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BEVEZETÉS1

Magyarország gazdaságtörténetében új fejezetet nyitott 2004. május 1-i belépésünk 
az Európai Unióba. A következő jelentős korszakváltó lépés bizonyára az lesz, amikor 
átvehetjük a Gazdasági és Monetáris Unió közös pénzét, bevezethetjük az euró-t is. 
Bár nem ez az első működő monetáris unió, de az európai pénzügyi egyesülés sok 
tekintetben előzmény nélküli és egyedülálló. Az euró bevezetését azonban hátráltatja a 
közelmúlt rossz teljesítménye: az időben előre haladva csökken a valószínűsége annak, 
hogy a magyar gazdaság a közeljövőben megvalósíthatja a közös valutával kapcsolatos 
elképzeléseit. Lényeges tehát megvizsgálni, mi okozta ezt a mai, nehezen kezelhető 
helyzetet, mit veszítünk és mit nyerhetünk a jelen állapotban az integrációs tagsággal. 
A pénzügyi stabilitás különböző vetületeinek és az integrációs belépésünk hatásainak 
vizsgálata a stabilitásra, napjaink egyik legaktuálisabb - az elméleti és gyakorlati 
szakembereket egyaránt érdeklő - témája.

A stabilitás elemzésekor szükséges megvizsgálni, hogy milyen mértékben képes 
ellenállni a pénzügyi-gazdasági rendszer egésze a külső és belső megrázkódtatásoknak, 
sokkoknak. A sokkok természetesen nem minden esetben vezetnek válsághoz, de az 
instabil pénzügyi környezet önmagában is gátolja a gazdaság egészséges fejlődését. A 
pénzügyi instabilitás okait illetően többféle nézet létezik, melyek relevanciája eltérő lehet 
attól függően, hogy milyen időszakot, illetve milyen országokat tekintünk az elemzés 
tárgyának. A pénzügyi rendszert érintő okok közül a szakirodalom az alábbiakat említi 
leggyakrabban: a pénzügyi szektor túl gyors liberalizációja, rossz gazdaságpolitika, 
helytelenül megválasztott árfolyam-mechanizmus, inhatékony erőforrás allokáció és 
egyes intézményi tényezők, mint például gyenge pénzpiaci felügyelet, nem kielégítő 
szabályozás, piaci fegyelem hiánya. A pénzügyi válságok említett okai nem csak 
együttesen, hanem külön-külön is, illetve tetszőleges kombinációban is előfordulhatnak, 
így a pénzügyi stabilitás elemzése is rendkívül komplex feladat. Az egyes részterületekre 
való koncentrálás torzítja az összképet, így a pénzügyi stabilitás elemzése során a 
kérdést szükségszerűen a maga komplexitásában kell vizsgálni. 

Fontosnak tartom, hogy többféle megközelítési mód és a közgazdaságtan több 
területe segítségével mutassam be a felvázolt problémát. Az értekezés – összhangban 
a sok szempontú közelítésmóddal - gazdag módszertani tárházat használ fel, elméleti 
eredményeket konkretizál, az elemzéshez szükséges magyar és európai makro- és mikro 
adatokat, -mutatókat dolgoz fel, teoretikus elemzést tartalmaz, amely a megszerzett 
információk rendszerezését és elemzését, a következtetések kimunkálását célozza. Újabb 
(az utóbbi 10 évben született) makroökonómiai elméletek felhasználására is törekedve 
a külföldi és hazai szakirodalom önálló, kritikai feldolgozása történik meg. Részben 
szintetizáló jellegű, illetve statisztikai elemzéseket, pl. idősorelemzést alkalmaz.

1 A kutatás a Talentum - Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a Nyugat-magyar-
országi Egyetemen c. TÁMOP - 4.2.2. B - 10/1 - 2010 - 0018 számú projekt keretében, az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
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A DISSZERTÁCIÓ CÉLJAI, HIPOTÉZISEI

A pénzügyi stabilitás kérdéseivel a közgazdasági irodalom régóta, intenzíven foglalkozik. 
Feltételezve, hogy napjainkban a világgazdaság felgyorsult eseményei közepette az 
elméletek és megállapítások is gyorsan elavulnak, megkísérlem az egyébként bőséges 
szakirodalmat időt állósági szempontból áttekinteni és a jelen gazdasági viszonyokra 
aktualizálni. A vizsgálatok középpontjában hazánk áll. Elsősorban Magyarországra 
vonatkozóan szeretnék hasznosítható eredményeket kapni. Az Európai Unióra vonatkozó 
elemzéseim célja is az, hogy a magyar pénzügyi stabilitás összefüggésrendszerének 
feltárását segítsem elő, hogy olyan tényezőket, kapcsolatrendszereket ismerjek meg, 
amelyek pénzügyi rendszerünk sebezhetőségét csökkentik.  

Az értekezés kitűzött céljai, megírásával vállalt alapvető feladatai:

1.  Vizsgálni kívántam, hogy az időtényező hogyan befolyásolja a levont következtetések 
használhatóságát. Az eredményeket folyamatosan frissíteni kell, mert a változások 
gyorsasága miatt 1-2 év is számottevő jelentős eltéréseket jelenthet. Ezzel 
összefüggésben egy tanulmány kapcsán vizsgált  az euróövezet optimális méretének 
és az Optimális Valutaövezet Elmélethez kapcsolódó korábbi megállapításoknak 
a helytállósága érdekelt, most, hogy az euróövezet működésének megfigyelésére 
rendelkezésre áll megfelelő időtáv. Az eddigi elemzések eredményeit az EU bővülési 
tendenciái, jelenségei befolyásolják  bővülési tendenciák Az Optimális Valuta Övezet 
elméletének tekintetében nyilván máris jelei vannak a specializáció növekedésének 
és a munkaerőmobilitás javulásának és az Egyesült Államokhoz való közeledésnek, 
(bár elsősorban az első tényezőt kívántam vizsgálni). 

2.  A Stabilitási és Növekedési Paktumot jelentős kritikák érik, kritikai szempontból 
szeretném ezért elemezni, hogy milyen hatása van létezésének és hibáinak a 
tagországok pénzügyi stabilitására. Ugyanakkor hasonló szempontból át szeretném 
tekinteni az euróövezet bővítési politikáját. A Stabilitási és Növekedési Paktumot ért 
számtalan bírálat miatt úgy gondoltam, ebben változásra lenne szükség, szerettem 
volna felülvizsgálni ezt és kritikai elemzést adni.

3.  Célul tűztem ki, hogy felmérjem, a magyar gazdaságnak mekkora és milyen 
jellegű áldozatot hoznia az euróövezeti csatlakozás érdekében. Van-e olyan nagy 
horderejű intézkedés (sorozat), lépés, amely jelentős áldozatként fogható fel 
jelenlegi pénzügyi stabilitásunk szempontjából. Olyan hátrány, kár amely esetleg 
megkérdőjelezi csatlakozásunkat. Nehezíti az előrelátást, hogy nincs olyan stratégiája 
Magyarországnak, amely akár egy hosszabb átmeneti időszakot átvészelhetővé tesz. 
(Sőt, semmilyen nemzeti jellegű stratégia nincs.)

4.  Eredetileg az eurózónába való belépés költségei és hasznai, az ezzel kapcsolatban 
elszenvedett károk és nyert hasznok pénzügyi stabilitás szempontú elemzése volt 
a célom. Ezt azonban a 2006-os év fejleményei, a csatlakozás bizonytalan, távoli 
jövőbe való eltolódása módosította. Figyelmem az átmeneti időszak pénzügyi 
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intézményrendszerének, gazdasági sokkjainak elemzésére irányult, azért is, mert 
a legutóbbi évek pénzügyi piacainak elemzése, a különböző pénzügyi közvetítők 
kockázatainak a feltárása ma még a közgazdasági szakirodalom kevésbé feldolgozott 
területe.

5.  Az egyik legfőbb célom az volt, hogy az árfolyamrezsim változtatás lehetőségét 
megvizsgáljam az új körülmények között illetve az egyoldalú eurorizáció és a 
spontán folyamatok hatásmechanizmusát vizsgáljam. Megvizsgáltam, hogy a 
jelenlegi árfolyamrendszer biztonságot nyújt-e a pénzügyi stabilitás szempontjából. 
A valutatábla bevezetésének lehetőségét is körbejártam. Ize- Parrado tanulmánya 
alapján célul tűztem ki, hogy ennek az irodalomnak, eredményeinek a 
felhasználhatóságát, az euróövezetre való áttranszferálhatóságát mérem fel. 
Szükséges behatóan foglalkozni a meghosszabbodott átmeneti időszakkal (az euró 
bevezetésig hátralevő körülbelül további 5 éves időszak). Ennek az időszaknak a 
tanulmányozásához a részleges dollárátvétellel kapcsolatos tanulmányok európai 
viszonyokra való átdolgozását kísérlem meg.

6.  A hasznok és költségek becslése, az euróövezetbe való csatlakozás későbbi időpontra 
való tolódása miatt az elmaradt haszon - elemzés az értekezésem egyik lényeges 
vizsgálati területe. A költség-haszon elemzés eredményeképpen szerettem volna 
felmérni az elérhető előnyök (illetve most már az elmaradt hasznok) több éves 
nagyságrendjét. Nagy figyelmet kívántam szentelni a seigniorage-nak, amelynek 
megítélése a szakértők részéről eltérő. Magyarországon a seigniorage jövedelem 
elvesztése semmiféle számottevő veszteséget nem jelent majd a csatlakozás után.

Feltevések, hipotézisek, azok az elképzelések, amelyeket igaznak vagy lehetségesnek 
találtam és vizsgálni kívántam: 

a)  A levont következtetéseket folyamatosan frissíteni kell, mert a változások gyorsasága 
miatt 1-2 év is számottevő változást hozhat.

b)  Így például vizsgálni kívántam, hogy az Optimális Valuta Övezet Elmélet tekintetében 
nyilván máris jelei vannak a specializáció növekedésének és a munkaerő mobilitás 
javulásának és az Egyesült Államokhoz való közeledésnek, (bár elsősorban az első 
tényezőt kívántam vizsgálni). 

c)  A Stabilitási és Növekedési Paktumot ért számtalan bírálat miatt úgy gondoltam, 
ebben változásra lenne szükség, szerettem volna felülvizsgálni ezt és kritikai elemzést 
adni. 

d)  Magyarországon a seigniorage jövedelem elvesztése semmiféle számottevő költséget 
nem jelent majd a csatlakozás után.

e)  A költség-haszon elemzés eredményeképpen szeretném felmérni az elérhető 
előnyök (illetve most már az elmaradt hasznok) több éves nagyságrendjét, azonban 
ezt a világkonjunktúra nagymértékben befolyásolhatja majd.
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f) Nincs olyan stratégiája Magyarországnak, amely akár egy hosszabb átmeneti 
időszakot átvészelhetővé tesz. 

g)  Árfolyamrendszer váltásra van szükség, mert a jelenlegi árfolyamrendszer nem 
nyújt biztonságot a pénzügyi stabilitás szempontjából. 

h)  Szükséges behatóan foglalkozni a meghosszabbodott átmeneti időszakkal (az euró 
bevezetésig hátralevő várhatóan további 5-7 éves időszak). Ennek az időszaknak a 
tanulmányozásához a latin-amerikai országok részleges dollárátvétellel kapcsolatos 
tanulmányainak az európai viszonyokra való átültetése lehetséges.
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1. A PÉNZÜGYI FOLYAMATOKRA HATÓ FŐ GAZDASÁGI 
TÉNYEZŐK

 1.1. Integráció és globalizáció

Úton vagyunk egy gazdasági és monetáris integrációba, melynek tagjai visszafogott 
növekedési ütemet, magas kamatlábat és munkanélküliséget értek el. De nem csak 
az integráció, azaz a jogharmonizációval, intézményi keretek megváltoztatásával 
kapcsolatos költségek és feladatok terhe nehezedik ránk, hanem a globalizáció is, amely 
az előbbivel összefüggő, ám mégis különválasztható folyamat. A verseny erősödése nem 
feltétlenül kedvez a demokráciának sem.  A monetáris szférát is jelentősen megterheli. 
A monetáris politika kiterjesztése sok bírálat szerint komoly mértékű jövedelem 
átcsoportosítás a dolgozók felől a tőkések felé. Integrációs oldalról a gazdaságpolitikát 
terheli a monetáris szuverenitás majdani elvesztése. Az a kérdés is felmerül, szinte 
naponta, hogy egységes gazdaságpolitika, a fiskális politika támogatása nélkül elérheti-e 
a célját a Gazdasági- és Monetáris integráció? 

Sokrétű a fogalomhasználat a globalizációra és az integrációra vonatkozóan, erre a két 
folyamatra, amely együtt és egyszerre érint minket: a rendszerváltás előtti elzárkózás óta 
ez a két szó fordul elő talán a leggyakrabban az újságcikkek és tanulmányok címében, 
témáiban. A megítélés különböző, ez természetesnek is mondható, azonban jelentős 
eltérés van az értelmezésekben is. Elmondható, hogy egységes definíció tekintetében nem 
jutottak még konszenzusra a társadalomtudományok jeles képviselői (Shaw, 2001). A 
globalizáció tágabb értelmezésben olyan folyamatként fogható fel, amely évszázadok óta 
tart. A szűkebb értelmezés a transznacionális társaságok tevékenységével fonódik össze, 
azaz az 1970-es évek óta tart. A nemzetközi tőkeáramlás előtt álló akadályok lebontása 
eredményezett egy olyan tendenciát, amely az egész glóbuszt egységes, strukturált 
rendszerbe foglalja és ez egyre inkább elmélyül (Farkas, 2002). Tendenciáról van szó, 
sokféle hatásról, kölcsönhatásról, de nem szándékolt folyamatról (Bod, 2001). Az integráció 
nyilvánvalóan szándékolt folyamatként jöhet létre. De van-e összefüggés a kettő között? 
Nyilvánvalóan van. Ma megvalósuló formái a globalizáció nem kívánt hatásai ellen való 
védekezésként is értelmezhető ma már: versenyképesség ösztönző, stabilizáló hatásokat 
is tulajdoníthatunk neki, amely védelmet és előkelő helyet biztosít az integrációba 
tömörült országoknak. A globalizáció pénzügyi válságaival szemben valósultak meg 
sikeres árfolyam alapú stabilizációs kísérletek, és továbblépésként a valutaunió, a közös 
valuta jelenti a biztosabb védelmet (Tarafás, 2001). Más oldalról nézve a dolgot, éppen az 
ellenkező következtetésre juthatunk. Arra, hogy a globalizáció számunkra elsősorban az 
integrációba való törekvésen és közeledésen keresztül valósul meg. 

Kofi Annan mondata, amelyben azt állítja, hogy a fejlődő országok jó része kimarad 
a folyamatból, rávilágít, hogy tulajdonképpen nem is az egész világ globalizációjáról 
beszélünk, hanem leginkább fejlett országok egymás köti viszonyairól. Azt állítani, hogy 
az erőforrások áramlásának teljes liberalizációja, a közös pénz egy egész kontinensre való 
kiterjesztése, a kultúratranszfer – mindez lassítólag hatna a globalizálódás folyamatának 
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– képtelenség lenne. Az integrációs folyamat a globalizáció katalizátora, erősítve a 
globalizáció káros hatásait épp úgy, mint előnyeit. Ezért keveredik asszociációinkban 
az integráció és a globalizáció, hiszen ugyanazon folyamat részei. Persze az igaz, 
hogy az amerikai kultúra terjesztése helyett egy sajátos európai arculat kialakításának 
szándéka jelent meg, de az Európai Unió nagyon sok tekintetben rá van kényszerülve 
az amerikai minták átvételére. Ugyanakkor valószínűleg nem lehet figyelmen kívül 
hagyni, hogy máshonnan indultunk. Ilyen nehézségei lehetnek a problémák nemzeti, 
nyelvi szempontok miatt, gazdasági-, gazdaságpolitikai kudarcok, tényezőáramlási 
merevségek, piac merevségek, intézmény- és jogrendszer átalakításának jelentős idő- 
és erőforrás igénye miatt.

A „globális pénzügyi válság” napjaink pénzügyi szakértői körökben talán 
legdivatosabb témája. Mégsem lehet eleget foglalkozni egy olyan kérdéssel, amely 
Paul Hellyer, Kanada egykori miniszterelnöke, „alternatív” közgazdász szerint olyan 
mély válság fele sodorja a világgazdaságot, amilyen a 1929-’33-as volt (Hellyer, 
1998). Hellyer – az USA-ban korábban megjelent könyvében - előrejelzi az 1997-
1999 év pénzügyi válságait. A szerző a monetarizmust okolja az eseményekért és más 
alternatívákat kínál. Azóta nem csak postkeynesianus vagy radikális, de monetarista 
vagy klasszikus tanokra épülő eszmeáramlatoknak hívő közgazdászok sora sokszorozta 
meg a lehetséges megoldások, forgatókönyvek mennyiségét. Mégis, mintha a javaslatok 
többsége zsákutcába vezetne, gyakorlati megvalósításuk előtt sok akadály áll.

Magyarország „veszélyeztetett” a pénzügyi fertőzések szempontjából: a kicsi, 
feltörekvő, nyitott országokba való befektetés hasznos lehet a külföldi befektetők 
számára a kamatprémium miatt, ami a stabilizáció során eltűnik - ahogy a kamatláb 
egyre csökken. Néha, előfordul, hogy meginog az adott gazdaság: nagy államháztartási- 
vagy fizetési mérleg hiányok halmozódnak fel, egekbe szökik az infláció, a gazdasági 
növekedés megtorpan. Amíg a válság előjeleit nem veszik komolyan, befektetőket 
még az sem mindig érdekli, egészséges-e a gazdaság. Jó példa erre, hogy 1998 nyarán 
a májusi események ellenére tovább áramlottak a befektetések Oroszországba. A 
tőzsdei forgalom további élénkülése azért negatívum, mert a válság bekövetkezése 
után (a buborék kipukkadása után) a befektetői kedv által „feldobolt” árfolyamok 
annál nagyobbat estek vissza, annál több vesztese volt a tőzsdeválságnak, annál több 
tőke áramlott ki, teljesen kihúzva a talajt az amúgy sem rózsás állapotú gazdaság lába 
alól. 1998 májusában egyébként meginogtak az árfolyamok bizonyos mértékig, de ez 
csak arra volt jó, hogy a befektetési alapok „vérszemet kapva” az árfolyam növekedést 
remélve új befektetéseket helyeztek el. Természetesen tudatában voltak annak, hogy 
nagy kockázatot vállalnak fel, de a piac „jutalmazza” az intézményi befektetők részéről 
az elért profitot, azonban a veszteséget közvetlenül nem torolja meg; más lenne a helyzet, 
ha az alapkezelők ösztönzési rendszere az el nem szenvedett veszteséget is jutalmazná 
(Darvas-Szapári, 1998).

Annyi mindenesetre bebizonyosodott, hogy Hellyer nem tévedett amikor a 
globalizáció veszélyei között az új típusú pénzügyi válság kialakulásának lehetőségét 
jelölte meg a legsúlyosabb következményként. E válságtípus esetén nem számít az, hogy 
két országnak van-e egymással kereskedelmi kapcsolata, hitelügyletei: az átterjedés 
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egyfajta „fertőzésként” terjed, a befektetői hangulat határozza meg. A befektetők 
egymás reakcióit felerősítve, néha hisztérikus módon próbálnak megszabadulni 
azoktól a befektetésektől, részvényektől, kötvényektől, amelyek olyan országokban 
vannak, amelyeket a „ténylegesen” válságba jutott országgal rokonítanak. Elsődleges 
ok az információk hiánya, egy kaliforniai befektető például valószínűleg nem tudja 
megkülönböztetni lengyel és magyar részvényeinek kockázatát. Miért válik két ország 
egymással „rokonná” a távoli ország befektetője számára? Mert feltörekvő gazdaságokról 
lévén szó, bizonyos fokú bizonytalanság lehet jelen gazdasági téren illetve politikai 
labilitás is. Hatványozza ezt a „hasonlóságot” a földrajzi közelség - a tovaterjedés 
legalapvetőbb áldozatai a régió országai, ez a regionális vonatkozások fontosságára utal.

„Egyelőre sem az IMF, sem más nem rendelkezik biztos elképzeléssel arról, hogy 
a gyenge pénzügyi szektorral rendelkező, politikai rendszerüket tekintve alulfejlett 
gazdaságok tőkeigénye hogyan elégíthető ki úgy, hogy közben védve vannak a 
tőkemérleg-válságokkal és az azok által okozott jóléti veszteségekkel szemben” (Orbán, 
2002). Az IMF folyamatos útkeresésben van, a megelőzés tekintetében a legnagyobb 
lépés az volt, hogy e gazdaságok intézményrendszerének átalakítására tett javaslatokat. 
A pénzügyi stabilitásra vonatkozó felmérések, amelyben mikro- és makroprudenciális 
szempontokat vizsgált, Magyarország kedvező minősítést kapott, ugyanakkor, hogy 
mindez mennyire került az átláthatóság és a nyilvánosság szempontjai szerint a 
befektetők figyelmének középpontjába, az kérdéses. A kisbefektetők oldaláról érkező 
legfőbb veszély az, hogy ők nem egyszerűen kevésbé kívánnak az információszerzésre 
akár anyagi, akár időbeli áldozatot fordítani, hanem az ő szempontjukból lehet ezt 
a legkevésbé megoldani a racionalitás szempontjainak figyelembe vételével. Az 
intézményi befektetők tájékozottsága ennél nagyobb, ugyanakkor jellemző, hogy a 
befektetéseket kockázati szintjüknek megfelelően osztályozva, hosszú távon a biztos, 
fejlett országbeli befektetéseket tartják, (állampapír, blue chip részvények), a többi 
befektetés leggyakrabban spekulatív, rövid távú. Ezzel éppen azoknak az országoknak 
okoz gondot akár csak válság árnyékának megjelenése esetén is – amelyek legkevésbé 
képesek védekezni az ilyen típusú válság elhúzódó hatásaival szemben. A globalizáció 
legnagyobb problémája, hogy a nemzetközi tőkepiaci folyamatok büntetnek minden 
olyan kísérletet, amely alternatív fejlődési utat próbál találni. 

