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Világgazdaság 

 

 

Óvatos optimizmus 

 

Az IMF, ezúttal Tokióban rendezett közgyűlésén, hosszú idő óta először, nem világvége 

hangulat uralkodott. Noha a válság már hatodik évébe lépett, s koránt sincs még vége, a 

várakozások lényegesen kevésbé negatívak mint korábban. Gyors kilábalást senki sem vetít 

előre, de ezúttal látványos (pl. az euro övezet) összeomlását sem vizionálják már. (Ez 

meglehetősen ellentétes a magyar kormány várakozásával.) 

A FED elnöke szerint a központi bank lépései, a mennyiségi könnyítések sorozata, az 

„operation twist”, ill. a bankmentések és az eddigi fiskális politika elégséges a W alakú 

recesszió elkerüléséhez. Többen, köztük Ben Bernanke is bízik abban, hogy az utolsó 

percekben megállapodás születik a „fiscal cliff” elkerülése érdekében. E nélkül ugyanis, a GDP 

közel 4%-át elérő automatikus kiigazítás lépne életbe, ami az USA-t és az egész 

világgazdaságot recesszióba rántaná.1 

A világgazdaságra ugyanakkor erősen kedvezőtlen hatása lehet a japán-kínai-koreai 

konfliktusnak. (Egyébként gazdasági szempontból érdektelen, lakatlan szigetekért folytatott 

csatározásnak.) Ezt jól illusztrálja az, hogy Japán – amelynek összes exportjának 20%-a irányul 

Kínába – autóexportja szeptemberben 50%-ot zuhant a kínai piacon. 

 

                                                 
1
 Fiscal Cliff – Arra az eseményre utal, amely az amerikai Kongresszus konszenzusképtelensége esetén 

állhat elő 2013 januárjában. Amennyiben a Kongresszus nem tud megegyezni, három – expanzív 

költségvetési politikát jelentő – törvény érvényessége lejár (Tax Relief, Unemployment Insurance 

Reauthorization, Job Creation Act of 2010) ée automatikus kiadáscsökkentés lép érvénybe 

(„sequestration”) a 2010-es Budget Control Act alapján. A Congressional Budget Office (CBO) becslése 

szerint a szövetségi bevételek a GDP 15.7 %-áról (2012) 18.4%-ra nőnének 2013-ben, miközben a 

kiadások 22.9%-ról 22.4%-ra esnének GDP-arányosan Forrás: Alternative fiscal scenario – CBO An 

Update to the Budget and Economic Outlook: Fiscal Years 2012 1o 2022 54. oldal (2012 augusztus) 

http://cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/43539-08-22-2012-Update_One-Col.pdf (pdf) 
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ECB 

 

Az ECB elnöke, Mario Draghi is óvatos, de viszonylag optimista hangot ütött meg. Az 

euro összeomlása – amely még néhány hete is sokak számára lehetségesnek tűnt – 

mintha lekerült volna a napirendről. Úgy látszik, hogy az EU és az ECB utóbbi időben 

meghozott döntései kilendítenék a válság mélypontjáról Európát, vagy legalábbis a 

korlátlan válság rémét elűzték. Az ECB új vezetése által alkalmazott eszközök (LTRO, 

OTM), a bankunió kilátásba helyezése, az ESM működése, stb., érzékelhetően 

enyhítették a feszültséget. A likviditáshiány mérséklődött, a kockázati felárak 

csökkentek, a csődveszély (a görögök kivételével) lényegesen enyhült. A bankok 

válsága és szuverén adósság-válság szoros összekapcsolódása jelentékenyen lazulni 

látszik. 

Az ECB által nyújtott likviditás a déli országok bankjainak refinanszírozásán keresztül 

legalább 80–85%-ban az adott országok állampapír-piacára áramlott, növelve a 

likviditást, csökkentve a hozamokat. Ez egyrészt segíti az államadósság 

fenntarthatóságát, másrészt az alacsony refinanszírozási kamat (0.75%) miatt jelentős 

kamat arbitrázst biztosít a déli országok bankjainak. 

