni). 

Általánosságban minden szabadon és tökéletesen működő piacra igaz, hogy növekvő kínálat változatlan kereslet
mellett lefelé nyomja az árakat, a munkapiac esetében a bruttó béreket. A bérek azonban ragadósak, csupán
lassan, akár több év alatt érik el az új optimumot. Hosszabb távon ugyanakkor feltételezhető, hogy a bruttó bérek
képesek alkalmazkodni, azaz reálértéken a megfelelő mértékben csökkenni. A csökkenő reálbérek a vállalatok
számára immár többlet profitot jelentenek. 

Ezen a ponton érdemes különválasztani a zárt gazdaságot a tökéletesen nyitott gazdaságtól. A vállalati
profitabilitás növekedése mindkét esetben a kibocsátás növelésére ösztönzi a vállalatokat, azonban a folyamat a
két esetben különbözik. Előbbi esetben a kibocsátás növeléséhez szükséges beruházások forrásait a lakossági
megtakarítások adják. A többlet megtakarítás pedig abból adódik, hogy az adócsökkentés következtében
növekvő nettó bérek legalább egy részét a munkavállalók megtakarítják, amit a bankok visszaforgatnak a
gazdaságba, így növelve a tőkekínálatot. Növekvő tőkekínálat pedig a tőkepiacon is csökkenti az árakat, ez
esetben a kamatokat. A csökkenő kamatok tovább növelik a vállalatok számára elérhető profitot. 

A megtakarításokból származó, csökkenő költségű források mellett, valamint olcsóbb munkaerővel szembesülve
a vállalatoknak mind érdekük, mind lehetőségük beruházni, munkaerőt bővíteni és a kibocsátást növelni. Így
látható, hogy a gazdaság hosszú távú élénkítését nem a fogyasztás bővülése, hanem épp ellenkezőleg, a
megtakarítások emelkedése segíti (pontosabban: az új, magasabb egyensúlyi pályára való eljutást gyorsítják a
megtakarítások). 

Egy "tankönyvi tisztaságú" kis nyitott gazdaságban még a hazai megtakarítások sem szükségesek. Szabad
tőkeáramlás (és tökéletes tőkepiacok) mellett feltételezhető, hogy egy kis ország megtakarításainak növekedése
nem hat a nemzetközi tőkepiacok által elvárt hozamokra, így azt ceteris paribus változatlannak feltételezhetjük.
Abban az esetben, ha az országban a munkaerő költsége csökken, a vállalati profitabilitás a (kockázatokat is
magába foglaló) elvárt hozam fölé emelkedik, ami az adott ország növekvő tőkevonzó képességében csapódik
le. Innentől kezdve a folyamat ugyanaz, mint a zárt gazdaság esetében: emelkedő beruházási hajlandóság,
növekvő munkakereslet, mindennek eredményeképp pedig emelkedő GDP. 

Ha egyéb sokk nem éri a gazdaságot, a végeredmény magasabb GDP, tőke és foglalkoztatottság (ehhez nem
kell tehát a tőkevonzó képességet még pluszban megemelni, az adócsökkentés önmagában is vonzerőt jelent).
Tovább gondolva a folyamatot könnyen belátható, hogy a növekvő tőkekereslet és munkakereslet lassan elkezdi
visszaemelni az egyes piacokon kialkudott árakat, vagyis a kamatokat és a bruttó béreket. Továbbá tökéletesen
rugalmas tőkekínálat esetén megmutatható, hogy a folyamat végén a bruttó bérek teljesen visszazárnak korábbi
szintjükre. Korábbi ábránkra visszatekintve, ez a hosszú távú kínálati görbe jobbra tolódását, vagyis Y*
növekedését jelenti. 

Ha a fentiekben vázolt három tényező (munkakínálat rugalmassága, reálbér-alkalmazkodás és tőkekínálati
reakció) valamelyike nem teljesül, akkor az adócsökkentés hosszú távon hatástalan. Ilyen esetben az átmeneti
hatásokon túl az adócsökkentés hosszú távon legfeljebb az inflációt élénkíti, reálgazdasági hatása nincs. A
reálbérek hosszú távú alkalmazkodása nincs különösebb veszélyben, hiszen csökkenésük a nominálbérek
változatlansága mellett is megvalósulhat. Így zárásul még egy-két gondolat erejéig kitérnénk a másik két
tényezőre, a munka- illetve a tőkekínálat reakciójára. 

