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Bevezetés 

 

A gazdasági válságok a kapitalizmus életének természetes ciklusai – a nemzetgazdaságok és a 

világgazdaság hiába védekezik ellene, időről időre recesszió keríti hatalmába a világ pénzügyi 

és gazdasági rendszerét. És akárhányszor ez megtörténik, számtalan elemzést lehet hallani, 

olvasni a krízisek mibenlétéről, előzményeiről, hatásairól és – ami leginkább érdekli az 

embereket – a lehetséges végről.  

 

Noha előjelek minden válságban akadnak, az esetek többségében, még ha észre is veszik őket, 

nem foglalkoznak velük, mintegy tagadják annak a valószínűségét, hogy krízis alakulhat ki. 

Rossz ómenek a 2007-ben, az Egyesült Államokban kirobbanó, majd globálissá gyűrűző 

válságnál is akadtak: a 2001-es „dotcom-lufi” és az utána következő időszak 

gazdaságpolitikája előrevetítette az USA ingatlanpiacának leeresztését. Ez végül láncreakciót 

idézett elő, és egy év múlva már a világgazdaság is megérezte a krízis hatását. 

 

A válság kirobbanása óta eltelt évek komoly küzdelemmel teltek el. A válság kezelése mellett 

a felszínre bukkant problémák megoldása nem megy egykönnyen. Eddig azonban nem történt 

még olyan komoly rendelkezés, amely a rendszer hibáinak kijavítása lett volna a célja, az 

intézkedések mindössze a felszínt súrolják.  

 

A válság Európában is komoly károkat okozott eddig – az Európai Unió rendszerét tekintve 

nem csoda, hogy a krízis hullámzik a tagországokban. Dolgozatom célja, hogy megvizsgálja, 

milyen intézkedések születtek a gazdasági javulás érdekében, ugyanakkor milyen, esteleges 

hibák születtek. De mindezek előtt célom, hogy bemutassam a gazdasági válságok történetét, 

a mögöttük rejlő elméleteket, valamint a jelenlegi krízis globálissá válásának előzményeit. A 

későbbi eseményekre a szükségesnél jobban nem koncentrál a dolgozat, véleményem szerint 

fontosabb mindazon folyamat, amely mozgatórugóként dolgozik a háttérben. 
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1.Válságtörténet, válságelmélet 

 

1.1. Gazdasági krízisek a világtörténelemben 

 

A modern világgazdaság kifejlődése több évszázados folyamat eredménye, amely ráadásul 

felgyorsult az elmúlt évtizedekben. Ennek a folyamatnak a legfőbb katalizátora a műszaki 

fejlődés volt, amely jelentősen megkönnyítette az országok, kontinensek közötti állandó 

kapcsolat kialakítását.  

 

A tőkés gazdaság kialakulása előtti történelmi időszak gazdasági stagnálása, illetve a 

viszonylagos gazdasági elszigeteltség nem tette lehetővé, hogy a világ egyik pontján kipattanó 

válság tovább gyűrűzzön a világ többi államára. A korabeli érát természetes módon jellemezte 

a gazdasági állandóság – vagyis inkább a gazdasági nemnövekedés -, a fejlődés a demográfiai 

növekedés majdnem teljes hiánya. 

 

Ennek oka abban rejlik, hogy az akkori társadalmi szükségletek stabilak voltak, terjedelmüket 

és jellegüket a hagyományok erősen befolyásolták. Az alacsony technológiai színvonal 

mellett a lakosság nagy részét, mintegy 80 százalékát a mezőgazdasági munka kötötte le. Az 

élő munkaerő döntő része így a szükséges fogyasztási javakat előállító folyamat része volt. A 

felhalmozás sem volt mindig napirendi ponton, mivel az uralkodórétegek az erre 

felhasználható terményhányadot pazarló módon felélték. Ezek mellett az időjárásnak is 

jobban ki voltak téve, így a hirtelen változó időjárás komoly károkat tudott okozni a 

termésben.  

 

Látható, hogy a kapitalizmus előtti időszakban az önfenntartás épp elég feladatot jelentett az 

akkori társadalom részére, így fejlődésre, növekedésre nem volt sem elég idő, sem erőforrás. 

A gazdasági elmozdulások és változások lassúságuk miatt szinte észrevehetetlenek voltak.  

 

Amikor ezek a lassú változások elértek egy kritikus küszöböt –a felfedezések kora, 

kereskedelem és gyarmatosítás -, a változások hirtelen felgyorsultak, és a társadalom a 

tradicionális világból a tőkés világba lépett át. Mivel gyorsan, és a korábbi rendszert 

felbolygatva zajlottak le ezek az események, joggal beszélhetünk forradalomról: ipari – 

technológiai fejlődés – és demográfiai robbanásról. 
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Az Újvilág felfedezése után, a gyarmatosítás hatására beindult kontinensek közötti 

kereskedelem, valamint az államok közötti fejlődési verseny. A cél elsősorban az volt, hogy az 

adott ország minél gazdagabbá váljon, mondhatni, már a kezdetekkor a pénz és a hatalom 

befolyása alá került az emberiség. Ebben a kulcsfolyamat a kereskedelem volt. Ám ahhoz, 

hogy minél több profitja legyen az országnak, többet kellett exportálni, mint importálni. 

Ekkor, a merkantilizmus időszakában jött létre a máig is használatos kereskedelmi mérleg 

elmélete., valamint a protekcionizmus gyakorlata. Ez utóbbi a hazai termékek védelmét 

jelentette, főként importvámok és állami támogatások formájában. A tőke felhalmozás 

időszakában fontos elem volt az uzsorakamat is, mint bevétel., hiszen aki pénzt halmozott fel, 

az kölcsönt tudott nyújtani, ez pedig újabb lehetőség volt a bevételek növelésére.  

 

Ugyanakkor azok az országok, amelyek valamelyest lemaradva követték a merkantilista 

országokat, nem az exporttöbbletben látták a fejlődést, hanem a fizikai mivoltukban 

elfogyasztható javak, értékek gyarapításában, illetve ezek termelésének folyamatiban. Ipar 

helyett a mezőgazdaságra koncentráltak, és kialakult a fiziokratizmus, amelynek célja a 

nemzetgazdasági egyensúly megteremtése volt.  

 

Ennek az időszaknak a végét az ipari kapitalizmus, valamint a nemzetközi munkamegosztás 

kifejlődése jelzi. Ez utóbbi elsősorban a gyarmatbirodalmakon belül alakult ki, az úgynevezett 

gyarmati erőszak alkalmazásával, így jogos a gyarmati munkamegosztás elnevezés is. Ez a 

munkamegosztás-szerkezet egészen a XX századig fennmaradt világgazdaság fejlődése 

ellenére.  

 

A merkantilizmus és a fiziokratizmus fontosabb elemeit kiemelve és összeillesztve dolgozták 

ki skót, angol és francia közgazdászok a közgazdaságtan általános elméletét, amelynek fontos 

eleme volt az emberi munka hatékonysága. Ezzel létrejött a hagyományos munkaérték-

elmélet. Ez azt jelentette, hogy minden termék természetes árát (a kereslet és a kínálat mellett 

kialakult csereértékét) és az egyensúlyi árát az előállítása érdekében kifejtett emberi munka 

határozza meg. Ebbe természetesen beleszámít a fizikai tőke, vagyis a termelési eszközök is. 

Az ipari forradalom első hullámának eredményeként létrejött technológiai fejlődés, 

urbanizáció és demográfiai robbanás hatására kialakult a tömegtermelés és a szabad versenyes 

nemzeti piacgazdaság. 
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A fejlődésnek köszönhetően a nemzetgazdaságok szerkezete is átalakult olyannyira, hogy 

képesek legyenek intézményileg is kézben tartani a folyamatokat. Így nem csak a gazdasági 

növekedés megjelenéséről van szó, hanem gazdasági fejlődésről is. Ennek köszönhetően a 

gazdasági szerkezet összetettebbé, integráltabbá vált, valamint mutatószámok használatával is 

kimutatható volt a fejlődés.  

 

A tömegtermelés megjelenésével szinte magától felmerül a kérdés: kialakulhat-e túltermelési 

válság? A klasszikus közgazdaságtan egyik jelentős alakja, Adam Smith fő művében, az A 

nemzetek gazdaságában határozottan tagadja az ilyen krízisek kialakulását. A pénzügyi 

válságokét nem, de azok a rendszer sajátosságaiból adódóan szinte maguktól generálódnak. 

Később Marx több írásában is igyekezett bizonyítani a túltermelési válságok létrejöttének 

lehetőségét. Mivel az árucserében az adás és a vétel két különböző folyamatként jelenik meg, 

nem muszáj, hogy azonos térben és időben legyenek. Megjelenik a pénz, mint közvetítő 

eszköz. Az árucserénél az eladó pénzért értékesíti az áruját – és mivel a pénz általános 

egyenértékes, az eladó el tudja dönteni, hogy hol, mikor és minek a megvásárlására költi el az 

így megszerzett jövedelmet. Mivel a pénz így a két folyamat közé ékelődik, lehetővé teszi, 

hogy az eladást ne azonnal kövesse a vétel, vagyis szakadás jöjjön létre. Már ez a kis rés is 

lehetővé teszi válságok kibontakozását.  

 

A pénz felhalmozhatósága pedig csak növeli a krízisek kialakulásának lehetőségét. Aki pénzt 

halmozott fel, az kölcsönt tud nyújtani, így megjelenik a hitelező-adós viszony. Így a fizetési 

eszköz mozgása elszakad az adás-vétel folyamatától, új szereplőket és folyamatokat hív be.  

 

A XIX. század derekán az iparosodott országokban egyre inkább a felszínre kerültek a tőkés 

piacgazdaság működéséből fakadó társadalmi ellentétek, valamint a monopolista pozícióra 

törekvős nagyvállalatok, és kiélezett versenyt eredményezett a tőke fokozott koncentrálódása. 

Emiatt a verseny célja egyre inkább a monopol pozíció elérése volt, ami egyre károsabb 

hatással volt a szabad piaci verseny szabályaira.  

 

Ugyanakkor kiéleződött a konfliktus az államok között, mivel a gyarmatok megszerzésére, és 

gazdasági kihasználására irányuló törekvések megmaradtak; emellett rohamosan terjedtek a 

külföldi tőkeberuházások. A tőkeáramlás pedig jelentősen meghatározta a nemzetközi 

munkamegosztást és a kereskedelem földrajzszerkezetét. 
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Az első globálisnak tekinthető gazdasági válság 1857-ben robbant ki, és átmeneti volt ugyan - 

tehát gyorsan lezajlott -, ám ekkor érezték először az emberek, hogy a kontinensek és az 

országok között sokkal szorosabb a kapcsolat, mint eddig hitték. Nem csak Észak-Amerikára 

és Európára csapott le a krízis: a hatása érezhető volt Indiában, Indonéziában, sőt, Chilében is. 

A krími háború után (1853-1856) az európai piacokra visszatért az orosz gabona. A háború 

ideje alatt az Egyesült Államok látta el Európát a terményeivel, s a kontinens piacáról való 

kiszorulás miatt az amerikai farmerek eladatlan áruk tömkelegével kerültek szembe. Ennek 

hatására csökkentek az árak az Újvilágban, miközben az országba beáramló pénz mennyisége 

is csökkent. Így, hasonlóan az 1929-es és a 2007-es válsághoz, ez a krízis is az Amerikai 

Egyesült Államokból indult.  

 

A kezdet lényegében egy bankcsődhöz köthető: 1857. augusztus 24-én csődöt jelentett az 

Ohio Life And Trust Company, amely kétes kötvényüzletekbe bonyolódott. A pénzintézet 

elspekulálta magát, és hamarosan fizetésképtelenné vált, amely gyorsan terjedő pánikot 

keltett. Ennek folyamán a tőzsdék hanyatlani kezdtek, néhány nap alatt 1415 bankot zártak be 

az országban.  

 

A tőzsdeválságtól már csak egy lépés a hitelválság, illetve a kereskedelmi válság, ez 

utóbbiakat már Európa is megérezte. Nagy-Britanniában, Németországban nagy 

kereskedőházak mentek tönkre, a váltóforgalom összeomlása miatt nem tudták a 

járandóságokat kifizetni, és ez csődhöz vezetett. Hamburgban mintegy 500 millió márka 

értékű áru – kávé, nyersanyag, gabona – rekedt a raktárakban.  

 

Ez a válság azonban gyorsan lezajlott – már 1857-ben újra elkezdtek hitelezni a bankok., és az 

évtized végére jelentős gazdasági növekedést produkált az Amerikai Egyesült Államok.  

 

Az 1857-es válsággal ellentétben az 1873-as krízis nem az agrárszektorból indult ki, hanem az 

ipari túltermelés lett annak okozója. A két leginkább érintett ország Németország és az 

Egyesült Államok voltak, a gyorsan iparosodó gazdaságok, amelyek fellendülésének a válság 

vetett véget. Erőteljesen érintette az akkoriban jelentős iparágnak számító vasútépítést, illetve 

a hozzá tartózó nyersanyag előállító-és feldolgozó iparágat. Ekkoriban zajlott ugyanis a 

második ipari forradalom, amely technológiai vívmányainak köszönhetően jelentősen 

felgyorsult az ipari élet. 



6 

Ez a krízis már hosszabb ideig tartott, 6 évig nyúzta a kapitalista társadalmat, miután a 

túltermelési válság pénzügyi krízissel teljesedett ki.  

 

A XX. század eleje óta minden válságnál felmerül Marx neve, aki nem csak 

kapitalizmusellenességéről volt híres, hanem a válságokról alkotott elméleteiről is. Marx 

bírálta Adam Smith írását, kijelentette, hogy csak a pénzügyi-banki válságokat hajlandó 

meglátni, amelyek azonban maguktól úgyis bekövetkeznek.  