Gyakorlatilag az ECB – bizonyos korlátok között persze – és közvetve (formailag), de 

monetizálja az államadósság egy hányadát. Ha volt erre felhatalmazása explicit 

módon, ha nem, ezt bizonyára helyesen teszi (talán kissé még megkésve is). 

Lényegében, de facto kezdi betölteni az ECB a „lender of last resort” funkciót a 

remélhetőleg még szolvens szuverén adósok számára. 

Mindezek eredményeként egy éve először leállt a likviditás masszív kiáramlása 

Spanyolországból és Olaszországból is, sőt az utóbbi esetében megindult a 

visszaáramlás is. Olaszország a jó kormányzás okán is – kezd kikerülni a közvetlenül 

veszélyeztetett országok táborából. 

 

Kritikai megközelítés – friss szelek – IMF World Economic Outlook 20122 

 

Az IMF folytatta azt az elmúlt években elkezdett munkát, amelyben bátran 

szembenéz korábbi – esetenként saját - ortodoxiájával is. Ezek között a legfontosabb 
                                                 
2 A dokumentum letölthető: World Economic Outlook (WEO) – Coping with High Debt and Sluggish 

Growth (October 2012)  http//www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/index.htm  
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a fiskális multiplikátor valóságos működésének analízise. Eddig azzal a feltételezéssel 

éltek, hogy a GDP 1%-át elérő költségvetési kiigazítás kb. 0.5%-kal mérsékli az adott 

gazdaság GDP-jét. Ezt az ökölszabályt érvényesítették általában az összes megszorító 

program kialakításakor. Az empirikus vizsgálat – a 2010-es évre vonatkozóan (ezért 

tudományosan ez sem megalapozott) - azt állapította meg 27 ország számaiból, hogy 

a visszaesés sokkal nagyobb; 0.9% és 1.7% közötti. Ez teljesen új megvilágításba 

helyezi az ún. megszorító politikák értékelését, és helytől, tértől és időtől független 

alkalmazását.  

Egyrészt világos, hogy a korábban oly hangsúlyos non-keynesiánus hatások csak 

akkor tudnak láthatóan érvényesülni, ha a költségvetési kiigazítás erőteljes 

hitelexpanzióval párosul. Vagyis, ha a külső egyensúly fenntartható pályán halad, és 

„csupán” a savings-investment balance belső szerkezetét, a jövedelem tulajdonosok 

közötti megoszlását szükséges átrendezni, vagy /és ha a külföldi kereslet növekedése, 

a külső egyensúly javulása képes ellensúlyozni a költségvetési kereslet mérséklődését. 

Másrészt az 1% költségvetési kiigazítást kísérő, azzal azonos vagy éppen lényegesen 

nagyobb növekedési veszteség legalábbis elgondolkodtatott sokakat az egyoldalú 

megszorítások feltétel nélküli hasznosságáról. 

 A fiskális multiplikátor ilyen kedvezőtlen elmozdulásában általános vélekedés szerint 

a kamatok korábbiakban feltételezetthez képest eltérő alakulása húzódik meg. 

Korábban a költségvetési kiigazítás ugyanis olyan bizalmi többletet hozott, amely a 

kockázati felárak gyors mérséklődésén keresztül viszonylag hamar csökkentette a 

költségvetés kamatszolgálati terheit. Így a költségvetés szokásos kiadásait, és/vagy 

bevételeit kevésbé drasztikusan kellett megnyírni és/vagy megemelni, mert a 

lecsökkent kamatkiadás önmagában is hozzájárult az egyensúly jelentős javulásához. 

Ezért a megszorítás kevésbé nehezedett a reálgazdaságra. Ez azonban ma nem így 

van, mert a válság előtt szinte minden fejlett gazdaságban roppant olcsón lehetett az 

államadósságot finanszírozni, vagyis nincs mit megtakarítani. A válság során pedig az 

IMF és az EU által adott finanszírozás ugyancsak nem a piaci feltételeket tükrözi, tehát 

igazából itt sincs mit megtakarítani. 

De azt hiszem, a fiskális multiplikátor alakulásának van egy másik, eddig nem említett 

oka is. Ha a költségvetési szigorítást egyszerre sok országban hajtják végre, akkor a 

külső kereslet senki számára nem ad lehetőséget a belső kereslet esésének részbeni 

ellentételezésére. Ez pedig átvezet a deleveraging kérdéséhez. 