1.2. Az IMF mint válságkezelő intézmény 

A bretton woods-i rendszer felbomlásának egyik fontos következménye a globális 
pénzügyi intézményrendszer jellemzőinek átalakulása. Az egyes intézmények, 
miközben küldetésük újraértékelésekor igyekeznek alkalmazkodni a globális 
környezetben bekövetkezett változásokhoz, természetes módon arra is törekszenek, 
hogy létjogosultságukat folyamatosan igazolják. Az aranydeviza rendszer megszűnése 
a nemzetközi pénzügyi szervezeteknek az adósságválság során kialakult, folyamatosan 
változó világgazdasági körülményekre adott válaszaként értelmezhető. A folyamat, 
amelyre a kortárs szakirodalom, így a Meltzer-jelentés  „mission creep” -ként 
hivatkozik (Orbán, 2002)  nem más, mint a nemzetközi szervezetek feladatkeresése, 
ad hoc-jellegű intézményi és stratégiai alkalmazkodási folyamata a megváltozott 
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körülményekhez. A Meltzer-bizottság abból az állításból indul ki, illetve arra alapozza 
reformjavaslatainak nagy részét, hogy az a „felállás”, amelyben a bretton woods-i 
szervezetek eredetileg létrejöttek, és feladataik meghatározódtak, ma már nem létezik. 
A legfontosabb változások (az aranydeviza rendszer megszűnése, az elhúzódó pénzügyi 
válságok, a valuta-, deviza árfolyamrendszerek instabilitása, a felgyorsult nemzetközi 
tőkeáramlás, a pénz- és tőkepiaci liberalizáció) együttesen kényszerítették ki a pénzügyi 
intézményrendszer korrekcióját. 

Az aranydeviza rendszerben az IMF (Nemzetközi Valutaalap) elsődleges feladatai a 
következők voltak: őrködés az árfolyamok stabilitása fölött, a nemzetközi kereskedelem 
kiegyensúlyozott növekedésének biztosítása, ehhez kapcsolódóan a nemzetközi 
likviditás menedzselése és a tagországok fizetésimérleg problémáinak áthidalása 
rövid távú kölcsönök segítségével. Az IMF feladatköre a korábbiakhoz képest ma már 
lényegesen szélesebb, jelentős mértékben kibővült az alábbiakkal:

 a feltörekvő gazdaságok pénzügyi válságainak kezelése, 

 fejlődő és volt szocialista országok számára hosszú távú hitelek nyújtása,

 tanácsadás nemzetállamok kormányainak,

 az IMF tagországok gazdasági adatainak elemzése.

Az IMF tevékenységének hatékonysága különösen megosztja a közgazdászokat, a 
különböző vélemények a Valutaalap pénzügyi válságkezelésének eltérő megítéléséből 
adódnak (Dezséri, 2000). A 3 fő irány, gondolatmenet:

- A pénzügyi válságok nem elkerülhetőek. Az IMF feladatait a korábbiakhoz képest is 
szűkíteni kell, elsősorban a sürgős és kritikus válságkezelésekre kell koncentrálni. Ilyen 
célt szolgál az 1999 áprilisában létrehozott új, ún. feltételes hitelkeret (Contingent Credit 
Line, CCL). E koncepciónak részét képezi a magántőke bevonása a válságkezelésbe (pl. 
a magántőke követeléseinek befagyasztása). 

- Az IMF-nek erős szerepet kell kapnia, a nemzetközi pénzügyi rendszer végső 
hitelezőjévé kell válnia. Ennek az alternatívának a megvalósítása kevésbé valószínű, 
mert a fejlett országok ilyen mértékű hitelkoncentrációt nem hajlandók támogatni. 

- Az IMF-nek a válságkezelés mellett elő kell segítenie a tagországok gazdasági 
növekedésének felgyorsulását. Válsághelyzetekben új SDR teremtésre is lehetőség 
nyílhatna. A likviditási többletet a válsághelyzet megszűnése után vissza lehetne vonni, 
mint ahogy azt a központi bankok az egyes országokban teszik. Felvetődött, hogy a 
BIS (a központi bankok fóruma) szerepet vállalhatna a válságkezeléshez szükséges 
egyetértés kialakításában (IMF, 1998). Törekvés mutatkozik regionális monetáris 
alapok létrehozására, a létező regionális fejlesztési bankok reformjára. 
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1. ábra: Az IMF válságkezelő és megelőző tevékenységének fázisai

 

Forrás: Andrew Campbell, Graeme Harrison and Jamie Uprichard: Containing the spread of 
contagion, Queen’s University, Belfast, December 2001. 

A Meltzer-bizottság a Washingtoni Konszenzus feltételrendszerének2 nem kellő 
hatékonyságát és az IMF mentőakciókban rejlő erkölcsi kockázatot emeli ki, és a szervezet 
karcsúsítását, hatáskörének szűkítését javasolja. Egy másik tanulmány, a Council 
on Foreign Affairs Task Force (1999) új, a magánszektor áldozatvállalását ösztönző 
válságkezelési technika bevezetésének lehetőségét hangsúlyozza. E cikk arra tesz kísérletet, 
hogy a régi válságkezelési módszereket szembeállítsa az újabb javaslatokkal. A korábban 
válságkezeléssel kapcsolatban felvetett problémák két téma köré csoportosulnak: az 
egyik a feltételességre vonatkozó dilemmák, a másik pedig az erkölcsi kockázat kérdése 
– mindkettő kapcsolatba hozható az intézményrendszerben alkalmazott ösztönzők 
problémájával. Az újabb javaslatok tehát egyfelől az IMF-ben már meglévő válságkezelési 
létesítmények reformját, a feltételesség revízióját szorgalmazzák, másfelől a magánszektor 
bevonását sürgetik a válságkezelési folyamatba. Az IMF 4 lépésben jelölte meg azokat a 
feladatokat, amelyek szükségesek a válság ill. fertőzések kialakulásának megelőzéséhez, 
következményeinek kezeléséhez, ezeket az 1. ábra mutatja. 

Az IMF 2001-ben készített egy válságmegelőző tevékenységre irányuló elemzést 
Magyarországról, amely az FSSA (Financial System Stability Assessment) a FSAP 

2 A Washingtoni Konszenzus foglalja magába a nemzetközi pénzügyi rendszerbe való beilleszkedés fel-
tételrendszerét. Nemzetállami szinten azonban a tőkepiacra való erőteljes támaszkodás megkövetel bizo-
nyos gazdasági, politikai és intézményi környezetet, amelynek kialakítását korábban a feltételesség rend-
szerével próbálták elérni.
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(Pénzügyi szektorokat ellenőrző program) része volt. Az IMF elemzéséből a következő 
megállapítások a legfontosabbak: 

 Magyarország Közép- és Kelet-Európában élenjár a pénzügyi szektor 
megreformálásának területén.

 A pénzügyi szektorban jelentős tőke koncentrálódik, a kereskedelmi bankok 
döntő részben külföldi multinacionális társaságok tulajdonában vannak, 
amely nagyfokú biztonságot jelent az ügyfélkörük számára, a pénzügyi 
intézményrendszer stabilitásához is hozzájárul. Természetesen arra is volt már 
példa, hogy nagy tőkeerejű bankok kerültek csőd közeli állapotba. A kereskedelmi 
bankok egymás közötti kereszttulajdonlásainak problémájára többen felhívták 
a figyelmet, például a németországi bankrendszer koncentrálódására, annak 
problémáira (Pozsonyi, 1998). Azonban kétségtelen, hogy a külföldi többségi 
tulajdonlásnak előnyei is vannak, illetve, hogy semmiképpen sem lehetett volna 
a gyorsan fejlődő magyar pénzügyi szektort - biztonságosan - magyar kézben 
tartani. (Ennek előnyeiről ír például Várhegyi É, 2002)

 A pénzügyi szektor gyors fejlődése során eltűnnek azok veszélyforrások, 
amelyek a rendszerváltás után fenyegették a gyengén fejlett magyar pénzügyi 
szektort. Például a külföldi tőke segítségével, illetve állami tőkeinjekcióval 
sikerült eltüntetni a „csontvázakat” a régi, behajthatatlan kintlévőségek miatti 
bankcsődök sorát.

 Gyorsan fejlődött a biztosítási piac, amely a ’90-es évek elején szinte hiányzott. 
Igaz, 2001-ben az IMF úgy ítélte meg, gyenge a verseny.

 Az IMF a nyugdíjalapok által forgatott tőkét a kívánatosnál jóval alacsonyabbnak 
találta.

 A tőkepiacot kellőképpen likvidnek nevezi, ám megjegyzi, hogy a kevés a 
nagyvállalat, így kevés vállalat felel meg a tőzsdére való bevezetés kívánalmainak.

 Fejlett bankközi piacról, aktív repo piacról számol be.

  A VIBER rendszer bevezetését, annak előkészítését sikeresnek ítélte meg.

 A pénzügyi piac fejlődése lépést tart a piacgazdaság, illetve más szektorok 
fejlődésével.

 A növekedés stabil és a pénzügyi szektor kellőképpen erős.

 Fontos, hogy a bankszektor nagyobb mértékben finanszírozza meg a vállalati 
szektort, legyen beindítója a gazdasági „vérkeringésnek”. A kereskedelmi bankok 
államkötvény vásárlásainak kontrollja.

 Hitelkoncentráció csökkentése: a hitelek többsége multinacionális cégekhez 
illetve nagyvállalatokhoz áramlik. Ezek képesek megfelelni a hitelezési 
elvárásoknak, amely abból a hitelezési kultúrából táplálkozik, amelyet a külföldi 
bankok fejlett piacgazdaságokból hoztak maguknak. Így nincs lehetősége a kis-
és középvállalati szférának a hitellehetőségek kihasználására.
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Négy fő területet jelöl meg a tanulmány: 

1. Makro kihívások: stabilitás, külső és belső egyensúly, infláció csökkentése. Hiteles 
gazdaságpolitika. Ez garanciát jelentene a befektetői bizalom megtartásához.

2. Pénzügyi szektor fejlődése: 

– növekvő verseny, nagy nyomás a profiton

– nagy a koncentráció mértéke a szektoron belül

– Nőnie kell a vállalati és háztartási szektor hiteleinek.

3. A pénz- és tőkepiac infrastruktúrájának fejlődése:

– Bankközi rendszer fejlődése

– OTC piac-

– Biztosítási piac növekedése

– A törvényi keretek EU harmonizációja.

4. Szabályozás, ellenőrzés

Elsősorban a banki szféra szabályozásáról van szó, ugyanakkor ahhoz, hogy 
a hitelezés kiterjeszthető legyen kis- és közepes vállalkozásokra, hogy azok 
biztonsággal meg tudjanak felelni a banki előírásoknak, a fekete gazdaság 
visszaszorítására volna szükség. A kereskedelmi bankok belső szabályozása is 
alkalmas kell, hogy legyen, ez felkészült kockázati menedzsmentet feltételez.

A tanulmány végső következtetései: A magyar gazdaság, pénz- és tőkepiac jól 
integrálódott a környezetébe, alkalmazkodott a fejlett országok hasonló intézményeihez 
és piacaihoz. Két veszélyforrást láttak azonban: először is, a makro kihívásoknak való 
megfelelés, a hitelesség megőrzése miatt, a külső sokkoknak való kitettség kérdése. A 
másik: a bankszektor stabilitása és a hitelezési válságok előfordulásának kérdése. Az 
eltelt néhány év azzal a tanulsággal szolgált, hogy láthatjuk, egyik IMF által feszegetett 
kérdés sem nyert megnyugtató választ. A makro kihívások, ezzel együtt a hitelesség 
kérdésében egyértelmű válasz adható. A hitelezési válsággal kapcsolatosan azóta 
felfokozódott válsághelyzet van. Elsősorban a háztartások eladósodottsága tekintetében 
találunk kritikus adatokat. A bruttó pénzügyi adósság a rendelkezésre álló jövedelem 
%-ban túllépte a 40%-ot. 

Az IMF tevékenysége nem ért véget a FSAP programmal. Évről évre lefolytatja 
ún. IV. cikkely szerinti gazdaságpolitikai konzultációs tárgyalásait, amelyben jellemzi 
a helyzetet, értékel, tanácsot ad.  Az alábbiakban az IMF saját megfogalmazásában 
olvasható a IV. cikkely szerinti tárgyalások célja:

„A Nyilvános tájékoztatók (PIN = Public Information Notices) a Nemzetközi 
Valutaalap azon erőfeszítéseinek részét képezik, amelyek nézeteinek és a gazdasági 
folyamatok és gazdaságpolitikai intézkedések átláthatóságának javítását szolgálják. Az 
érintett tagország (tagországok) beleegyezése esetén Nyilvános tájékoztatók kiadására 
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kerül sor a tagországgal folytatott IV-es cikkely szerinti gazdaságpolitikai konzultációs 
megbeszéléseket tárgyaló, a regionális gazdasági folyamatokat felülvizsgáló, a hitel-
megállapodások lejártát követő fokozott gazdaságpolitikai felügyeletet áttekintő, 
valamint az elhúzódó hitel-megállapodással rendelkező tagországok ex-post 
értékelését vizsgáló ügyvezető igazgatósági üléseket követően. Nyilvános tájékoztatók 
megjelentetésére az általános elvi ügyeket tárgyaló igazgatósági üléseket követően is sor 
kerül, amennyiben az ügyvezető igazgatóság arról másként nem határoz.” (MNB: IMF 
2006. évi IV-es cikkely szerinti gazdaságpolitikai konzultáció)

1.3. Az integrációs folyamatok jellemzői
A pénzügyi integrációnak három területe lehet:

– a közös monetáris politika

– közös devizapolitika

– közös költségvetési politika (ez az európai monetáris uniót nem jellemzi, illetve 
részben.)

A közös monetáris politika eszköze a közös jegybank illetve tartalékok előírása és 
a leszámítolási kamatláb egységes mértékű előírása. Célja a pénzkínálat és az infláció 
szabályozása, a hitel- és betéti kamatok összehangolása. A közös devizapolitika eszköze 
a közös pénz bevezetése, elsődleges célja az árfolyam-ingadozások megszüntetése. 
A közös költségvetési politika közös szabályozáson keresztül valósulna meg, a cél a 
bevételek (pl. adók) és a kiadások (pl. szociálpolitika) összehangolása volna. Hátránya, 
hogy a pénzügyi integráció korlátozza a tagállamok monetáris autonómiáját és 
költségvetési politikáját; hatására nőhet a munkanélküliség és az infláció, továbbá a 
régiók közötti aránytalanság. 

Egyéb ellenérvek is vannak az integrációkkal szemben. Az első és talán legsúlyosabb 
ellenérv, hogy a globalizáció alapvető mozgató erejévé a spekulatív tőke vált (Cohen, 
1997). Ennek hatására nem a szabadpiac mechanizmusa, hanem a „spekulatív 
kapitalizmus” szelleme érvényesül. A második veszély az, hogy a társadalmakon belül 
nő az egyenlőtlenség. A világkereskedelem és a tőkebefektetések előtt álló korlátok 
lebontása kedvezőbb helyzetbe hozza azokat a tőkecsoportokat, amelyek globális 
méretekben dolgoznak, szemben azokkal, amelyeknek valamilyen oknál fogva meg kell 
maradniuk a nemzeti keretek között.A pénzügyi integráció előnye, hogy javítható a 
források elosztásának hatékonysága, megszüntethető a spekulációs célzatú tőkeáramlás 
a tagállamok között, továbbá deviza takarítható meg (Mazzaferro, 2002).

Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió egyedülálló vállalkozás. Olyan szintű 
integrációs mélységet céloz meg, amely eddig egymástól független országok társulásának 
eredményeképpen még nem jött létre. Sem évszázados föderális szövetség, sem azonos 
elvek alapján vezérelt gazdaságpolitika nem előzte meg létrejöttét. 
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2. ALAPVETŐ ELMÉLETI VONATKOZÁSOK

2.1. A pénzsemlegességről  makroökonómiai megközelítésben
A pénzsemlegesség fontos kérdés, mivel főként ennek elfogadásától vagy elvetésétől 
függ, hogy a monetáris politika önállósága egyáltalán jelent-e előnyöket. Az MNB 
kutatói azt állítják, hogy az önálló monetáris politikai lépésekre Magyarországon nem 
feltétlenül van szükség, kivéve, ha aszimmetrikus sokk keletkezik, amelynek feloldásához 
saját eszközökre lenne szükség. Egyszerűsíti a helyzetet, hogy már évtizedek óta az a 
tendencia, hogy a monetáris politikát az infláció mérséklésében tartják fontosnak és 
nem a kibocsátás fokozásában. Ennek nyilván alapvető oka az, hogy a pénzsemlegességet 
valló nézetek megerősödtek az új közgazdasági kutatásokban. Az, hogy a pénzkínálat 
bővülése jelent-e reálkibocsátás növekedést, több úton vizsgálható. De milyen időtávon 
vizsgáljuk a változást? Ha egy egyszerű varianciaanalízist alkalmazva empirikus adatokat 
vizsgálunk, arra a következtetésre juthatunk, hogy a GDP és a pénzkínálat bővülés szoros 
kölcsönkapcsolatot mutat. Ez azonban egyáltalán nem lehet bizonyíték a kapcsolat 
létezésére. Részint a többoldalú összefüggésrendszer, részint pedig a vizsgálat többféle 
elfogadott adattípusa miatt.3 Az bizonyos, hogy a keynesi „engedékeny” álláspont 
alapja nem más, mint hogy az általa feltételezett ármerevség miatt lényegesebbnek ítéli 
a nominális kibocsátásban beállt változást mint az árszínvonal változását. Így pozitív 
előjelű reálkibocsátás változást képes előidézni e módon.

A rövid távú hatások vizsgálata esetén lehet ezt a hatást megmutatni, mikor az 
árszínvonalnak még nincsen ideje az alkalmazkodásra. Még akkor is így van, ha elméletében 
a transzmissziós mechanizmus4 során többet elnyel a gazdaság az alkalmazkodás során: 
az emberek ugyanis helyettesítések sorozata után „nyitnak” a pénzeszközök kereslete 
felől a reáleszközök felé. A monetaristáknak a klasszikus elméletből kiinduló, kidolgozott 
elképzelése arról, hogy a haszon maximalizálás során a relatíve magasabb határhasznú 
„termékek” felé átcsoportosul a felhasználás, beleértve a termékek közé a pénzt is, mint 
hasznos (likviditással bíró, kényelmet, biztonságot jelentő) jószágot. 

A szakirodalmak megosztottak, hogy a szűken értelmezett pénz az M1 aggregátum, 
vagy az M2. Ha az M2-t tekintjük annak, nyilván kevésbé tűnik hatékonyabbnak 
a monetáris politika, hiszen az Keynes szerint az átcsoportosítás első hulláma a 
legközelebbi aggregátumot érinti leginkább, ezt azonban „egy kalap alá” vettük az 
elsővel. Ha a monetáris gondolatsort igazolnánk inkább, ez kedvezőbb, mert az M2 
aggregátum esetében mondjuk a kamatláb emelkedés csak a pénz különböző formái 

3  Már az egyszerűbb vizsgálatból is látható, hogy a kapcsolat gyengül, ha az M2 pénz aggregátumot vesz-
szük figyelembe. Korábban is végeztek hasonló vizsgálatokat és akár homlokegyenest ellenkező eredménye-
ket kaptak. Az elemzést végzők véleményei abban is eltértek egymástól, hogy mi az, amit célszerű felhasznál-
ni, mely adatok relevánsak adott helyzetben. Amíg az adatok kiválasztása elméleti vita tárgyát képezi, nem 
lehet fekete-fehéren kimutatni egyik vagy a másik oldal igazát statisztikai elemzések segítségével.
4  Ma: a MNB kiadványaiban szereplő transzmissziós mechanizmus nem a pénz növekmény hatása a 
reálgazdaságra, hanem a monetáris politika különböző eszközeinek ereje az infláció letörésében.
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közötti átrendeződésnek tekinthető, a pénzkészletek egészére nincs hatása. Persze, ez 
esetben belejátszik a hatásokba  a kamatrugalmasság, ennek mértékével is lehet játszani: 
a hosszú távú kamatlábak megváltozása jobban befolyásolja a gazdaság résztvevőinek 
szándékait és cselekedeteit, mint az egyébként is nagyon változékony rövid távú 
kamatlábak (Freedman, 1993).

A monetarista megközelítés azonban nem kibékíthetetlen a keynesivel. Az új 
neoklasszikus szintézis (NNS) ennek jó példája. Egy ideje már nem is láthatjuk 
tisztán, önmagában a monetarista iskola elveinek alkalmazását a fejlett országok 
gazdaságpolitikájában. Ahogy Farkas Péter is észrevette: a keynesizmus „belopakodott” 
(Farkas, 2002). a nagy gazdaságok gazdaságpolitikájába. Főleg az ár- és bérmerevségekről 
alkotott elképzelései miatt az NNS elfogadja a keynes-i modellt, más okból elutasítja 
azt, biztos azonban, hogy fejlett modellrendszernek tekinthetjük, mert figyelembe veszi 
a jólét növekedésének kérdését a monetáris alternatívák alapján és figyelembe veszi a 
monetáris megszorítások negatív hatásait is (Goodfriend-King, 1997). 

Az NNS egyrészt elfogadja, mint tényt, hogy Friedman a pénzkínálat egyenletes 
növekedési ütemére vonatkozó javaslatát a defláció-depresszió spirál kialakulásától való 
félelem miatt – ez az adósságok reálértékének növekedése, adósságválságtól való félelem 
elsősorban - sehol sem követik, másrészt a monetáris politika fő feladataként – mintegy 
megkerülve a választást a különböző iskolák pénzsemlegességre vonatkozó elhúzódó 
vitájának  alternatívái között – a monetáris politikának egyszerűen azt a szerepet 
szánja, hogy az árstabilitásért feleljen, még inkább: az alacsony inflációért. Az NNS 
egyébként is szívesen helyezi a hangsúlyt az inflációra, az infláció költségeire és annak 
kifejtésére, az alacsony, kiszámítható inflációjú környezet miképpen tudja elősegíteni a 
gazdaság hatékony működését. A gazdaságpolitika több területén érzékelhető az NNS 
ismerete és elfogadása: a racionális várakozások iskolája szerint felgyorsult az ismeretek 
áramlása és ez a gazdaságpolitika terén is – talán – jellemzővé válik. Legalábbis nem 
lesz igaz sokáig, hogy politikusaink „halott közgazdászok rabszolgái” (Buchholz, 1998).  
Igaz ugyan, hogy nehéz elhinni, a politika érdekektől átszőtt útvesztőiben valaha majd 
a tudomány lesz a vezércsillag, ugyanakkor számolni kell vele, hogy az angolszász 
elméletek jó része nem érvényesül az európai gyakorlatban, legalábbis nem ugyanazzal 
a hatásfokkal, hiszen a piac szinte kizárólagos érvényesüléséhez jóval kevésbé áll közel 
mint a rugalmas piacokkal rendelkező Egyesült Államok, ugyanakkor a gazdasági 
hagyományok és társadalmi elvárások, szerepek figyelembe vételével a kizárólagosan 
piaci alapokon működő, jóléti jellegű intézkedéseket elvető modellek szorgalmazásának 
kérdése mélyebb problémákat és etikai kérdéseket vet fel. Állandó, gyakran hivatkozott 
„ellenpont” a svéd gazdaság példája, amely korábbi jóléti rendszerének csak fokozatos 
leépítését vállalta, ugyanakkor a munkaügyi szabályozástól kezdve az intézményrendszer 
egyéb szintjéig mindmáig erősen magán viseli a szolidaritás elvűség lenyomatát, ma az 
egyik legsikeresebben teljesítő gazdaság Európában (Győrffy 2006).
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2.2. Pénzügyi válságok eltérő aspektusokból

Postkeynesianus elmélet
A postkeynesianusok elméletét hívják az eredendő instabilitás elméletének, (systemic 
fragility), és a lényege, hogy a gazdaság örökös ingadozása miatt a konjunktúra csúcsán 
túlzott eladósodás, pénzügyi válság következik be.           