 

Az első globális válság, amelynél élénken emlegették Marx teóriáit, az nagy gazdasági 

világválság volt (1929-1933). Tipikus túltermelési válság alakult ki, az Egyesült Államokban 

már korábban telítődött az autópiac, valamint a rádiók és hűtőszekrények eladása. A 

felhalmozott áruk miatt defláció jött létre, ami eleinte kedvezett ugyan a vásárlóknak, de az 

alacsony árak miatt ellehetetlenült ipari és mezőgazdasági termelésben egyre nőtt a 

munkanélküliség, így hosszabb távon csődöt és nyomort jelentett. Emiatt végül 1931-ben 

megingott a globális bankrendszer. [24] [25] [26] 
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1.2. Mit nevezünk gazdasági válságnak? 

 

Az árucsere már az ősközösségek idején is jelen volt, jelentősen fejlődött a középkorra, a 

feudális társadalmak korára. Ezzel egy időben természetesen a tőke kezdeti formái is 

megjelentek, kereskedő és uzsoratőke formájában. Ezek önmagukban azonban képtelenek 

voltak gazdasági válságot kirobbantani, mivel abban a korszakban a termelési viszonyok 

jellegét nem a felhalmozás és árutermelés határozták meg.  

 

Először a Nyugat-Európai társadalmakban jelentkeztek a fejlődés előjelei, a kapitalizmus 

kialakulásának feltételei. Miután a kapitalizmus elért egy bizonyos érettségi szintet, a 

válságok kialakulásának lehetősége már szinte törvényszerűvé vált.  

 

Válságnak nevezzük, amikor az újratermelési folyamatokban szakadás lép fel, megakad az 

áru- és pénzforgalom folytonossága. A válságban a tőzsdéken hatalmas összegek válnak 

semmivé, és még ha egy részük fiktív tőke is, ami csak a bankok és vállalatok könyvelésében 

létezik, akkor is közvetlen hatást gyakoroltak a termelésre és az értékesítésre. Emellett a 

befektetett állótőke is elértéktelenedik.  

 

A pénzügyi válság ezen kívül nem más, mint az újratermelési folyamat fennakadásának 

bevezetője és kísérője. Kiváltó oka, hogy a gazdaságban lassul a felhalmozás, nem indulnak 

új beruházások, ezáltal visszaesik a termelés. Nőnek az eladatlan készletek, mivel megnehezül 

az értékesítés, ezeknek folyományaként a fogyasztás csökken. A munkanélküliség 

drasztikusan megnő, a hitelfelvétel lehetetlenné válik. A rendszer gazdasága pedig a csőd 

szélére kerül.  

 

Mindezek mellett azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni a globális fejlődést; míg egyes 

társadalmak jelentősen fejlődnek, mások elmaradoznak, egyre inkább elmaradnak a 

többiektől. A világgazdasági egyensúly – ami inkább egyensúlytalanság – a történelem 

korábbi időszakában lezajlott gyarmatosítás eredménye (is). Míg a gyarmatbirodalmak 

egyben voltak, a fejlődésbeli különbség belső problémának számított. Ezek felbomlása után 

azonban már globálisan kellett (és kell) kezelni ezt a problémát.  
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Az egykori gyarmatokat ugyanis, még a birodalmak részeként egyetlen iparágra állították rá, 

amelynek fenntartására az anyaországnak vagy nem volt elég nyersanyaga, vagy kapacitása. 

Függetlenedésük után azonban a gyarmatoknak elsősorban saját magukat kellett ellátniuk, 

amihez egyetlen iparág nem elég. A segélyszervezetek ugyan támogatás nyújtottak (és 

nyújtanak) a fejletlen országoknak, de egy olyan országnak, amelynek az éghajlata nem 

megfelelő az alap élelmiszerek megtermeléséhez, kénytelen más országokból importálni. Így 

újfent függőség alakul ki a gazdagabb országokkal szemben – adóssá válik. Ebből adódóan 

fejlődése is nagyban függ a gazdagabb országokból hozzájuk eljuttatott 

„segélycsomagoktól”., így a fejlődési szakadék egyre csak nő.  

 

A gazdasági válságoknak kiváló táptalajt ad a világgazdaságban kialakult aszimmetria, amely 

szoros kapcsolatban van a fejlődési szakadékkal. A nem egyenlő partnerek közötti kölcsönös 

függőségek miatt állítható, hogy nincs teljesen független ország a világban.  

 

A világgazdaság egyensúlytalanságának, valamint az azokat tükröző ciklikusan, illetve 

rendszertelenül visszatérő válságainak mélypontjai a XIX. század közepétől váltak markáns 

jelenségekké. A konjunkturális ciklusok mélypontján kialakuló recesszió elhúzódása pedig a 

XX. századra lett jellemző. Ez többek között annak köszönhető, hogy a pénzügyi és a 

gazdasági szálak, kapcsolatok szinte átláthatatlanul bonyolulttá váltak, védtelenek lettek.  

 

A válság legfeltűnőbb jelensége a gazdasági szereplők számára a recesszió, amely legalább 

három, egymást követő negyedév gazdasági csökkenését jelent, holott már akár egy 

negyedéves csökkenés esetén is már használják.  

 

Érdemes azonban figyelni a gazdasági mutatók alakulását, ebből ugyanis – a múltra 

vonatkozólag – leszűrhető, milyen jellegű válság van a hátunk mögött. Előre nem látható 

pontosan, milyen alakot ölt majd. [1] 
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1.3. Ciklusok a gazdaságban 

 

Az eddigi tapasztalatok alapján négyféle jelleget különböztethetünk meg: az L, U, V, W alakú 

válságot. Az L alakú krízis folyamán erős zuhanás után lassú növekedésbe kezd a gazdaság. 

Ebből kifolyólag könnyen kikövetkeztethető, hogy az U alak az erős zuhanást követő 

recessziós időszak utáni gyors felemelkedést jelent, hasonlóan a V alakhoz, ahol a recessziós 

időszak rövid. A W alakú válságban a recessziót rövid növekedés követi, ami újra recesszióba 

fordul. Többszörös W alakok is előfordulhatnak a válságok során.  

 

A 2007-es gazdasági válság kirobbanása után, miután globálissá nőtt, az elemzések mind 

feltételezték, hogy ez a krízis W jellegű lesz. Egy ideig aztán arról lehetett hallani, hogy inkáb 

L alakúra fog hasonlítani a gazdasági növekedés alakulása, ám 2011-ben, egy újabb recesszió 

árnyékában ismét W alakot sejtettek.  

 

A szokásos növekedési modellekbe nem építették bele a termelés ciklikusságát, hullámzását. 

Ezzel a területtel a cikluselméletek kezdtek foglalkozni. Eleinte csak a válságok kapcsán 

vizsgálták a recesszió és a gazdasági növekedés rendszerére alkalmazva, felismervén annak 

periodikusságát.  

 

1. ábra: Egy ciklus szakaszai 

A tetőpontot követő recesszió és mélypont, aztán a fellendülés, prosperitás 
 

Először az európai éhségperiódusokat vizsgálták, 1793-tól körülbelül tízéves ciklusokat 

tudtak megkülönböztetni, de figyelték a pénzügyi, termelési hullámokat és az ingatlanpiacot 

is.
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A Joseph Kitchin által megfigyelt ciklus összefüggésben van a vállalatok szemléletével, 

döntéseivel, illetve a rövidtávú készletfelhalmozással- és leapasztással – ezért is nevezik 

készletezési periódusnak. időtartama három-négy év, azaz körülbelül negyven hónap.  

 

A Clement Juglar francia közgazdász nevéhez fűződő ciklust már a 19. században 

felismerték, és általában ágazati ciklushoz kötődik. Mélypontját túltermelési válságok és 

pénzügyi összeomlások jelzik. A ciklus időtartama nyolc-tizenegy év – a komolyabb termelői 

beruházások kifutási ideje is ennyi. Egy ciklus alatt kiderül, egy cég mennyire állja meg a 

helyét a versenyben, valamint hogy egy adott gazdasági ágazatban milyenek a kereslet-kínálat 

viszonyok, a monetáris és a reálszféra közötti egyensúly. 

 

Simon Kuznetz az amerikai válságok megfigyelése során tizenöt-húsz évente ismétlődő 

válságokat mutatott ki, ezeket az infrastrukturális beruházások periodikusságával magyarázta. 

A Kuznetz-ciklus tehát az ingatlanpiacon tapasztalható hosszú hullám.  

 

A leginkább vitatott gazdasági ciklus egy orosz közgazdász, Nyikolaj Kondratyev nevéhez 

fűződik. Kondratyev részt vett a Szovjetunió első ötéves tervének kidolgozásában, és az ezzel 

kapcsolatos kutatásai alapján írta meg a „Hosszú hullámok a gazdaságban” című 

tanulmányát. A ciklus léte nehezen bizonyítható vagy cáfolható, mivel mintegy negyven-

nyolcvan éves periódusról van szó. Kondratyev kutatásai szerint eddig már mintegy öt ciklus 

lezajlott, és minden egyes új hullám technikai-technológiai újításokkal kezdődik. 
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2. ábra: Kondratyev-ciklusok a 18. század végétől 
 

Az első ciklus a gőzgép megjelenéséhez köthető, az 1770-es évektől 1830-as évekig tartott. 

Ezt követi a vasútépítés kora, az 1830-as évektől az 1870-es évekig. A második ipari 

forradalom eredménye volt a harmadik ciklus, az elektromosság és a nehézipar uralta ezt az 

időszakot a századfordulóig. Az olaj és az autógyártás időszaka következett eztán, amely az 

1970-es évek olajválságáig, amikor is elkezdődött az informatika fellendülésének, és az 

információtechnológiának a korszaka, amelynek végét már előre jelezte a 2001-es „dotcom”-

válság. 

 

Ez a négy ciklus adja meg a gazdaság ritmusát, és találkozásaik révén erősíthetik, 

gyengíthetik, vagy ki is olthatják egymást. Különösen komoly krízis alakul ki, ha egy 

Kondratyev- és egy Juglar-ciklus fordulópontja találkozik. Emelett a depresszióba forduló 

Kondratyev-hullám önmagában komoly társadalmi feszültségeket hoz létre. Ezen kívül 

azonban meg kell jegyezni, hogy nem az a fontos, hogy tetőpontok vagy mélypontok 

találkoznak, hiszen a konjuktúraváltás minden esetben komoly megrázkódtatást jelent a 

társadalom számára.  

 

Említésre érdemes még a Braudel-ciklus, avagy a szekuláris trend. Igen hosszú, akár száz 

éves ciklus, amely a legmélyebb, szinte mozdulatlan struktúrák változását mutatja. 
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3. ábra: A szekuláris trend és a Kondratyev-ciklus változásai 
 

A korábbi válságokra is rávetíthetőek ezek a ciklusok. A napóleoni háborúk utáni időszakra, 

amikor egész Európát élelmiszerválság sújtotta, egy Kondratyev-tetőpontra esett, amely egy 

szekuláris trend csúcsával találkozott. A XIX. század közepén Európa-szerte kibontakozott 

társadalmi megmozdulások, forradalmak jelezték a süllyedő Kondratyevet. Az 1929-es nagy 

gazdasági világválság újra az orosz közgazdász nevéhez köthető hullám mélypontjához 

kapcsolódik, míg az 1970-es évek olajválsága idején három hullám is találkozott: Kondratyev, 

Juglar és szekuláris.  

 

Megjegyzendő, hogy a politika általában a Juglar-hullámokra tud reagálni. [2] [3] 
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1.4. A nemzetközi fejlődési szakadék 

 

A világgazdasági rendszer egyensúlytalansága komoly szerepet játszik abban, hogy a krízis 

hamar globálissá vált. Megfigyelhető, hogy az országok között mindenképpen kell, hogy 

legyen valamilyen viszony, hiszen mindegyik egy rendszer tagja. Ezáltal valamilyen szinten 

függenek egymástól, ki jobban, ki kevésbé, egy-két ország dominanciája szintén befolyásolja 

más országok helyzetét, és sok esetben jövőjét. Ez a helyzet már eleve egy olyan buborékot 

hoz létre, amely egyértelműen jelzi, amíg a problémák nem oldódnak meg, addig a gazdasági 

krízisek nem csak, hogy folytatódnak, de mélyülhetnek, sűrűsödhetnek.  

 

Többféle módon függhet egyik ország a másiktól: a nemzetközi tulajdonviszonyokban, 

kereskedelemben, adós-hitelező viszonyban, technológiában, valamint munkaerő- és 

információáramlásban.  

 

A nemzetközi tulajdonviszonyok aszimmetriájánál azt figyelik meg, hogy egy adott ország 

mekkora tőketulajdont szerez külföldi vállalatok részvényeinek felvásárlásával. Az 

egyensúlytalanság akkor alakul ki, ha az adott nemzetgazdaság ezzel több tőkét exportál, mint 

importál, tehát komoly következményekkel járhat, ha egy országban ezáltal több a külföldi 

„tulajdon”, mint a hazai. Láthatjuk, hogy Magyarországon is egyes társadalmi csoportokban 

mekkora ellenérzést vált ki, hogy a piacok egyes szegmenseit külföldi cégek uralják.  

 

Az áruk és szolgáltatások forgalmában, a kereskedelemben is mindenki függ mindenkitől. 

Hogy melyik gazdaság mennyire érzékeny a piaci változásokra, megmutatja az 

exportforgalom aránya a GDP-ben, valamint a nemzeti jövedelem nagysága az 

importforgalomhoz képest. 

 

A nemzetközi adós-hitelező viszonyt, amely az Európai Unió problémájának forrása is, 

nevezhetjük akár segélyezett-segélyező viszonynak is. Ez a kapcsolat igen jelentősen 

meghatározza a függőségi viszonyokat. Elemzésekor azonban figyelembe kell venni, hogy 

egy adós ország is lehet hitelező, emellett nem elhanyagolható tényező az adósság összetétele 

(például hosszú- és rövidlejáratú hitelek aránya). 
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Az eladósodottság legnagyobb csapdája – amelybe nem egy ország beleesett -, hogy a már 

felvett kölcsönöket csak további kölcsönökből képesek visszafizetni. Görögország sajnos erre 

jó példa, hiszen a mediterrán államon már látható ennek a csapdának a következménye: a 

pénzügyi támogatók már-már beleszólhatnak az ország vezetésébe, és komoly feltételekhez 

köthetik a további hitelek folyósítását. Mind Írországtól, mind Görögországtól az Európai 

Unió és az IMF is elég komoly megszorításokat kért (míg Spanyolországot más kalap alá 

helyezték, de ennek is meg van az oka).  