A globális adósságot egyszerre leépíteni (global deleveraging) nem igazán bölcs 

dolog. 
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Érdemes hivatkozni rég elfeledett kiváló közgazdászokra, mint pl. Riesz Miklós és 

Erdős Péter. Kissé távolról indulok. Mindketten hangsúlyosan képviselték azt a tételt, 

miszerint ami igaz a mikroökonómiában, az nem feltétlenül igaz a 

makroökonómiában. Ha mikro szinten, egy vállalkozásban költséget, ezen belül 

munkaerőköltséget csökkentik, akkor nő a profit, javul a termelékenység, jobb lesz a 

versenyképesség. Makroszinten azonban, ez akár jelentősen mérsékelheti a végső 

keresletet, ha mindenki például a munkaerő költséget is mérsékli. Ezért, ami 

termelőként biztosan helyes döntés, és érdeke a termelőnek, az eladóként már nem 

feltétlenül ugyanaz. Ezért, amiről mikroszinten úgy látszik, hogy korlátlanul racionális 

döntés (profitot növel), makroszinten, éppen a kereslet beszűkülése okán, a vélt profit 

(a makro profit) realizálhatatlanságához vezet. 

Ami igaz egy szektor szintjén, az nem feltétlenül igaz egy ország, még kevésbé egy 

régió, vagy éppen globális méretekben. Szinte általános az egyetértés abban, hogy a 

válságot megelőző években túl sok adósság halmozódott fel a világban. Túlságosan 

eladósodtak az államok, a lakosság, a bankok, de sokszor az üzleti szféra is. Egy-egy 

szektorra, egy-egy országra, vagy régióra ez a tétel akár igaz is lehet. De minél 

nagyobb aggregátum felé mozdulunk el, annál nagyobb fenntartással, óvatosan 

kellene kezelni ezt az állítást. 

Ha azt állítjuk, hogy globálisan is túl sok az adósság, akkor könnyen adódik a válasz: 

ahogy az államadósságot, ahogy a lakosság összes adósságát, ahogy egy ország 

összes adósságát (benne a bankokét), ahogy egy régió (országcsoport) adósságát, 

úgy globálisan is csökkenteni kell a felhalmozott adósságot. Ezt nevezik a globális 

deleveraging szükséges folyamatának. Mielőtt beleélnénk magunkat ennek a 

kihívásnak a teljesítésébe, érdemes végiggondolni az egészet. 

A modern pénz hitelpénz, hitelnyújtással jön létre. A hitel adósság, az adósság 

mögött pénz, valakinek a megtakarítása áll. Ha tehát azt állítjuk, hogy globálisan túl 

sok az adósság, akkor egyúttal azt is mondjuk, hogy túl sok a megtakarítás. Valóban 

ezt gondoljuk? A túl sok adósságot globálisan persze le lehet építeni. Csakhogy 

tényleg ezt akarjuk? Tényleg azt akarjuk, hogy a megtakarítás is olvadjon le? A feladat 

persze nem lehetetlen. Három úton, ill. azok keverékével is el lehet érni ezt a célt: A 

pénzügyi megtakarítás csökkenhet globálisan, háborúk, nagy válságok és gyors 

infláció hatására. Ezt akarjuk? Aligha. Márpedig, ha globálisan szeretnénk csökkenteni 

a felhalmozott összes adósságot, akkor ehhez a felhalmozott összes pénzügyi 

megtakarítást is le kell építeni. 

Mégis, mi az, ami lehetséges, ésszerű és szükségszerű? Globálisan nem biztos, hogy 

indokolt az adósságállomány mérsékelése. Ellenkezőleg, ha a világ gazdasága bővül, 
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akkor historikusan a pénz, az adósság és a pénzügyi megtakarítások állománya is nő 

(árstabilitást feltételezve). Regionálisan, vagy egy országra vetítve, még inkább a 

jövedelem tulajdonosi szektorra, vagy egy kisebb aggregátumra (vállalat, vagy bank, 

vagy család) lehet ésszerű, sőt elkerülhetetlen az adósságszint mérséklése, leépítése. 