A túlzott eladósodás oka (Irving Fisher elmélete): a konjunktúra nyomán növekvő 
pénzmennyiség, általános optimizmus, emelkedő forgási sebesség, az adósság 
reálértékét csökkentő áremelkedés közepette felvett hiteleket képtelenek visszafizetni, 
megújítani a hitelt, ezért a bizalom megingása miatt a bankok nem nyújtanak új hiteleket. 
A pénzmennyiség csökken, az adósságok likviditása nem tart lépést az árszínvonal 
csökkenésével („Minél többet fizetnek az adósok, annál többel tartoznak”). Tömeges 
csődök következnek be, (vállalatok, bankok), így a túlzott adósságok „elolvadnak”. Ez 
a laissez fair megoldása a túlzott eladósodásnak. Úgy lehetne megakadályozni, hogy az 
árszínvonalat „mesterségesen” azon a szinten tartják, amelyen a szerződések köttettek 
(Tarafás, 2001).

H. Minsky a gazdasági alanyokat 3 csoportba sorolta az adósság fedezettsége szerint 
fedezett finanszírozás, spekulatív finanszírozás, Ponzi-finanszírozás (Minsky, 1993). 
A fellendülés szakaszában az adósságok szerkezete egyértelműen eltolódik a kevéssé 
finanszírozható forma felé. A globalizáció is e formák felé tolja el az adósság-szerkezetet, 
a GNP növekedésének kényszere, a kiélezett versenyhelyzetek, konjunktúra kilátások 
„mesterséges” javítása (ezek a banki versenyre is hatnak).

Kérdés, hogy a hitelkockázatot a bankok miért nem ismerik fel? Postkeynesianus 
magyarázata, hogy „katasztrófa-rövidlátás” van, a szubjektív valószínűség formálódása, 
deformálódása a jellemző. A bankok közötti verseny nem kellően prudens, óvatos 
működés irányába mozdítja el a bankokat. Azonkívül a likviditás fogalma mindig 
viszonylagos, a piac nem lehet  a szereplők összessége számára likvid, ha mindenki 
kölcsönt akar felvenni, vagy nyújtani, ha a kereslet-kínálat összhangja megbomlik. A 
vezetői teljesítmény-ösztönző rendszerek és a munkaerő mobilitás is ebbe az irányba hat.

Jellemzőek a szubjektív elemek nem csak a katasztrófa észre nem vétele, hanem 
a katasztrófa-felnagyítás is: az élmény közelsége miatt a szubjektív valószínűség lép 
előtérbe az objektívval szemben. A válság ellenes politika lehet költségvetési politika 
(diszkrecionális eszközök, vagy automatikus stabilizátorok az adósság-defláció spirál 
fékezésére), vagy  jegybanki politika: kamatláb csökkentés, végső kölcsönnyújtó lehet 
a jegybank.

Azonban a válság sorozatos elkerülése esetén: az infláció és a pénzügyi vagyonok 
felhalmozódnak „pénzmenedzser kapitalizmus” és törékeny lesz a pénzügyi rendszer, 
spekulatív tevékenységek elburjánzása. Ilyen szempontból a „természetes lefolyású” 
válság megtisztítja a gazdaságot, stabilizál.
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Monetaristák véleménye
Monetaristák (destabilizáló spekuláció): ok csak a bankpánik lehet, mert a pénzügyi 
rendszer alapvetően stabil. Intézményi úton megelőzhető. Szerintük a válság „ál-
pénzügyi válság”.  Megold(ód)ás: laissez faire alapján, „minden a maga útján”.

Friedman: A spekuláció funkciója az intertemporális különbségek mérséklése, a 
monetaristák szerint a hatékony piac kialakulását segíti elő. 

Spekulációs stratégiák:

- fundamentális elemzés,
- technikai elemzés,
- hírek,
- nyájszellem.

A fundamentalisták abból indultak ki, hogy az árfolyam egyensúlyi külkereskedelmi 
mérleget kiegyensúlyozó szintre törekszik. A technikai elemzés hívei azt vallják, hogy 
az árfolyam mozgása múltbeli alakzatot követ. Azaz a fundamentalisták várakozása 
regresszív, stabilizáló, a technikai elemzés híveinek extrapolatív, destabilizáló várakozásai 
vannak. Mivel mindkettő típusú stratégia jelen van, a számítások azt tükrözik, hogy az 
árfolyamok aperiodikusan, kiszámíthatatlanul ingadoznak az egyensúlyi érték körül, 
de soha nem állapodnak meg ott, stabil ingadozások megszakadnak, mert egymást 
tompíthatják, erősíthetik, akár semlegesíthetik is. Ez exogén sokknak tűnik, ám 
endogén okai vannak (Bradford DeLong, 1999).

A destabilizáló spekuláció hatására (túl magasra felhajtott illetve túl alacsonyra 
leszorított árak következtében): 

- helytelen forrásallokáció
- indokolatlan helyettesítési döntések (pl. portfolió-)
- az árak ingadozása nagyobb, mint a spekuláció nélkül lenne
- „spekulációs buborék” keletkezik.

Modern pénzügyi válság megközelítése
A postkeynesianusok elméletét eredendő instabilitás elméletének hívja a szakirodalom 
és lényege, hogy a gazdaság örökös ingadozása miatt: a konjunktúra csúcsán optimista 
hangulat uralkodik el, magas kamatlábak mellett is hajlandóak hiteleket felvenni, a bankok 
pedig nyújtani azokat. Ekkor túlzott eladósodás, pénzügyi válság következik be. Kérdés, 
hogy a hitelkockázatot a bankok miért nem ismerik fel? Postkeynesianus magyarázata, 
hogy az ún. szubjektív valószínűség deformálódása a jellemző. A bankok közötti verseny 
nem kellően prudens, óvatos működés irányába mozdítja el őket. Lényeges megállapítás az 
is, hogy a likviditás fogalma mindig viszonylagos, a piac nem lehet a szereplők összessége 
számára likvid, ha mindenki kölcsönt akar felvenni, vagy nyújtani, ha a kereslet-kínálat 
összhangja megbomlik. A kelleténél nagyobb kockázatvállalási készség irányába hatnak 
a vezetői teljesítmény-ösztönző rendszerek és a munkaerő mobilitása is. Jellemzőek a 
szubjektív elemek: nem csak a katasztrófa észre nem vétele, hanem a katasztrófa-felnagyítás 
is: az élmény közelsége miatt a szubjektív valószínűség lép előtérbe az objektívval szemben. 
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A válság ellenes politika lehet költségvetési politika (diszkrecionális eszközök, vagy 
automatikus stabilizátorok az adósság-defláció spirál fékezésére), vagy jegybanki politika: 
kamatláb csökkentés, végső kölcsönnyújtó is lehet a jegybank.

A monetaristák pénzügy válság felfogása merőben más. Véleményük szerint az ok 
csak bankpánik lehet, mert a pénzügyi rendszer alapvetően stabil. Szerintük a válság csak 
intézményi úton előzhető meg. A „monetaristák pénzügyi válsága” egy „ál-pénzügyi 
válság”. Megoldódása a laissez faire alapján garantált, „haladjon minden a maga útján”. 
Friedman szerint a spekuláció funkciója az intertemporális különbségek mérséklése, 
azaz a hatékony piac kialakulását segíti elő. Azonban az információ tökéletes áramlását 
biztosítani kell. A válság kialakulásában szerepük lehet a befektetők spekulációs 
stratégiáinak is, mint a fundamentális elemzés, technikai elemzés, hírek, nyájszellem. 
A fundamentalisták abból indultak ki, hogy az árfolyam egyensúlyi külkereskedelmi 
mérleget kiegyensúlyozó szintre törekszik. A technikai elemzés hívei azt vallják, hogy 
az árfolyam mozgása múltbeli alakzatot követ. Azaz a fundamentalisták várakozása 
regresszív, stabilizáló, a technikai elemzés híveinek extrapolatív, destabilizáló várakozásai 
vannak. Mivel mindkettő típusú stratégia jelen van, a számszerű értékekre végzett 
számítások azt tükrözik, hogy az árfolyamok aperiodikusan, kiszámíthatatlanul 
ingadoznak az egyensúlyi érték körül, de soha nem állapodnak meg ott, stabil ingadozások 
megszakadnak, mert egymást tompíthatják, erősíthetik, akár semlegesíthetik is. Ez máris 
ellentmond a spekuláció stabilizáló tulajdonságának.

A hírek, illetve a nyájszellem hatása is az információ részlegességével van összefüggésben. 
Az információkkal való ellátottság esetén, azaz a kormányok gazdaságpolitikájának és 
az IMF tanácsainak jobb transzparenciája esetén bizonyos javaslatok szerint elő tudnák 
segíteni a jobb döntéshozatalt és az IMF politikája és tanácsai iránti nagyobb nyitottságot, 
bizalmat (Báger, 2005). Nyilván egy adott országban portfóliója nagyon kis részét tartó 
befektető nem szeretne „elmélyülni” az adott ország makrogazdasági jellemzőiben, vagy 
a részvénypakettjében szereplő cégek pénzügyi mutatóinak elemzésében. De a ’90-es 
évek végén kialakult válságokhoz hasonló problémák esetén sokat számíthat a terjedés 
megakadályozása, a fertőzés minél kisebb veszteségekkel való lezárulása szempontjából, 
hogy hallgatnak-e a befektetők az említett intézmény tanácsaira, véleményére. Ha nem 
állnak rendelkezésre objektív adatok az adott ország helyzetéről, a befektető megpróbálhat 
másolni bizonyos e területen nagy tekintélyt szerzett személyeket – ehhez válság sem 
kell, csak egy időben jött hír) illetve pánikszerű kapkodás jelenik meg és hajlamos más 
befektetőkkel azonos módon cselekedni. 

Jellemző sikeres befektetők portfóliójának, tranzakcióinak másolása is. Soros 
György ismertségét többek között azzal alapozta meg, hogy több ország devizájának 
árfolyamával szemben is sikeres hadjáratot folytatott. 2003-ban összesen 750 millió 
dollárt - több mint 160 milliárd forintot - keresett, és ezzel a teljesítménnyel megelőzte 
a sorban utána következőket. Nevével immár elválaszthatatlanul összefonódik az a 
pénzügyi manővere, amikor a kilencvenes évek elején hatalmas pénzeket keresett az 
angol font árfolyamesésére játszva, de ezt csak „piac-csinálóként” tudta megtenni: 
minden tranzakcióról szóló hírt árgus szemekkel figyeltek követői és másolták azt. Így 
amit tett, az hatással volt a piac alakulására.
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A gazdasági szakirodalom a fertőzés 3 lehetséges csatornáját nevezi meg (reál-, 
pénzügyi kapcsolat, nyájhatás) és a fertőzési csatornától való elszigetelődést a legfőbb 
„védekező eszközként”. Az nyájhatás esetén azonban nem lehet elszigetelődni; hiszen 
semmilyen látható kapcsolat nincs. A válság átterjedése mégis megtörténik. Igaz, 
általában található magyarázat: politikai berendezkedés, makrogazdasági helyzet 
hasonlóságai, események hasonlósága, regionális okok, stb. Ilyen rész- vagy esetleg 
annak sem nevezhető információk, okok alapján vonhatnak analógiát a befektetők 
az adott gazdasággal, így megindul a forró tőkék kiáramlása. Ezt, a globalizáció mai 
tendenciával összekapcsolható viszonylag új jelenséget „modern” pénzügyi válságnak 
is nevezhetjük(Campbell, Harrison, Uprichard, 2001).

2.3. Várható jövőképek 

A monetáris politika megszűnésének hatásai
A saját valuta és az önálló monetáris politika feladásának jóléti költségét az határozza 
meg, hogy az üzleti ciklus ingadozása mennyivel lesz nagyobb az euró bevezetése után. 
Ez nagyban függ attól, hogy a magyar gazdaság mennyire van kitéve ún. aszimmetrikus 
sokkoknak, azaz a gazdasági környezet olyan hirtelen változásainak, amelyek Magyar-
országot és az eurózónát eltérő mértékben érintik.

Bár a monetáris önállóság a ciklikus ingadozások simítására szolgáló eszköz, bizo-
nyos körülmények között akár fel is erősítheti a ciklusokat. A saját valuta fenntartása 
egy kis, nyitott és jelenleg még a „feltörekvő ” befektetési kategóriába eső ország eseté-
ben önmagában is nemkívánatos sokkokat: pénzügyi fertőzéseket, a valuta elleni spe-
kulatív támadásokat indukálhat. A saját valuta fenntartása ezekben az országokban a 
tőkeáramlások nagyobb ingadozásához vezet, mint ami egy fejlett és / vagy főbb keres-
kedelmi partnereivel valutaunióban lévő országban jelentkezne. Ez az üzleti ciklusra is 
rányomhatja a bélyegét: ennek ingadozásai jóval nagyobbak lehetnek, mint a fejlettebb 
vagy saját valutájukat feladó országokban.

Az euró bevezetésekor az árfolyam-bizonytalanság megszűnésével a magyar háztartások 
feltehetően átrendezik befektetési portfoliójukat: megtakarításaik nagyobb részét fogják 
külföldi, eurózónabeli eszközökben tartani. A diverzifikáltabbá váló portfoliókkal a 
magyar és eurózónabeli háztartások közötti kockázatmegosztás mértéke nő, ami mindkét 
fél számára kedvező (Emmons, 1999). A növekvő kockázatmegosztás az aszimmetrikus 
sokkoknak való kitettséget csökkenti, hiszen diverzifikáltabb portfoliók esetén ezek kisebb 
jövedelemváltozást okoznak. Az ezen a csatornán bekövetkező hasznosságnövekedést 
azonban nehéz számszerűen megadni, ehhez ugyanis ismerni kellene mind a diverzifikáció 
várható mértékét, mind a hazai lakosság kockázatvállalási preferenciáit.
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A pénzügyi rendszer instabilitásának növekedése

Fő tényezők:

a.) értékpapír-finanszírozás térnyerése a banki finanszírozással szemben – dezinter-
mediáció: növelni, növelni fogja a pénzügyi rendszer instabilitását, mert az érték-
papírpiac sokkal inkább ki van téve a destabilizáló spekuláció hatásainak, mint a 
banki hitelezés. A bank ugyanis alaposan megvizsgálja a hitelkérelmet, viszont a 
befektető mint likvid befektetést megvásárolja  azt vonzó hozam érdekében,  azon-
ban a piac nem  likvid minden befektető számára.

b.) intézményi befektetők súlya megnő - nyílt végű befektetési alapok, nyugdíjala-
pok, hedge fund: mindezek azonnal visszaválthatják a pénzüket, ezért sokkal 
kockázatosabb, mint a bank, a befektetési jegy kockázatosabb, mint a pénz, hi-
szen a bank erősen szabályozott és felügyelt intézmény, a betétbiztosítási intéz-
mények jobban működnek, mint az befektetési alap biztosítások., a kereskedelmi 
bankokat valószínűleg kimenti a jegybank. (moral hazard)

c.) globalizáció - nemzetközi spekuláció lehetősége, átterjedő válságok: az értékpa-
pírpiacok illetve a spekulatív alapok nemzetközileg orientáltak, és bár kis részük 
jut a fejlett világon kívülre, a fejlődő országok GDP-jéhez képest ez nagy hánya-
dot testesít meg. (mag-portfólió, szatellit-portfólió). A nemzetközi tőkemozgások 
instabilitásának a fejlődő – ázsiai, latin-amerikai és kelet-európai - gazdaságokra 
gyakorolt hatására, az egész világgazdaságra tovaterjedő pénzügyi fertőzésekre az 
utóbbi években, a XX. század utolsó éveiben nagyon sok példa volt.

2. ábra: Az integrációs és a globalizációs elméletek egymásra hatásai (1. )
Forrás: saját ábra



22

Az integrációról szóló és a globalizációs elméletek általában külön, párhuzamos 
„vonalon” jelennek meg. Ugyanakkor összefüggéseik nyilvánvalóak. A 2. és 3. ábra 
„oda-vissza” mutatja meg, milyen megfogalmazást kap a probléma és megoldása a 
kétféle gondolatmenetben. Tehát, mivel a globalizáció átterjedő pénzügyei válságokat 
okoz, az integrálódó országok stabil valutával, üzleti biztonság feltételrendszerének 
megteremtésével reagálnak.  Az adósság-defláció spirál erősödése ellen kiszámítható 
gazdaságpolitika a válasz. Elmondható az alábbiak alapján, hogy ezek az elméletek 
erősen összefüggenek, az integrálódás egy bizonyos szempontból a globalizációra adott 
válasz.

3. ábra: Az integrációs és a globalizációs elméletek egymásra hatásai (2. )
Forrás: saját ábra

Példaként megnézhetjük még a különbözően fejlett pénzügyi szektorok miatt 
bekövetkező destabilizációs jelenséget, amelyre válaszul jelenik meg a portfolió 
diverzifikáció nagyobb lehetőségei miatt bekövetkező kockázatmegosztás és stabilizálódás.

Ugyanakkor, még ha nem is annyi területen, megjelenik ellenhatásként a globalizáció 
stabilizáló hatása, amely az integráció okozta sokkokat enyhíti. Ugyanis az integrációk 
számos destabilizáló hatást is hozhatnak; aszimmetrikus sokkok veszélye, régiókon belül 
nagy fejlettségbeli, infrastrukturális különbségek, üzleti ciklusok eltérései, valutaövezetek 
között erősebb tényezőáramlás, mint övezeten belül, eltérő fiskális politikák destabilizáló 
hatásai, stb.
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A globalizáció a hatékonyságnövekedéssel, a kockázatmegosztási és diverzifikációs 
lehetőségekkel, a modern pénzügyi intézményrendszer kialakulásával, felügyeleti 
rendszerek tendenciózus, egyre gyakoribb beavatkozásaival a stabilitást szolgálják. 
Erre az utóbbi folyamatra jó példa, hogy az egész integráció érdeke a fiskális fegyelem 
betartása, de lehet, hogy végül egy IMF ajánlás, vagy szankció hatására miatt választják 
a fiskális fegyelmet, szemben a laza költségvetési politikával.
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3. AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ RÖVID ÉS 
HOSSZÚ TÁVON

3.1. Kihívások rövid távon

A nemzeti valuta négy szempontból jelent a számunkra gazdaságpolitikai eszközöket. 
A nemzeti valuta felváltása bizonyos szempontból egy nagyon szigorú sáv nélküli 
árfolyamrögzítéshez hasonlítható, amelyből nem lehet kihátrálni. (A valutaunió 
kifejezés szélesebb értelemben magába foglalja a szűk sávos árfolyamrögzítést is, Tarafás, 
2001) Ha Tinbergen tételére gondolunk, mely szerint, ahány megvalósítani kívánt cél, 
annyi független eszköz szükséges. Mégis mi az, amit feladunk, melyek azok a célok, 
amelyekre már a közös valuta bevezetése után nem lesz hatásunk? A rögzített árfolyam 
korántsem azonos a monetáris szuverenitás feladásával, azonban a közös valutára való 
áttérés, használata a Gazdasági és Monetáris Unióban (GMU), viszont igen. (A valuta 
átvételén kívül számos kötelezettség felvállalását is jelenti). Más oldalról nézve: a közös 
valuta használata sem jelenti önmagában valamennyi a GMU-val kapcsolatosan ismert 
függőséget. Legismertebb példa más ország valutájának egyoldalú átvételére Panama, 
amely 1904 óta használja a dollárt (Lindsay-Polland, 1996). A dollarizáció, amelynek 
mintájára ma már az eurórizáció kifejezést is használják, teljesen mindennapos jelenség 
a világban. Hogy csak a ’90-es években az amerikai dollár használatára átállt országokat 
említsük; Latin-Amerika országai, El Salvador, Ecuador, Óceánia, Kelet-Timor.

Európában szintén volt példa arra, hogy megrendült gazdaságuk miatt, bizonyos 
országok használatba vették az akkor még létező német márkát. Ez pedig két állam 
esetében az euró használatával folytatódott. Erre jó példa a frissen függetlenné vált 
Montenegro. (A másik Koszovó.) Montenegro, amely még éppen csak most kezdte 
meg európai uniós társulási tárgyalásfolyamatát, évek óta használja az euró-t.  Először 
mindenféle hivatalos engedély nélkül: mára megkapta a GMU nem hivatalos áldását. 
Az euró bevezetése a lakosság szerb dinárba vetett bizalmának drasztikus csökkenése 
miatt következett be. A rendszerváltás után a bankok fizetésképtelenné váltak és a 
jelentősebb megtakarítások ma sem kerültek visszafizetésre. Az átállás mintegy spontán 
módon történt, a munkavállalók nem fogadták el fizetésüket dinárban és az üzletek 
is euróban határozták meg az árakat. Kezdetben persze drágulást okozott az euró és 
a dinár pénzlába miatti eltérés. De más gondot ez nem okozott, túlzottan marginális 
jelentőségű volt Montenegro az EU számára, hogy ne hunyjon szemet. Tulajdonképpen 
paradox is a helyzet annyiban, hogy azért ez a Baltikumra küldött ENSZ misszió EU 
diplomatáinak bábáskodásával történt meg. De az euró stabilitásába vetett bizalom 
még erősítette is az euró elitvaluta státuszát. Tehát Montenegro az euró bevezetéséhez 
nem vállalt és nem teljesített konvergencia kritériumokat és nem alakította át a 
pénzügyi intézményrendszerét, a jegybanktörvényt. (Már csak azért sem, mert Szerbia-
Montenegro közös jegybankkal rendelkezett és ez Szerbiára nem vonatkozott, tehát a 
valuta átvétele is részleges (földrajzilag egy területre korlátozódott). Érdemes azonban 
megfigyelni az Egyesült Államok és az EU hozzáállása közötti különbséget. Tudjuk, 
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hogy az euró bevezetését nem szorgalmazza az EU egyoldalúan, a vele folytatott 
tárgyalássorozatok nélkül, az általa szabott feltételek teljesítése nélkül. 

