Ligeti Csák úrnak

Kedves Csak,
Atneztem az ujonnan megjelent makrogazdasagi kiadvanyt. Ugy velem, hogy ebben a korabbiakhoz
kepest szamos pozitiv valtozas figyelheto meg. Engem mostanaban - mint aki a Hivatal tevekenyseget
hosszu tavon es jelenleg kivulrol figyeli - elsosorban azok a valtozasok, vagy valtozatlansagok
foglalkoztatnak, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a statisztikai tematizalas mennyire alkalmas arra,
hogy a magyar allampolgarok realis kepet kapjanak az orszag helyzeterol.
Ugy velem, hogy a Hivatal jelenlegi fo fejlesztesi feladata immar nem a szamgyar muszaki
tokeletesitese, hanem az lenne, hogy vegre kepes legyen megfogalmazni es kimondani az
allampolgarok, a tisztesseges ertelmiseg es azon - nem akarnok - felhasznalok szamara a
legfontosabb tenyezoket, folyamatokat feltarni, akik nem ideologiak vagy parterdekek foglyakent
kivanjak az orszagot iranyitani, hanem a lehetosegek keretei kozott azt kivanjak tenni, amit kell.
Ebbol a szempontbol peldaul oromteli, hogy a GDP mellett mas mutato, a GNI is megjelenik, bar
peldaul a GDP es a GNI a tizeket igen jelentosen meghalado kulonbozetenek elemzesere alighanem
a szuksegesnel kevesebb figyelmet forditottatok. Vagy, jo, hogy a szolgaltatas-kulkereskedelem
bontasban is megjelenik, azonban tovabbi magyarazat kellene ahhoz, hogy az olvaso szamara a
szamok tartalma ertelmezheto legyen: pl. milyen egyeb uzleti szolgaltatasokat es ki vasarolt 2006-ban
727 milliard forint ertekben. Aztan immar szo esik a multik szereperol, de ideje lenne a
kulkereskedelmi merleg multi/nem multi megbontasanak, es a kulkereskedelmi merlegen kivul egy, a
multikat nem tartalmazo kulkereskedelmi merleg rendszeres elkeszitesenek es kozzetetelenek.
Szamos mas, ezeknel joval lenyegesebb, eszrevetelt is lehetne tenni, azonban most csak egyet
tennek. Az uj jellegu kiadvany - eloszava szerint - "...a targyevrol szolo attekintest beilleszti az
ezredfordulo ota eltelt ido alatt bekovetkezett valtozasok soraba."
A KSH-nak torvenyi kotelezettsege, hogy az allampolgarokat tajekoztassa a az orszag gazdasaganak
legfontosabb folyamatairol.
Mint a Hivatal tajekoztatasi gyakorlatat erdemben befolyasolni kepes szakertonek, es egy uj fajta
kiadvany mentoranak, arra szeretnem felhivni a figyelmedet, hogy az ezredfordulo a tarsadalom es a
gazdasag elete szempöntjabol mesterseges hatar, igy - nem unnepi jellegu - elemzesek
hatarpontjakent nem erdemes ezt valasztani. Most eppen nincs is okunk unnepelni. A folyamatok nem
feltetlenul a kerek evekben indulnak es nem ott fejezodnek be, ha befejezodnek. Mas kerdes, hogy a
kiadvany idosorainak hatarpontjai - bar peldaul haztartasi adatok biztosan rendelkezesre alltak volna
az egesz idoszakra - sok esetben nem is esnek egybe ezzel.
Az a hatarozott velemenyem, hogy a makrogazdasagban a folyamatokat vagy kulso, vagy belso
esemenyek inditjak meg. Erdemes volt tehat a vietnami haboru, az olajarrobbanas stb. altal kivaltott
folyamatokat elemezni. Az orszag eletet, gazdasagat legnagyobb mertekben belulrol viszont a negy
evenkent ujravalasztott kormanyzat intezkedesei, politikaja befolyasoljak.
A KSH tajekoztatasi gyakorlataban tehat szakitani kellene a vizsgalt idoszakok otletszeru
megvalasztasaval, vagy a semmit nem jelento kerek idoszakok elemzesevel, plane az idoszakok es
bazisevek manipulativ jellegu megvalasztasaval, mint azt legutobb a rendszervaltas ota eltelt
idoszakot bemutato katasztrofalisan gyenge es ostoban celzatos kiadvanyban elvezhettuk, hanem at
kellene ternie a negyeves, celszeruen az elozo (egy-ket) negyeves ciklus+a folyamatban levo ciklus
idoszakainak elemzesere, a politikak-->kovetkezmenyek szemleletu targyilagos
folyamatelemzesekre, ami az Egyesult Allamokban peldaul nem lenne ujdonsag. Ez termeszetesen
nem leheten akadalya mas - celszeru - idoszakok elemzesenek.
A KSH napi partpolitikatol valo fuggetlensege nem jelentheti azt, hogy a statisztikat a Hivatal ugy
tematizalja, az elemzesi idoszakokat ugy valasztja meg, a mutatokat olyan szintre es ugy aggregalja
hogy az allampolgar erdemben ne tajekozodhasson es ne itelhesse meg az egyes kormanyzatok
teljesitmenyet, hiaba jok az egyes szamok. A korabbi rendszerben is - helyesen - szamos elemzes

kotodott a tervidoszakokhoz, amelyek az akkori politikai elet ciklusai voltak. Az allampolgarok csak
akkor tudnak elni demokratikus jogaikkal, ha vilagos kepet kapnak arrol, hogy egy-egy kormany
gazdasagpolitikaja es egyeb intezkedesei milyen hatassal voltak - peldaul a makrogazdasagra a mai
politikai ciklusokon belul.
Teermeszetesen, tobbek kozott a politikai rendszer jellegebol kovatkezoen is, ennek szamos akadalya
is van. Az evkozepi kormanyvaltas, a koltsegvetes tervezesi es vegrehajtasi rendszere kituno
lehetoseget ad a kormanyoknak a manipulaciora, amelyek ezzel batran elnek is, megis, a Hivatalnak
torekednie kellene arra, hogy elemzeseiben szigoruan objektiven elemezze, feltarja es bemutassa az
orszag az egyes kormanyok mukodesi ideje alatti eletet, ezen belul a kormany intezkedeseit es azok
kovetkezmenyeit.
Tovabbi eredmenyes munkat kivan ebben az iranyban
Dienes Istvan