De ha nem szeretnénk, hogy a kiigazítás az elkerülhetetlennél is több 

megpróbáltatással járjon, akkor ezeket az átrendezéseket feltétlenül koordináltan kell 

végrehajtani. Ha pl. az USA nagyon eladósodott, és ezért fenntartható pályára kell 

állítania a költségvetését, a bankok, a háztartások mérlegét, következésképpen vissza 

kell állítani a makroszintű savings-investment balance fenntartható állapotát – vagyis 

helyre kell állítani a külső egyensúlyt, akkor az lenne célszerű, ha ez a külső szufficittel 

bíró országok megnövelt kereslete, azaz az amerikai export növekedése mellett 

menne végbe. De ehhez a szufficites országokban bizony növelni kell a nettó 

eladósodást (növelni a leveraginget).  

Tehát, ha a világ egyik pontján csökken az eladósodás (deleveraging) a másik pontján 

kívánatos a leveraging növekedése. Ugyanez igaz, nemcsak a régiók között, hanem a 

régiókon belül, egyes országok között, vagy éppen kisebb méretekben 

jövedelemtulajdonos csoportok között. 

Ősszegezve: lehetséges az adósságok szisztematikus, szimultán leépítése, de minél 

nagyobb aggregátumok szintjén megy végbe, és minél kevésbé koordinált 

gazdaságpolitikai keretben – egy egyébként globalizált világban – annál nagyobb lesz 

a kiigazítás reál (világ) gazdasági ára. Mintha ennek lennénk a tanúi, a fiskális 

multiplikátor vártnál lényegesen kedvezőtlenebb alakulása kapcsán.   

 

A fenntartható államadósság, adósságszint 

 

A közmegegyezés szerint a válságot megelőző periódusban, illetve ezt követően 

túlságosan sok adósság halmozódott fel a világban. A jó néhány fejlett európai 

országra is kiterjedő túlzott államadósság szint fenntarthatatlan, tehát le kell építeni. 

Miközben az államadósság leépítését, konszolidálását sürgető érvelés igen gyakran 

aligha megkérdőjelezhető, felmerül a kérdés: ha ilyen sok ország lépi túl az általában 

még megengedhetőnek vélt államadósság szintet – a bruttó államadósság GDP-ben 

mért 60%-át – akkor vajon nincs-e probléma magával a mérték helyes beállításával, 

vagy/és  a méréshez felhasznált mutató rendszerrel. 
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Először nézzük a mértéket. Közismert a Reinhart -Rogoff3 féle elemzés eredménye: 

nagyon sok országra, nagyon hosszú időintervallumra kiterjedően arra az eredményre 

jutottak, hogy az államadósság és a növekedés között negatív korreláció 90%-os 

államadósság szint felett mutatható ki. (Fontos megjegyezni, hogy sokkal szorosabb, 

és a GDP-hez viszonyítva 60%-os szintnél már kimutatható a kedvezőtlen kapcsolat a 

külső adósság és növekedés, ill. az infláció között.) Persze ez az empirikus 

összefüggés az adósságszint és a növekedés között sem tekinthető feltétlenül szoros 

oksági kapcsolatnak. Mindenesetre fontos, hogy a 60%-os bruttó államadósság/GDP 

arány átlépése nem feltétlenül okoz növekedési nehézségeket. 

Ugyanakkor nem magától értetődő az sem, hogy miért koncentrálunk szinte 

egyoldalúan erre az egy mutatóra? Vajon nem lenne-e helyes hasonlóan komolyan 

elemezni például a nettó államadósság GDP-hez viszonyított arányát? Ebben az 

esetben könnyebben értenénk, miért is nem ment már réges-rég csődbe Japán, a 

maga bruttó 230%-os államadósság/GDP rátájával. A japán nettó államadósság GDP-

hez viszonyított aránya 100% körüli, ami szintén nem alacsony, de mégsem az egeket 

verdesi. Nagyon fontos persze, hogy azért ilyen nagy a szakadék a bruttó és nettó 