Az Egyesült Államok azonban semleges álláspontot képvisel, egyedül a „3 nem” 
kritériuma fogalmazódik meg: 

– nem veszi figyelembe monetáris döntéseinél a dollárt használó államok érdekeit
– nem részesíti őket a pénzkibocsátás nyereségéből
– nem nyújt hitelt a FED ezen országok kereskedelmi bankjainak szükséghelyzetben

Ebben tehát jelentős az eltérés a két esetben. A közös valuta jelenthet kevesebb 
kötelezettséget, mint a GMU esetében ismeretes. De azt is figyelembe kell vennünk, 
hogy a függőségnek is lehetnek olyan formái, amelyek nem öltik szabályozottság, 
vagy hivatalos szerződés formáját. Például Kelet- és Nyugat-Németország egyesítése 
után a német márka jelentősége annyira megnőtt, hogy nagyban befolyásolta a többi 
európai ország monetáris politikáját. Ugyanakkor ezeknek az országoknak nem volt 
beleszólásuk a Bundesbank politikájába. Jelentős előnye a GMU-nak, hogy szabályozott, 
demokratikus szabályrendszeren keresztül az érintettek beleszólási jogát megteremti.

A fő érvek a monetáris szuverenitás megőrzése mellett: 

 A makrogazdasági menedzsment kérdése. Az állam szabályozni tudja a 
reálgazdasági folyamatokat a pénzmennyiségen keresztül. Ha befolyásolni tudja. 
A keynes-i és a neoklasszikus, monetarista nézetek kardinális ütközőpontja a 
kérdés. Hogy vélekedik erről az New Neoclassical Synthesis (NNS)5? Az NNS 
szerint rövid távon létezik befolyásolhatóság, az aggregált kínálat az árszínvonallal 
együtt nő, pozitív meredekségű, a Phillips görbe negatív meredekségű, szemben 
az újklasszikus irányzattal, amely rövid távon is semlegesnek találja a pénzt a 
reálgazdasági folyamatokra, a munkanélküliség és kibocsátás nagyságára.  Ezt az 
eszközt Keynes előtt (mármint a reálváltozók befolyásolását a pénzmennyiségen 
keresztül), a kormányok ösztönösen használták, Keynes nagy hatású Általános 
elmélete után viszont tudatosan (Cohen, 1998 és Andor, 2003a).

 Fontos szempont a seigniorage bevételek részleges elvesztése. Ma az 
államháztartás bevételeinek körülbelül 3 % - át adja. Igaz, ennek is több típusa 
ismeretes (Erdős, 1997). A fiskális seigniorage kisebb mértékű volt és mára nagy 
arányban lecsökkent, hiszen a seigniorage bevételek ott érvényesíthetőek jól, 
ahol a monetáris politika alárendelődik a költségvetési politikának és a hazai 
fizetőeszköz más fizetőeszköz használatával nem váltható fel. Magyarországon 
a monetáris politika alárendelése a költségvetési politikának gyakorlatilag 
megszűnt a 2001-es új jegybanktörvénnyel és annak 2004-es módosításával.

 A monetáris elszigetelődés, a saját valuta használata más hatalmaktól való 
függőséget csökkent. Nem kívánatos befolyás, kényszer és erőforrások elszívása 
lehet a következménye a közös valutahasználatnak: jó példa erre Panama, 

5  New Neoclassical Synthesis: a makroökonómia új főáramának tekinthető. Letisztulva alkalmazza az 
új-keynesi, újklasszikus, monetarista gazdaságtan elemeit, ugyanakkor használhatósága több forrás szerint 
ismét főleg az angolszász országok vonatkozásában igaz. 
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amely az amerikai dollár használata során került jelentős függésbe az Egyesült 
Államoktól. 

 A pénz nemzeti szimbólum is, erősíti az összetartozást, közösségi tudatot, 
erősíti az állam legitimitását. Ez azonban nem veszik el teljesen, az euró érmék 
különbözősége ennek a törekvésnek a megtestesülése, vagy például az is, hogy 
Panama az amerikai dollár mellett használ egy saját váltópénzt. Mindennek 
gazdasági szempontból nincs jelentősége, az ok a nemzeti szempontokban 
keresendő (Donath, 1999).

Az euróövezethez történő csatlakozás előnyeit pedig Csermely Ágnes és Csajbók 
Attila az MNB 24. sz. műhelytanulmányában az alábbiakban jelülte meg:

 A tranzakciós költségek csökkenéséből származó nyereség 

•  A tanulmány a GDP egyszeri, 0,18-0,3 százalékpontos emelkedését várja 
tőle. Olyan költségek tűnnek el, mint az átváltási költség, eladási és vételi 
árfolyam különbözete miatt elszenvedett veszteségek. Nem tekinthető 
igazán jelentős nyereségnek.

– A külkereskedelem bővüléséből származó nyereség 

• A tanulmány a GDP 0,55-0,76 százalékpontos növekedési ütem gyorsulását 
várja tőle. Mivel Magyarország szerkezetileg egyébként is felettébb nyitott 
(kb. 70% export/GDP arány) és külkereskedelme 80%-ban az EU-val 
zajlik - amit már az EU tagság miatt nem is hívunk külkereskedelemnek- 
kérdés, hogy nagyságrendekkel bővülhet-e tovább. Empirikus kutatásokra 
hivatkozva további bővülést tart elképzelhetőnek. Ennek hatása azonban 
csak az export bővülése miatt lenne közvetlenül kedvező. A tanulmány 
azonban főként a közvetett hatásokat elemzi: a GDP növekedésére a 
fokozódó külkereskedelmi kapcsolatok a technológiatranszferen illetve a 
know-how beáramlásán keresztül hatnak.

– A pénzügyi fertőzéseknek való kitettség mérséklődéséből származó előnyök. 

 Ez az egyik legjelentősebb haszon, a későbbiekben részletes kifejtésre 
kerül. Bár a monetáris önállóság a ciklikus ingadozások simítására 
szolgáló eszköz, bizonyos körülmények között akár fel is erősítheti a 
ciklusokat. A saját valuta fenntartása egy kis, nyitott és jelenleg még a 
„feltörekvő” befektetési kategóriába eső ország esetében önmagában is 
nemkívánatos sokkokat: pénzügyi fertőzéseket, a valuta elleni spekulatív 
támadásokat okozhat. A saját valuta fenntartása ezekben az országokban a 
tőkeáramlások nagyobb ingadozásához vezet, mint ami egy fejlett és főbb 
kereskedelmi partnereivel valutaunióban lévő országban jelentkezne.

– A csökkenő reálkamatok és a kedvezőbb külsőforrás-bevonási lehetőségek hatása 
a   gazdasági növekedésre. 

•  A hazai kamatok jelenleg még tartalmaznak egy kockázati prémiumnak 
nevezett összetevőt, ami a külföldi befektetőket a jövőbeli árfolyam 
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bizonytalanságáért kompenzálja. A kamatláb növelésére legváratlanabbul 
– és akár legvétlenebbül – akkor kell számítanunk, ha ilyen második 
generációs pénzügyi válság, pénzügyi fertőzés ér minket. A reálkamatláb 
csökkenése révén 0,08 - 0,13 százalékpontos GDP növekedési ütemre 
számítanak. Ugyanakkor az alacsonyabb reálkamatláb az államháztartás 
teljes egyenlegére is jelentős hatással van, hiszen nem mindegy, hogy az 
adósságszolgálat milyen kamatláb mellett keletkezik.

Mindez nem jelenti azt, hogy a GDP növekedési ütemének gyorsulása kb. 0,8-0,9 
százalékpontnyi, mert le kell vonni belőle azt a veszteséget, amit a seigniorage részleges 
elvesztése jelent. Ez kb. 0,17-0,23 százalékpontot vesz el ebből az értékből.

Azt is becsülni kell, vajon az euró bevezetés késlekedése miatt keletkezett 
elszalasztott haszon mértéke mekkora. A 2006-os tervezett bevezetési időponthoz 
képest 2014-ig a leendő várható időpont, hitelminősítők szerint, hiszen céldátumot 
az új konvergencia program nem tartalmaz- hátralevő 8 évben nem realizáljuk ezeket 
a hasznokat, de számszerűsítéséhez a ciklusok megbízható előrejelzése és jelenérték 
számítás alkalmazása szükséges.

Értekezésemet érintő 3 területen van feltétlenül szükség a várható pénzáramlások és 
a megfelelő diszkontráta „kiderítésére”;

 A fenntartható növekedési pálya vizsgálata során (ezen belül a fiskális 
gazdaságpolitika teljesítményének vizsgálatára is, a költségvetés elérhető 
bevételeire és várható kiadásaira). A fenntartható növekedés, hogyan viszonyul 
a konvergencia kritériumokhoz és az SNP-hez. Vannak olyan vélemények, hogy 
mivel a fenntartható növekedési pálya elérésének feltételei szigorúbbak, mint az 
SNP költségvetési hiányra és adósságállományra vonatkozó követelményei. Így 
hát erről, amíg nem, vagy alig sikerül a küszöbszámokat teljesíteni, beszélni sem 
érdemes. Azonban tervezésünkben ez esetben ezt kell figyelembe vennünk és 
mivel felmérve a reál- és nominális konvergencia során potenciálisan elérhető 
előnyöket és hátrányokat, számszerűsítve ezeket, eltérő helyzetünkből adódva, 
egészen más számok alapján kell nettó jelenérték számítást végezni mint a nyugati 
országoknak, előfordulhat, hogy a fenntartható növekedési pálya követelményei 
kevésbé szigorú feltételeket jelentenének. Niels Thygesen, dán professzor, aki ez 
időben a BIS vezérigazgatója volt, tehát a kritériumok kialakításának folyamatát 
közelről figyelte és talán javaslattevő volt, azt írja, az ominózus 3% és 60% az 
alábbiak miatt került kialakításra:

• A ’90-es évek elején az EU tagállamainak átlagos adósságállomány/GDP 
aránya 60% volt. 

• Az EKB árstabilitásként 2% körüli inflációt tartott számon, ebben 
közgazdasági tanulmányokra támaszkodott, amelyek a 0% inflációt 
veszélyesnek tartják, mert a gazdaság ez esetben könnyen sodródhat 
recesszióba .

• A GDP növekedése 5% volt.
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• Ha 5% a növekedés és 2% az infláció, a reál GDP növekedése 3%.

• Akkor egy gazdaság még elbír 3%-os deficit/GDP arányt úgy, hogy ne 
nőjön az államadósság/ GDP arány a 60%-os mértékről (Thygesen, 2002).

Amennyiben ez így van, a megváltozott körülmények között már ez elegendő 
indok lenne az SNP sürgős korszerűsítéséhez. Az derül ki ebből, hogy a 
küszöbszámok az adott időszak empirikus adatait vették figyelembe, szó 
sem volt reális jelen- és jövőértékelésről, tanulmányokról, költség-haszon 
elemzésekről, döntési alternatívák nettó jelenérték szabály segítségével való 
összehasonlításáról, különböző adottságú országok különböző helyzetének 
figyelembevételéről. E számok és a fenntartható növekedés igényei között mai 
viszonyok között sztochasztikus a kapcsolat.

 Az euróövezethez való csatlakozásból illetve csatlakozási szándékból 
számszerűsíthető előnyök és hátrányok különbségének számításakor. Itt a 
csatlakozás időpontja jelent jelentős bizonytalanságot, mondhatjuk, hogy 
az EU magatartásának az az eleme, hogy bizonytalanságban tartja a „belső 
körhöz” csatlakozni kívánókat, az gátolja, korlátozza ésszerű döntések, tervezés 
kialakítását a részünkről.

• Az euró bevezetéséig eltelt idő lényege abban a tekintetben, hogy 
mind a csatlakozás eltolódásából következő elmaradt hasznok, mind a 
költségek értékelése igényli az időtáv nagyságát és az elért nettó előny 
(egyes vélemények szerint rövid távon akár nettó hátrány) milyen 
diszkontfaktorral szorzódik majd? Értelemszerűen ez minél távolabb 
van, annál kisebb érték, mivel az addig elszenvedett hátrányok láthatóan 
magasabbak, mint a jelen időszak előnyei, és mivel a jól vagy rosszul 
megválasztott diszkontráta erre a (jól vagy rosszul megválasztott) alapra, 
mint kitevőre tevődik.

• Az euró bevezetése utáni költségek, hasznok összevetése, hosszabb időtávon. 
Ez nem az a kérdés, amelynek megválaszolásának igénye még távol van, és 
először el kell jutnunk odáig, hanem az, ami meghatározza, érdemes-e a 
közeljövőben eljutnunk odáig. Bár alapvetően az a szakemberek, kutatók 
véleménye, hogy igen, de markáns ellenérvek találhatók a másik oldalon 
is, ezzel a kérdéssel még mindig érdemes foglalkozni (Maloney, 1999).

 A megmaradt mozgástér keretein belül hozott döntési alternatívák értékelésekor, 
például a nyugdíjrendszer reformjának további lépéseinél. Ez utóbbi esetben a 
hosszú távú tervezés nehézségeivel találhatjuk szemben magunkat, ugyanakkor 
a jövő várható tendenciái meglehetősen jól feltérképezhetők, hiszen az általunk 
legkritikusabbként emlegetett időszak leendő nyugdíjasai a jelenlegi munkaerő 
állomány 40-50 éves korosztályába tartoznak és zömében azok is megszülettek, 
akikre majd eltartásuk hárulhat. 
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Az elmaradt hasznok becslése
Ha hozzávetőleges számítást végzünk, mekkora Magyarország euróövezeti 
csatlakozásának elmaradt haszna, akkor a 2006-os és 2012-es dátum közötti 6 évet 
kell megvizsgálni: feltételezve, hogy az első év haszna 2007-ben jelentkezik és azt a 
feltételezést elfogadva, hogy 2012-re sikerül belépnünk az euró-t használó országok 
sorába. Elfogadjuk azt is, hogy a GDP % -ban meghatározott hasznok és előnyök mértéke 
reálisnak mondható, bár itt eltekintünk az üzleticiklus-volatilitás hatásaitól. Ha a GDP 
növekedésének 0,8-0,9 százalékpontnyi várt gyorsulásából levonjuk azt a veszteséget, 
amit a seigniorage részleges elvesztése jelent, körülbelül kb. 0,7%-ot kapunk. A GDP 
tényleges növekedésének számításához felhasználhatjuk a konvergenciaprogramot, de 
ez is rávilágít a kérdés bonyolult voltára;  valójában az a program, amelynek révén éppen 
ezeket a növekedési adatokat várjuk, azért került bevezetésre, mert nem léphetünk az 
euróövezetbe.

A konvergenciaprogram által megadott GDP növekedési ütem:

1. táblázat: Növekedési ütem- Magyarország

Év 2007 2008 2009 2010 2011 2012
% 2,2 2,6 4 4,3 4,5 4,5

Forrás: Magyarország Konvergenciapogramja, 5.o

Mivel az adatok a reálkibocsátás növekedését mutatják, még az sem okozna 
semmiféle változást az adatainkban, ha a konvergenciaprogram készítése közben a 
szakértők feltételezték volna a forint nagymértékű le-, vagy felértékelődését az euró-hoz 
képest. Ennek nagyságrendi változást okozó hatását egyébként érzékelni lehetne a GDP 
növekedés nagyságán, sokkszerű kiugrást vagy visszaesést látnánk. Azonban az adatok 
még a világkonjunktúra várható ingadozásainak ránk való hatásának figyelembevételét 
sem tükrözik. Kizárólag a megszorítások visszaesést  okozó hatását,  majd azt, hogy egy 
4,5%-os éves reál GDP növekedést produkáló pályára állunk rá.

A jelenérték számítás problémája a diszkontfaktor mértéke, amellyel a fentebbi 
elmaradt hasznokat diszkontálni lehet, hogy 2007-es értékét megállapítsuk.
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2. táblázat: Különbözet

A 2006. évi GDP (KSH közlés szerint): 23 561 549 millió Ft. A különbözetek:
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Forrás: saját számítás

Mivel ha az euró bevezetése megtörtént volna, az euró kamataiban kellene 
gondolkodnunk, ez esetben az euró valamilyen referencia kamatlábát érdemes 
használni. Vagy az euróban denominált állampapírok kamatlábát, vagy az Európai 
Központi Bank irányadó kamatlábát. Ez utóbbit használva, ki kell számítani, meg kell 
becsülni az elkövetkező évekre jellemző értéket. Az EKB közli egyébként a hitelek és 
betétek irányadó kamatlábát is, azonban a kettő közötti érték, egy névleges kamatláb is 
adott. Ennek a 2006-ot korábbi 6 évre számított átlaga a következő:

3. táblázat: Euró kamatláb

Év 2001 2002 2003 2004 2005 2006
% 2,75 2,08 2,0 2,0 2,67 3,71

Forrás: EKB, http://sdw.ecb.európa.eu/browse.do?node=2018801, 2007., június 9. 

Tekintve, hogy a kamatláb 2006-ban és 2007-ben is magasnak számít, nem 
feltételezhetjük sokáig tartó folyamatos növekedését. A kalkulációhoz olyan átlagra 
van szükség, amely tükrözi a növekvő tendenciát, ezért adaptív várakozásokkal élve és 
az előző évek kamatlábainak súlyozott átlagának figyelembevételével állapítjuk meg a 
diszkontfaktor(oka)t. Az évek száma összege módszer alapján a súlyozott átlag, amely 
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tehát a legkorábbi év adatához képest ez esetben hatszoros mértékben veszi figyelembe 
a legkésőbbi még beszámított időszakot, 2,7. A diszkontfaktorok és az összegek:

4. táblázat: Elmaradt hasznok

Diszkontfaktor Elmaradt haszon Elmaradt haszon 
2007-es értéke

2007 1 164.930,84 164.930,84
2008 0,9737 168.559,32 164.127,87
2009 0,9481 172.941,86 163.968,06
2010 0,9232 180.032,48 166.203,26
2011 0,8989 187.773,88 168.792,60
2012 0,8753 196.223,70 167.235,63

Összesen: 830.327,41
Forrás: saját számítás

A 830.327,41 millió forintnak a megítélése viszonylagos. Ahhoz képest, hogy 
felét sem teszi ki a költségvetés egyetlen évi, 2006-os elsődleges egyenlegének, vagyis 
hiányának, nem tűnik jelentékenynek. Ahhoz képest, hogy ez nem reálfolyamatok 
szándékolt élénkítésének, hanem egyszerűen az ország fizetőeszközének cseréjének 
hozadéka, kedvezőnek mondható a felvállalt kockázatokhoz (pl. a monetáris önállóság 
elvesztése miatti kockázatokhoz) képest is.

3.2. Középtávú kihívások az Európai Gazdasági és Monetáris Unió számára

A közös monetáris politika legnagyobb veszélye az aszimmetrikus sokkok 
bekövetkezése. Könnyen elképzelhető az, ha adott  egy közös valutával rendelkező 
övezet, ahol van két jól elkülöníthető körzet, az egyik körzet legfőbb problémája az 
infláció, másiké a munkanélküliség és rövid távon érvényesül a Phillips-görbe, vagyis 
a munkanélküliség és infláció közötti átváltás, akkor a monetáris politika választás elé 
kerül;  nem lehet egyszerre expanzív és restriktív – pedig ez esetben az lenne a legjobb. 
Ezek az úgynevezett aszimmetrikus sokkok, amelynek optimális megoldása az önálló 
monetáris politika lenne (Maloney, 1999). Az a kérdés, hogy vajon mennyire osztható fel 
az Európai Unió ilyen jól elkülöníthető körzetekre – Krugman az elkülönítést a körzetek 
specializáltsági foka alapján vizsgálta, amit pedig az ágazatokban dolgozó munkaerő 
mennyiségével súlyozott. Eszerint az Európai Unió e tekintetben sokkal szerencsésebb, 
mint az Amerikai Egyesült Államok, hiszen kialakult, önálló nemzetgazdaságok 
egyesültek, amelyek együttműködése ugyan mindig is szoros volt, azonban nem régóta 
működnek egyetlen közös piacként és gazdaságként. 

Szemben az Egyesült Államokkal, amelynek tagállamai eleve a közös gazdasági 
viszonyok között rendezkedtek be; szinte minden körzetnek megvan a maga speciális 
rendeltetése. Kihasználva az egyes speciális erőforrásokat települtek le az egyes 
iparágak. Magyarország szorosan kapcsolódott az Európai Unióhoz, a rendszerváltás 
óta a kapcsolat mind erősebbé és erősebbé vált. Specializációról aligha beszélhetünk, a 
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termelési szerkezet hasonló, mint a szomszédos országokban. Az aszimmetrikus sokk 
kialakulásának veszélye, vagyis hogy egyik területen konjunktúra van, míg a másikon 
dekonjunktúra, jól megfigyelhetően nincs jelen, de kizárni nem lehet. Az EU minden 
egyes kisebb gazdasági hanyatlására vagy megerősödésére hasonlóképpen válaszolnak 
Magyarország mutatói. Úgy tűnik, Magyarország csatlakozása az euróövezethez 
nem növelné az aszimmetrikus sokkok kialakulásának kockázatát, vele nagyon jó 
feltételekkel tud optimális valutaövezetet alkotni. (OCA: Optimal Currency Area.) 