 

A technológiai fejlődésben leginkább a kutatások területén jött létre komoly egyenlőtlenség. 

Technológiailag független országok nincsenek, de itt is az import-export aránya a 

legfontosabb. Döntő tényező, hogy egy ország mennyire képes tudományos kutatásai során új 

technológiákkal, újdonságokkal előállni, illetve ezeket a saját és más országokba is beépíteni. 

Ugyanakkor ennek is megvan a kockázata, hiszen gyakran a befogadó ország nem tudja azt a 

technológiát alkalmazni, mivel az számára túlhaladott, nincsenek meg a megfelelő feltételek a 

bevezetéséhez.  

 

A munkaerő-áramlás visszavezethető az adós-hitelező viszonyra, hiszen az a legjellemzőbb, 

hogy a segélyezett országokból áramlik a munkaerő a segélyező országokba. Itt meg kell 

említeni ugyanakkor a "brain drain" (agyelszívás) jelenségét is, amely nem más, mint a 

szakképzett munkaerő, de leginkább a tudományos szakemberek külföldre csábítását jelenti. 

Emellett az ösztöndíj-rendszereken belüli „leszívás” is jellemző, ami a fiataloknak nem csak 

munkát, hanem oktatást is biztosít.  

 

Ennek a folyamatnak lehet előnye is, hátránya is az adós ország szempontjából. Előny lehet, 

hogy a tehetséges fiataljai világszínvonalú körülmények között tanuljanak, dolgozzanak, ám 

ennek a következménye az anyaország munkaerőpiacának fokozatos polarizálódása. A 

külföldre kivándorolt munkaerő ugyanis nem minden esetben tér vissza, emiatt az 

anyaországban kevésbé képzett munkaerő marad, emellett az itthon maradt családtagok 

segélyezése is az anyaország feladata. Ezt a komoly problémát az oktatási, technológiai 

színvonal emelésével lehetne oldani, de ez mind hitelezés, mind technológiai szempontból 

még függőbbé teszi az országot.  
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Érdemes azonban megjegyezni, hogy az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt a fiatalok 

mobilitási kedve, ezzel együtt a lehetőségeik is bővültek. E probléma megoldása, káros 

hatásainak csökkentése egyértelműen nem történhet diktatórikus módszerekkel, a már 

meglévő folyamattal párhuzamosan kell megoldást keresni. Nem lehet egyik pillanatról a 

másikra megszüntetni a fiatalok nemzetközi mozgáslehetőségét, az komoly társadalmi 

krízishez vezetne. Fokozatosan kell olyan kedvező lehetőségeket kiépíteni, amelyek 

maradásra, illetve a későbbiekben visszatérésre bírja a fiatalokat.  

 

Mindegyik aszimmetriához szorosan kapcsolódik az információáramlás aszimmetriája. Ennek 

kialakulása elsősorban a technikai függőségek miatt történt, de a kulturális különbözőségek is 

az okok közé sorolhatók.  

 

Minden országnak szüksége van a fennmaradáshoz bizonyos információkra (pénzügyi, 

gazdasági, technológiai), amit viszont kapacitás híján a fejletlenebb országok nem mindig 

tudnak megszerezni. illetve meg tudják, de ez gyakran jelentős anyagi terhet ró rájuk, emellett 

számolni kell a félreinformálás lehetőségével (nem minden részletét kapják meg az 

információnak), valamint az időtényezővel is; nem mindegy, hogy egy szükséges információ 

mikor érkezik meg.  

 

A nemrégiben lezajlott informatikai fejlődés ugyan már megpróbálta ezt a problémát 

megszűntetni, ám az adott ország nem minden esetben tudja a társadalmát felkészíteni a 

globális hálózatokra való becsatlakozásra, valamint nem mindig tudja kiépíteni a megfelelő 

telekommunikációs struktúrát az ország technikai elmaradottsága miatt.  

 

A világgazdaságban fellépő aszimmetria úgy tűnt, mérséklődik, ám valójában növekedik, 

hiszen az információáramlás függ a többi interdependenciától. Így egyértelmű, hogy az 

informatikai forradalom egyelőre csak növeli a szakadékot a fejlett és fejlődő országok között.  

 

Ezek alapján elmondható, hogy a „nemzetközi fejlődési szakadék” nem jelent mást, mint az 

országok között kialakult fejlődéskülönbséget. Noha ennek kimutatására nincs egyedi 

mutatószám, az aszimmetriák alapján egyértelműen besorolható, mely országok tartoznak a 

fejlett és melyek a fejlődő kategóriába.  
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A „szakadék” méretének meghatározására eleinte a GDP-t használták, ami manapság inkább 

már a gazdasági növekedés mértékének demonstrálására szolgál. Emellett több mutatószám is 

használatos lett. 

 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete vezette be a Human Development Index elnevezésű 

mutatót, vagyis az emberi fejlődés mutatószámát, aminek célja az volt, hogy megmutassa, 

megrekedt-e, és ha igen, mennyire a társadalmi növekedés. A HDI egyesíti magában az egy 

főre eső GDP-t, a születéskor várható időtartamot, az írástudók arányát és az oktatásban 

eltöltött évek átlagát.  

 

A probléma ezekkel a mutatószámokkal az, hogy nem mutatják meg a fejlődés tartalmát és 

minőségét. Mert a Human Development Index hiába mutat egy minimális szintű fejlődést, ha 

például az országok eladósodottsága egyre jobban nő a fejletlenebb, fejlődő régiókban (1964-

ben 24 milliárd USD körül mozgott, az ezredforduló előtt már elérte a 2200 milliárdot). 

 

Ezen felül komoly problémát jelent társadalmi szempontból az úgynevezett demonstrációs 

hatás, vagyis a fejlett országok fogyasztói szokásainak demonstrálása reklámokban, 

filmekben, stb. Ez a fejlődő országokban elégedetlenséget, majd kivándorlási hullámot 

generál. Ez a befogadó országokban feszültséget szít, ami főleg etnikai, vallási és kulturális 

különbözőségekben csapódik le. Sokszor ez a forrása a terrorizmusnak is. [3] 
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1.5. Miért alakulnak ki válságok? 

 

A történelmi válságok során látható volt, hogy minden egyes válság társadalmi krízisekkel, 

felbolydulásokkal is járt. Erre a tényre Adam Smith is rámutatott már, amikor a kölcsön 

felvételének és visszafizetésének a folyamatát és pszichológiáját vizsgálta. Már ő is észrevette 

azokat a réseket, amelyek szakadékokká nőve válságot idézhetnek elő a világgazdaságban, ám 

egyelőre a társadalmi jelenségeket tünetekként kezelte, nem pedig előidézőként. 

 

Marx ugyanis már azt állította a klasszikus közgazdaságtan képviselőivel szemben, hogy a 

ciklikus gazdasági visszaeséseket eleve társadalmi események okozzák, tehát a tünet 

valójában az okok egyike lehet, amiért a gazdaság időről időre recesszióba fordul.  

 

Mint már korábban olvasható volt, Marx már az áru kettő jellegének kimutatásában meglátta a 

túltermelési válságok lehetőségét. Ezen típusú válságoknak azonban elsődleges okozója a 

profithajsza, amely a tömegtermeléssel együtt megjelent a gazdaságban. Emellett felléphet 

még az úgynevezett realizációs válság, amelynek okozója a fizetőképes kereslet elégtelen 

növekedése. 

 

Ezen felül igencsak ismerős fogalom lehet a likviditási válság, amelynek oka a 

fizetőképtelenség kialakulása. De hogyan alakulhat ki fizetésképtelenség? 

 

Minden ország aranytartalékának kezdetben megfelelő mennyiségű papírpénzt vezetett a 

piacra a központi bank. Amennyiben viszont több papírpénz forog a piacon, mint amennyi 

aranyfedezete van, akkor infláció alakul ki. Ilyen történhet a felelőtlen költségvetési politika 

nyomán, ami viszont a monetáris egyensúly megbomlásához vezethet. A papírpénz egészen 

addig funkcionálhat csak, amíg ki nem derül, hogy nincs mögötte fedezet. Ez az egyik 

okozója a manapság is dúló gazdasági válságnak.  

 

Marx véleménye szerint a válságok amolyan gazdasági tisztítótűznek nevezhetők, mivel 

elpusztítják azt a virtuális felesleget, amely az inflációnövekedést és végül a 

likviditásproblémákat okozza.  
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A jelenlegi válság kirobbanásának okai között azonban már megtaláljuk a globalizációt, mint 

problémát. A nemzetközi fejlődési szakadéknak van egy olyan oldala, amelyről még nem esett 

szó; a szegényebb, fejlődő országok munkaereje olcsóbb dolgozókat jelent, olcsóbb 

körülmények között. Ennek köszönhetően a multinacionális cégek tőkéjüket ezekbe az 

országokba vitték – főként Indiába és Kínába -, amely azt jelentette, hogy ezek az országok 

folyamatosan szívták el a pénzt az Amerikai Egyesült Államok elől.  

 

Ennek következménye az amerikai álom végét jelentette. Az emberek számára az Egyesült 

Államok mindig is azt az országot jelentette, ahol bármit meg lehet valósítani, ám ez a kép 

2008-ra teljesen megváltozott. A folyamatos természeti katasztrófák, amelyek az álmok 

földjét sújtották, a brutális katonai költségvetés (amely a világ katonai költségvetésének 

mintegy 45 %-a), a beinduló tőkeelvándorlás miatt az amerikai lakosság elkezdett 

elszegényedni. Már 2005-ben látszott, hogy a folyamat súlyos méreteket öltött: míg az 

Egyesült Államokban az emberek már nem is tudtak pénzt félrerakni, addig Kínában a 

lakossági megtakarítás a GDP 40%-át, Indiában pedig 20%-át érte el. [3] 
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2. Az Európai Unió és az integráció 

 

2.1. Az európai közösség története 

 

Már a történelem folyamán többször akadt olyan vezér, uralkodó, akinek célja egy egyesített 

Európa volt. A társadalom fejlődését az egységes Európa megteremtésében látták - kezdetben 

ez a gyengébb államok meghódításával, valamint dinasztikus kapcsolatok létrehozásával 

próbálták elérni. Noha ezek a törekvések különböző okok miatt nem teljesedtek ki, ez az 

álom, miszerint Európa országai egy zászló alatt egyesüljenek, újra és újra előkerült.  

 

Az I. Világháború után egy osztrák gróf megalapította a Páneurópai Mozgalmat, amelynek 

első kongresszusát 1926-ban tartották meg. Három évvel később Aristide Briand, a francia 

miniszterelnök javasolta az európai nemzetek föderációjának megalakítását, ám ennek 

megvalósítása a nagy gazdasági világválság és a második világháború megakadályozta ennek 

megkezdését.  

 

A II. Világháború során, Németország sikerein felbuzdulva Joachim von Ribbentropp és Cecil 

von Renthe-Fink birodalmi miniszterek tettek végül javaslatot egy berlini központú 

konföderáció létrehozására. A tagországok Németország, Franciaország, Olaszország, Dánia, 

Norvégia, Finnország, Magyarország, Bulgária, Románia, Horvátország, Szerbia, 

Görögország, Spanyolország lettek volna. Tervek szerint ellensúlyként szerepelt volna a 

kommunista Szovjetunióval, valamint Nagy-Britanniával szemben.  

 

A világháború után az európai közösség létrehozására az újjáépítés vágya, valamint az újabb 

háború kitörésének megakadályozása adta a lendületet. Noha Churchill kiemelten támogatta 

egy, az Amerikai Egyesült Államokhoz hasonló unió létrehozását, az Egyesült Királyságnak 

szerepet nem szánt ebben. Részben ugyanakkor pont Churchill hatására jött létre 1949-ben az 

Európa Tanács.  

 

Robert Schuman francia külügyminiszter 1950. május 9-én tervet terjeszt elő, hogy 

elmélyülhessen a nyugati országok közötti együttműködés. Ennek nyomán ünnepeljük 

minden év május 9-én az Európa-napot.  
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Schuman terve alapján az Európai Tanácsot is létrehozó hat ország szerződést ír alá 1951-ben, 

létrehozva ezzel az Európai Szén-és Acélközösséget, amelynek lényege, hogy a tagországok 

közös felügyelet alá helyezik a nehéziparukat. Ez egy elővigyázatossági cselekedet is volt, 

mutatja, hogy a politikában a bizalom nem mindig van jelen. A szerződés aláírásának 

fontosabb célja az volt, hogy valamelyik ország nem kezdhessen el fegyvereket gyártani a 

többi tudta nélkül.  

 

Ez a hat ország volt a mai Európai Unió alapító tagjai: Belgium, Franciaország, Hollandia, 

Luxemburg, Németország és Olaszország. (Abból, hogy Németország Hitler bukása után 

bekerülhetett ebbe a körbe, mutatja, hogy a többi öt állam lényegében a németek 

fegyveriparának újbóli fellendülését akarják megakadályozni.) Ennek a kezdeti uniónak még 

két lépcsőfokot is terveztek, az Európai Védőközösség (European Defence Community - 

EDC), valamint az Európai Politikai Közösség (European Political Community - EPC) 

azonban a francia Nemzetgyűlés nem ratifikálta az EDC-szerződést. és így az EPC gondolata 

is szép lassan feledésbe merült.  

 

1957-ben aláírják a Római Szerződést, amely az előző kibővítése további iparágakra is. E 

szerződés aláírásával létrejött az Európai Gazdasági Közösség (European Economic 

Community - EEC), azaz a közös piac. A következő lépés a mezőgazdaság, az élelmiszer 

termelés közös felügyelet alá vonása, amely már az 1960-as években történik meg. Ennek 

előnye, hogy így a gazdák az unió bármely országában ugyanannyit kapnak terményeikért, 

ezáltal nincs árban megkülönböztetés. A Római Szerződés alapja az ún. „négy alapvető 

szabadság”: a javak, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad áramlása lett.  