államadósság között, mert a külső finanszírozási pozíciója évtizedeken keresztül 

szufficites volt Japánnak. Tehát a nemzetgazdasági megtakarítás-beruházás 

egyenlege pozitív volt. Így a nagy államháztartás hiány ellentételezte a háztartások 

igen magas pénzügyi megtakarítási rátáját. Többek között ezért is roppant alacsony 

az államadósság kamatkiadása. Nem állítom azt, hogy a Japán gazdaság kiváló 

egyensúlyi helyzetben volna, de a japán példa mindenképpen felhívja a figyelmet e 

leegyszerűsített megközelítések korlátozott használhatóságára.  

De akár a nettó, akár a bruttó államadósságot, vagy mindkettőt használjuk a 

költségvetés fenntarthatóságának vizsgálatára, még mindig támadhatnak kétségeink, 

hogy vajon csak ilyen megközelítésben kell-e értékelni az államháztartás 

fenntarthatóságát. Ezek a mutatók egy stock (adósság) és egy flow (GDP) típusú 

adatot hasonlítanak össze. Ennek is van természetesen relevanciája, de vajon nem 

kellene-e az államadósságot (stock) egy másik stock típusú adattal is egybevetni? 

Valószínűleg nem lenne felesleges az államadósságot összevetni például a 

háztartások pénzügyi megtakarításával is. Így sokkal inkább érthetővé válna- a külső 

eladósodottság számbavétele mellett – hogy Olaszország államháztartási pozíciója 

miért nem olyan kritikus, mint ahogy ez pusztán a bruttó államadósság kétségkívül 

nem alacsony szintjéből látszana. 

                                                 
3 Carmen M. Reinhart, Kenneth Rogoff (2009): This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly 
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Összegezve azt mondhatjuk, hogy a külső adósság fenntarthatóságának 

elsődlegessége mellett – amit a németeken kívül mára egyre többen belátnak – az 

államadósság fenntarthatóságának is többoldalú és árnyaltabb elemzése szükséges. 

Ennek hiányában a leegyszerűsített és nem megalapozottan alkalmazott standardok a 

szándékoktól eltérően önbeteljesítő rombolást eredményezhetnek. 

 

Az euro övezet helyzete 

 

Az euro övezet sosem felelt meg az optimális valutaövezet (OCA) minimális 

kritériumainak: 

- nincs flexibilis munkaerő piac 

- nincs rugalmas bérpolitika 

- jelentősen eltérő és nem konvergáló a gazdasági fejlettség szintje. 

Az EU nem készült fel a válság kezelésre, sem intézményileg, sem mentálisan. A 

válság az addig is ismert – a maastrichti kritériumokban és a SGP-ben fellelhető 

súlyos ellentmondások mellett – újabbakra is ráirányította a figyelmet. Az euro övezet 

három olyan feltételezéssel élt, illetve elven alapult, amely részben életidegen, 

részben pedig fenntarthatatlan. Ezek szerint szuverén adós nem mehet csődbe, ha 

mégis, nem lehet megmenteni, illetve az ECB-nek nincs végső hitelezői (lender of last 

resort) funkciója. A gazdaságtörténet államcsődök sorozatának története. Adott 

esetekben – szigorú feltételek mellett – olcsóbb lehet egy ország megmentése, vagy 

részleges csődje, mint a teljes összeomlása. Végül, ha egy modern pénzügyi 

rendszerben nincs mennyiségileg korlátlan, de nem feltételek nélküli végső hitelezői 

funkció, akkor a rendszer nemcsak működésképtelen, de akár fundamentális ok nélkül 

is a teljes pénzügyi összeomlást idézheti elő. 

A maastrichti kritériumok ellentmondásait ezúttal nem sorolnám. Amit viszont ki kell 

emelni, hogy ezek a kritériumok a döntéshozók szándékai szerint egyszerű, könnyen 

átlátható, és ezért hatékonyan működtethető és ellenőrizhető szabályok lettek volna. 