A Magyar Nemzeti Bank munkatársai is úgy látják, hogy az önálló monetáris politika 
feladása önmagában nem jár nagy költséggel, legalábbis ebből a szempontból, hogy 
Magyarország bizonyos szituációkban sajátos monetáris politikai lépéseket igényelne 
(Csajbók-Csermely, 2005). Ez azonban azt is jelenti, hogy a GMU-nak sincs olyan 
sok vesztenivalója Magyarország felvétele esetén – de ma az optimális valutaövezeten 
kívül egyéb szempontok kerültek előtérbe. Ha az euró méltó vetélytársa szeretne 
lenni az amerikai dollárnak (csúcsvaluta) – ma, a „második generációs” pénzügyi 
válságok megjelenése után a valuta iránti bizalom nagyon fontossá vált. A valuta 
iránti bizalom megrendülése a makrogazdasági egyensúlytalanságok következménye. 
A pénzügyekben a reálfolyamatok tükröződnek. Az euróövezet bennfentesei maguk 
is nagy bajban vannak az egyensúly megteremtése tekintetében, nem kockáztatják, 
hogy tovább rombolja helyzetüket és az euró tekintélyét olyan országok felvétele, 
amelyek – akár „önhibájukon kívül” – hátrányos helyzetben vannak, még az ő gyenge 
teljesítményükkel szemben is Rácz, 2003). Attól függetlenül, hogy a korábban felvett 
kevéssé fejlett országok nem okoztak csalódást. Írország, de Portugália is, hatalmas 
sikertörténetet ír az euróövezeten belül. Az ő példájuk biztatja a magyar döntéshozókat: 
mind a Nemzeti Bank, mind a kormányzat illetve a Pénzügyminisztérium szakemberei 
tökéletesen egyetértenek abban, hogy számunkra az lenne a legjobb, ha minél előbb az 
euróövezetbe kerülnénk. Már csak azért is, mert „kívülállóként” a feltörekvő országok, 
köztük Magyarország, a „szubjektív alapon” kialakuló „második generációs” pénzügyi 
válság veszélyzónája. Ugyanakkor, egy ekkora valutaövezet ily módon való létrehozása 
példa nélkül álló történelemben, mondhatjuk hogy ez az egyik legnagyobb gazdasági 
kísérlet, amely természeténél fogva „élesbe” megy és amelynek alanyai lehetünk. Emiatt 
nagyon nehéz minden szempontot figyelembe venni, feltételezni, vagy akár csak 
jóslatokba bocsátkozni. Valószínűleg nem egyesével veszik fel az országokat, hanem 
egyszerre. Nyolc-tíz a már bent levők átlagától elmaradó, kevésbé fejlett ország felvétele 
várható egyszerre. Ez pedig más következményekkel járhat mint egy-egy gyengébben 
teljesítő ország felvétele.

3.3. EKB garancia szükségessége az árfolyamok védelmére

Az EU nem kényszerítette a 2004 májusában csatlakozókat az ERM II.-be való 
belépésre – de nem adta meg a lehetőséget a döntésre, mint korábbi tagjainak, hogy 
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külön dönthessenek az unióba való belépésről és az euróövezeti tagságról.6 Az euró 
bevezetésének pedig gyakorlatilag két elérési útvonala lehetséges: olyan széles sávban 
történő lebegtetés, amely mellett nincs biztosan szükség sávközép-eltolásra, vagy a 
valutatanács illetőleg valutatábla alkalmazása, amely kifejezések a kemény rögzítést 
jelentik. A feltétel, amelyet teljesíteni szeretnénk, a két éves ERMII tagság. Van azonban 
olyan vélemény, hogy az ERMII nem jelent optimális környezetet a „belső körhöz” 
csatlakozni vágyó „kültagoknak” a gazdasági stabilizációhoz. 

Wyplos (2003) figyelmeztet, hogy a belépésre várók valutái fokozott pénzpiaci 
spekulációnak vannak kitéve. Lehetőség arra, hogy kontrollálják ezeket a külső hatásokat 
csak a közép-európai országok fokozott pénzügyi együttműködésével nyílhatna (Andor, 
2003b). Azzal azonban, hogy elveszítik az árfolyampolitikai függetlenségüket – mikor 
problémáik kezelése speciális árfolyampolitikát igényelne – elvesztik ezt a lehetőséget. 
A ERMII tagság, mint az euróövezethez való csatlakozás előszobája kétarcú dolog. 
Egyrészt természetesen növelheti a bizalmat és stabilizáló szerepet tölthet be; be kell 
azonban látni, hogy mindez kevés, ha komoly makrogazdasági egyensúlyromlás 
következik be. Ekkor árfolyampolitikai oldalról a védekezés lehetősége nincsen meg, 
csak kamatprémiumok tarthatják itt a befektetőket, vagyis inkább a spekulatív tőkét. 

A kamatszint növekedése komoly makrogazdasági áldozatokkal és károkkal jár. 
2005-ben Magyarországon a forint és euró közti kamatkülönbség következtében a 
GDP arányos deficit legalább 2 százalékponttal volt magasabb (Bankszövetség, 2005). 
Az pedig, hogy az ERMII rendszer önmagában nem nyújt védelmet, a 2006. júniusi 
forint elleni spekulációs támadás is bizonyítja. Az, hogy mely árfolyamrendszer teremti 
meg a biztonságot, egyértelműen nem megválaszolható. A lebegő árfolyamrendszert 
tartják a legjobbnak spekulatív támadások esetén, de ez a kamatszint mozgása miatt 
okoz kárt. Az ERMII azért nem jelent köztes esetet, mert – 2006. júniusig legalábbis 
– a forint jobbára az erős sávszél közelében tartózkodott. A lebegő árfolyamrendszer 
egyébként nem elfogadható az EMU számára, kitolná az euróövezethez való csatlakozás 
időpontját (Losoncz, 2003). Ez pedig, ha igaz, hogy semmilyen árfolyamrendszer nem 
küszöbölheti ki a spekulációs támadást és annak fájdalmas következményeit is esetleg 
enyhítheti, viszont a monetáris unió konkrét előnyt biztosít a védelem szempontjából, 
szinte kényszerpályának tűnik várakozni bebocsátásunkra, bármilyen is legyen az 
árfolyamrendszer, amelybe kényszerülünk. Más kérdés az, hogy komoly számvetés 
történt-e azzal kapcsolatosan, hogy ez hány éven belül lehet reális cél, és hogy addig nem 
lehetne-e a helyzeten javítani az árfolyam önálló, minden ország, vagy a kelet-közép 
európai régió számára testre szabott stratégiájával. Az EU kontrollálási lehetőségeit ez 
azonban nagyban csökkentené. 

6  Igaz, lehet, hogy szükségtelen is lett volna; a közgazdászok zöme abban látja az unió elsődleges előnyét, 
hogy az euróövezethez is csatlakozhatunk majd, sőt, John Maloney és Malcolm Macmillan az Economic 
Journalban úgy fogalmaznak, hogy számításak szerint egyértelmű nettó veszteséget jelent csak az Európai 
Unióhoz csatlakozni, a nettó nyertesek azok, akik az euróövezet tagjai is – igaz, főleg a régi tagokra vonat-
koztatják ezt.
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A bizonytalan időintervallum azonban szinte méltatlan helyzetet teremt, ha számba 
vesszük, hogy egyelőre hat év monetáris bizonytalanságban kell gondolkodnunk a 
kettő helyett, amiért cserébe nem kapunk semmit azokból az előnyökből, amelyeket a 
„beltagok” élveznek. A másik kérdés, hogy a közös valuta és a kívülmaradók valutája 
közötti árfolyam fenntartása speciális hitel vagy intervenciós likviditás nyújtását 
követelheti meg. Bár az intervenciót az EKB és a nemzeti jegybankok is lebonyolíthatják 
és kezdeményezhetik (Horváth-Szalay, 2004), kérdés, hogy ha egy ország minden 
tekintetben sikeresen betartaná az összes kritériumot és az EKB által kijelölt úton 
járna, rajta kívül eső ok miatt kényszerülne az árfolyam sávon belül tartásához 
szükséges intervencióra, ennek költségeinek viselését miért nem garantálja az EKB? 
Természetesen ez esetben nem lenne szó moral hazardról, amivel az EKB indokolja 
azt, hogy ezt nem teszi. A különböző „elitklubok” jellemző viselkedése ez napjainkban, 
amikor befolyásuk kiterjesztése nem csak presztízs, hanem elemi érdekek sora fűződik 
hozzá. Azonban a felelősség vállalása soha nem teljes körű. (Elég, ha azokra a gazdasági, 
pénzügyi válságokra gondolunk, amelyek az IMF javaslatai, intézkedései mellett, vagy 
még inkább azok hatására bontakoztak ki.) Mindazonáltal az EU döntéshozói tisztában 
vannak azzal, hogy a régióban kibontakozó válságok az egész integráció stabilitására 
károsan hatnak és ebben Nyugat-Európa felelőssége is nagy. 
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4. MONETÁRIS KIHÍVÁSOK MAGYARORSZÁGON 

4.1. Önbeteljesítő hatások az euró bevezetése kapcsán

Az EU csatlakozás idején éles vita bontakozott ki annak tekintetében, hogy 
prioritást élvezzen-e a konvergenciakritériumok és az SNP teljesítése a gazdasági 
növekedéssel szemben. A modern szakirodalom a kiegyensúlyozott költségvetést állítja 
előfeltételként az inflációs-, kamatláb- és árfolyam célok eléréséhez. Ennek gyakorlati 
alátámasztásaként elegendő, ha a közelmúlt pénzügyi válságait vesszük sorra, amelyek 
okai visszavezethetők a költségvetés tetemes hiányára. A restriktív fiskális politika 
recessziót előidéző hatása a keynes-i elméletből eredeztethető. A klasszikus gyökerű 
elméletek nem ismerik el a keresletszűkítő gazdaságpolitika recessziót előidéző hatását 
– gyakran már rövid távon sem. Ilyen az újklasszikus iskola, amelynek feltevéseit a 
valóság – legalábbis e tekintetben – nem igazolta. 

Kérdés, melyik közgazdasági modell útmutatását fogadhatjuk el, illetve ma a 
gazdaságpolitika mely makrogazdasági megközelítésre támaszkodik. Ismeretes, hogy a 
két meghatározó irányvonal összehangolására, eredményeinek szintetizálására számos 
kísérlet történt. Napjainkban az új neoklasszikus szintézis elvei (New Neoclassical 
Synthesis, NNS) a legelfogadottabbak. Ennek az irányzatnak sikerült megbékítenie az 
ellentétes következtetéseket levonó korábbi elméleti irányzatokat. Ma a gazdaságpolitika 
művelői is elsősorban ezt használják fel. A keynes-i elmélet fennmaradt, az IS-LM-
rendszerbe azonban monetarista elemek keverednek, a keynesi elmélet fontos 
kiegészítőjeként is értelmezhető hosszú távú viselkedés leírása, a várakozások kezelése, 
az infláció fontossá nyilvánítása. Ebből az elméletből következik az a feltevés, hogy míg 
rövid távon recessziót idéz elő a kereslet szűkítése, hosszú távon a gazdaság visszatér 
a  természetes munkanélküliség és potenciális kibocsátás szintjére. Így azonban nem 
érdemes feláldozni a kereslet ösztönzésével nyerhető rövid távú előnyökért a szűkös 
erőforrásokat; a hosszú távon fenntartható növekedési pálya a cél, amely kapcsán 
hangsúlyozzák, hogy a ma nemzedékének többletfogyasztása  a jövő generációi elől 
szívja el az erőforrásokat. Ezzel, úgy tűnik, a makroökonómia morális alapokra épülő, 
megfontolt tanácsot és támogatást nyújt a gazdaságpolitika számára. Azonban, ha 
már új közgazdasági elméletekről van szó, nem feledkezhetünk meg a napjainkban 
feltűnt hiszterézis-elméletről. A hiszterézis fogalmat korábban a fizika használta, majd 
az ökológia, az ökonómiaihoz hasonló értelemben. Az ökológia hiszterézis fogalma 
alatt azt értik, hogy az eredeti állapot visszaállításához nem elégséges, ha környezeti 
paramétereket az eredeti szintre állítjuk vissza. A közgazdasági elmélet szerint a rövid 
távú történések tartós hatást válthatnak ki, így a restriktív intézkedések is. Akár a 
reálfeltételek is változhatnak, szerepük változtathat a természetes ráta nagyságán. 
Mankiw megfogalmazásában: „a recessziók a munkanélküliség természetes rátájának 
a megváltoztatásával maradandó sebeket hagyhatnak a gazdaságon”(Mankiw, 2003). 
Elsősorban a munkerőpiacon ismerték fel a hatását: a tartósan munka nélkül maradó 
személyek értékes képességeket veszíthetnek, egyre nehezebbé válhat elhelyezkedésük. 
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Megváltozhat a munkapiacon a bennfentesek és kívülállók aránya, ennek következtében 
emelkednek a reálbérek, korlátozva a foglalkoztatás színvonalát. Élessé éppen az 
eurószklerózis néven ismert recessziós tünetek tették. Miközben az elmúlt évtized 
második felében az USA fogyasztásra alapozott gazdaságpolitikával szárnyalt (Farkas, 
1999), az EU válságjelenségektől szenvedett. Ez vonta maga után az integrációba vetett 
hit megrendülését. 

A növekvő munkanélküliség nem ad okot bizakodásra. Mindebből levonható a 
következtetés, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan, milyen ütemben és milyen 
lépéseken keresztül megy végbe a makrogazdasági stabilizáció és milyen mértékű 
recesszió árán „találunk rá” a fenntartható gazdasági pályára. Az eközben alkalmazott 
gazdaságpolitikai intézkedések meg kell hogy feleljenek az optimális beavatkozással 
szemben támasztott követelményeknek; Pareto-optimálisnak kell lenniük, tehát a 
kitűzött cél elérése úgy kell, hogy végbemenjen, hogy  a lehető legkevesebb torzulással 
és káros következménnyel járjon más területeken. Felmerül, hogy idejében és 
jelentős kompromisszumokat kell elfogadni. Könnyen belátható, hogy minél később 
vezethetjük be az eurót, a költségek annál magasabbak, illetve a hasznok és költségek 
különbsége annál kisebb, az euró-övezettől remélt előnyök és hátrányok egyenlege 
annál kedvezőtlenebb képet mutat.

A probléma alapvetően a hosszú távú nemzetgazdasági stratégia hiányából fakad. 
Azt ugyanis az euró bevezetési stratégia nem pótolhatja. Minden országnak magának 
kell megtalálnia a legmegfelelőbb utat. Amikor Magyarországot megdicsérik, (IMF 
IV. cikkely) hogy nem a bevétel növelésre helyezte új konvergenciaprogramjában 
a hangsúlyt, hanem a kiadáscsökkentésre, kissé értetlenül állunk előtte, a program 
számos hangsúlyos eleme bevétel orientáltságra vall. Az a már más kérdés, hogy a 
bevételek realizálása a lecsökkentett kiadások figyelembevételével – bizonytalan. 
Ugyanakkor jelzés arra, hogy a nemzetközi intézmény sem lát lehetőséget a kiadások 
akár ennél is drasztikusabb megnyirbálására. A sokszor emlegetett „vízfej” problémája 
sem feltétlenül helytálló, Magyarországon az adóbevételek GDP-hez viszonyított 
aránya nem magasabb, mint az EU legfejlettebb tagországainak átlaga. Svédországban 
azonban az adóbevételek meghaladják az 50%-ot (a GDP %-ban). Természetesen ez 
annak a következménye, hogy Svédország az ajánlásoknak megfelelően ugyan jóléti 
rendszerét valamilyen szinten leépítette, de a szerkezetátalakítás ésszerű mértékkel 
történt és olyan lassan történik ma is, hogy az a társadalom részére ne járjon drasztikus 
következményekkel. Azonban a jól és rosszul működtetett rendszerek példája itt 
is felhozható: a svéd rendszer kiváló eredményeket mutatott fel az elmúlt években 
(Győrffy, 2006). 

Jelentős szerepe van az EU magatartásának arra, hogy a később csatlakozott országok 
nem, vagy csak részben képesek teljesíteni az euróövezethez való csatlakozás kritériumait 
és ezen országok jó részében tartós és jelentős makrogazdasági egyensúlytalanságok 
a jellemzőek. Az EU később csatlakozott tagjainak minden jel szerint azért sem adta 
meg az EMU-hoz való csatlakozás kérdésében a szabad döntési jogot, mert számára 
garanciát, kontrollálási lehetőséget jelent a fegyelmezett gazdaságpolitika folytatására 
a konvergencia-kritériumok teljesítésének igénye, a Stabilitási és Növekedési Paktum 
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előírásainak betartása. Ez ugyanis elemi érdekévé válik a később csatlakozott 
országoknak, hogy az EU „beltagjaivá” válhassanak, bevezethessék az eurót. Wyplos 
genfi professzor költség-haszon elemzéséből ugyanis az derül ki (Wyplos, 2003), hogy 
az előnyök jó részének realizálására csak az euróövezeten belül van mód, a később 
csatlakozók várakoztatása az EMU „előszobájában” (ERM II) oda vezethet, hogy 
ők akár negatív nettó hatást is elszenvedhetnek költségvetésükben a „féllábas” EU-
csatlakozás révén. Andor László szerint egy Közép-Európai árfolyamrendszerre lenne 
szükség (CEMS) az ERM II. helyett (Andor, 2003a). Az ERM II.-ben való részvétel 
az euróövezetben való részvétel nélkül nem eredményez optimális környezetet a 
konvergenciához és az EMU tagságból származó előnyök realizálásához. Azonban az 
euróövezetben való gyors belépés minderre megoldást jelenthetett volna és jelenthetne 
is. Ez mindenképpen erős törekvést kell hogy eredményezzen az érintett országok, 
köztük Magyarország részéről. 

A probléma az, hogy ez az „ösztönzés”, ösztönző rendszer számos buktatót 
rejt. Bár nem tartották indokoltnak az EU fennállása óta a döntéshozók a fiskális 
politika egységesítését, tehát e területen a tagállamok (bizonyos irányelvektől és 
a jogharmonizációból eredő, valamint a piacgazdaságokkal kapcsolatos elemi 
elvárásoktól eltekintve) szabad kezet kapnak fiskális politikájuk kialakításában. Számos 
kutató szerint így nincs elég stabil háttere a közös monetáris politikának, amellyel a 
fiskális politikának összhangba kellene kerülnie. Az ösztönzőrendszer jelentős hibája 
abból fakad, hogy a nem teljesítés, az alkalmatlanság hangsúlyozása a távoli, bizonytalan 
jövőbe tolja ki az euróövezethez való csatlakozás időpontját. Így az outputként 
megszabott mutatók teljesítésére való késztetés is folyamatosan lanyhul. Ha azonban a 
jelentkezők érdekeltsége elvész az euróövezethez való csatlakozás tekintetében, akkor 
az EU ellenőrzési és befolyásolási lehetőségei is jelentősen beszűkülnek. E tekintetben 
az EU döntéshozói valószínűleg hibát követnek el, ha valamely „kültag” valamennyi 
kritérium tekintetében jó, legalábbis elfogadható teljesítményt mutat, mégis elodázzák 
az euró bevezetését adott országban. Ez ugyanis aláásná az EU hitelességét és a 
gazdaságpolitikai folyamatokra gyakorolt befolyását teljesen meg is szüntethetné. A 
fiskális politika legtöbb országban egymást négy évente váltó kormánypártok kezében 
összpontosul. Ha nem könyvelhetik el a megválasztásuk után következő négy évben a 
csatlakozás sikerét, inkább népszerűtlen fiskális politikai döntéseiket is elodázzák; az 
intézményi gazdaságtan elvei szerint a különböző csoportok különböző preferenciákat 
mondhatnak magukénak, ez azonban az aktuális kormányzatok esetében előbbre 
helyezi a preferenciaskálán a hatalomban maradást. A közösségi választások elmélete 
szerint pedig a szavazók természetesen a saját jólétük rövid távú maximalizálására 
törekszenek. Ez a fiskális szigor, költségvetési fegyelem betartása ellen hat. Így az 
EU bírálatai és a nem betartás esetére irányuló, mind későbbi és későbbi időpontot 
megjelölő „fenyegetései” önbeteljesítő hatásúak. 

Fontos szempont, hogy a nominális konvergencia előtérbe kerülése azt követeli 
meg, hogy e mutatók minden más szempont félresöprését eredményezzék. A független 
hitelminősítők is képesek rövidlátóak lenni, a látószögbe élesen nem tartozó államok 
(Románia, Bulgária) tekintetében az euróövezethez való csatlakozás lehetséges 
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időpontját 2011-12-ben jelölik meg, Magyarország tekintetében 2014-ben, pedig 
nyilvánvaló, hogy a reálkonvergencia tekintetében ezen államok jóval hátrébb tartanak. 
Ezt a körülményt mindenképpen figyelembe kellett volna venni és mindenképpen a 
nominális konvergenciának nem távolodó, hanem a kritériumokhoz közeledő, vagy 
legalább szinten tartónak kellett volna lennie. Kérdéses, hogy a bevezetésre kerülő 
megszorító csomag milyen hatást vált, ki, hiszen egyetlen az egyensúly irányába 
tartó lépés nem pótolhatja a folyamatos szerkezetátalakítást, rossz társadalmi morált, 
rossz várakozási mutatókat, negatív várakozásokat, tőkekiáramlást, reálgazdasági 
válsághelyzetet hozhat. Egyetlen mutató javítása nem tudja a többi mutatót javítani, 
mert ilyen a többi fölött álló, domináns mutató nincs, a költségvetési egyenleg sem az.

4.2. Mit hozhat egy pénzügyi válság?

Feltörekvő voltunkból következően talán leginkább a helyzet bizonytalanságával, 
sebezhetőségünkkel és támadhatóságunkkal magyarázzuk az euróövezeti tagság 
elérése miatti türelmetlenségünket. Pedig elmondható, hogy eddig azért nem 
teljesültek a „globalizáció ellenes” közgazdászok sötét víziója, értek minket károk, 
ámde szerencsére viszonylag rövid idő alatt helyreállt a magyar gazdaság. Darvas és 
Szapáry (1998) négy szempontot vett figyelembe az orosz válság következményeinek 
feldolgozásakor (és mindezt 5 feltörekvő, illetve stabilizálódó, reformok előtt és 
után álló országra nézte meg): leértékelődés mértéke, kamatnövekedés (kockázati 
kamatfelár növekedése miatt), részvényárak esésének a mértéke és a tőkekiáramlás 
nagyságrendje. Mindez Magyarországon egyáltalán nem mutatott alacsony értékeket, 
de nem volt elviselhetetlenül magas, ennek pedig legjobb bizonyítéka az, hogy a mai 
gazdaságpolitikai helyzetet nagyon kevesen írják ma ezen események számlájára. 
Nézzük meg, mi történt, miről van szó? 