 

A mai Európai Unió két párhuzamos folyamat révén alakult ki. Először is a szerkezeti fejlődés 

és az intézményi változások révén szorosabb kapcsolat alakult ki az államok között, és több 

hatáskör került nemzetekfeletti szintre, amit az Unió mélyítésének neveznek. A másik 

folyamat az Európai Közösség bővítése, azaz az Unió szélesítése. 

 

1960. januárjában Nagy-Britannia és azok az OEEC-tagok, amelyek nem tartoztak az EGK-

ba, megalapították az Európai Szabadkereskedelmi Társulást (European Free Trade 

Association – EFTA), ám a britek hamar rájöttek, hogy az EGK sokkal sikeresebb társulás. 

Emiatt tagságért folyamodtak, és követte őket Írország, Dánia és Norvégia. 
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A britek első csatlakozási kérelmét a franciák elutasították, mondván, a szigetország még nem 

készült fel a közös gazdaságpolitikára, valamint aggodalmukat fejezték ki az „atlanti-unió” 

létrejötte miatt (a britek jó kapcsolata az Egyesült Államokkal máig szúrja a franciák szemét, 

noha a két nemzet közötti ellentét jóval régebben kezdődött). A második próbálkozás 1966-

ban történt, amelyről szintén nem indult tárgyalás a francia vétó miatt. Végül harmadjára, 

1970-ben már kedvezőbben alakultak a viszonyok, és három évvel később Nagy-Britannia a 

Közösség tagja lett.  

 

A szerkezeti fejlődés, a vámuniótól a közös piacon át a gazdasági unióig, leginkább a 

kereskedelmi, a nemzetállamok közötti forgalom akadálymentessé tételéről szólt. A 

komolyabb gazdasági és gazdaságpolitikai integráció a Gazdasági Unió ideje alatt kezdődött 

meg. Az Európai Unió elnevezésről az 1993-as Maastrichti szerződés döntött, valamint ennek 

köszönhető a három pilléren (Európai Közösség, Külpolitika, Belpolitika) nyugvó integráció. 

 

Elmondható, hogy az Európai Unió mindössze az 1990-es évek második felében döntött a 

keleti bővítés kérdésében. Ez az irányú szélesítés komoly gondokat okoz máig az integráció 

elmélyítésének megvalósításában, mivel olyan országok is felvételt nyertek az Unióba, 

amelyek a valóságban még nem álltak készen rá.  

 

Az Európai Unió bővülésének folyamata: 

1952: Belgium, Németország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia 

1973: Dánia, Egyesült Királyság, Írország 

1981: Görögország 

1986: Spanyolország, Portugália 

1995: Ausztria, Finnország, Svédország 

2004: Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprud, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, 

Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia 

2007: Bulgária, Románia 

2013: Horvátország 

 

[27] 
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2.2. Európai integráció – a válság elhúzódásának oka 

 

Elsődlegesen az egységes európai unió létrehozására irányuló bármilyen törekvés politikai 

jellegű volt. A politikai egységesítés a Szovjetunióval szembeni védelem és fellépés céljából 

(is) alakult ki. 

 

Ugyanakkor felismerték, hogy a gazdasági területeket sem lehet elhanyagolni, tehát 

szükségessé vált egy olyan szervezet, intézmény létrehozása, amely az európai 

nemzetállamok gazdaságát átfogó módon, fokozatosan integrálja1.  

 

Az első lépés az integráció folyamatában az Európai Szén-és Acélközösség (ESZAK) 

létrehozása volt 1952-ben. Mivel ez sikeresnek bizonyult, az iparon túl a mezőgazdaság 

egyesítése, valamint a kereskedelmi korlátok felszámolása és a közös piac létrehozása lett a 

következő rövidtávú cél, amelynek eredményeképp 1958-ban létrejött az Európai Gazdasági 

Közösség (EGK)és az Európai Atomenergia Közösség (Euratom).  

 

4. ábra: Az európai integráció megvalósulásának folyamata 
 

                                                
1 Az integráció olyan egyesülési folyamat, amely során a tagállamok feladják szuverenitásukat az 

együttműködés érdekében. Két formája létezik: föderáció és konföderáció.  
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Az utolsó három lépés az Európai Közösségek megalakulása volt 1967-ben, amelyből 

továbbfejlődve az Európai Unió jött létre a Maastrichti Szerződés aláírásával. 2009-ben a 

Lisszaboni Szerződés nem minősül alapító szerződésnek, mivel csak módosítja a Római és a 

Maastricthi Szerződést. Az integráció az Európai Unió esetében nem feltétlen a szuverenitás 

feladásával jár együtt, hanem azzal, hogy a tagországok közös szakpolitikát folytatnak számos 

témakörben. 

 

A gazdasági és monetáris unió létrehozása során először az 1960-as években merült fel a 

közös fizetőeszköz gondolata. A problémát leginkább az jelentette, hogy a szerződésekben 

ennek a jogi alapja nem volt lefektetve. Emellett az akkor tagországok még az ún. Bretton-

Woods-i2 rendszerhez tartoztak. 

 

 

5. ábra: A gazdasági és monetáris unió előkészítése 
 

                                                
2 Bretton-Woods-i rendszer:az első, tárgyalások útján létrehozott világgazdasági rendszer, amely szabályozta a 

világ legerősebb ipari országainak pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatait. Ennek keretén belül hozták létre a 

Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankot (IBRD) és a Nemzetközi Valutaalapot (IMF). 
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Mivel az 1960-as években ez a világgazdasági rendszer már akadozott, 1969-ben előálltak az 

ún. Barre-tervvel, amely a gazdasági és monetáris unió megvalósításának stratégiáját 

tartalmazta. Ennek "kiegészítése", a Werner-jelentés, amely a GMU létrehozását három 

lépésben, 1980-ig hozta volna létre. Ez a stratégia azonban az 1970-es évek olajválsága miatt 

lendületét vesztette, amelyet csak fokozott a Bretton-Woods-i rendszer összeomlása. Az EGK 

ezután létrehozta az Európai Monetáris rendszert, amelynek legfontosabb része az árfolyam-

mechanizmus, azaz a tagországok valutáinak egymás között rögzített, de kiigazítható 

árfolyam-rendszere. Ahhoz, hogy ez működőképes legyen, időről-időre igazítani kellett a 

gazdasági és monetáris politikán.  

 

A GMU létrehozása a Bretton-Woods-i rendszer összeomlása után még fontosabb lett. Ennek 

érdekében kiadták az Egységes Európai Okmányt, amely új lendületet adott a tervnek. Kettő 

évvel később, 1986-ban az Európai Tanács feladatául jelölte ki a GMU létrehozására teendő 

stratégiai lépések kidolgozását. 

 

6. ábra: A GMU megteremtésének három szakasza 
 

Ennek a feladatnak az eredménye lett a Delors-jelentés, amely három lépésben tervezi 

létrehozni a gazdasági és monetáris uniót. 
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Az első szakasz 1990. július 1-el kezdődött, amelynek során megtörtént azoknak a belső 

korlátoknak az eltörlését, amelyek akadályozták az áruk, szolgáltatások, munkaerő és a tőke 

szabad mozgását. A második szakasz az Európai Monetáris Intézetnek (EMI) létrehozásával 

indult, amelynek fő feladata volt a közös pénz bevezetésének technikai előkészítése és a 

fiskális fegyelem megteremtése. Az EMI utódjának, az Európai Központi Banknak mindössze 

fél éve volt arra, hogy az EMI által megkezdett feladatokat befejezze. A harmadik szakasz a 

résztvevő 11 tagállam valutaárfolyamainak rögzítése, valamint az euró bevezetése. Ahhoz, 

hogy az eurót bevezethessék az adott tagországban nagyon szigorú konvergencia-

kritériumoknak kell megfelelni.  

 

Ezeket a kritériumokat a Lisszaboni szerződés tartalmazza. Ilyen kritérium a fenntartható 

árstabilitás, azaz az átlagos inflációs ráta nem haladhatja meg másfél százalékpontnál 

nagyobb mértékben az előző egy éves időszakban a három legjobban teljesítő tagállam 

inflációs mutatóját. Fontos, hogy a tagállam nemzeti jogalkotása összeegyeztethető legyen a 

Szerződéssel, valamint a Központi Bankok Európai Rendszerének Alapokmányával (ez az ún. 

jogi konvergencia). A vizsgálatot megelőző két évben az árfolyam-mechanizmusban 

meghatározott normál ingadozási sávokat komoly feszültségek nélkül be kell tartani, valamint 

a hosszú lejáratú nominális kamatlábak esetén nem haladhatja meg a három legjobban 

teljesítő tagország kamatlábát két százalékpontnál nagyobb mértékben. Emellett, ami a 

válságban is kritikus elemnek számít, az államháztartási hiány mértéke nem haladhatja meg a 

GDP 3 százalékát.  

 

A fiskális fegyelemről sokat lehetett hallani az elmúlt időszakban, főleg, amikor kiderült, 

hogy egyes euróövezeti tagállamok "meghamisították" a költségvetésükben szereplő adatokat, 

amelyek alapján így, többek között Görögország sem vezethette volna be az eurót.  

 

Az, hogy a közös piac létrehozása 1992-ig nem sikerült, rengeteg külső gazsasági hatás 

eredménye. Elsőként a hetvenes évek olajválsága, majd a Szovjetunió szétesése hatott a GMU 

megalakulására. Annak ellenére, hogy a közös piac már-már kialakult, a banki felügyelet 

korántsem vált még közössé, tehát az Európai Unió - még ha gazdaságpolitikában bele is szól 

a tagállamok életébe - még nem rendelkezik olyan szintű felügyelettel, amellyel egységes 

egészként lehetne küzdeni a jelenlegi válság ellen. 
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Mert hiába hoznak a krízis ellen intézkedéseket, ha bizonyos országok nem tudják, vagy 

egyszerűen - belső okok miatt - nem akarják betartani azokat. Ilyen a későbbiekben említésre 

kerülő államháztartási hiány alacsonyan tartása, valamint az IMF megegyezések 

eredményeképp "megígért", akár megszorító, akár nem, intézkedések.  

 

Fontos szempont lehet az európai integráció során, hogy hiába lenne életképes az Európai 

Unió, ha tagállamok nincsenek teljes mértékben felkészülve mindazon követelményre, 

amellyel szembekerül. Lényeges elem lenne az egyenlőség, amely során minden tagállam azt 

tudja berakni a közösbe, amije van, míg van esélye megkapni azt, amire szüksége lenne a 

stabilitása fenntartása érdekében. [28] 
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3. A gazdasági válság az USA-tól napjainkig 

 

3.1. USA – a kezdetek 

 

A 2007-ben, az Amerikai Egyesült Államokban kialakult, majd később globálissá fejlődött 

gazdasági krízis korábbi folyamatok láncreakciójának eredménye. 

 

Az ezredforduló környékére egyre népszerűbbek lettek az internet lehetőségeit kihasználó, 

tisztán világhálón működő cégek. A gazdasági lapok egyre nagyobb terjedelemben 

foglalkoztak az „E-business”-szel, már-már lesajnálva a régi gazdaság szabályait. Lényegében 

az informatika és az internet ilyen robbanásszerű elterjedése és népszerűvé válása is ipari 

forradalomnak minősülhet.  

 

Az ekkoriban felbukkanó internetes cégek azonban nem valós teljesítményre épültek, hanem, 

mivel alapítóik többségében fiatalok voltak, a céljuk a pénzszerzés volt. Így szinte magától 

értetődött a tőzsdevásárlási láz, amely tízmilliókat ragadott magával az Egyesült Államokban. 

A dotcom-lufi azonban hamar kidurrant: 2000-ben összeomlott a NASDAQ, a technológiai 

részvények tőzsdéje.  

 

7. ábra: A NASDAQ index alakulása 
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A legtöbb internetes vállalkozás vesztét érdekes módon pont az informatika okozta. Alapítóik 

ugyanis többségében fiatal informatikusok voltak, akik nem igazán értették a piac működését, 

és a gazdasági szabályokat, törvényszerűségeket. Támogatóik a NASDAQ-összeomlás után 

elfordultak tőlük, és inkább régebbi, jól működő vállalatok internetes terjeszkedését segítették 

elő.  

 

A chicago-i Challenger, Gray & Christmas munakerő-közvetítő cég 1999 vége óta követte 

figyelemmel a „dotcom”-ipar alakulását az Egyesült Államokban. A tőzsdei események 

hatására 2000 májusában csaknem háromezer fő vesztette el az állását, ez a szám az év végére 

negyvenezer fölé emelkedett, és ez a tendencia 2001-ben sem állt meg. Figyelembe véve az 

internetes dolgozók számát az USA-ban, az elbocsátott munkások ennek mindössze 1,5 

ezrelékét teszik ki. Gazdaságtörténészek szerint ez természetes folyamat, hiszen az ipari 

forradalmak velejárója, hogy az életképtelen vállalkozások megszűnnek. Mondhatni, ez a 

válság kellett, hogy az internetes ipar megtisztuljon. 

 

8. ábra: Újságcikk 2000. decemberéből 
 

Mivel félő volt, hogy az internetpiaci krízis előbb-utóbb az amerikai gazdaság többi ágába is 

beszivárog, a központi bank, a FED akkori elnöke, Alan Greenspan a jegybanki alapkamat 

csökkentése mellett döntött. Az Egyesült Államok így elkerülte a recessziót, de csak rövid 

időre. Hosszabb távú hatásaként azonban egy másik szektorban rendkívüli aktivitás lépett fel. 
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Az, hogy tartósan alacsony maradt az irányadó ráta az Egyesült Államokban a „dotcom”-

válság kezelése óta, jelentősen megnövelte a hitelezési kedvet. Egyre több hitelt vettek fel, a 

kereskedelmi bankok is egyre engedékenyebbek voltak a hitelfelvevőkkel szemben; akár 

megfelelő jövedelemigazolás nélkül is lehetett kölcsönt igényelni.  

