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Árt vagy használ, nem henyél

A MAGYAR MODELL

A derűre jött ború szinte azonnal kiváltotta a politikai vezetés
államigazgatásnak szóló megrendelését egy élénkítő csomag
kidolgozására. Egy politikus számára ugyanis akkor is képtelenségnek, azaz a közvélemény előtt képviselhetetlennek tűnik,
hogy tétlenül nézze a kedvezőtlen folyamatokat, ha arra valójában nincs közvetlen ráhatása. Ez részben érthető is. A problémát az okozza, ha a kormányzati cselekvés megelőzi az elemzést, a gyorsaság és a PR-szempont elsőbbséget kap a megalapozottsággal szemben, a politikai tabuk pedig a rendszerproblémáknak még a vizsgálatát is megakadályozzák.
Az állami aktivitást tehát a helyzet, jelen esetben a növekedés látványos lelassulása mögötti okok higgadt elemzésének
kell megelőznie. A lassulásban nagy valószínűséggel három
tényezőcsoportnak volt meghatározó, egymást erősítő szerepe. Először is előre látható volt az EU-támogatások idei apálya,
ami egyúttal a beruházások visszaesését valószínűsítette. Másrészt érvényesülhetett a már hat éve működő „magyar modell”
okozta rossz befektetési környezet bővülést visszafogó hatása.
Harmadrészt, egyes részpiacokon az első negyedévben értékesítési problémák jelentkeztek, kedvezőtlen volt a konjunktúra.
Az uniós támogatások idei csökkenése s ennek beruházásokra gyakorolt negatív hatása mindenki számára régóta nyilvánvaló volt az előző európai költségvetési időszak lezárulta és
a következő indulásának természetes időigénye miatt. A kormány az idei konvergenciaprogramban még növelte is a fejlesztések várható idei visszaesésének mértékét. Az MNB viszont
érdekes módon tavasszal már a beruházások – igaz, minimális mértékű – növekedését jelezte előre. Igaz, a kormányzat már
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tavaly meghirdette az uniós források gyorsított, 2018–19-ig a
teljes összeg lehívását megcélzó, az EU-ban egyedülálló, a hazai szakemberek jelentős része által eleve szkeptikusan fogadott koncepcióját. Ezen belül 2016-ban 2000 milliárd forintnyi
támogatás lehívását vették tervbe. Az eddigi tények – a pályázók számára történt mindössze néhány tízmilliárd forintos kifizetés, a gyorsítás egyik eszközének szánt, a korábbi 30 százalékos helyett 50 százalék előleg kifizetésének unió általi ellenzése – ezt teljesen valószínűtlenné teszik.
BÉRKÉNYSZER