Az ismert pénzügyi válságok leértékelődéssel jártak együtt. A Dél-Kelet Ázsiai 
válság a thai jegybank bejelentése volt az események elindítója. 1997. júl. 2-án Thaiföld 
s szabad lebegtetésre tért át és a baht árfolyama drámaian zuhant. Bár csak Thaiföld 
makroökonómiai háttere (magas államadósság, túlértékelt befektetések) indokolták 
a válság megjelenését, hamarosan a térség többi országa is követte. Augusztusban az 
indonéz rúpia értékelődött le, decemberben a koreai won. A sokkhullám elérte a tőzsdét 
illetőleg a devizapiacot is. 1997. október 20-23-ig érte a térség tőzsdéit  a legerőteljesebb 
hatás; a hongkongi tőzsdeindex 25%-ot esett. A tőzsdéken keresztül azonban a válság 
érintette az Egyesült Államokat és ezen keresztül a világ szinte valamennyi tőzsdéjét.

Az orosz válság 1998. májusában kezdődött és köze volt a dél-kelet ázsiai válsághoz 
azért, mert a befektetők sokkal érzékenyebbek voltak a válság előjeleire és pánikreakcióik 
is erőteljesek voltak. A dél-kelet ázsiai válság  miatt már valamiféle „katasztrófa-
rövidlátással” (Tarafás, 2001) bírtak és ez felgyorsította a válság kibontakozását. 
Nem történt ez másképp 1999-ben a brazil válság idején sem. Az orosz összeomlás 
jelei 1998. májusában  mutatkoztak amikor még a jegybank védte a rubelt, azonban 
’98 augusztus 17-én ezt feladták, szabadon kezdték lebegtetni. 3 hét alatt 210%-os 
leértékelődés következett be. Brazíliában a felgyorsult tőkekiáramlás következtésben 
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voltak kénytelenek 1999. jan. 1-től lebegtetni a valutát, ez 78%-os leértékelődéssel járt 
együtt. A közép- és kelet európai országok gazdaságára az orosz válság volt legnagyobb 
hatással, ez  arra utal, hogy pénzügyi válságoknak regionális hatása van.

A devizaárfolyam változásának legfőbb oka, hogy a tőkekiáramlás miatt a 
devizakínálat visszaesik, a deviza ára megnő hazai valutában mérve, azaz a hazai valuta 
leértékelődik. Elmondható, hogy a közép-európai régióban a piac reakciója regionális 
vonatkozású. Ha ez esetben az árfolyamrendszert is megvizsgáljuk, a ’98-as orosz 
válság idején, látható, hogy a jegybanki intervencióval megvédett, szűk árfolyamsávban 
mozgó forint nem az egyetlen, amelyben nem ment végbe túl nagy leértékelődés. A 
+/-15%-os intervenciós sávot alkalmazó Görögország, amely belépett az ERM II.-be és 
várományosa volt a GMU tagságnak ez időtájt, szintúgy nem kellett, hogy nagy árfolyam 
ingadozással számoljon az orosz válság után. Ebből lehet arra a következtetésre jutni, 
hogy a hitelesség legalább annyira fontos szempont a válság hatásainak elemzésénél 
mint az árfolyamrendszer milyensége: Görögországnak javítania kellett külgazdasági 
pozícióján, csökkenteni kellett az inflációs rátáját. Minderre kötelezettséget vállalt 
az ERM tagsággal. Ez pedig azt jelenti, hogy az iránta tanúsított befektetői bizalom 
jóval nagyobb volt mint a többi feltörekvő ország iránt. Görögország példája lényeges 
Magyarország mai helyzetének megítélése szempontjából. Magyarországon ekkor 
sterilizált intervencióval tartották szűk sávban a forintot, de ennek jelentősek a 
költségei. (Igaz, ezt szembe lehetne állítani a versenyképesség megtartásával, árfolyam 
hitelesség előnyeivel.) Görögország azonban e költségek nélkül sem viselte a drahma 
árfolyamának sokkszerű változását. Görögország példájára érdemes odafigyelnünk, 
hiszen ma az euró övezeti tagság várományosai vagyunk és mi sem biztos pozícióból 
próbáljuk teljesíteni a maastrichti kritériumokat (Artner, 2000). Igaz azonban, hogy 
a görög „adathamisítási botránynak” is köze lehet ahhoz, hogy sajnos nem élvezzük 
már a 2002 második felében tapasztalt bizalmat, amely gyors ERM II. - csatlakozást, 
illetve monetáris unióba való belépést feltételezett, az elmúlt év során felváltotta egy 
lassabb és bizonytalanabb konvergencia pálya lehetősége. Elsősorban Lengyelország, 
Csehország és Magyarország növekvő költségvetési hiánya miatt kellett a régióban a 
korai csatlakozásról lemondani (MNB jelentés, 2004).

A nominális árfolyamra gyakorolt hatásnál talán lényegesebb a reálárfolyamra 
gyakorolt hatás. Ma a közgazdászok töredék része hiszi csak, hogy a spekuláció stabilizáló. 
Ez azt jelentené, hogy ha pénzpiac jól működik, megvéd az árfolyamkockázattól, 
mégpedig a határidős piac segítségével. Ugyanis minden tranzakcióra fedezeti ügyletet 
kötnek. Így a vállalat nyereségessége, a termelés, a foglalkoztatás nem változik. Csakhogy 
az árfolyam ingadozásai miatti bizonytalanság töretlenné teszi az ellenügyleteket. A 
fedezeti ügyletek időhorizontja pedig eltér az exportőrök és importőrök tervezési 
időszakától ami több mint 1 év. Az árfolyam-fedezeti ügyletek csak az exportbevétel 
és az importköltség nominális értékét képesek rögzíteni; semmi biztosítékot nem 
nyújtanak az árfolyamváltozás más hatásai ellen. Ilyen a hazai költségekre gyakorolt 
hatás.

A beruházási döntésekre hátrányos a változékonyság is, a mi a pénzügyi tervezést 
bizonytalanítja el, hiszen a fedezeti ügyletnek költsége van, ami változhat. Több 



40

empirikus vizsgálat (Campa, Baldwin-Krugman,7 Gourinchas) megállapították, hogy 
a reálárfolyam mozgás hatással van a külkereskedelemre, az exportszektor termelésére, 
a munkahelyteremtésre egyaránt. Tehát a reálárfolyam alakulás hat a beruházási 
döntésekre; különösen olyan országokban igaz ez, amelyek átmeneti, feltörekvő 
gazdaságok. Ezekben az országokban ugyanis kevésbé fejlett a hitelpiac és a származékos 
piac. Legtöbb ilyen ország kicsi és nyitott, tőkemozgásoknak jelentősen kitett. Mivel 
említett szerzők találtak kapcsolatot a reálárfolyam változás és az árfolyamrendszer 
milyensége között, elmondható, hogy a rugalmasabb árfolyamrendszerrel rendelkező 
gazdaságok nagyobb mértékben vannak kitéve a forráselosztás kedvezőtlen hatásainak. 

Görögország példája azonban azt mutatja meg, hogy a hitelesség még az 
árfolyamrendszernél is fontosabb lehet. (Éppen ezért az időpont megválasztása a 
sávszélesítésre nagyon fontos, politikai, gazdasági stabilitás, aminek időben fenn kellett 
állnia.)

A kamatlábak vizsgálatakor érdemes lehet 3 hónapos kamatlábakat használni, 
mert az átmeneti gazdaságok változó kamatlábakat alkalmaznak (ha minden halad 
a maga útján többnyire csökkenő tendenciájú a stabilizálódással), és a 3 hónapos 
kamatláb mindig irányadó az aktuális kamatláb szempontjából. A 3 hónapos nominális 
kamatlábak tekintetében az orosz krízis okozott hirtelen változást, mégpedig 4-5 
százalékponttal emelte meg a nominális kamatlábat (20-21%-ra). Az, hogy a lengyel és 
cseh kamatlábak nem változtak ilyen drasztikusan, azt igazolja, hogy ez a rugalmatlan 
árfolyamrendszer miatt következett be. Ha a forint leértékelődhetett volna, a 
kamatláb ennyivel nem emelkedett volna. Mivel csúszó leértékelés volt érvényben a 
kamatprémium kiszámításához nem elegendő belföldi kamatlábból levonni a külföldi 
kamatlábak általános nagyságát, az előre bejelentett csúszó leértékelés nagyságával is 
korrigálni kell. A válságsorozat előtt a magyar gazdaság teljesítménye általánosságban 
is elmondható, hogy jó volt, illetve Cseh- és Lengyelországgal összehasonlítva is jó volt. 
Ez az oka, hogy a kamatfelár alatta maradt e két gazdaságénak, de az orosz tőzsdeválság 
után felment az említett két ország kamatfelár-szintjéig. Ez megmutatta, hogy mindegy, 
melyik ország milyen kamatszintről indult el, a kockázat valamilyen szintje jár együtt 
egy bizonyos kamatfelárral és ez esetben ugyanazt a kockázati szintet társították a 
három gazdasághoz. Sajnos, a pénzpiaci feszültség enyhülése után a kamatfelár ugyan 
visszasüllyedt, de Magyarország elveszítette jobb gazdasági teljesítménye miatti előnyét, 
a kamatfelár nagyjából azonos szintűvé vált a három országban. Ma Magyarországon 
kamatláb kamatprémium tartalma másik két ország kamatfelárát meghaladja (PSZAF 
beszámoló, 2004). 

Reálkamatláb számításkor a nominális kamatlábat a várt inflációval korrigáljuk. 
Ezért gyors ütemű dezinfláció esetén ezt nehezebb becsülni. (VAR modellel, vagy 
múltbeli adatokkal számíthatjuk adott múltbeli időszakra.) Ilyen számításnál 
Magyarország tekintetében a legalkalmasabb kamatláb referencia kamatlábként talán 
a három hónapos kincstárjegy kamata. A Darvas-Szapáry tanulmányban másik négy 

7  Paul R. Krugman-Maurice Obstfeld: Nemzetközi gazdaságtan, Elmélet és gazdaságpolitika, Panem 
Kiadó, 2003., 498.o.
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feltörekvő gazdasággal összehasonlítva mindkét módszerrel és a három hónapos 
kincstárjegy kamatlábat figyelembe véve (a másik négy országnál a megfelelő bankközi 
kamatláb) azt az egyértelmű következtetést lehet levonni, hogy minél rugalmasabb az 
árfolyamrendszer, annál jobban ingadozik a reálkamatláb. (McKinnon (1996) is ezt a 
következtetést vonta le fejlett országokra.)

A részvénybefektetésekről elmondható, hogy 1998 májusa és szeptembere között 
260 m $ áramlott ki, ami nem számít soknak a részvénybefektetések volumenéhez. 
Ez arra vall ,hogy a külföldiek portfoliójukban hosszú távra tervezték a magyar 
részvényeket, de lehet az is, hogy meglepetésszerűen érte őket a hirtelen zuhanás. 
Fogalmazhatunk úgy, hogy Magyarország ekkor az ún. „helyettesítő fedezés” áldozata 
volt. (A befektetők likviditásproblémák esetén nem azt adják el amit akarnak, hanem 
amit tudnak. – Tarafás, 2001). 1998. októberére a külföldiek ismét nettó vásárlók. 1998. 
augusztus és október között az MNB devizapiaci intervenciójának mértéke 2,5 mrd $. 
A devizatartalék változás azonban nem ennyi. Csak 1,5 mrd $. (8,3 mrd $-ra esett.) Ez 
azért lehetséges, mert a kereskedelmi bankok jegybanki betétjei nőttek. Ez csillapította 
a tőkekiáramlást. Az orosz válság az 1998-as GDP 0,4%-nak megfelelő veszteséget 
okozott a pénzügyi szektor részére. 

Az orosz válság hatását - nagy vonalakban - az alábbiakban foglalhatjuk össze:

 a GDP 0,4%-nak megfelelő veszteség a  pénzügyi szektorban.

 A kereskedelmi bankok adózás előtti nyeresége 1998. második felében drámaian 
visszaesett.

 1998. második felében 87 brókercég zárta veszteséggel az 1998-as évet.

 12 banki háttérrel nem rendelkező brókercég tönkrement illetve beolvadt más 
brókercégbe.

4.3. A magyar pénzügyi szektor helyzete

A pénzügyi intézményrendszer átalakulásának legjelentősebb lépcsőfokai nem 
Magyarország 2004. máj. 1-i EU csatlakozásával kezdődött meg - a szükséges változások 
javarésze megtörtént. A Magyar Nemzeti Bank az 1995-2000. év között ment át jelentős 
változásokon. E változások röviden:

 – a nem jegybanki tevékenységek feladása

 – a monetáris politika eszköz- és elemző rendszerének megújítása

 – a monetáris és fiskális politika szétválasztásának támogatása

 – az egységes tartalékkezelési és bankári szervezet létrehozása

 – a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitásáért való felelősség terén szükséges 
lépések megtétele

 – a pénzforgalmi rendszer fejlesztése

 – az információs rendszer korszerűsítése



42

 – új kommunikációs gyakorlat a döntések hátterének megvilágítására, a 
közgazdasági, kutatási, statisztikai munka bemutatására (transzparencia)

 – felkészülés az EU-tagságra.

Mindez a jogi és szervezeti keret változásában, mindenek előtt az új 
jegybanktörvényben csúcsosodott ki. Ugyanakkor jelentős lépés a profiltisztítás, 
szervezet átalakítás, a belső működés hatékonyságának és biztonságának növelése és 
a megváltozott kapcsolatrendszer szabályozása más szervekkel.  Természetesen nem 
minden változás tudható be az EU csatlakozásnak, sőt nagy részük a rendszerváltás, 
piacgazdaságba történ átmenet követelménye, de számos olyan lépés is található köztük, 
amely új feladat valamennyi jegybank számára és a globalizációs trend követelménye. 
Mindezek következtében jelentősen átalakult a közgazdasági és kutatási tevékenység 
tartalma, monetáris politika prioritási sorrendje és feladatai, a szerep, amelyet a jegybank 
magára vállal, a kapcsolat a pénzügyi közvetítő rendszerrel, a devizaszabályozás, a fizetési 
rendszerek, az információs rendszer, a nemzetközi tevékenység. Ugyanekkor alakultak 
a számviteli funkciók, de javultak az infrastrukturális feltételek és a bankbiztonság, a 
jegybank humánpolitikájában is változtatásokat vezetett be.8 

A Magyar Nemzeti Bank 2000. évi jegybanktörvényében az árstabilitás megőrzését 
tekinti elsődleges céljának, lényegében ez azt jelenti, hogy a fiskális politika támogatása 
háttérbe szorul, erősödik a függetlenség a két politika között. Ez nemzetközi 
követelmény is, csak a független monetáris politika lehet hiteles; a hitelesség pedig 
alapvető követelménnyé lép elő. Ennek támogatását szolgálja a kommunikáció javítása, 
a transzparencia követelménye. Mindez részben a piacgazdasági átmenet, részben a 
globalizáció követelménye; ugyanakkor mindez az EU jogharmonizáció jegyében 
zajlott. Részben negatívumként könyvelhetjük el a monetáris politika önállóságának 
csorbulását, amely az euró bevezetésekor teljesedne ki; ugyanakkor belátható, hogy a 
fenntartható növekedési pálya elérése részben vagy egészben ugyanúgy megköveteli 
azokat a lépéseket, amelyeket a monetáris politika tesz, az euróövezethez való csatlakozás 
elkötelezettjeként. Számos jegybanki szakértő véleménye alapján a konjunktúra-
ingadozások, a külső sokkok, amelyek a gazdaságot érik, erősen illeszkednek abba 
a nemzetközi környezetbe, amely számára meghatározó, problematikus kérdései 
hasonlóak az ott megjelenő nehézségekhez, így önállóságra, az elvárásoktól ellentétes 
lépésekre egyébként is korlátozott mértékben van szüksége. 

A pénzügyi közvetítő rendszer tekintetében szintén elmondható; a változások, 
amelyeknek a jogharmonizáció tekintetében le kellett zajlaniuk, a múlt évtized végéig 
90%-ban megtörténtek. Hirtelen, nagy változásokat az EU csatlakozás nem hozott 
és minden bizonnyal az euróövezeti csatlakozás sem fog különösebb nehézségeket 
okozni, mint amit okozott az övezet „első körös” tagjainak 1999-ben, illetve 2002-ben, 
amikor is az euró bankjegyek és érmék fizikailag is felváltották a nemzeti valutákat. A 
pénzügyi közvetítő rendszerre is ugyanaz a három tendencia hatott:  a liberalizálódás, 
ami a piacgazdasági átmenet követelménye volt, a bankpiaci illetve pénzügyi szolgáltató 

8  Az MNB tevékenységének átalakulása 1995-2000. MNB kiadvány, 2000.
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szektorbeli verseny megjelenése és folyamatos erősödése, a globalizáció következtében 
a legújabb innovációk és információtechnológiai találmányok alkalmazása nálunk 
szerves fejlődés és előzmény nélkül azonnal, pár éven belül jelent meg, a változatos 
termékszerkezet elfogadtatása pedig először a sokat emlegetett „pénzügyi kultúra” 
hiányába ütközött, de mára ez a helyzet óriási változáson ment keresztül. (Igaz, a 
Magyar Nemzeti Bank megítélése szerint ez még nem elegendő). Azonnal megjelent 
problémaként a Nyugat-Európában már jól ismert kockázat, ami a koncentráció 
folyamatos növekedése miatt nyugtalanítólag hatott (ld. német bankszektor) és hamar 
kiderült, hogy ez a piac inkább oligopolisztikus jegyeket mutat, mint tökéletes versenyt. 
De a külföldi szolgáltatóknak köszönhetően a technikán és a termékek sokféleségén 
kívül fejlett vállalatirányítási technikák és hatékony, költségminimalizáló eljárások 
jelentek meg. Biztos, hogy a pénzügyi szféra multinacionális szereplői közvetetten 
sokat tettek új értékesítési eljárások, vállalati kultúrák, vagy például rendszeres dolgozói 
tréningek megjelenése érdekében a verseny kiéleződése során a magyar vállalatokra 
gyakorolt hatásuk és a kialakult vállalati kapcsolatok révén. A verseny folytán 
megtisztult a piac, szereplőinek száma jelentősen csökkent a ’90-es évek óta, igaz, nem 
feltétlen Magyarországról való kivonulás, vagy bankcsődök következtében, hanem 
elsősorban fúziók és összeolvadások révén, ami a nemzetközi trendbe jól illeszkedő 
folyamat. A külföldi szolgáltatók magukkal hozták szokásaikat és követelményeiket, 
nem egyszerűen a gazdasági helyzetnek köszönhető a ’90-es évek első két-harmadának 
pangása. A hitelek elégtelensége nagyban gátolta a gazdaság fejlődését, pedig ekkor 
még a lakossági megtakarítások szintje példa nélkülien magas volt (már csak azért 
is, mert a kedvező lakásvásárlási konstrukciók és kedvezmények kidolgozása váratott 
magára). A hazai vállalati szektor fejlesztése helyett azonban az állampapírpiacot 
részesítették előnybe befektetéseikkel, amely magas hozamokkal kecsegtetett. Persze, 
ez önmagában is egyértelműen utal a pénzügyi kultúra hiányára, hiszen a lakosság 
közvetlenül is fordulhatott volna az állampapírpiac felé. Sajnos a gyenge lábakon álló 
magyar vállalati szféra nem teljesítette a külföldi bankok hitelkritériumait: ugyanakkor 
a külföldi bankszektor nemhogy nem hozott kevesebbet magával, mint amit többnyire 
nyugat-európai anyavállalata révén hozhatott, igaz többet sem. Szinte egyáltalán nem 
vette figyelembe a hitelezés terén a kialakulóban levő gazdaság igényeit, nem engedte 
teljes mértékben kihasználni azt az előnyt, amelyet a magyar vállalati szektor a külföldi 
tapasztalatok révén nyújtott tanácsadás, folyamatos konzultáció révén saját erősödésére, 
sikerességének növelésére fordíthatott volna. Mondhatni, szinte egyáltalán nem vállaltak 
e bankok és egyéb pénzügyi szolgáltatók a hazainál magasabb kockázatokat. Ezt pedig 
véleményem szerint bizonyos mértékben be kellett volna építeni a Magyarországon 
megjelenő multinacionális bankokkal szembeni igényként, a kapott kedvezményeket 
ellensúlyozandó. Ez egyébként is az egyetlen olyan megkérdőjelezhetetlen előny, amely 
ma az értékpapírosodás tendenciája ellen hat. Jellemző módon a labilis vállalati szektor 
irányából a bankok a lakosság felé fordultak, mert jóval alacsonyabb kockázattal és 
magasabb jövedelmezőséggel számolhattak. Ugyanakkor számarányuk nem tette 
lehetővé, hogy a lakosság valamennyiüket eltartsa: mára elég letisztult, de telített és 
erős verseny uralta piaccal találkozhatunk. 
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Mára a kis- és középvállalati szektor némileg erősödött, ugyanakkor jelentős fejlődés 
következett be a kockázatelemzési eszközök terén: szinte napról napra bővül a hitelek 
kezelésének és biztosítékrendszerének repertoárja, ez ma talán a leggyorsabban fejlődő 
terület a pénzügyi szektorban. Mindez a Bázel II. egyezménnyel összhangban történik, 
ahol számos kockázatelemzési eszköz használatát és mutató számítását követelik 
meg. Ez mindenképpen a stabilitás irányában hat. Nem úgy, mint az, hogy mindez 
magabiztosabbá téve a bankokat, mára már nem pusztán a lakosságra, a kisvállalatokra 
is nagy erővel „árasztják” devizahiteleiket, amely pénzügyi stabilitásunk legkevésbé 
megnyugtató problémája. Mindez (a kis- és közepes vállalatok és a lakosság) adja a 
kiskereskedelmi ügyletek összességét. Ez az a terület, ahol legkevésbé számíthatunk 
új belépők megjelenésére. Itt ugyanis a pénzügyi közvetítés mélysége és teljes körű 
lefedettsége nem sok esélyt adhat új belépők számára. Így az EU csatlakozás során az 
„egységes európai útlevél” jogot adott fiókok nyitására az EU egész területén, de teret 
nem adhatott hozzá. Persze ez a (pénzügyi) kiskereskedelmi tevékenységre igaz, ahol 
egyébként sem túl indokolt fióktelepekkel megjelenni, nem csak nálunk, hanem az EU 
egész területén sem. Ez a tevékenység ugyanis jelentős hálózati lefedettséget igényel 
sikeressége előfeltételeként, egyéb esetben az ország specifikus feltételei miatt jelentős 
(fiókmérethez képest) többletköltségekkel lehet számolni, amelyet méretgazdaságossági 
hátrányoknak nevezhetünk. Persze, az euróövezethez tartozás ezt nagymértékben 
csökkentheti majd. De nem véletlen, hogy összesen nyolc fióknyitás történt 
Magyarországon 2004. májusa után (legalábbis 2006. februárig), és összesen három van 
jelen a kiskereskedelmi tevékenységben, tehát tulajdonképpen elhanyagolható. 