 

Az észak-amerikai hitelezési gyakorlatban többféle kölcsön létezik. Elsődleges, azaz prime 

hitelt egy meghatározott ingatlan értékének egy bizonyos részére lehetett felvenni. Aki a teljes 

ingatlanra kíván kölcsönt felvenni, az kénytelen volt másodlagos, subprime hitelt felvenni. A 

másodlagos jelző utal arra, hogy a bankok szempontjából ez nagyobb kockázatot jelent, így a 

kamata is magasabb. E kettőn kívül még létezik az úgynevezett ALT-A kategória, amelybe 

azok az adósok kerültek, akiknek vagy magas az adósságuk (és még emellett hitelt 

szeretnének felvenni), vagy nem rendelkeznek megfelelő jövedelemigazolással. Kockázat – és 

kamat – szerint az elsődleges és a másodlagos hitelkategória között helyezkedik el.  

 

9. ábra: Az amerikai ingatlanok árának változása 2000-2006 
 

2007 elején a teljes egyesült államokbeli hitelállomány 20%-a volt nem elsődleges hitel, ezen 

belül 75% a másodlagos és 20% ALT-A állomány.  

 

A 2000-es kamatcsökkenés után végül 2003-ban kezdtek el emelkedni a kamatok az irányadó 

ráta emelésének hatására. Emiatt a másodlagos hitelfelvételi lehetőségek beszűkültek, erre a 

hitelezők még jobban lazítani kezdtek a feltételeken, ami a hitelek portfólió-romlását idézte 

elő. Mivel emellett nőttek az ingatlanárak, komoly problémát még nem okozott, ám egy idő 

után az ingatlanpiaci lufi is leeresztésnek indult, azaz az ingatlanok értéke lejtmenetbe 

kezdett, ennek hatására a portfóliók tovább romlottak, hiszen a csökkenő ingatlanárak 

csökkenő fedezetet is jelentenek. 
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Mivel a kamatemelkedés nem állt meg, 2007 első negyedévében a késedelmes fizetésű 

másodlagos hitelek aránya 14%-ot ért el, és az év további részében nőtt. Ebben az évben 

mintegy 1,3 millió amerikai ingatlan volt kényszer-értékesítés tárgya, az előző évhez képest 

ez 78%-os növekedést jelent. 2008 első három negyedévében ez a szám meghaladta a 

kétmilliót.  

 

Noha az amerikai közgazdászok 2007-ben egy izolált válságról beszéltek, amely semmi, vagy 

csak minimális hatással lesz a világgazdaságra, 2008-ra bebizonyosodott, hogy a 

pénzintézetek globális hálója komoly veszélyt okozhat. Mivel a rendszer szinte védtelen a 

külső behatásokkal szemben, várható volt, hogy előbb-utóbb Európába is átgyűrűzik a válság. 

 

[4] 
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3.2. Az amerikai ingatlanválság és a nemzetközi adósságválság 

 

Hiába próbálta az Amerikai Egyesült Államok megfékezni a kitört krízist, ez egyértelműen 

kudarcra volt ítélve a pénzügyi rendszerek nagyfokú integráltsága miatt. Az egyik 

legrégebben használt pénzügyi eszköz tette lehetővé, hogy a válság globálissá váljon, és 

felszínre hozza a rendszer hibáit: az államkötvények. 

 

A válság kezdetén az emberek nehezen tudták fizetni a hiteleiket, mára e probléma szintén 

nagyobb mértéket öltött, hiszen ez az államok között is komoly problémává nőtte ki magát. A 

problémát nem is az adósság ténye jelenti, hanem az, hogy az államkötvényeket – legalábbis 

1970 óta – nagyrészt külföldiek vásárolták fel, így nagyobb lehetőség adódott az adott ország 

költségvetésének pontosabb megfigyelésére, valamint annak valamilyen szintű 

befolyásolására. Ám ha nagyobb arányú a külföldi felvásárlók, akkor az állam nagyobb 

eséllyel is fog a későbbiekben külföldi hitelezők felé fordulni. 

  

Az Európai Unió országainak jó része beleesett abba a gödörbe, hogy a hiteleik nagyobb 

részét külföldieknek kell visszafizetniük. Ha Görögország példáját nézzük, akkor látható, 

hogy mekkora nyomást tudott gyakorolni az ország éppen aktuális vezetőségére az IMF és az 

Európai Központi Bank a további „segélycsomagok” utalásának fejében. Sokan leginkább az 

államcsődöt hitték a legjobb megoldásnak, ám kiszámíthatatlansága miatt ezt a „tervet” 

elvetették.  

 

A legvalószínűbb tervezet azonban mindmáig egy esetleges kizárás az Európai Unióból, ám 

ez precedenst állítana fel, így nagy a valószínűsége, hogy minden, hasonló bajba került 

tagországot hasonló módszerrel kell „hatástalanítani”. 
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3.3. Mediterrán veszélyzóna 

 

A 2008-as recessziós hullám után 2011 végén megjelentek a következő mélyrepülés előjelei. 

Noha a 2009-es és a 2010-es év már olyan intézkedéscsomagokat hozott egyes országokban, 

amelyek már-már előre vetítették a válság optimista végét. Ekkor azt hitték még, hogy a krízis 

L alakú, és megindul a stabilizálódás, majd a lassú növekedés.  

 

Noha több európai ország szorult már külső pénzügyi segítségre, a nemzetgazdaságok 

folyamatainak hibáinak kijavítására irányuló rendelkezések sikere korántsem mondható 

teljesnek, sőt, a legtöbb országban ilyen irányú törekvés nem is született. Újfent kiváló példa 

erre Görögország, amely a rengeteg megszorító intézkedés ellenére sem talál magára. Az 

Európában is brutálisnak számító államadóssággal (a GDP 170%-a) küzdő mediterrán állam 

helyzete különösen érzékeny az Európai Unió számára. Már 2011 tavasza óta folynak a viták, 

hogy mi lenne a legoptimálisabb megoldás, elsősorban az Európai Unió számára. Tény, egy 

esetleges államcsőd elindított volna egy olyan láncreakciót, aminek köszönhetően a 

gazdaságilag gyengébb országok, valamint a magas államadóssággal rendelkező országok 

követték volna a görög „példát”.  

 

De mi a valós helyzet Görögországban? A híradások szinte folyamatosan görög sztrájkokról, 

tüntetésekről szóltak egy időben, sőt, Athén még véres összecsapásnak is tanúja volt. A 

megszorítások, amelyek nem kismértékűek, természetes módon nemtetszést váltottak ki a 

lakosságból, noha a görög parlament kénytelen volt ezeket a döntéseket meghozni, mivel ettől 

is függött, hogy az ország megkapja-e a 2010 tavaszán megállapított segélycsomag soron 

következő, 12 milliárd eurós részletét. A görögök tehát kénytelenek a nadrágszíjat meghúzni.  

 

A görög parlament 2014-ig hét évvel (hatvanról hatvanhétre) emelte a nyugdíjkorhatárt, 

emellett hét százalékos nyugdíjcsökkenést tervezett. A társadalombiztosításban csökkentették 

a fogyatékkal élők, valamint a tartós munkanélküliek és az alacsony jövedelműek 

támogatását. A közalkalmazottak is már kevesebb jövedelmet várhatnak: a nagymértékű 

leépítés (2014-ig 150 000 munkahely szűnik meg) mellett le kellett mondaniuk a 

tizenharmadik és tizennegyedik havi jövedelemről, míg fizetésük húsz százalékkal csökken. 
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A kevesebb jövedelem mellett azonban magasabb általános forgalmi adót kell fizetniük, amit 

tizenhárom százalékkal emeltek meg (így már huszonhárom százalékos), valamint 

jövedelemtől függetlenül 1-4 százalékos – közalkalmazottaknak egységesen három százalék – 

szolidaritási adóval terhelik meg a munkavállalókat, a „sürgősségi” adóval pedig a nagy 

értékű ingatlanokat, luxusjachtokat, kerti medencéket. Mindemellett az akkori görög vezetés 

nagymértékű privatizációba kezdett: eladni tervezte a turistaövezetekben található állami 

földeket, valamint a lottóvállalat, gáz- és áramszolgáltatás, autópálya és postavállalat egy 

részét.  

 

Ilyen megszorítások mellett talán nem csoda, hogy a görög társadalom egy része ellenérzése 

kimutatásaként sztrájkokba, tüntetésekbe kezdett. 

 

2011 szeptemberében már jártak Athénban az Európai Unió által kijelölt küldöttség tagjai, 

hogy felmérjék, Görögország teljesítette-e, illetve jó irányban halad-e a feltételek 

teljesítésével, azonban akkor eredménytelenül távoztak. A döntést a csomag utolsó részletéről 

október végére halasztották, talán ez is volt az oka, hogy az akkori görög pénzügyminiszter 

pánikkeltően azt nyilatkozta, hogy az államnak mindössze október közepéig van tartaléka, 

utána pedig már elkerülhetetlen lesz az államcsőd. Utólag kiderült ugyan, hogy az október 

közepe valójában november közepe, tehát idő még bőven volt a döntésig, ám mindenesetre 

felhívja a figyelmet, hogy nem lehet mindig húzni-halasztani a sürgős döntést és 

intézkedéseket igénylő helyzeteket. Október közepén – ahogy várható volt – meg is született a 

pozitív döntés.  

 

Miért nem döntött azonnal az Európai Unió? Gazdasági vagy inkább politikai okokból 

hagyták úgymond, hogy a görög vezetés bepánikoljon? A legvalószínűbb magyarázat az, hogy 

teljesen meg akartak győződni arról, hogy nem egy pazarló életvitelt folytató gazdaságba 

kerül az a pénz, amit ők a megsegítésre szánnak. Bár az is valószínű, hogy mindössze egy 

felsőbb szintű döntésre vártak, amelynek az eredménye az volt, hogy még nem kellene 

Görögországot kizárni az euró zónából, legalábbis egyelőre. Ugyanis korábban is 

felröppentek olyan pletykák, hogy lassan elkerülhetetlen lesz a kizárás, ám az valószínűleg 

súlyosabb láncreakciót eredményezne, mint az, ha hagynák, hogy bedőljön a görög állam. A 

másik oldal, hogy a görögök tüntetése során a lakosság egyre nagyobb része szabadulna meg 

az eurótól. 
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Ám azt is hozzá kell tenni, hogy jelenleg még nincs olyan jogi keret, amely lehetővé tenné ez 

ország gyors és viszonylag fájdalommentes kilépését. Ha mégis elindulna valaki ezen az úton, 

az egy nagyon lassú folyamatot eredményezne, hiszen az összes tagországgal – még a nem 

euró zóna tagokkal is – tárgyalóasztalhoz kell ülni, és egyeztetni. Ez pedig, a jelenlegi 

helyzetben korántsem a legoptimálisabb megoldás, mert félő volt, hogy a görög állam még a 

tárgyalások megkezdése előtt összeomlik.  

 

Londoni szakértők szerint a jogi keret létrehozása feltétlenül szükséges, mielőtt még 

valamelyik ország államcsődje bedönti az Európai Uniót.  

 

Ám az már kérdés, a görögöknek mennyi haszna lenne abból, ha kilépnének. A görög 

gazdaság kevésbé exportorientált, mint az Unió többi tagállama, ennek ellenére a drachma 

újbóli bevezetését követő versenyképesség-növekedés határozottan jót tenne a görög helyzet 

megítélésében. Kardinális kérdés azonban a turizmus: a mediterrán ország egyik húzó ágazata 

ugyanis elég nagy szerepet kap a költségvetésben, a gondot a rivális Törökország jelenti, 

amely jelenleg olcsóbb úti célja lehet a nyaralni vágyóknak.  

 

Szeptemberben készült egy reprezentatív felmérés a megszorító intézkedésekről, és érdekes 

módon az általános hangulattal valamelyest ellentétes eredményt hozott. A megkérdezettek 

több mint kétharmada ugyanis egyetért a megszorító intézkedésekkel, sőt, nyolcvan 

százalékuk ki is fizetné a plusz terheket. Mindössze egyötödük támogatná az euró zónából 

való kilépést. Ebből úgy látszik, mintha a görögök tisztában lennének a saját helyzetükkel, így 

valamelyest meglepő volt az összecsapások híre. 

 

Amíg 2011-ben főleg Görögország volt a központban, addig 2012 nyarán ezt a szerepet 

Portugália átvette, már-már azonos körülményekkel. Noha mintegy áthangolásként 

Spanyolország is bejelentkezett az IMF-nél mentőcsomagért, miután megkapták azt, egy időre 

jelentősen lecsendesült körülöttük a hírfolyam. Portugália ekkor már rálépett a "görög útra", 

nem csak abban a tekintetben, hogy a kormány hallgat az IMF-re a megszorítások 

tekintetében, hanem az állandó tüntetések és forrongások terén is. 
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Spanyolország ekkor hallatott magáról újra - a kapott mentőcsomagot ugyanis a spanyol 

kormány a bankok megsegítésére használta fel, míg a lakosságot a göröghöz hasonlóan 

komoly megszorításokkal terhelte. Ennek eredményeképp a spanyolok követték a görögöket 

és a portugálokat a sztrájkok és tüntetések tekintetében, amelynek eredménye meglehetősen 

komoly összecsapás volt a rendőrség és a tüntetők között.  

 

Az mára már világosan látszik, hogy a déli euró-tagállamok komoly rizikót jelentenek az 

Európai Unió számára. Ha délen túlságosan instabillá válik a helyzet, akkor jelentősen 

befolyásolja az északabbra fekvő államok kilábalási esélyeit a válságból.  

 

Már 2011-ben, a görög dráma csúcspontján is komoly viták folytak az Unión belül arról, 

hogyan lehetne úgy megoldani a problémát, hogy jelentősen senki se zuhanjon mélypontra. 