A valóságban azonban túlságosan leegyszerűsített, voluntarista, inkonzisztens és 

művi kereteket eredményeztek. De ez nem véletlenül történt. A jelentős reálgazdasági 

különbségek egyfelől, és a munkaerőpiac működésének súlyos hiányosságai másfelől, 

nem hidalhatók át könnyen és átláthatóan alakított szabályalapú fiskális politikával. 

De minél precízebb, minél igényesebb szabályrendszer készül – benne külön 
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hangsúllyal a külső egyensúly fenntarthatóságára – annál kevésbé működőképes egy 

ilyen gazdaságpolitikai keret. Éppen ezért egyre inkább teret nyer az a felismerés, 

hogy egy valóságos fiskális unió létrehozása nélkül hosszútávon nem oldhatók fel az 

ellentmondások. Ezt csak megerősítette a kialakult bankválság. A bankválság – amely 

elválaszthatatlan a fiskális válságtól; egymást kölcsönösen erősítik – nyomán 

határozott lépések történtek a bankunió (egységes felügyelet, egységes válságkezelő 

mechanizmus, egységes betétbiztosítás) létrehozására. De nyilvánvaló, hogy bankunió 

nem létezik fiskális unió nélkül. S végül az is egyértelmű, hogy bonyolult, 

átláthatatlan, ellenőrizhetetlen fiskális szabályok helyett (a bankunió mellett) fiskális 

unióra, egységes, erős, központi, nemzetek feletti összehangolt fiskális politikára van 

szükség. Ez azonban politikai unió nélkül aligha reális.  

 

 

 

Magyarország 

 

Magyarország egyre jobban letér a főútról, egyre jobban elszigetelődünk. Elméletileg 

lehetséges sikeres eltérés, s gyakorlatilag is lehet eredményes a fősodortól való 

eltávolodás. Most, és nálunk nem erről van szó. Magyarország tartósan távolodik a 

referenciaként számba jöhető országok csoportjától. A folyamat 2001-2002-ben 

kezdődött. 2001-2005 között a növekedés kb. évi 4%-os; láthatóan, de nem 

látványosan alacsonyabb a V4 országokénál. Ugyanakkor olyan súlyos külső és belső 

egyensúlyhiány ennek az ára, ami a következő periódusra már drámai lemaradást 

okoz. 2006-2008 között mi lényegében stagnáltunk, míg a többiek évi 6–8 %-kal 

nőttek. A válság első évében, 2009-ben a visszaesés mértéke – a lengyelek kivételével 

– nem tért el szignifikánsan; a miénk egy kicsit még mélyebb, de ezt követően ismét 

erőteljesen széttart a növekedés. 2010- 2013 között mi ismét legfeljebb stagnálunk, 

és bár a robosztus növekedéshez a többiek sem tértek vissza, de még a csehek 

szerény teljesítménye is összességében a miénk felett lesz, Szlovákia és Lengyelország 

pedig átlagosan évi 2–3%-kal nő.   

A lényegi különbség a magyar gazdaság növekedési potenciáljának drámai, 

folyamatos és tartós visszaesésében ragadható meg. Ez nem véletlenül következett 

be. A magyar gazdaság beruházási rátája 15-16%, szemben a többi visegrádi ország 
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20-24% közötti adatával. Ez kb. felével kisebb beruházási ráta a normális 

növekedéshez szükséges mértéknél, és egyúttal negatív nettó beruházást jelent. 

A beruházások ilyen alacsony szintje a piaci – beruházási, fogyasztási – bizalom 

hiányával hozható összefüggésbe. Nemcsak a hazai, de a külföldi beruházások szintje 

is kirívóan alacsony. (Az unióban csak a görögöké és íreké kisebb.) 

 

A 2010 utáni gazdaságpolitika kudarcáról 

 

A kormányzati döntések 2010 után erőteljesen rontották a kiszámíthatóságot, az 

előre láthatóságot, a folyamatosságot, azaz a piaci bizalmat. A kormány 

várakozásaival ellentétben, a gazdaság-, költségvetési-, és adópolitikai intézkedések 

nem gyorsították, hanem recesszióba vitték a gazdaságot. 

A költségvetési politika 2011-ben kifejezetten keresletélénkítő, expanzív jellegű volt. 