Igaz, korábban is voltak fióktelepek, - ezek komolyabb feltételek árán jöhettek 
Magyarországra - tehát ez a nyolc nem az összes jelenlevő fióktelep. Magyar pénzügyi 
közvetítők közül öt nyitott fiókot az EU területén (Rácz, 2006). Ez nem jelenti azt, 
hogy a regisztrációk száma határon átnyúló szolgáltatások végzésére nem volt ennek 
sokszorosa; (129 pénzpiaci szolgáltató, 260 biztosító) de többségük inkább csak a jogi 
feltételeket teremtette meg, hogy kedvező feltételek vagy egy illetve több, a palettáról még 
hiányzó új termékének megjelenése esetén majd azonnal megkezdhesse tevékenységét. 
Persze mindez nem utal arra, hogy a fiókok száma nem nőhet sokkal Magyarországon, 
főként mert azok a szolgáltatók, akik egy bizonyos területen fogják megtalálni a piac 
igényét, míg a „tömegtermékek” értékesítésében alulmaradnak a piaci versenyben, 
vagy nem elég költséghatékonyak, előfordul, hogy fiókként működnek tovább a sikeres 
területen. Ahol bővülésre és fióknyitásra nagyobb lehetőség van: azok a specifikus 
formák, amelyek jelen pillanatban piaci rést jelenthetnek. Azért nem jelentek meg, mert 
a pénzügyi szolgáltatók a jövedelmezőbb, alacsonyabb kockázatú területeken bontottak 
sátrat, ugyanakkor más területeken ma is érezhető a hiány. Erre példa a  jelzáloglevelek 
kibocsátására szakosodott bankok terjedése az utóbbi pár évben. 

Mára kirajzolódott a kereskedelmi bankrendszer egyik fő dilemmájának megoldása 
is; miközben a ’90-es években a kereskedelmi bankok erősen próbáltak az univerzalizmus 
előnyeinek oldalvizein haladni, már megjelent a Deloitte véleménye arról, hogy a jövő a 
specializációé és szakosodásé; egy túlzottan szétforgácsolt tevékenységi  kereskedelmi 
bank nem tudja olyan mélységben és választékban nyújtani az igényes ügyfelek részére 
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szolgáltatásait és termékeit, mint a szakosodott cég. Persze, mind emögött az a feltételezés 
húzódik meg, hogy a jövő ügyfele jól meg tudja különböztetni a pénzügyi termékeket, 
elvárásai magasak, figyelme minden részletre kiterjed. Ugyanazon típusú termékek 
esetén nagy választékot és rugalmasságot igényel. A Deloitte a hálózatépítés előnyeinek 
elolvadását az elektronikus ügyintézés terjedésével indokolja és a méretgazdaságosságra 
is ez nyomja a bélyegét; az internetes szolgáltatást nyújtó és igénybevevő pénzügyi 
szolgáltató tört részére csökkentheti az ügyletekkel járó költségeit. Szélső esetben a 
kiterjedt hálózat inkább teherré válhat, mint előnnyé! (Nyugodtan eltekinthetünk a 
jogi szabályozás mindeközben bekövetkezett változásaitól; hatásai ugyan érezhetőek, 
de e szempontból formai változásokról beszélhetünk, a tendenciát megállítani nem volt 
képes, végül a Glass-Steagal vesztesen kullogott ki a magyar szabályozásból, amelybe 
nem is illeszkedett jól soha. Azért nem, mert minden szempontból a kontinentális 
illetve elsősorban a német bankszektor hatásait tükrözte, ahol a bankuniverzalizmust 
sohasem gátolták. Végül is azzal a probléma jórészt orvoslásra talál, hogy az univerzális 
bank két könyvet vezet kereskedési könyv és a bank tartós, - nem kereskedelmi célú 
- befektetési könyvét, ha van ilyen eszköze.) Ma a magasabb igényű, jól tájékozott 
ügyfeleket az univerzális bankok nem képesek magukhoz láncolni, az elektronikus 
szolgáltatások terjedése elképesztően gyors. 

Olyan új ügylettípusok és termékek megjelenésének vagyunk a tanúi, amelyek 
bevezetésében előfordul, hogy - a minimálisra csökkentett dolgozói létszám mellett - 
egy-egy multinacionális óriásbank hazai leánybankja jelentős késéssel tud megfelelni. 
Ma ilyen termékek lehetnek a faktoring ügyletek. Az igény megvan, kérdés, a nagyok 
vagy a kicsik reakcióideje a jobb. Ez nem jelenti, hogy e bankoknak ne lennének 
bővülési igényei. A közeljövőben átlagosa 20 fiókkal bővülne az öt legnagyobb, akik 
a szektor forgalmának ¾-ét bonyolítják. S mi több, két nemzetközi hátterű biztosító 
kereskedelmi bankot szeretne alapítani Magyarországon; ésszerűségének elbírálása 
túlmutat ezen doktori értekezés keretein; természetesen az ok elsősorban a lakossági 
bizalom, ismertség megnyerése. A biztosítások értékesítésének fő átka a rendszerváltás 
után beáramlott ún. „amerikai típusú”, agresszív értékesítési módszerek voltak amelyek 
elriasztották a lakosságot, főként mert rossz időben történtek: a ’90-es években a 
magas összegű lakossági megtakarítások olvadni kezdtek, legalábbis a rendszerváltás 
utáni recesszió sokaktól megkívánta, hogy megtakarításaikba „belenyúljanak”. Ennek 
e bizalomnak a helyreállítása a biztosítók legnehezebb feladata. Ugyanakkor 2000 
után fokozatosan megtörni látszik a jég: jelentősen növekednek az életbiztosítások 
és a bizonytalan nyugdíjhelyzet fényében a nyugdíj előtakarékossági törekvések is. 
De: jelentős részt harapnak ki a biztosításokkal is foglalkozó kereskedelmi bankok! 
Legnehezebb helyzetben a kizárólag „Life-típusú” biztosításokkal jelenlevő biztosítók 
vannak.  Ma ők is, ahogy a többi szereplő, unit-linked típusú biztosításokkal érnek 
el sikereket, mert ma az ügyfelek szemében nem vonzó a technikai kamatlábbal 
növekvő élet- és nyugdíjbiztosítás. A biztosítások forgalmának növekedése az 
adókedvezményeknek is köszönhető. Persze, valószínűleg megnyugtatólag hat a 
kormányzatra a hosszú távú előtakarékoskodás az utóbbi öt évben duplájára történt 
emelkedése, ez azonban persze semmi garanciát nem jelent arra, hogy az e címen 
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félretett összegek majd széles rétegek nyugdíjproblémáit enyhítik, a nyugdíjreform 
folytatása ettől még nem vált indokolatlanná. Eleve nem jelent kellően magas összegeket 
az ügyfelek egy részéről, illetve azok, akik igazán rászorultak lennének, nem is tehetik 
meg hogy hosszú távú megtakarításokat képezzenek. Akik pedig kellő összeggel pl. 
egy önkéntes nyugdíjpénztár tagjai, még nem tudjuk megmondani, mert nem áll kellő 
időtávban elegendő adat a rendelkezésre; milyen arányban fogják a minimális 10 év 
letelte után – amíg az adókedvezmény miatt e megtakarítások védelmet élveznek - 
30%-os állami támogatást idő előtt elkölteni? 

Mindesetre tény, hogy e célból keletkezett hosszú távú megtakarítások jelentősen 
növekedtek, miközben a megtakarítások összege és aránya megcsappant. A banki betétek 
valamennyire visszaszorultak. A jegybank elemzése szerint nem eléggé. Erre alapozza 
azt a megállapítást, hogy a pénzügyi kultúra nem eléggé fejlett. Az állampapírpiac által 
kínált konstrukciók előnyei nem eléggé kihasználtak, fél éves betétlekötések általában 
nem nevezhetők indokoltak, mert egy hasonló lejáratú diszkont kincstárjegy likvidebb és 
kivárás esetén is magasabb a kamata.  Ugyanakkor új konstrukciók az állampapírpiacon 
sem jelentek meg, a vállalati és önkormányzati kötvények piaca továbbra is pang, a banki 
hitelfelvétel bővülő lehetőségei nem kívánnak ilyen speciális és magas költségeket. Az 
értékpapírpiac – leszámítva a befektetési jegyeket, ahol a zártvégű alapok megjelenése 
színesíti az egyébként is bővülő kínálatú differenciálódó termékpalettát, illetve a 
jelzáloglevelek frissen megjelent piacát – Magyarországon kifejezetten lassan fejlődik, 
alig tud felmutatni új termékeket, tulajdonképpen pang. Nyilván ebben nagy szerepe 
van a kamatadó, tőkejövedelem adóztatásáról szóló vitáknak és már megvalósult 
törvényeknek is. Igaz, a nemzetközi piac papírjai iránt folyamatosan bővülő kereslet 
tapasztalható. Mivel ez többnyire hazai közvetítőkön keresztül jut el az ügyfelekhez, a 
hazai pénzügyi közvetítő szektor mérlegének forrásoldalának devizaállományát növeli. 
Mindeközben az eszközoldalon a devizahitelek jelentős növekedése figyelhető meg. 
Az előbb említett növekedés nincs arányban a devizahitelek állománynövekedésével. 
Ha a bankok kellőképpen biztosították magukat, természetesen a forrásoldali 
devizaállományok nagyobb kockázatot jelentenének.

2004-ban a hitelek szintje csaknem elérte a megtakarításokét, ilyen hitel-betét arány 
korábban nem volt. Ugyanakkor igaz, hogy a kereskedelmi bankokat ez nem zavarja, 
jobbnál-jobb eredményekre tesznek szert napjainkban: de éppen a hitelezésből. Viszont 
a megtakarítások eltűnésének megvannak a veszélyei: ha a lakosság nem takarít meg, 
nem halmoz fel megfelelő mértékben, az időzített bombaként fog a rendszerben 
ketyegni a következő évtizedekben is. Ezáltal pedig nem lesz reális lehetőség a kisebb, 
takarékosabb állam elérésére, amennyiben egyre növekvő aktuális adó-jellegű terhekből 
kell majd a növekvő nyugdíj-elvárásokat finanszírozni. Mivel alacsony a megtakarítási 
hajlandóság - és a sajnálatosan szintén nem megfelelően magas szintű általános 
pénzügyi kultúra - miatt előre jelezhető, hogy ösztönzők nélkül a mainál is jelentősen 
kevesebb fog az intézményesült megtakarítási formákba kerülni, kijelenthető, hogy az 
ilyen, Magyarországon sem magasnak nevezhető, de európai mértékben kifejezetten 
alacsony (kb. 450 illetve 750 euró havi nettó jövedelmi szint) bérszínvonal mellett 
aggasztóan kevés nyugdíj- és egyéb hosszabb távú felhalmozás fog a továbbiakban 
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generálódni. Szükség lehet a megtakarítások elősegítésére irányuló lépésekre. Ezzel 
szemben a kormány 2,5 millió vagy 4 millió forint éves jövedelem felett teljes mértékben 
el kívánja törölni az adókedvezményeket, ez alatt pedig azok összevonásával és erőteljes 
korlátozásával csökkenteni hatásfokukat. Ez azt jelenti, hogy havi körülbelül 110 
ezer, vagy jobb esetben 180 ezer forint nettó fizetés felett semmilyen ösztönzést nem 
élveznének a hosszú távú megtakarítások.

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2001 2002 2003 2004 2005 2006

%

0

5

10

15

20

25

30

35

40
%

Likvid eszközök aránya a mérlegfőösszeghez (jobb skála)
Pénzpiaci források / idegen források (jobb skála)
Hitel-betét arány (bal skála)

4. ábra: A bankok likviditási mutatói 
Forrás: MNB, Jelentés a pénzügyi stabilitásról, 2007 ápr.

Új helyzetet teremtett a hitelezésben és egy új veszélyforrást idézett elő a szabályozás 
megváltozása; a lakosság drasztikus mértékű eladósodásának veszélyét. A pénzügyi 
instabilitás veszélyforrásai közül egyetlen elem sem ad okot ilyen mértékben 
aggodalomra.  2003 decemberében szigorították az állami lakástámogatási rendeletet. 
Lecsökkentették a piaci hozamoktól függő, az új és a használt lakás megszerzésére 
nyújtott állami támogatás mértékét, így emelkedett az ügyfelet terhelő költség, ezzel 
párhuzamosan 1,8–3,2%-ra csökkent a bankrendszeri teljes bruttó marzs.  A bankok a 
jelenlegi devizaalapú termékeknél átlagosan 5,2%-os marzs-ot realizálnak. A használt 
lakásra felvehető támogatott hitelek maximális összegét pedig a korábbi 15 millióról 
5 millió forintra csökkentették. A júniusi és novemberi jegybanki kamatemelések 
hatásaként a forint- és devizakamatok közötti különbség drasztikusan megugrott. A 
támogatott hitelek az ügyfelek számára jelentősen megdrágultak. Ez a két tényező új 
helyzetet teremtett a lakáshitelezésben, mely a keresleti és a kínálati oldal figyelmét is 
a devizaalapú konstrukciók felé fordította. A devizaalapú hitelek alacsony kamataikkal 
méltán lettek népszerűek, pedig korántsem kockázatmentesek. A kockázatok ugyanakkor 
vállalhatók, csak ismernünk kell a rizikófaktorokat és a rejtett költségeket. Ilyenek a 
hitel felvételekor például a konverziós jutalék és az átváltási árfolyam-különbözet. A 
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folyósításkor ugyanis devizavételi árfolyamon számolják az eurót és a svájci frankot, a 
törlesztés viszont a devizaeladás árfolyamán történik. A különbözet ugyan néhány ezrelék 
(példának okáért legyen 4), ám egy többmilliós hitel esetén ez már nem elhanyagolható 
tétel (tízmilliós lakáshitelnél éppen 40 ezer forint). Feltételezések szerint, melyet a 
banki tapasztalatok támasztanak alá, hitelfelvételkor a hiteligénylők egy jelentős része 
elsődlegesen az aktuális kamat- és árfolyamszint melletti hitelköltségek havi mértékének 
ismeretében dönt, és jellemzően – az addicionális kockázatok mérlegelése nélkül – azt 
a konstrukciót választja, melynek havi törlesztése a legkisebb. Ezek alapján, rövid távon 
a devizaalapú konstrukciók a jelenleg alacsonyabb hitelköltségük miatt valószínűleg 
kiszorítják egyrészt a piaci forinthiteleket, másrészt a használt lakásra vonatkozó 
támogatott hitelek egy részét (ahol ráadásul kisebb a lehetséges hitelösszeg), illetve  
kiegészítik ez utóbbit. Jelenleg még az új lakásra vonatkozó támogatott konstrukciónak 
is versenyt támasztanak. Különös, hogy az amúgy - banki felmérések alapján - erősen 
kockázatkerülő lakosság miért választja a hitelek ilyen kockázatos konstrukcióját 
ilyen szívesen. Sajnos valószínűleg valamennyire a tájékozatlanság is belejátszik. Az 
eladósodottság ugyan nem magasabb a Nyugat-Európai szintnél, sőt jóval elmarad, 
mégis érdemes odafigyelni, hiszen a megtakarítások még jobban elmaradnak. Figyelmet 
érdemel ezen felül az eladósodottsági ütem növekedése, a jövedelmek koncentrációja. 
A bankok likviditási mutatóinak alakulását a 4. ábra mutatja be.

Kamatkockázat 

A banki hitelajánlatok közül alacsony kamataikkal messze kitűnnek a devizaalapú 
hitelek – ezek közül is a legvonzóbbak a svájci frankban denomináltak. Teljesen logikus 
tehát, hogy a hitelfelvevők elcsábulnak, és inkább azt az ajánlatot választják, amelynek 
révén havonta akár 20-30 ezer forinttal kevesebbet kell törleszteniük, mondjuk egy 5 
millió forintos lakáshitelért. A kamatelőnyt az alapkamatok eltérő szintje indokolja, 
hiszen míg az MNB irányadó rátája jelenleg 11,5 százalék, addig az Európai Központi 
Banké 2 százalék, a svájci jegybanké pedig 1 százalék. A különbség tetemes, de hiba 
lenne pusztán a jelenlegi kamatkörnyezetre alapozni egy jellemzően hosszú távú 
(10-20 éves) hitelszerződés megkötését. Különösen akkor, amikor az európai (és 
amerikai) kamatok emelkedésére számít a piac, mivel ezek egy ideje történelmi 
minimumon tanyáznak. Mindeközben nálunk kamatcsökkentésben bízik a piac, 
hiszen az euróövezethez igyekezvén előbb-utóbb bekövetkezik a kamatkonvergencia, 
vagyis közelíteni fognak egymáshoz a forint- és az eurókamatok. Nem csak úgy, hogy 
az uniós kamatok emelkednek, hanem elvileg és elsősorban a regionális szinten is 
kiugróan magas  magyar alapkamat süllyedése révén is. Hosszabb távon a csökkenő 
kamattendencia szinte borítékolható. Ha pedig az euró és a svájci frank forinttal 
szembeni kamatelőnye csökken, az a devizaalapú hitelek törlesztő részletére is hatással 
van. A háztartások eladósodásának alakulását az 5. ábra mutatja be.
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5. ábra: A háztartások eladósodottsága
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Forrás: MNB, Jelentés a pénzügyi stabilitásról, 2007. április

Árfolyamkockázat 

A kamatok változása ugyanis gyakran együtt jár az árfolyamok változásával, ám ettől 
függetlenül is számolnunk kell az árfolyamkockázattal. A lakáshiteleket általában 
hosszabb futamidőre és rövid kamatperiódusra veszik fel az ügyfelek, a törlesztő 
részleteket alapvetően befolyásoló devizaárfolyam a futamidő alatt jelentős mértékben 
eltérhet a szerződéskötéskor érvényestől. Ha megint a jegybank kalkulációját vesszük 
alapul, akkor láthatjuk, hogy a forint 10, illetve 20 százalékos gyengülése a svájci frankhoz 
vagy az euróhoz képest éppen 10, illetve 20 százalékkal emeli a havi törlesztő részleteket. 
Ha mindez a már említett kamatemelkedéssel párhuzamosan következik be, akkor 
a helyzet természetesen súlyosabb: akár 20-40 százalékkal többet is kellene havonta 
törleszteni. Ezzel gyakorlatilag eltűnne a devizaalapú hitelek mostani kamatelőnye. 
Természetesen a svájci frankban felvett hitelek tűnnek kockázatosabbnak: az euró 
árfolyamkockázata mérsékeltebb a forint euróhoz való rögzítése illetve a majdani EMU 
tagság miatt. Az 5. táblázat a havi törlesztőrészletek emelkedését mutatja be különböző 
mértékű CHF árfolyam emelkedés- illetve csökkenés esetén.

5. táblázat: A havi hiteltörlesztés százalékos emelkedése különböző 
negatív sokkok esetén

Euró, CHF kamatemelkedés /
                                        forint árfolyamgyengülés mértéke
  0 %-os 10 %-os 20 %-os
0 százalékpont 0,00% 10,00% 20,00%
1,5 százalékpont 9,30% 20,30% 31,20%
3 százalékpont 19,10% 31,00% 43,00%

Forrás: MNB

„Az elmúlt négy évben Közép-Európában hihetetlen ingatlanpiaci fejlődés, növekedés 
volt tapasztalható. Ezzel összefüggésben ugrásszerűen megnőtt az ingatlanfejlesztéshez 
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nyújtott hitelek mennyisége is. A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy ez a fejlődés 
jelenség nem magyarázható kizárólag a gazdaság erősödésével. A régió, térség adottságai 
több fontos kérdésben, vonatkozásban az 1997-es pénzügyi válság előtti délkelet-ázsiai 
helyzethez hasonlítanak. A Nemzetközi Fizetések Települési Bankja (Bank of International 
Settlements) szerint, ha a bankok ingatlanfejlesztésekhez adott hitelei egymást követő 
három évben bérbeadások több mint 20%-kal nőnek, az a közelgő pénzügyi válság 
biztos jele. Ez a mutató Magyarországon, Lengyelországban és Csehországban még ennél 
a mértéknél jóval magasabb” (Hook, 2001).  Az ingatlanpiaccal kapcsolatos kérdések 
mindig jelen voltak a válságok kialakulásánál, gyökereinél; ilyen volt a délkelet-ázsiai 
válság és nem különben a japán válság során a telekspekuláció összeomlása (Almási, 
1998). A dél-kelet ázsiai válságon  Japán vesztette a legtöbbet, mivel részben ő finanszírozta 
a kis-tigrisek beruházásait. A tizenkét évig tartó feltartóztathatatlan előretörés során 
felmentek a telekárak, az ingatlanokra viszont óriási kölcsönöket vettek fel. A bankok 
az általános optimizmus részeseként természetesen fizettek. A jelenlegi hasonló 
optimizmus bizonyítékaként elegendő, ha a 6. ábrán a kihelyezett bankhitelek állományát 
tekintjük át. Ha ismét meginog a világ gazdasága, újra várhatóak az alig 10 évvel korábbi 
fejlemények: a  válság kitörése után a telekárak a lezuhantak, a bankok nem tudtak 
mit kezdeni a jelzálogként náluk levő ingatlanokkal, a kihelyezett hitelek befulladtak. 
Az ingatlanok árának növekedésének oka nem volt más, mint a jól ismert befektetői 
mánia, amely „buborék” kialakulásáért felelős: az ár az egymásra rálicitálók miatt egyre 
jobban elszakad a ténylegesen remélhető jövőbeli hozamok diszkontált jelenértékétől. 
A történelem során ez nagyon sokszor és nem csak részvényekkel, pénzügyi aktívákkal, 
hanem vasúttársaságokkal vagy akár tulipánhagymákkal való kereskedés során is 
előfordult (Tarafás, 2001). Igaz azonban, hogy Magyarországon van jó viszonyítási alap, 
meddig nőhetnek az ingatlanárak; az Európai Unió kevésbé fejlett ill. hozzánk területileg 
közel elhelyezkedő országainak ingatlanárai alapján jól lehet következtetni, mekkora 
árnövekedést lehet, érdemes elfogadni.
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6. ábra: A háztartásoknak és vállalatoknak nyújtott bankhitelek alakulása (2000-2005)
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Forrás: MNB, Jelentés a pénzügyi stabilitásról, 2006.