Akkor az Unió, döntésképtelensége folytán, újabb és újabb mentőcsomagokat, új kormányt, 

megszorításokat várt Görögországtól. Most ugyanezt kéri az IMF-el karöltve Portugáliától, 

valamint Spanyolországtól is. [5] [6] [13] [14] [15] [16] [17] [20] [21] [22] 
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3.4. Az Európai Unió szemszögéből… 

 

Görögország oldja meg maga a problémáit – jelentette ki a brit miniszterelnök, David 

Cameron 2011 őszén, egyértelműsítve ezzel, hogy London nem hajlandó segítséget nyújtani 

egy olyan országnak, amely pazarló életmódja miatt került ilyen helyzetbe. Véleménye szerint 

ugyanakkor az Egyesült Királyságnak nem áll érdekében a valutaunió felbomlása, mivel a brit 

export majdnem felét, negyven százalékát az Európai Unió veszi fel. Ám nyilatkozata nem 

volt túl optimista, félő volt ugyanis, hogy ha nem találnak gyorsan megoldást, akkor szembe 

kell nézni az euró zóna bukásával.  

 

A Nemzetközi Valutaalap (IMF – International Monetary Found) szerint a megoldást már rég 

meg kellett volna találni az euróválságra. A CEBR (Centre for Economics and Business 

Research) szerint könnyen rendbe lehet hozni a görög közfinanszírozási rendszert, mivel, ha 

úgy nézzük, a görög államadósság a teljes euró övezeti adósság négy százaléka. A legfőbb 

gondot a versenyképesség hiánya okozza – a mediterrán állam alig exportál olyan minőségű 

termékeket és szolgáltatásokat, amelyek piaci versenybe tudnának szállni a többi ország 

termékeivel.  

 

Számítások szerint a görög munkaköltség-mutató (az egy termékre jutó munkaköltség) az 

elmúlt években harminchat százalékkal emelkedett, ami túl magas. Összehasonlításképpen ez 

a mutató Németországban mindössze hat százalék. Ahhoz, hogy ezt a számot egészséges 

szintre levigyék, tartós, legalább négy-öt évig tartó bércsökkentésre van szükség. Ez azonban 

hosszú ideig tartó recessziót eredményezne, ami viszont magával rántaná a görög 

életszínvonalat.  

 

A CEBR végül arra az álláspontra jutott, hogy Görögországnak nincs helye az euró zónában, 

mivel túl nagy fenyegetés jelent a rendszerre. Ehhez a véleményhez a Capital Economics is 

csatlakozott, elemzésük szerint az euró zóna problémái csak akkor megoldhatók, ha az euró 

periférián lévő, jelentősen eladósodott országok kilépnek, újra bevezetik a saját valutájukat – 

leértékelve. 
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Az egyik legnagyobb gazdaságelemző csoport, az Economic Intelligence Unit (EIU) 2011. 

októberi előrejelzésében már negyven százalékra tette az euró zóna felbomlásának esélyét. 

Elképzelhetőnek tartották a déli tagállamok vagy Németország kiválását is. A német gazdaság 

ereje nélkül azonban az Európai Unió nagyon gyorsan szétesne. 

 

Amint elkezdtek elmélkedni egy esetleges görög államcsődről, elkezdődött egy pszichés 

felkészítés, hogy az embereket ne érje váratlanul a hír, ha esetleg megtörténik, valamint hogy 

ne higgyék azt, hogy a válság csak egy hullámból állt.  

 

A tavaly elkészült, úgymond válságterv szerint elgondolkodtak azon, hogy egy rendezett csőd 

jó megoldás lenne mind Görögország, mind az Európai Unió számára. Ez tömören annyit 

jelent, hogy a görög államadósság egy részét (az IMF szerint akár felét is) elengednék az 

állampapír tulajdonosok. Ennek közvetlen hatásait azonban így azok a bankok és pénzügyi 

intézmények éreznék meg legjobban, amelyeknek jelentős a görög kitettségük.  

 

10. ábra: A különböző országok kitettsége a görögországi szektorok felé 
 

Ezzel a világ egyik legbiztonságosabb befektetése is kockázatossá válhat, hiszen ezek után 

bármelyik európai ország, amelyik hasonló helyzetbe kerül, kérheti államadóssága egy 

részének elengedését, hiszen így a görögökkel precedenst teremtenének.  

 

A rossz befektetői és piaci hangulat a rendezett csőd hírére javuló állapotokat mutatott, noha a 

bankok még így is megszenvedik majd befektetéseiknek egy részének elvesztését, nem kizárt, 

hogy még így is csődfertőzés alakul ki azon pénzintézetek között, amelyek sokat fektettek 

Görögországba. 
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2011 nyarán létrehozott Európai Pénzügyi Stabilitási Alap (EFSF) a Görögországhoz hasonló 

helyzetbe kerülők megsegítésére jött létre, mintegy 400 milliárd eurós alappal. Az Uniónak 

egyértelmű célja ezzel, hogy ne essen szét a valutaunió, és ennek megfelelően a gazdaságilag 

erősebb országok vezetői, Franciaországtól Németországig, támogatták az alap létrehozását. 

Októberben azonban kétségessé vált a működése: egy olyan ország parlamentjének döntésén 

bukott el majdnem, amelynek államadóssága nagyobb, mint Görögországé. Szlovákiában a 

Szabadság és Szolidaritás (SaS) elnevezésű párt – amely akkoriban még ellenzéki volt – nem 

támogatta az alapba való beszállást szlovák részről. Első körben nem volt meg a szükséges 

többség ahhoz, hogy jóváhagyják északi szomszédunk csatlakozását a már tizenhat ország 

által jóváhagyott mentési alaphoz, ezzel egy időben a 2010-ben hatalomra került Radicová-

kormány elvesztette az ellene irányuló bizalmi szavazást. Ezáltal hatalmi űr keletkezett 

Szlovákiában, amit 2012 tavaszán töltöttek be újra.  

 

Hozzá kell tenni, a Radicová-kormány már az alap létrehozásának tervezetét sem támogatta, 

emellett nem abba bukott bele, hogy „tanulókormányként” (a párt első kormányzása volt ez az 

időszak) még csak tapogatózott a politika sötétjében, hanem nagyobb a valószínűsége, hogy 

az ellenzéki pártok dolgoztak is azon, hogy még az újabb parlamenti választások előtt 

leváltásra kerüljön a kormány. 

 

Hogy gyakorlatilag mennyire kínál megoldást a mentőalap, arról megoszlanak a vélemények. 

A legtöbb elemzés szerint ugyanis a Görögországnak eljuttatott pénzügyi segítség is csak 

időszakos megoldást jelent, hosszabb távon nem javít a helyzeten. Hiszen félő, hogy az alap 

egyik első két részvényese (Spanyolország és Portugália) egyben első ügyfelek is lehetnek. 

 

[7] [8] [9] [10] [11] [12] [18] [19] 
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3.5. A válság hatásai - számokban 

 

Amióta a válság „kirobbant”, szinte mindegyik ország érzi a hatásait, amelyek elsősorban a 

GDP jelentős visszaesése, az államháztartási hiány, valamint a munkanélküliség 

megnövekedése. Az alábbi táblázatokban egy 2009-ben készült prognózist veszek górcső alá. 

(A táblázatokban az előrejelzések zárójelben szerepelnek.) 

2008 2009 (P) 2010 (P) 2011

Németország 1,3 -4,0(-6,0) 3,8(-0,5) 3

Franciaország 0,8 -3,1(-3,5) 1,7(-0,3) 1,7

Olaszország -1 -5,0(-5,0) 1,1(-0,8) 0,4

Spanyolország 1,2 -3,7(-4,1) -0,1(-0,9) 0,7

Görögország 2,9 -3,3(-1,6) -3,5(0,0) -6,9

Írország -1,6 -7,0(-7,9) -0,4(-2,7) 0,7

Lengyelország 4,8 1,6(0,0) 3,9(2,0) 4,3

Magyarország 0,5 -6,8(-4,0) 1,6(-2,5) 1,6

Románia 7,1 -7,1(-1,9) -1,3(0,1) 2,5  

1. táblázat: A GDP alakulása 
 

A válság mindenütt a GDP-, valamint a beruházások visszaesésével, valamint a folyó 

államháztartási hiány megnövekedésével jár. Mindezek mellékhatásaként nőtt a 

munkanélküliség (sok országban az a növekedés máig nem állt meg). 

 

Noha a GDP általánosan használt mutatószám az adott gazdaság 

növekedésének/csökkenésének kimutatásakor, meg vannak a maga határai. Mivel a GDP 

(Gross Domestic Product - Bruttó Hazai Össztermék) az adott területen végső felhasználásra 

előállított javak összességét jelenti, emellett tartalmazza az adott gazdaság szereplőinek 

jövedelmét és kiadásait, gondolnunk kell arra, mennyire csalóka lehet egy természeti 

katasztrófa esetén, amikor az újjáépítés költségei hozzáadódnak az adott évi GDP-hez. 
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Ezért már többször is történ javaslattétel más mutatószámok használatára a gazdasági 

növekedés kimutatásának területén, valamint a lakosság jólétének demonstrálásához, eddig 

még nem jutottak megegyezésre, hogy a több, alternatív mutatók3 közül melyik kerüljön 

állandó használatba. 

 

Az államháztartási hiány alakulását a maastrichti szerződés alapján (a fenntartható 

államháztartás követelményei) az Európai Unió komolyan figyeli. Ennek a szabálynak a 

lényege, hogy az államháztartási hiány nem lehet magasabb a GDP három százalékánál. 

Amennyiben mégis magasabbra kúszik, úgy elindul a túlzottdeficit-eljárás, amelynek keretein 

belül az Európai Unió és az adott ország vezetése közösen próbál megoldást találni a deficit 

visszaszorítására.  

 

A 2009-es előrejelzések alapján a legrosszabb mutatóval Írországot prognosztizálták, ám 

valójában majdnem holtverseny alakult ki az írek és a románok között. A vizsgált országok 

közül egyedül a lengyeleknek sikerült GDP-növekedést elérni, a prognosztizált stagnálás 

ellenére. Sőt, 2008 óta egyedül Lengyelországnak sikerült minden évben növekedést elérnie. 

Magyarország a válság betörésekor Románia- és Írország szintű GDP-visszaesést produkált, 

ám 2010-től lassú, de remélhetőleg biztos növekedésnek indult. (A2012-es előrejelzés 

egyelőre nem ezt mutatja, noha 2013-ra újra pozitív számot láthatunk a GPD prognózisában.) 

                                                
3 Ilyen például a GWB (General Wellbeing - általános jólét), valamint a HPI (Happy Planet Index - Boldog 

Bolygó Index), amelyet a New Economics Foundation fejlesztett ki, és három mutatót tartalmaz: várható 

élethossz, elégedettség az élettel és ökológiai lábnyom. 
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A következő, amit vizsgálok, az a munkanélküliség arányának alakulása. 

2008 2009(P) 2010(P) 2011

Németország 7,3 7,8(8,4) 7,1(9,6) 5,9

Franciaország 7,8 9,5(9,3) 9,8(10,1) 9,7

Olaszország 7 7,8(8,9) 8,4(10,3) 8,4

Spanyolország 11,3 18,0(17,4) 20,1(20,8) 21,7

Görögország 7,7 9,5(8,9) 12,6(9,3) 17,7

Írország 6,3 11,9(12,2) 13,7(14,3) 14,4

Lengyelország 7,1 8,2(8,5) 9,6(9,3) 9,7

Magyarország 9,9 10,0(9,7) 11,2(11,0) 10,9

Románia 7 6,9(7,9) 7,3(8,8) 7,4  

2. táblázat: A munkanélküliségi ráta alakulása 
 

A munkanélküliség növekedése minden országban komoly gondot okoz, főleg a válság 

kirobbanása óta. Mivel a vállalatok tömegesen mennek csődbe, és számolják fel őket, az 

emberek is tömegesen veszítik el a munkájukat. 

 

A 2011-es év negatív rekordját Spanyolország tartja a maga 21,7 %-os munkanélküliségi 

rátájával, amely az előrejelzések alapján 2012-ben is folyamatosan nő, köszönhetően a 

megszorító intézkedéseknek, amelyeket már eddig bevezettek, így várható, hogy a további 

"csomagok" miatt ez a szám még jobban nőni fog. A mediterrán térség másik, a válságtól 

komolyan szenvedő országa, Görögország úgy tűnik, mintha lépést próbálna tartani a spanyol 

munkanélküliséggel, itt 2011-ben a lakosság 17,7%-a volt munka nélkül. 

 

Munkahelyteremtés szempontjából a válság rizikós helyzetet teremt; a léterhozás beruházást 

igényel, a beruházáshoz pénz szükséges, amely nagy valószínűséggel sem a lakosság, sem az 

állam zsebében nem lelhető fel, amely így hitelfelvételt eredményez. Emellett az adóemelések 

(esetleg az adózási szabályok sűrű változtatása), a támogatások megvonása nincs pozitív 

hatással a vállalkozási kedvre, vagy éppen arra, hogy a vállalat beruházzon fejlesztésekre, 

bővítésekre. (Emellett még komoly hatása van a kereslet visszaesésének bizonyos termékekre, 

hiszen az emberek ebben az időszakban igyekeznek leginkább csak az alapvető termékekre 

költeni. Természetesen az életszínvonal megtartásáért is sokan küzdenek, emiatt akár többször 

is hitelt vesznek fel, ami adósságcsapdához is vezethet.) 
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Az államok szintjén Spanyolország sokáig hezitált, hogy szüksége van-e külső segítségre. 

Eleinte úgy látszott, sikerülhet megoldania a belső problémáit, ám végül mégis az IMF és az 

EKB segítségére szorult, amelynek következtében a spanyol államnak is megszorító 

intézkedéseket kellett bevezetnie. 

 

A spanyol és görög válság mellé hirtelen berobbant Portugália is, ám elmondható, hogy a 

mediterrán zónát majdhogynem egésszé tevő Olaszország sincs messze a triótól. 