A deficit a 2008–2010 közötti, évi 4 % körüli szintről felment 6.2%-ra. Ennek ellenére 

nem gyorsult a gazdasági növekedés (miközben a külső kereslet, ha nem is segített 

túlságosan, de nem is lehetett egyoldalúan kedvezőtlennek tekinteni, főleg a gyors 

német, osztrák növekedés miatt). 

A kormány azzal a feltételezéssel élt, hogy ez az élénkítés, legfeljebb egy év késéssel 

olyan tartós növekedési többletet hoz, mely elkerülhetővé teszi a megszorításokat. 

Nem így történt. Az a 900 milliárd Ft (egykulcsos adó, családi adókedvezmény, 

társasági adókedvezmény 500 millió Ft-ig), amit kiengedett, sem nem élénkítette a 

belföldi keresletet, sem nem fehérítette érdemben a gazdaságot, sem nem javította a 

versenyképességet. Ez nem meglepő, mert a jövedelemtöbblet egyoldalúan a magas 

jövedelműeknél keletkezett, nem csökkent, de nőtt az adóék a bérből és fizetésből 

élők nagyobb részénél, és ezért az egységnyi termékre eső bérköltség sem 

mérséklődött. Ha ehhez hozzátesszük a szektorális adók növekedést és bizalmat 

kikezdő hatását, akkor világos, hogy ez a „policy-mix” kudarcba fulladt. Így, 

gazdaságélénkítés helyett további lassulás következett. 

A növekedés gyorsulásának elmaradása miatt 2012-ben a fiskális politika erőteljes 

megszorításra kényszerült, a deficitet le kellett vinni 6.2%-ról 2.7%-ra. (Pontosabban, 

a megszorítás mértéke összehasonlító szerkezetben, - a nyugdíj-pénztárat figyelembe 

véve - nem 3.5%, hanem kb. a fele.) De, ha „csak” 1.8% is a megszorítás, az is 

pontosan az ellenkezője annak, ami 2012-2011 között történt. Vagyis az egyébként is 

lassuló növekedést még tovább rontotta, és recesszióba, negatív növekedésbe vitte a 
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költségvetési megszorítás. (Az itt is fontos, hogy a külső kereslet stagnált, tehát nem 

segített, de neutrális volt.)  

Miközben tehát a költségvetés hiányát a kormány kézben tartotta – s ez kedvező – 

azt olyan eszközökkel (szektoradók, általános adóemelés és egyéb kiadáscsökkentés) 

hajtotta végre, ami kedvezőtlenül érinti mind a beruházási, mind pedig a fogyasztói 

bizalmat. Így azután alig-alig van beruházás (a 2005-ös szint kb. 60%-ára esett), nem 

nő a versenyszektorban a foglalkoztatás, csökken a fogyasztói kereslet, és végül, nem 

nő kellőképpen a költségvetés adó- és járulékbevétele. A nap végén ezért egymást 

követik szép számban a megszorító csomagok. (Mivel a kormány tiltakozik a kifejezés 

ellen, ezért akár mákos tésztának is nevezhetjük.) 

Érdemes külön is kiemelni a bankszektort. Tavaly 300 milliárd forint veszteséggel zárt, 

és idén sem hiszem, hogy sokkal kisebb lesz. Kezdettől egyértelműnek látszott, hogy 

a bankadó – bankok hitelezési képességének aláásása miatt – nettó alapon egyre 

kevésbé járul majd hozzá a költségvetéshez. Ez történt. Magyarország az egyetlen 

közép-kelet európai ország, ahol negyedik éve folyamatosan csökken a hitelállomány. 

Költségvetési megszorítások egyfelől, zsugorodó hitelállomány másfelől, mindez 

stagnáló, vagy alig bővülő külső kereslettel párosulva, csak a vegetáláshoz elég. 

 

Monetáris politika 

 

Az MNB mintha túlságosan is elmerült volna saját függetlenségének formai 

kérdéseiben. A kormány képviselőjének meghívása a Monetáris Tanács ülésére, vagy 

ezek jegyzőkönyveinek megküldése a kormány részére, nem érdemi kérdés. Még a 

tranzakciós adó kiterjesztése sem a függetlenséget fenyegető kérdés - akármennyire 

is irracionális - amíg a jegybank azt nem hárítja át a bankszektorra. 