A bővülésellenes befektetési környezet többek között a jogbiztonság hiányában, a piaci verseny korlátozásában és az állam
direkt piacátrendező tevékenységében mutatkozik meg. Vélhetőleg ennek a következménye, hogy a magyarországi tőkeállomány a nemzetközi tőkemozgások eredőjeként 2009-től napjainkig lényegében csak a bankszektor feltőkésítésének mértékében emelkedett, ami a tőkevonzó képesség drámai romlását jelenti.
Ebből adódhatott az üzleti fejlesztések tavalyi visszaesése,
ami az idén is könnyen előfordulhat. Például a feldolgozóipari
beruházások 2015-ben 6 százalékkal csökkentek, s az ágazatból közel 0,9 milliárd euró tőkét vontak ki. A befektetési környezetnek is nagy szerepe van abban, hogy a kormányzat és az
MNB törekvése a hitelezés fellendítésére mindmáig sikertelen
maradt, a vállalati hitelállomány még idén márciusban is csökkent, a cégek jelentős része nem akar hitelt felvenni.
A magyar modell nemcsak a tőkére, hanem a humántőkére
is negatívan hat. A jelek szerint kudarcot vallott a kormányzat
olcsó magyar munkaerőre alapozott növekedési stratégiája. Mivel már mintegy félmillió magyar dolgozik külföldön, a szakképzett munkaerő hiánya is behatárolja a bővülés lehetőségeit.
Az itthon maradottak képzett részének megtartása a versenyés a közszférában is jelentős béremelést kényszerít ki. A reálkeresetek 2016 I. negyedévében a vállalkozói szektorban közel 7, a költségvetésiben (közfoglalkoztatottak nélkül) több mint 11 százalékkal emelkedtek. Ez rontja az érintett vállalatok versenyképességét, és növeli a költségvetés kiadási szükségletét. Érdemben élénkítheti viszont a lakosság fogyasztási keresletét. A probléma az, hogy a
magyar termelés gyenge kínálati alkalmazkodása miatt ez jelentős részben nem a növekedést, hanem az
importot fogja
serkenteni.
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áthatóan hideg zuhanyként érte a kormányt az első negyedévi, mindenki várakozását alulmúló magyar GDPadat. Az egy évvel korábbihoz viszonyított 0,9, sőt szezonálisan és naptárhatással kiigazítva csak 0,5 százalékos növekedési ütem a második leggyengébb lett az EU-ban. Ráadásul, míg az előző negyedévhez képest az unióban a bővülés 0,3
százalékról 0,5-re gyorsult, a magyar adat – immár legroszszabbként az EU-ban – 0,8 százalékos visszaesést jelzett.
A még tavaly tavasszal kidolgozott 2016. évi költségvetés 2,5
százalékos, az elemzői konszenzusnál alig optimistább idei növekedést prognosztizált, amelyen a most áprilisban kidolgozott konvergenciaprogram sem változtatott. Az MNB viszont
tavasszal a kabinettől eltérően 3 százalék közelébe emelte bővülési előrejelzését. A kormányfő pedig mindössze pár nappal
a kedvezőtlen negyedéves adat nyilvánosságra hozatala előtt
egyenesen arról beszélt, hogy nem lehet megelégedni ennyivel,
a következő években meg kell célozni az 5 százalékot.
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A kormányzati cselekvés megelőzi az elemzést, a gyorsaság
és a PR-szempont elsőbbséget kap a megalapozottsággal
szemben, a politikai tabuk pedig a rendszerproblémáknak
még a vizsgálatát is megakadályozzák.
Az egyes ágazatok közül az építőipar első negyedévi 27
százalékos visszaesése a legdrámaibb. Ennek fő oka az EUtámogatású projektek kifutása, de az átadott lakások száma
is 10 százalékkal csökkent. Március végén a szerződésállomány is 25 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, az
új szerződések volumene viszont közel 50 százalékkal magasabb volt a tavalyinál. Élénkítheti a termelést az új lakás áfájának csökkentése és a családi otthonteremtési kedvezmény
is. A gyenge adatok láttán már felvetődött a lakásépítés további kedvezményekkel való serkentése is. Azonban túl azon,
hogy a lakásépítés az építőipari termelésnek csak 6-7 százalékát adja, a felmérések szerint a kormányzati beavatkozás eddig a termelési várakozásra enyhébb hatást fejtett ki, mint az
áremelési törekvésekre.
A kormányzat az állami beruházások előkészítésének –
például a kisajátításoknak – a felgyorsítását is tervezi. Ebben
lehet logika, a hatástanulmányokat és az érdekegyeztetést jellemzően eddig is mellőző magyar tervezési gyakorlat ismeretében azonban ez akár ronthatja is az eredményes döntéshozatalt. Ráadásul a már meghirdetett és részben elkezdett
nagy állami beruházások – így például a Vár- és Liget-projekt, Paks II., az olimpia, a Budapest–Belgrád vasútvonal –
gazdaságilag soha meg nem térülő befektetések. A jövő érdekében itt éppenséggel a már meghozott döntések újragondolása lenne indokolt.
LOBBIÉRDEK

Az ipari termelés 2016 első három hónapjában mindössze 0,3
százalékkal bővült, az előző havihoz képest pedig már ötödik
hónapja csökken. Kirívó az eddigi húzóágazat, az ipari termelés közel harmadát kitevő járműgyártás 1,6 százalékos visszaesése. Az autógyártók közleményei, illetve a megyei statisztikák alapján feltételezhető, hogy a gondok elsősorban az Au-
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dit érintik. Ugyanakkor az ipari fékeződés általános jellegét
mutatja, hogy a 13 feldolgozóipari ágazatból 7-ben visszaesés
következett be. A gyenge teljesítmény nem magyarázható a
gyengélkedő európai konjunktúrával – bár ennek is szerepe
lehet –, mivel az unió összessége és a régiós országok nagy
többsége gyorsabb növekedésre volt képes.
A kormány az idén meghirdetett Irinyi-tervben azokra az
iparágakra kíván koncentrálni, amelyekben megítélése szerint
Magyarországnak komparatív előnye van. Csakhogy a közgazdasági kutatások szerint minden ágazatban vannak verseny- és bővülésre képes vállalkozások, vagyis nem szerencsés a győztes pozíciók előzetes kiosztása. Legújabban a hazai autóbuszgyártás búvópatakként újra és újra felmerülő ötlete, ehhez a belföldi megrendelések kikényszerítése sejteti,
hogy ezek a koncepciók főleg a lobbiérdekek mentén formálódnak, s így nem szolgálják a gazdaság verseny- és növekedési képességének javulását.
Az év során az építőipari visszaesés feltehetőleg jelentősen mérséklődik, az ipari dinamika élénkül, a lakossági keresletre termelő és szolgáltató ágazatok bővülhetnek, s jelentősen emelkedő mezőgazdasági termelésre van kilátás. Jövőre pedig az EU-támogatások is érdemben növekedhetnek. Így
az idén 2 százalékos vagy legalábbis ezt megközelítő, jövőre ennél is gyorsabb bővülés valószínű. Ezen állami beavatkozásokkal már nem sokat lehet javítani, miközben e lépések
mellékhatásokkal s költségekkel járnának. Azaz nem élénkítő csomagra, hanem a kialakított gazdasági-politikai környezet és a kormányzati döntéshozatali rendszer megváltoztatására lenne szükség. S nem is elsősorban az idei, hanem a néhány év múlva immár ismét szinte uniós támogatások nélküli
növekedési képesség javítása érdekében. A mostani egy százalék alatti GDP-dinamika elsősorban erre figyelmeztet.●
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