 

Az államháztartási hiányt a következőképp prognosztizálták: 

2008 2009(P) 2010(P) 2011

Németország -0,2 -3,2(-3,9) -4,3(-5,5) -1

Franciaország -3,3 -7,5(-5,9) -7,1(-6,4) -5,2

Olaszország -2,6 -5,3(-5,2) -4,6(-5,4) -3,9

Spanyolország -1,3 -11,2(-6,2) -9,3(-6,9) -8,5

Görögország -4,4 -15,6(-6,4) -1,3(-7,9) -9,1

Írország -6,3 -14,0(-10,4) -31,2(-10,4) -13,1

Lengyelország -2,3 -7,4(-4,0) -7,8(-3,6) -5,1

Magyarország -3,4 -4,6(-3,8) -4,2(-3,2) 4,3

Románia -4,8 -9,0(-5,0) -6,8(-4,5) -5,2  

3. táblázat: Az államháztartási hiány alakulása 
 

Minél kevesebb bevétele van egy országnak, annál kevesebbet tud költeni - ám sokszor ez a 

keret nem elég. Ha az ország többet költ, mint amennyi pénze valójában van, akkor hiány, 

vagyis deficit alakul ki, ám ha a mérlege pozitív, akkor szufficitról beszélhetünk (ez utóbbi 

sajnos ritka, pláne ha meglátjuk, mekkora az országok eladósodottsága, vagyis, hogy a 

korábbi hiányokat hitellel - esetleg adóemelésekkel korrigálták). 

 

Az államháztartási hiány alakulását a maastrichti szerződés alapján (a fenntartható 

államháztartás következményei) az Európai Unió komolyan figyeli. Ennek a szabálynak a 

lényege, hogy az államháztartási hiány nem lehet nagyobb, mint a GDP 3%-a. Amennyiben 

magasabbra csúszik, elindítják a túlzottdeficit-eljárást, amelynek legfontosabb eleme, hogy az 

Európai Unió és az adott ország vezetői megpróbálnak közösen megoldást találni az 

államháztartási hiány csökkentésére. 
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Noha ennek komolyságát néhányan vitatják, mivel amikor 2010-ben Németország hiánya 

nőtt, nem volt aggodalom a pénzügyi egyensúly felbomlása miatt, és a német gazdaság 

megúszta egy "ejnye-bejnyével", míg Írország - amely az EU-hoz való csatlakozása óta 

folyamatosan 3% fölötti hiányt produkál (2010-ben 31,2%-osat), kevésbé volt 

gazdaságpolitikai támadás célpontja, mint Magyarország, amelynek államháztartási hiánya 

nem kúszott 5% fölé. 

 

Néhány ország a rémhírek alapján kerülgeti az államcsőd helyzetét, ami az ország teljes 

fizetésképtelenségét jelentené. 2011-ben még Görögországot fenyegette az, hogy már az 

állami alkalmazottak bérét sem tudják kifizetni, Spanyolország és Portugália is igyekszik 

csökkenteni a kiadásaikat, mindemellett a bevételt növelni. [29] 
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4. Válságmenedzsment 

 

4.1. A történelem kínálja a megoldást? 

 

Sokszor mondják, hogy a történelem ismétli önmagát – ez nem csak a politikára, 

világeseményekre, hanem a gazdasági életre is igaz. Ez igaz az európai valutaunió 

problémáira is. 

 

A szakemberke véleménye szerint a helyzet kísértetiesen hasonlít az Amerikai Egyesült 

Államok 1780-as években jellemző helyzetére. Ekkor az USA még csak tizenhárom államból 

állt, amelyek csak névileg tartoztak össze, valójában önálló államok voltak, saját irányítással 

az adók és a pénznyomtatás felett. Nem volt központi bank, kvázi nem volt centrális irányítás. 

 

A közgazdasági Nobel-díjas Christopher Sims szerint az euróövezeti válság már a valutaunió 

megalakulásakor megjósolható volt. „Néhány évvel ezelőtt írtam egy dolgozatot, amelyben az 

európai monetáris unió kétes fiskális alapjaira hívtam fel a figyelmet. Az euró 

megszületésekor létezett központi bank, de nem volt egységes fiskális hatóság, amely 

kérdéseket fogalmazott volna meg a fiskális és monetáris koordinációval kapcsolatban.” A 

szintén Nobel-díjas Thomas Sargent gyakorlatias megoldásra hívja fel a figyelmet: 1787-ben 

a tizenhárom állam az adósságaikat egy szövetségi állam alá helyezte, ezen felül az adózási 

rendszert is központi felügyelet alá helyezték. Véleménye szerint az Európai Uniónak is 

hasonló reformokat kellene bevezetnie.  

 

Erre már megszületett a tervezet, a teljes európai bankfelügyeletről, ám annak megvalósítása 

jelenleg komoly akadályokba ütközik mind jogi szintet, mind a tagországok részéről. [23] 
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4.2. Válságkezelés az Európai Unióban 

 

Fontos már az elején megjegyezni, hogy az Európai Unió célja hiába volt az, hogy az 

országokat úgymond „egy zászló alatt egyesítse”, a belső integráltság, az államok közötti 

különbség nem csak, hogy megvan, de folyamatosan növekszik. A volt szovjet tagállamok, 

amelyek a rendszerváltás után, a saját lábukra állva próbálták meg behozni azt a 

fejlődéshiányt, amelyet a kommunizmus okozott, addig a nyugat-európai országok messze 

megelőzték őket.  

 

A hirtelen sorsukra hagyott országok így erőteljesen a nyugati országok jóindulatára voltak 

bízva. Megjegyezhető, hogy a legtöbb kelet-és közép európai ország államadósságának 

jelentős növekedése ebben az időszakban kezdődött, amikor megkezdődött az átállás a 

kommunizmusról a kapitalizmusra. Ahogy, hogy ez a fajta „rendszerváltás” beinduljon, a 

fejlődő országok kénytelenek voltak hitelt felvenni, ezt pedig a nyugat-európai, fejlettebb 

országok biztosították.  

 

Az, hogy ezeknek a szegényebb országok egy részének sikerült taggá válni az Európai 

Unióban, az részben bizonyíték a nyugatiaknak, hogy jó befektetés volt hitelt adni nekik. Ám 

az adósságválság most ezen változtathat, ugyanis a kevésbé stabil országokat könnyen csődbe 

viheti a krízis, amelyet nem tudnak lekezelni források híján. Épp ezért a gazdagabb, 

viszonylag stabilabb gazdasággal rendelkező államok válaszút elé kerültek: támogassák-e 

lemaradó társaikat további hitelekkel, vagy hagyják őket sorsukra? Ahogy a németek is már 

2011-ben, és 2012-ben újra a további mentőcsomagok ellen fordultak, mondván, ők már 

eleget segítettek a nehéz helyzetben lévőknek.  

 

A legnagyobb gond, hogy mivel az Európai Unió sem egységes teljesen, nehéz lenne 

kialakítani azonos válságkezelő programot minden ország számára. Emellett azzal is számolni 

kell, hogy a gazdasági válságok egyike sem egyezik a másikkal (maximum hasonlítanak 

egymáshoz), emiatt olyan precedenst sem lehet felállítani, amit esetleg egy elkövetkező krízis 

esetén használni lehetne.  

 

Az egységesség hiánya miatt valamilyen szinten minden országnak maga kell kialakítania a 

válságkezelést, a saját gazdaságának jellegzetességei alapján. Emiatt nem is beszélhetünk 

teljesen európai uniós válságkezelésről, csak egyéniről, amelyet még olykor megnehezít az 
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uniós szabályok betartásának kényszere. Ilyen például a már említett túlzottdeficit-eljárás, 

amelyből kiindulva az EU feltételezi, hogy a legjobb megoldás a növekedés az államháztartási 

hiány csökkenése mellett. Ez amilyen abszurdnak hangzik, majdhogynem elérhetetlen az 

olyan országok számára, amelyek gazdasága jóval nagyobb arányban függ a fejlettebb 

országok iparától. Mivel könnyen kialakul olyan helyzet, amikor a magas állampapír-

hozamok miatt fizetésképtelen helyzethez közel kerül egy ország gazdasága, szükséges lépés 

lenne többletet felhalmozni a költségvetés által, és ezt a "többletet" stabilan megtartani, 

mintegy vésztartalék gyanánt. Egyszerűen hangzik, de hogyan hozza ki pozitívra az 

államháztartási mérleget az állam, ha alig tud, még megszorításokkal is plusz bevételt 

teremteni, miközben vagy csökkenti kiadásait, vagy állandó szinten tartja azokat? 

 

Felmerülhet egy olyan lehetőség, hogy ha egy bizonyos ideig a megengedettnél nagyobb 

maradhatna az államháztartási hiány, nagyobb eséllyel lehetne növekedést elérni a 

gazdaságban. Ha átmenetileg akár 6-7 százalékra lehetne növelni az államháztartás hiányát, 

jelentős adócsökkentéssel lehetséges lenne egy kis "lökést" adni a gazdaságnak. Ám 

ugyanakkor, hogy valamennyi egyensúly megmaradjon, figyelni kell a GDP növekedésére is. 

Például, ha a GDP-arányos adózást csökkentjük 40-ről 30 százalékra, akkor egy év alatt 

mintegy 33 százalékos növekedést kell látnunk a GDP-ben. Ám, ha a türelmi időnek nem egy, 

hanem három évet adunk meg, akkor ennek megfelelően valamivel több, mint 10 százalékos 

növekedést kell elérni évente. A jelenlegi adatokat elnézve ez nem kicsit tűnik lehetetlen 

vállalkozásnak. Mindemellett természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy az 

államháztartás kiadásai ne emelkedjenek ez alatt az idő alatt.  

 

Ha már megindult valamilyen szinten a növekedés, tehát elkezdődött a kilábalás a válságból, 

akkor már gyorsabban növekedhet a termelés, mivel a válság alatt kihasználatlan kapacitások 

képződnek a termelésben (gépek, eszközök, munkaerő). Ezt az eddig "pihenő státuszba" 

került kapacitásokat gyorsan és hatékonyan fel lehet használni, természetesen csak akkor, ha 

az igény is felmerül rájuk. Ugyanis a válság során átértékelődik a termékstruktúra, azok a 

termékek, amelyek a válság előtt kelendőek voltak, a krízis után nem biztos, hogy azok 

lesznek. Emellett számolni kell a mindig jelenlévő technológiai fejlődéssel is. Tehát nem 

biztos, hogy a korábban felhasznált kapacitás 100 százaléka visszakerülne.  
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Ha Magyarországot nézzük ráadásul, a kis- és középvállalkozásokat, látható, hogy a nem 

korszerű a termelői tevékenység. Emiatt számolhatunk azzal, hogy nem lenne képes olyan 

szintű GDP-növekedést produkálni, amekkora szükséges. Emiatt meglehetősen rizikós lenne 

az államháztartás hiányának átmeneti növelése.  

 

A másik lehetőség az, hogy hagyjuk, hogy a gazdaság spontán folyamatai érvényesüljenek. A 

válságok mélypontjai, fordulópontjai akkor is megtörténnek, ha a vezető kormányok nem 

csinálnak semmit, nem avatkoznak be a gazdaságba. Ha egy zárt gazdaság esetén 

vizsgálódunk, akkor - ha bekövetkezik a válság, a termelés csökkenni kezd. Ennek 

megfelelően a makrogazdaságban realizált jövedelem is csökken, amelynek következménye a 

megtakarítások folyamatos eltűnése. Azt azonban látnunk kell, hogy a fogyasztás visszaesése 

a termelés eséséhez képest lassabb, mivel, ha feltételezzük, hogy a legtöbb dolgozó ember 

rendelkezik megtakarításokkal, akkor eleinte azzal fogja fedezni a költségeit, hogy a korábbi 

életszínvonalát fenntartsa. A munkanélküliség is kevésbé nő válság elején, mivel a 

munkáltatók nem szívesen válnak meg a szakképzett, bevált munkaerőtől, így csak akkor 

kezd létszámleépítésbe, ha már feltétlenül szükséges. Ahogy a fogyasztás is és a termelés is 

esik, előbb-utóbb elérkezik egy olyan fordulópont, amikor a fogyasztás lesz nagyobb a 

termelésnél, ami lassú növekedést jelent a termékek és szolgáltatások előállításában. Látható, 

hogy ez a fordulat úgy következik be, hogy az állam nem tesz semmit. Ebben az esetben a 

kilábalás spontán megindul.  

 

Ám abban az esetben, ha az adott ország a pénzügyi összeomlás szélén áll, nagy az esélye, 

hogy az állam restriktív (korlátozó) politikát folytat, aminek a következménye hosszabb távon 

a válság mélyülése, elhúzódása. Az természetes, hogy amíg az államcsőd veszélye fennáll, a 

restriktív gazdasági politika szükséges is. De amint elkerülte a csődközeli helyzetet, érdemes 

leállni ezzel a politikai tevékenységgel, annak érdekében, hogy minél előbb megindulhasson a 

kilábalás.  

 

Tehát lehet-e a megszorítás a válság egyik megoldása? Ha az egyszerű dolgozó polgár 

szemszögéből nézzük, már a megszorítás szó hallatára is rosszul lesz (a sokadik "csomag" 

említésére legalábbis), de gazdaságpolitikai szempontból lehet-e gyógyító ereje? 

Egyensúlytalansági helyzetben megszorító intézkedéseket hozni az egyensúly elérése 

érdekében nagy valószínűséggel "libikókázást" fog eredményezni, mivel az elmozdult súlyok 

ellenértékét, amely kiegyensúlyozná azt, nehéz meghatározni egy olyan változó gazdasági 
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helyzetben, amelyet a válság okozott (illetve ami a válságot okozta). Ha példának a magyar 

gazdaságpolitikát nézzük, a rendszerváltás utáni időszakban, a gazdasági kapcsolatok 

megszakadása után nagyobb visszaesés volt az országban, mint az 1929-es nagy gazdasági 

világválság idején. Magyarország pár évvel a berlini fal ledöntése után egyre jobban 

közeledett az összeomláshoz, ám váratlanul kilábalás kezdődött 1994-ben (ezt az időszakot 

nevezik Jánossy-féle helyreállítási periódusnak). A spontán növekedés folytatódott, egészen a 

Bokros-Surányi csomagig, ami megállította a kilábalást, illetve eltolta azt. Ha csak ezt a rövid 

időszakot nézzük, akkor látható, hogy egy ország gazdasága talán képes "öngyógyításra", ám 

meglehet, hogy ezt a megszorító intézkedések hátráltatják, késleltetik.  