A jegybank politikája azonban a válság előtti, és az azt követő periódusban is erősen 

megkérdőjelezhető. Miközben fő és egyetlen céljához, az árstabilitáshoz az elmúlt 11 

évben sem került érdemben közelebb, addig az egyéb feladatainak sem tudott eleget 

tenni. Sőt, a makroprudenciális szempontok elhanyagolása, és a rövidtávú és 

egyoldalú – naiv – inflációellenes harc csak rontotta a gazdaság makroegyensúlyát, és 

minimum a fenntartható árstabilitáshoz sem vitt közelebb. 

A válság előtt nem korlátozta a hitelek állományának nagyon gyors emelkedését 

(ezen belül a devizahitelekét sem), és 2008 ősze óta sem tartja feladatának a hitelek 

csökkenésének legalább a mérséklését. Az meglehetősen kevés, ha a devizahitelezést 
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utólag bírálják - korábban is korlátozni kellet volna inkább. Az utóbbi években pedig 

„nem konvencionális” eszközökkel segíteni kellett volna a hosszúlejáratú, forintalapú 

beruházási hitelezést. Amíg jelentős a külső egyensúlyi többlet, nincs keresleti oldalról 

inflációs nyomás, a költségvetés elszívja a hosszú forintforrásokat (klasszikus 

crowding out) és ezért is nagyon magas a (beruházási) hitelkamat, addig a jegybank 

helyesen tenné, ha erőteljesen segítené hosszú forintforrással a magyar gazdaságba 

esetleg még beruházni szándékozókat. Ezzel szemben, ellentétben jó néhány 

jegybankkal (pl. Funding for lending BOE, LTRO – ECB, FED facilitások, vagy éppen a 

szerb jegybank). Csak idén tavasszal, és akkor is teljesíthetetlen feltételek mentén 

ajánlott csupán két éves lejáratú refinanszírozását. A lehívás feltétele a hitelek 

állományának szinten tartása. De ha nem csökkennének a hitelek, nem is lenne 

szükség az MNB belépésére ezen a piacon. Az árazás is akadálya a hitelezésnek, 

nemcsak a lejárati meg nem felelés. Piaci kondíciók melletti forrásgyűjtés esetén a 

bankok nem tudnak 10-12 %-nál alacsonyabbi kamattal finanszírozni. Ez 5–6 %-os 

pozitív reálkamat, ami egy recesszióban lévő gazdaságban teljesíthetetlen 

megtérülési feltételt követel az adósoktól. De a bankok sem tudnak prudens módon –

néhány kivételtől eltekintve – hitelezni ilyen kondíciók mellett. A jegybank tehát nem 

elhanyagolható mértékben maga is hozzájárult ahhoz, hogy az ország növekedési 

potenciálja folyamatosan csökkent. (S akkor még nem esett szó az árfolyam-

politikáról, vagy a lakossági devizahitelek kezeléséről.) 

 

Devizatartalék 

 

Valószínűleg elég sok félreértés van ezen a területen. Sokan attól tartanak, hogy a 

jegybank vezetésének cseréjét követően a kormány „le akarja nyúlni” a 

devizatartalékot. Ezt feltehetően nem lehet megtenni. Az MNB-től forintért lehet 

devizát vásárolni – amit most is csinál a kormány – és ez, amíg elégséges a tartalék és 

a kormány képes forintban finanszírozni magát, szokásos műveletnek tekinthető. Az 

MNB-től csak úgy elvenni a tartalékot nem lehet. Ellenőrzi a mérlegét a külső auditor, 

az ÁSZ, az FB, az ECB, az EU, és főként a piacok. Ha történetesen „elveszik” a tartalék 

egy részét, akkor az MNB mérlegében veszteség keletkezik. Ezt a mai törvények, 

számviteli és államszámviteli szabályok szerint azonnali veszteségként ki kell mutatni. 

Az MNB vesztesége pedig az államháztartásban konszolidálódik, így államháztartási 

hiányt keletkeztet. Innen pedig már ismertek a piaci hatások.)  

 