A munkakínálat rugalmassága elsősorban empirikus kérdés. Mint már említettük, a munkakínálat két különböző
módon reagálhat a nettó bérek növekedésére: egyrészt, jellemzően az alacsonyan képzettek az extenzív
határon alkalmazkodnak, vagyis a munkába állási döntést mérlegelik. A munka haszna nő a nettó keresettel, míg
a szabadidő hasznát jelentősen befolyásolják az egyén számára elérhető, nem munkából származó jövedelmek
(ilyen például a rendszeres szociális segély). Inkább a magasabb keresetűekre jellemző, hogy munkakínálati
döntésük alkalmával az intenzív határon, azaz a munkaórában és/vagy a munkaintenzitásban alkalmazkodnak.
Míg Magyarországon előbbi alkalmazkodási folyamatra legjobb tudásunk szerint csupán előzetes eredmények
állnak rendelkezésünkre, utóbbi (intenzív) hatást Bakos, Benczúr és Benedek (MNB Füzetek 2008/7), illetve
Kiss és Mosberger cikkeikben részletesen vizsgálták. Eredményeik azt mutatják, hogy az intenzív határon
elsősorban a magasabb keresetűek (átlagbér felettiek) alkalmazkodnak, a munkavállalók nagyobb hányada nem
reagál a munkajövedelme növekedésére. Természetesen a becslési eredményeket, mint minden esetben,
számos bizonytalanság övezi. Ugyanakkor - megfordítva a kérdést - elgondolkodtató, hogy a magasabb
keresetűek rugalmatlansága esetén a jelenleginél akár sokkal magasabb felső, a magas keresetűeket érintő

http://www.mnb.hu/Kiadvanyok/mnbhu_mnbfuzetek/mnbh%20u_wp2008_7
http://media.coauthors.net/konferencia/conferences%20/3/kiss_mosberger_kulonado.pdf
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adókulcs lenne optimális... hisz' úgysem reagálnak, így reálgazdasági áldozata sem lenne. 

A másik kritikus kérdés, hogy a tőkekínálat milyen mértékben alkalmazkodik. Az imént láthattuk, hogy egy
vegytiszta kis nyitott gazdaságban a tőkekínálati reakció a hazai megtakarításoktól független. Míg Magyarország
a tőkeáramlás szempontjából mindenképpen igen nyitott gazdaságnak számít, a gazdaság egyes szereplői
számára (viszonylag gyenge külső finanszírozási képességgel bíró kis- és középvállalatok) elsősorban a hazai
megtakarítások jelenthetik a beruházásokhoz szükséges tőkeforrást. A hazai finanszírozású beruházások
olcsóbbak lehetnek (nem kell a külső forrásbevonás miatt megnövekedett sérülékenység felárát megfizetni), és
kötődésük is erősebb (kisebb eséllyel települnek át más országba). Így tehát az adócsökkentés következtében
kialakuló többlet megtakarítás hazánkban is szerephez jut. 

Aggregált szinten a magyarországi beruházásokat az itthon elérhető profit és a nemzetközi versenyben kialakult,
az országspecifikus tőkebefektetési kockázatokat is tartalmazó elvárt hozam viszonya határozza meg.
Feltételezve, hogy a kormány intézkedései a kockázati prémiumot nem befolyásolják, az elérhető hozam az
elvárt minimum szintje fölé emelkedése többlet tőkebeáramlást eredményez. A tőke ragadós természetéből
adódóan a folyamat természetesen időigényes, az új piacokat, illetve kedvező gyártási lehetőségeket kereső
befektetések csupán lassan, évek alatt érnek be. 

Továbbá érdemes hangsúlyozni, hogy amennyiben az adócsökkentés egy hiteles, hosszú távon fenntartható, a
gazdaságélénkülésre alapozó fiskális politikai csomag része, az ország tőkebefektetési kockázati prémiuma és
így az elvárt hozam akár csökkenhet is, további élénkülést indukálva. Mindazonáltal ennek ellenkezője is
bekövetkezhet: ha a piac úgy ítéli meg, hogy az intézkedések hosszú távon rontják a gazdaság fiskális
fenntarthatóságát, a kockázati prémium akár emelkedhet is. Ez utóbbi eset különösen igaz lehet akkor, ha az
adócsökkentést a kormány egyszeri bevételekből és/vagy hosszabb távon további bevételeket szükségessé tevő
módon kívánja finanszírozni, ami egyúttal komoly kérdőjeleket vet fel az adórendszer jövőbeli alakulásáról.
Ahogy az IMF volt vezető közgazdásza, Raghuram Rajan fogalmazott a Guardianban az USA-t illetően: "Az
egyre aktivistább kormányzati lépések elbizonytalanítják a cégeket a jövőbeli szabályozási és adórendszert
illetően. A bizonytalanság pedig visszafogja beruházásaikat." 

A szerzők 

Benczúr Péter, Magyar Nemzeti Bank, a Kutatás megbízott vezetője, 
Kátay Gábor, Magyar Nemzeti Bank, a Monetáris stratégia és közgazdasági elemzés vezető közgazdasági
elemzője. 

A cikk a szerzők véleményét tükrözi és nem feltétlenül azonos a Monetáris Tanács vagy az MNB hivatalos
álláspontjával.
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