 

Mindeddig az IMF és az EKB közreműködésével úgynevezett pénzügyi tűzfalak felállítása 

lépett életbe, amelyeknek célja a hirtelen csődközelbe kerülő gazdaságok megsegítése 

(természetesen hitellel). Ezeknek a működését az európai uniós országok parlamentje hagyta 

jóvá, és a szükséges pénzügyi hátteret is a tagországok biztosítják, noha, nem azonos 

mértékben.  

 

Az első ilyen tűzfal volt az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (European Financial Stability 

Facility), amelynek elsődleges feladata Európa pénzügyi stabilitásának biztosítása, szükség 

esetén hitelnyújtással az azt igénylő országoknak, pénzintézetek feltőkésítésével, valamint 

bizonyos szintű beavatkozással az elsődleges és másodlagos hitelpiacokba. Az IMF szerint ez 

a "kísérlet" sikeresnek minősíthető, de felváltja az Európai Stabilitási Mechanizmus 

(European Stability Mechanism), amely átveszi az EFSF fő feladatait.  

 

A 2012 októberében megrendezett EU-csúcstalálkozón többek között az egyik tűzfalról, az 

Európai Stabilitási Mechanizmusról is döntöttek, a bankok megmentésére felhasználható 

összegek ezentúl a pénzintézetek közvetlenül kapják meg, a kormánynak külön kérelmet a 

bankok feltőkésítésére nem kell benyújtani. Emellett szó volt a bankunióról is, amelyre 

igencsak szüksége lenne az Európai Uniónak - mondhatni, természetesen az eurózóna 

tagországai élveznének elsődleges szerepet, illetve rendelkeznének szavazati joggal az 

Európai Központi Bankban. Azok az országok, amelyek nem tagjai az övezetnek (mint 

például Magyarország és Svédország) sérelmezik, hogy ők másodrendű tagok lennének. Noha 

ez a probléma politikailag megoldható, jogilag nehezebb dűlőre jutni, hasonlóan a -korábban 

igényelt - euróövezetből való kilépési mechanizmussal. 
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Ha már kilépés: újra rebesgetik, hogy Németország elhagyja az eurózónát, emellett a britek is 

bejelentkeztek egy közvélemény-kutatás keretében. A szigetlakók 51%-a mihamarabb kilépne 

az Európai Unióból (mivel Nagy-Britannia nem eurózóna tag), 34% maradna csupán. A britek 

esetében fontos megjegyezni, hogy gazdaságilag nagyon függenek az Unió teljesítményétől, s 

mivel az EU, valamint a szigetország másik fontos gazdasági partnere, az Amerikai Egyesült 

Államok is gyengélkedik, az államháztartási hiány, valamint az államadósság tekintetében 

fontos megszorító intézkedéseket. Ezek a csomagok azonban leginkább a szegényebb 

rétegeket érintik (az adóemelések, egyetemi tandíjemelések, stb.), így az Egyesült 

Királyságban is sűrűsödnek a tüntetések.  

 

Az Uniónak így egy olyan helyzetben kell szembenéznie a válsággal, amikor az áhított 

egységes Európa minden, csak nem egységes. Beszélhetünk eurózóna-tagokról és az azon 

kívüli uniós tagországokról, a mediterrán államokról, amelyek pénzügyi krízise duzzad, a 

viszonylag stabil "központi" tagországokról. Nehéz úgy kialakítani egy egységes gazdasági 

politikát, amely minden tagország sajátosságainak megfelel. Emiatt feltételezhető, hogy a 

legjobb megoldás az lenne, ha az Európai Unió nem csinálna semmit, amíg az összes 

tagország el nem indul a kilábalás útján. [30] [31] [32] [33] [34] [35] 
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4.3. Előrejelezhetőek-e a válságok? 

 

A problémát jobb megelőzni - ám egy olyan komplex esemény, mint a gazdasági válságok, 

megelőzhetőek-e a jelenlegi világgazdasági rendszerben? A krízisek a jelenlegi helyzetben is 

magyarázhatóak azzal, hogy a rendszer hibáiból kifolyólag jelentkeznek, tehát mintegy 

serkentik a gazdaságot arra, hogy kijavítsa a saját hibáit. Mindezek ellenére megfigyelhető-e 

egy olyan tendencia, amely segítséget nyújthat a következő válság kirobbanásának 

megjósolásához? Emellett a társadalmi válságok - amelyek a jelenlegi válság idején is 

kialakultak -, szintén előrejelezhetők-e, valamint ezek előrejelzése is mekkora segítséget 

nyújthat a gazdasági krízisek előrelátásához? Talán nem meglepő, hogy ilyen fajta technológia 

már létezik, sőt, már aktív használatban is van, annak ellenére, hogy folyamatosan fejlesztik, 

hogy még pontosabb információt kaphassunk.  

 

Az emberiség jelentős technológiai fejlődést ért el az utolsó évszázadban, és ebben nagy 

szerepe volt a tudományos-fantasztikus íróknak. Elég ha a műholdakra (Arthur C. Clarke), 

tengeralattjáróra (Jules Verne), robotikára (Isaac Asimov) vagy a virtuális valóságra (Philip K. 

Dick) gondolunk. Ugyanakkor az évszázad legelismertebb tudományos-fantasztikus írói 

kiemelkedően átlátták koruk társadalmát, annak hibáit és erősségeit, és ezeket - ha 

tudattalanul is - úgy adaptálták a történeteikbe, hogy bizonyos elemek tekintetében nem is 

állnak messze a jelen valóságától (például a Sztrugackij-testvérek Lakott sziget c. könyve).  

 

Ha a technológiai fejlődésre ekkora hatást tett az irodalom eme műfaja, felmerülhet, hogy 

talán a gazdasági vonatkozások is megjelennek valahol.  

 

Ha a válság szót emlegetjük, akkor a legtöbb rajongónak Asimov neve merül fel, az 

Alapítvány-kötetekben felmerülő Seldon-válságok miatt. Asimov jövőbeni története a 

Galaktikus Birodalom szétbomlása utáni időszakot írja le. Hari Seldon a szétesés időszakában 

a pszichohistória atyja - azaz a szociológia és a pszichológia matematikai megjelenítéséért, 

ami által nagy embertömegek mozgása kiszámítható, jövőjük megjósolható.4 Seldon 

kiszámítja a Birodalom bukását, és látja, hogy azután harmincezer évnyi barbárság keríti 

hatalmába a galaxist, mielőtt a Második Birodalom létrejönne. 

                                                
4 Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Pszichohist%C3%B3ria 
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Ekkor előáll a tervvel, amely a harminc évezrednyi interregnumot lerövidíti egy milleniumra. 

Ám ez alatt az ezer év alatt az Alapítványnak időről-időre válsággal kell szembenéznie, 

amelyek folyamatosan terelik, formálják a galaxist a Második Birodalom létrehozásához.  

 

Ezt az elméletet, miszerint a nagy tömegek mozgása, reakciója kiszámítható, mind a tudósok, 

mind a hírszerzés megpróbálja felhasználni. Az ehhez szükséges adatokat nagyon nem is kell 

keresni, a 21. század információfüggő társadalma bőségesen szolgáltatja azt: webes keresések, 

blogok bejegyzései, a közösségi oldalakon megosztott információk alapján már-már ijesztően 

leszűkült az ember privát szférája, és nem is tudjuk valójában, mennyi mindent tudnak rólunk.  

 

Pontosan emiatt a társadalomtudósok és a személyi jogi képviselők aggódnak, mivel hiába a 

prediktív algoritmus, amit az adatok feldolgozásánál használnak, mégis hozzá kell, hogy 

nyúljanak magánjellegű információkhoz is (amelyet az emberek önként hoznak 

nyilvánosságra az interneten). Emellett a jelenleg is használatos rendszer nagyon hasonlít a 

2002-ben bevezetett Total Information Awareness5 nevű Pentagon-programhoz, amelyet a 

2001-ben történt terrorista támadás miatt vezettek be.  

 

11. ábra: A Total Information Awareness "felépítése" 
                                                
5 A Total Information Awareness (TIA) egy olyan megfigyelési és adatbányászati módszer, amellyel a 

biztonsági szervezetek ki tudták szűrni a nemzetbiztonságot fenyegető elemeket. Noha később átkerült a 

DARPA-hoz, 2006-ban megszüntették a program támogatását, a hírszerzések információi szerint az NSA 

(National Security Agency - Nemzetvédelmi Ügynökség) folytatta a fejlesztését és használatát.  
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A DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) igyekszik minél pontosabb 

működésre bírni a rendszert, elsősorban az Amerikai Egyesült Államok elleni terrortámadások 

kivédése céljából, hogy minél hatékonyabban tudják azonosítani az esetleges támadó sejteket, 

hálózatokat.  

 

Ez a rendszer, annak ellenére, hogy magánjellegű információkat is magába szippant, jelentős 

előrelépés lehet a társadalmi válságok, lázadások előrejelzésében, és megfékezésében. 

Jelenleg is látható, hogy csak Európában, és a Közel-Keleten mekkora felgyülemlett 

feszültség csapódott ki villámként az adott országra. Egyes országokban természetesen 

összekapcsolható a gazdasági válság miatti megszorító intézkedésekkel, amelyek iránti 

ellenszenvnek nagy tömegek adtak hangot, de nem lehet elfelejteni az egyiptomi 

eseményeket, és ami még aktuálisabb, a szíriai lázongásokat.  

 

Ugyanakkor nem elhanyagolható a politikai tényező sem. Amennyiben a rendszer politikai 

felhasználására kerülne sor, komoly krízist alakíthat ki. Emellett a szkeptikusok aggódnak 

amiatt, hogy amíg a rendszer nem tökéletes, ártatlanok is áldozatául eshetnek. 

 

Barabási-Albert László fizikus, világhírű hálózatkutató szerint hatalmas prediktív hatalom 

rejlik ezekben a programokban. Példának a mobiltelefonokat hozta fel: ha a készülékek 

adatait elemzik, akkor 93%-os pontossággal megállapítható, hol fog tartózkodni a telefon 

tulajdonosa az elkövetkező pár napban.  

 

Már korábban statisztikusok is kimutatták, hogy a nagy tömegeknek igenis van előrejelzési 

képessége, legyen akár egy lázadás kitöréséről, vagy gazdasági trendekről. Az Amerikai 

Egyesült Államok hírszerző közössége ezt a tömeges "hatalmat" szeretné minél pontosabban 

felhasználni - ennek érdekében több egyetemen toboroztak kutatókat és hétköznapi 

embereket, hogy jósolják meg akár járványok kitörését, vagy politikai eseményeket. Több 

egyetem "versenyez" így, teljesen más megközelítésmódot használva ugyan, de a cél az, hogy 

minél pontosabban sikerüljön megjósolni eseményeket a világon.  
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Így a tömeges adatforrás egy másik felhasználási módja is előtérbe kerülhet: egyfajta 

tanácsadói szerepkör, amely adott ország vezetőit segíti bizonyos helyzetek elkerülésében, 

hatásainak, következményeinek csökkentésében.  

 

Noha ez a kutatás még egyelőre komoly fejlesztés, csiszolgatás alatt van, nem 

elképzelhetetlen, hogy hamarosan rendszeres felhasználásra kerülnek majd az általa megjósolt 

adatok. Ez pedig remélhetőleg segít majd egy harmonikusabb társadalom és gazdaság 

kialakításához - már amennyiben lesznek ehhez megfelelő vezetők, akik majd a megfelelő 

döntéseket hozzák. [36] 
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Összefoglalás 

 

Ahogy minden "élő" dolgot, a világgazdaságot is időről-időre vírus kell, hogy megfertőzze, 

hogy a rendszerben rejlő hibák kiderülhessenek, és javíthatóak legyenek ahhoz, hogy a 

későbbiekben is működőképes legyen. Ugyanakkor nem szabad a válság során olyan döntések 

szülessenek, amelyek hosszútávon mélyíthetik a krízist.  

 

Annak ellenére, hogy a válságban szenvedő országok, köztük az Európai Unió tagállamai 

egyensúlyra törekednek, nem lehet elfelejteni, hogy egy nagyobb ellensúly újabb 

egyensúlytalansághoz vezethet. Emellett nem mehetünk el amellett sem, hogy minden 

országnak megvannak a maga sajátosságai; a stabilitás, jellemző iparágak, mennyire függ más 

országoktól, valamint a társadalmának mentalitása is fontos tényező a válságkezelésben. Egy-

egy komolyabb intézkedés társadalmi elégedetlenséghez vezet, és világgazdasági válságról 

lévén szó ez elég komoly társadalmi krízist okoz.  

 

Az Európai Unió kialakulása során fontos volt a gazdasági egységesség megteremtése - ám 

ehhez hiányzott a közös banki felügyelet. Ennek jelenlegi megteremtése nem csak hogy 

komoly jogi kérdés, de újabb feszültségeket szít a tagállamok között; emiatt késhet annak 

létrehozása. Az, hogy az első tervezetek alapján fontosabbnak ítélik azokat a tagállamokat, 

amelyek már bevezették az eurót, részben érthető, de a többi ország másodrendűvé sorolása 

ellenérzést teremt az eurózónán kívül.  

 

Az Unió felbomlásának esélye valószínűleg az ilyen belső feszültségekkel csak nőni fog az 

elkövetkező időszakokban. A legnagyobb probléma, hogy a válság során a tagállamok között 

nem lett kisebb a szakadék, sőt, az még nőtt is. A hídépítés pedig komoly akadályokba ütközik 

mindaddig, amíg mindkét fél hajlandóságot nem mutat a közös út megteremtésére, mindkét 

oldalon áldozatokkal, ha szükséges.  

 

A jövőre vonatkozóan pedig, ha előre is tudjuk jelezni a válságokat, nem biztos, hogy 

felkészülten is fogjuk őket várni. Kríziskezelésnél nagyon sok múlik a vezető országokon, de 

a fejlődő országokon is, hogy az újabb, felmerülő hibákat ki lehessen javítani, anélkül, hogy 

mélyítenék a válságot.  
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