A pénzügyi stabilitás szempontjából az elemzésre érdemes kockázatok nem állnak 
meg a devizakockázatoknál. A hitel- és partnerkockázat, illetve a működési kockázat, 
rendszerkockázat hasonló jelentőségű lehet a piaci kockázatokhoz, amelynek pusztán 
egyetlen eleme a devizaárfolyam kockázat. Kamat-, áru-, részvényárfolyam kockázat 
is jellemzi ezt. A bankrendszer egyik alapvető problémája a magas tőkeáttétel.9 A 
pénzügyi konglomerátumok tekintetében ez többszörös tőkeáttételt jelent, jelentős ún. 
„fertőzésveszélyt” rejt magában. Ezért lényeges, hogy pénzügyi csoportok ellenőrzés 
alá kevésbé rendelt tagjainál ne lehesse „elrejteni” kockázatokat. Ugyanis ez esetben 
a válság a csoport összes tagján „végigfuthat”, jelentős károkat eredményezve. A 
prudenciális előírások megkerülésére azért van jelentős esély, mert ezek csökkentik 
a pénzügyi közvetítőrendszer jövedelmezőségét, megkerülésük előnyöket jelenthet 
az éles nemzetközi versenyben. Ugyanakkor valamely kockázati elem bekövetkezése 
esetén dominóelven döntheti le a pénzügyi stabilitást, a koncentráció és a többszörös 
tőkeáttétel révén. Természetesen ez a helyzet nem csak úgy hat a pénzügyi stabilitásra, 
hogy az adott nagy jelentőségű csoport és partnerei kerülnek válságba, hanem a tőkepiac 
egészén keresztül is. Például az árfolyamok alakulásában is lecsapódhat. Mindez nem 
csak a bankokra, hanem a pénzügyi szektor szereplőire is igaz. A pénzügyi stabilitás 
vizsgálata mikro- és makroprudenciális elemzés segítségével történik.

 Mikroprudenciális indikátorok alatt az adott intézménytípusra vagy tevékenységre 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott óvatossági előírásokat értjük. (pl. 

9  Jelentése: milyen mértékben támaszkodik a gazdálkodó saját (tulajdonosok által rendelkezésre bocsá-
tott forrásokra, illetve az egyes években képződött, visszaforgatott tartalékokra) és milyen mértékben külső 
forrásokra (például rövid és hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, egyéb kötelezettségek).
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tőkemegfelelési szabályok, a portfolióminősítés és céltartalékképzés (illetve értékvesztés) 
szabályai, a befektetési és nagyhitel korlátok stb.)

A makroprudenciális indikátorok köre pedig mindazokat az adatokat és 
információkat tartalmazza, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy fel lehessen mérni 
és elemezni lehessen a pénzügyi rendszer egészének potenciális sebezhetőségét és a 
különböző kockázatokkal szembeni ellenálló képességét. A makroprudenciális elemzés 
lehetséges forrásai:

1. A mikropudenciális elemzés aggregált adatai:

A csoportosítás az indikátorok CAMELS módszer szerinti csoportosításával 
célszerű. Ezt a módszert használja az MNB is. Ezt a módszert az Egyesült Államok 
Betétbiztosítási Vállalata, annak ellenőrző szervezete dolgozta ki és használta. 
Sikeres alkalmazása révén terjedt el. Az ellenőrzésen, felügyeleti célokon kívül 
partnerminősítési célra is használható. Így a felügyeleti szerveken, hatóságokon 
kívül a hitelintézetek saját hitelezéseik optimális nagyságának meghatározására 
és piaci alapon működő minősítő társaságok is használják, sőt használatát már 
az egyes államháztartási alrendszerek számára is javasolják (Vigvári, 2003). 
A módszer alkalmas pénzügyi intézmények csoportjának, vagy egészének 
vizsgálatára is.

C- capital: tőkehelyzet vizsgálata

A-asset quality: eszközök minősége

M- management: a banki felsővezetés minősége és felkészültsége

E – earnings: jövedelmezőség

L – liquitity: likviditás

S – sensitivity to market risk: piaci kockázatoknak való kitettség vizsgálata

2. A makrogazdasági mutatórendszer a pénzügyi stabilitást alapvetően befolyásoló 
nemzetgazdasági aggregált makroadatok

3. piaci információk: kamatok, árfolyamok, az intézmények hitelminősítései stb.

4. kvalitatív, egyedi információk: az aggregált adatok mögött meghúzódó egyedi 
intézményi problémákra hívják fel a figyelmet

Legellentmondásosabb probléma a pénzügyi közvetítés mélységét mérő penetrációs 
ráta növekedése. A penetrációs ráta tekintetében a 2003-2005-ös időszakban a 
GDP nominális értékéhez viszonyítva gyorsuló ütemű növekedés, reálnagyságok 
figyelembevételével állandó ütemű, egyenletesnek mondható, de jelentős mértékű éves 
növekedést tapasztalhatunk és ez a helyzet a többi 2004-ben csatlakozott közép-európai 
ország tekintetében is. Egyértelműen a pénzügyi szféra befolyását növelő, kockázatot, 
kitettséget mérő tényező, amelynek növekedése egyben szükséges is. Az, hogy magas 
(a miénknek többszöröse nagyságú) penetrációs ráta egyben a gazdasági fejlettségről 
tanúskodik, megnyugtató tény, ugyanakkor az a kérdés merülhet fel, hogy nem utal e 
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ez egy globális szintű veszélyforrásra. Természetesen igen, ez a globalizáció ellenzői és 
a pénzügyi szféra méretnövekedésének ellenzői10 véleménye szerint a pénzügyi szféra 
„külön élete” a reálszféra mellett, komoly veszélyt rejt magában a gazdasági stabilitás 
tekintetében, mivel a reálfolyamatok zavartalansága esetén is előfordulhat elvben az, 
hogy a pénzügyi szféra zavara kikezdi a stabilitást. 

Igaz, napjainkra az ún. második generációs válságok ezt bizonyíthatják, ugyanakkor 
ezek mögött mélyen meghúzódó okok és folyamatok mégiscsak a reálszférára, súlyos 
egyensúlyhiányokra vezethetőek vissza – legalábbis a válság kialakulásának helyén, 
a fertőzés „gócpontjában”. Minden olyan esemény, amely az utóbbi évtizedekben 
rávilágított a szekuritizáció és a  globalizációs mellékhatások káros következményeire, 
azt bizonyítja, hogy a pénzügyi válságok kizárólag azokat az országokat érintették 
kevésbé károsan, amelyek képesek voltak a „bizalom légkörét” megteremteni, 
alátámasztani mindezt jó gazdasági mutatókkal. Ezért a penetrációs ráta növekedése 
Magyarországon csak akkor adna nyugalomra elegendő okot, ha párhuzamosan a 
makrogazdasági egyensúly és a mikroprudenciális környezet kérdése is megoldott 
kérdés lenne. Természetesen az euró bevezetése ilyen körülmények között  nagyon 
fontos, valamiféle garanciális elem lenne a számunkra, mivel az euróövezet az USA-hoz 
hasonló kedvező megítélésben részesül, sőt, pénzügyi válság kiindulópontja sosem volt. 
Azonban az addig való eljutás nehézkes, mivel a 22-es csapdájába kerülünk, önbeteljesítő 
hatások működnek. Kedvezőtlen környezetet teremt ugyanis, hogy nap mint nap 
szembesítenek minket. A probléma „felnagyul” azáltal, hogy a figyelem kereszttüzében 
kell jó mutatókat produkálnunk. A jó teljesítés kulcskategóriája mára a költségvetés, 
annak egyensúlya. Természetesen jó megoldásnak tűnik, hogy valahogy rövid távon 
teljesítjük a kritériumokat, későbbre halasztva egyébként megkerülhetetlenül fontos 
kiadásokat. Azonban egyáltalán nem biztos, hogy a csatlakozás után olyan kedvező 
elbírálásban részesülhetünk, mint a jelenlegi tagok ma. De: leépítheti-e Magyarország 
a szociális hálót anélkül, hogy munkát és megélhetést tudna adni az embereknek? 
Megfordítható-e a sorrend, a jólét ígérete kellő kompenzálást nyújt-e? A születések 
számának csökkenése nem tükrözi a társadalom jövőbe vetett hitét. A szocialista 
oldal folyamatos győzelme a külföldi sajtó számára egyértelműen azt jelzi – bár a jelek 
szerint kevésbé ismerjük ezt be – hogy az emberek a régmúlt szociális biztonságára 
vágynak és tulajdonképpen ehhez ragaszkodnak. A ma zajló folyamtoknak nincsen 
meg a társadalmi támogatottsága. Ez pedig súlyos nehézségeket jelenthet. Más utak 
választását teszi szükségessé, azonban ezek mindegyike több időt igényel.

A globalizáció oldaláról közelítő szempontok arra is rávilágítanak, hogy 
Magyarországon a penetrációs ráta növekedése csak a bizalom helyreállítása esetén 
nem okoz komoly kudarcokat. Ez a bizalom azonban számszerű eredményekhez kötött. 
A 2005-ös események bebizonyították, hogy minderre kreatív számítási módszerek 
alkalmazása nem járható út. „A költségvetési trükkök, elszámolás újítás miatt nem 
látni, hogy valójában mekkora is a baj Különös, nem túl előrevivő vita zajlik egy ideje 
közéletünkben a gazdasági helyzetről. Nem mintha nem lenne kellő indok az alapos 
helyzetelemzésre, hiszen a világgazdaságban, az Európai Unióban és magában a 

10  Pl. az értekezésben többször hivatkozott Paul Hellyer
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magyar nemzetgazdaságban fontos fejlemények zajlanak” (Bod, 2005). A penetrációs 
ráta növekedése bizonytalan – elsősorban makroegyensúlyi problémák esetén – 
környezetben mégsem nevezhető káros jelenségnek. A King–Levine szerzőpáros (1993) 
azt is megvizsgálta, hogy kimutatható-e valamilyen kapcsolat a pénzügyi fejlettségre 
vonatkozó mutatók kiinduló szintje és a következő időszak gazdasági növekedésének 
gyorsasága között. A rendelkezésükre álló adatok azt a hipotézist támasztották alá, 
hogy a pénzügyi közvetítés mélységének szintje igen jó előrejelzője a következő időszak 
gazdasági növekedésének. Amelyik ország pénzügyi közvetítőrendszere fejlettebb volt, 
az szignifikánsan erősebb gazdasági növekedést tudott felmutatni a következő 10–30 
évben. Az a megállapítás, hogy a pénzügyi rendszerek fejlettsége nemcsak korrelál 
a növekedéssel, de előrejelző ereje is van, már kérdésessé teszi azt, hogy csupán 
együttmozgást mutat a pénzügyi fejlettség és a növekedés, és felhívja a figyelmet a 
pénzügyi rendszer növekedést vezérlő képességére. Tehát a növekedés előfeltételei, sőt 
fokozói közé tartozik. 

A hitelezéssel foglalkozó pénzügyi intézmények (tulajdonképpen a bankok) 
egyértelműen prociklikus jellemzőket hordoznak. Amikor visszaesés, recesszió 
időszaka elé néz a gazdaság, a piaci várakozások borúlátóbbak. A bankok „túlzottan 
óvatossá” válnak, mivel bizonyos információs aszimmetria lép fel, azoknak a 
vállalkozásoknak sem nyújtanak hitelt, amelyek problémamentesen finanszírozhatóak 
lennének. Ezzel hozzásegítik a gazdaságot a jövőbeli válsághoz, egyfajta önbeteljesítő 
hatásként. Fellendülőben azonban a hitelezés a reneszánszát éli, nagy lendületet adva 
ezzel a beinduló konjunktúrális folyamatoknak. Az eszközárakat az eszközök által 
termelt jövőbeli jövedelmek jelenértékeként határozhatjuk meg. A növekvő eszközárak 
tehát növekvő jövőbeli jövedelmeket tükröznek, amiért érdemes több hitelt felvenni 
(megnő a hitelkereslet). A hitelkínálat is emelkedik, mert a nagyobb eszközárak 
magasabb hitelkihelyezést tesznek lehetővé. A hitelt felvenni akarók így kedvezőbb 
helyzetbe kerülnek. Ugyanakkor megítélésük is kedvezőbb lesz, hiszen a nagyobb 
jövedelem és cash flow várakozásokból elsősorban az következik, hogy a kölcsönvevők 
könnyebben lesznek képesek a hitelszolgálatra és - visszafizetésre. Ugyanakkor valóban 
igaz, hogy recesszió esetén a nemfizetések száma arányában jóval magasabb. Néhány 
szerző (Fisher) a leszállóág okát abban látja, hogy a fellendülés érett szakaszában a 
bankok elveszíthetik a kellő kontrollt, a verseny hevében egyre több és több olyan hitelt 
nyújtanak, amelyek majd nem térülnek meg: innen a következő időszak óvatossága, 
amely egy adósság-depresszió-defláció spirállal jellemezhető. Azonban prudens 
működés mellett jellemezheti-e a bankokat ilyen rövidlátás? 

Basel II. a világ minden pénzintézete számára komoly kihívás. 2007-től valamennyi 
nemzetközileg működő banknak alkalmaznia kell. A baseli ajánlások megváltoztatják 
a tőkemegfelelési számításokat, lehetőségeket teremtve egészen új és komoly gazdasági 
következményekkel járó eljárások bevezetésére is. A működési kockázatok számbavételi 
kötelezettsége, mint új elem, korábban nem gyakorolt feladatok elvégzésére késztetik a 
bankokat. Az ajánlások a működési kockázatok kezelésének teljesen új szintjét várják 
el. A felügyeleti ellenőrzés kiterjesztésén keresztül a pénzintézetek kontrolláltabb 
működését és az adatok nyilvánosságra hozatalának előírásával a működés piac 
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számára áttekinthetőbbé tételét célozzák meg. Kérdés, hogy valóban a prociklikusság 
ellen hatnak-e? 

4.4. Tendenciák hosszú távon

Az EKB Alapokmánya szerint a seigniorage jövedelmet annak arányában kell elosztani, 
amilyen arányban az egyes országok nemzeti bankjai az EKB alaptőkéjéhez hozzájárultak. 
A hozzájárulás 50%-ban az egyes országok népességének arányától, s 50%-ban a GDP 
arányától függ. Az euróövezethez újonnan csatlakozó országok seigniorage jövedelme  
akár növekedhet is a csatlakozás után. Jelenleg, amikor a pénzkibocsátás a jegybankok 
monopóliuma, a seigniorage az a jövedelem, amely a pénzkibocsátás monopóliumából 
származik és a monopóliumból, hogy a jegybank előírhatja a kereskedelmi bankoknak 
betétek tartását a központi bankban. Több definíciója létezik. A kilencvenes évekig a 
legelterjedtebb definíció a monetáris seigniorage (Erdős, 1997), amely a monetáris bázis 
növekménye egy meghatározott időszak, általában egy év alatt. E definíció szerint a 
monetáris bázis növekménye a központi bank (vagy az állam) nyereségének tekinthető, 
a monetáris bázis létrehozása költségeinek, tehát a kereskedelmi bankoknak fizetett 
kamat, a bankjegynyomtatás és a bankjegykibocsátás, az elhasználódott bankjegyek 
cseréje költségeinek levonása után. E definícióból következően a monetáris bázis 
csökkenése esetén a jegybanknak vesztesége keletkezik. Ez a definíció nem felel meg 
a jelenleg elfogadott általános számviteli szabályoknak, mert ezek a monetáris bázist 
kötelezettségvállalásnak tekintik. A kötelezettségvállalás növekedése természetesen 
nem tekinthető nyereségnek (Fisher, 1980). 

Az euróövezethez való csatlakozás után a nemzeti bankjegyeket kicserélik 
euró bankjegyekre. Ezt a folyamatot úgy is tekinthetjük, hogy a központi bank 
euróban kifizeti az eddig nemzeti valutában tartott monetáris bázist a lakosságnak, 
a vállalatoknak és a kereskedelmi bankoknak. Ez is bizonyítja, hogy a monetáris 
bázist kötelezettségvállalásnak kell tekintenünk. Szélesebb értelemben a monetáris 
seigniorage-t akkor tekinthetnénk nyereségnek, ha a monetáris bázis nem piacképes, 
a piacinál alacsonyabb kamatozású, vagy kamatmentes államadósságnak a 
költségvetéstől a jegybank által történt megvásárlása révén növekedne. Ez azonban 
nem valósulhat meg az EU tagállamaiban, s ezen belül a vizsgált országokban, mivel 
a jegybanktörvények ezekben az országokban tiltják, hogy a jegybank a költségvetést 
közvetlenül finanszírozza. 

A szóban forgó országok seigniorage-jövedelmét vizsgáló irodalom által leírt 
seigniorage-t azonban a fiskális seigniorage definícióval lehet leírni, amely a jegybank 
mérlegében a pénzteremtés révén keletkezett eszközök hozama a pénzteremtéssel 
kapcsolatos költségek levonása után. A monetáris seigniorage-nak még mindig van 
jelentősége azokban az országokban, amelyekben az adóbehajtás nem hatékony, s a 
tőkepiac fejletlen. Ezen országok kormányai rákényszerülnek arra, hogy a monetáris 
bázis növelésével, a bankópréssel finanszírozzák a kormányzati kiadásokat. Csak 
politikai instabilitás, a demokrácia hiánya, a nagy szociális különbségek is növelik a 
monetáris seigniorage-t.  A két, különbözőképpen definiált seigniorage-fogalom között 
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van kapcsolat. Ha ugyanis magasabb az infláció, (de nem ér el olyan magas szintet, 
hogy a gazdaság szereplői elfordulnának a hazai pénztől,) a monetáris bázis általában 
gyorsabban nő, s a monetáris bázisnak megfelelő jegybanki eszközök nominális hozama 
is magasabb. Ugyanez fordítva is igaz. 

A Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) a seigniorage és a monetáris 
jövedelem (monetary income) fogalmát szinonimaként használja, a monetáris 
jövedelem használata gyakoribb. A KBER és az Európai Központi Bank (EKB) 
alapokmánya szerint a monetáris jövedelem “az a jövedelem, amely nemzeti központi 
bankokban a KBER monetáris politikai feladatai végrehajtása során keletkezik.” Ez a 
definíció szoros kapcsolatban áll a fiskális seigniorage-zsal, mivel a pénzkibocsátás és 
annak megkövetelése, hogy a kereskedelmi bankok tartalékot tartsanak a jegybanknál, 
monetáris politikai feladat. Van azonban egy lényeges különbség. Monetáris politikai 
feladat lehet a sterilizáció, amely olykor igen költséges, és a devizapiaci intervenció 
is, amely, ha sikeres, végső soron nyereségesnek is bizonyulhat. A vizsgált országok 
többségében általában a nagy külföldi tőkebeáramlás következtében sterilizációra kerül 
sor, amely esetenként jelentős költséggel jár. 

Ha az EKB alapokmánya definíciójából indulunk ki, akkor sem tekinthetjük a 
seigniorage-t és a monetáris jövedelmet szinonimának. A seigniorage csak a monetáris 
jövedelem része. Eszerint a seigniorage-t csak a kötelező tartalékra fizetett kamat, a 
bankjegyek nyomtatási költsége az érmék verési költsége csökkenti, feltéve, hogy az 
érméket a jegybank bocsátja ki. Ennek megfelelően a seigniorage-nak pozitívnak kell 
lennie, kivéve az olyan eseteket, amikor például a monetáris bázis, vagy annak jelentős 
része deviza vásárlása következtében jött létre, s a hazai valuta felértékelődése nagyobb, 
mint a devizaeszközök hozama. A monetáris politika alkalmazásának eszközei 
növelhetik és csökkenthetik is a jegybank nyereségét, amely így jelentősen eltérhet a 
seigniorage-tól. 

Más kérdés, hogy mennyire költségesek az egyes országok központi bankjai 
által választott monetáris politikák. Nyilvánvalóan, a központi bankok első sorban 
nyereségüket (így többek között a seigniorage-ból származó nyereségüket) és tartalékaikat 
használják fel a monetáris politika vitelével kapcsolatos költségek fedezésére, de ha ezek 
nem elégségesek, a kormányok szubvencionálják a jegybankot. Ha a monetáris politika 
vitelével kapcsolatos intervenció végül nyereségesnek bizonyul, az ebből származó 
jövedelem nem része a seigniorage-nak. E definíció alkalmazása mellett is indokolt 
lehet azonban az intervenciók bevonása. A devizaárfolyam-változásoknak nagy hatása 
van a seigniorage-ra a csatlakozó országokban: a devizaeszközöknek nagyobb a súlya 
a jegybank mérlegében, mint a devizaforrásoknak, ezért a felértékelődés csökkenti, 
a leértékelődés növeli a seigniorage-t. Az intervenciók általában a felértékelődést 
csökkentik, ezért az intervenciók hiánya csökkentené a seigniorage-t. A jegybanknak 
lehet olyan nyeresége is, amely nem része a seigniorage-nak vagy a monetáris 
jövedelemnek. Ez olyan tartalékok kezeléséből keletkezhet, amelyek nem a monetáris 
bázis kibocsátásával jöttek létre, vagy olyan szolgáltatásokból, amelyet a jegybank a 
kereskedelemi bankoknak, az államnak vagy az állampolgároknak végez.
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A függelékben található táblázatok viszonyításos értékeket közölnek a seigniorage 
nagyságáról az egyes országokban.  Tehát a korábbi becslés s seigniorage-ra nagyon 
óvatos, hiszen a táblázatokból a seigniorage növekedése adódik. Azonban a felső 
táblázatból látható, hogy a magasabb inflációjú országok seigniorage jövedelme általában 
magasabb. A seigniorage jövedelmeink tehát akkor is nagymértékben csökkennek, ha 
a jegybank dezinflációs programja sikeres. Tehát a seigniorage alacsonyabb mértéke 
akkor is természetes lenne, ha nem lépnénk az euróövezetbe, hanem a forint válna 
stabilabb valutává, ami mindenképpen kívánatos fejlemény lenne ez utóbbi esetben.. 
Így ezt a veszteséget semmiképpen nem lehet az euró számlájára írni, a költségek között 
feltüntetni. Így hozzávetőlegesen 230.000 millió forintot nyugodtan hozzáírhatunk a 
korábban kiszámolt haszon-költség összeghez.

Nem csak az EU oldaláról érkeznek felénk a különböző pénzügyi kihívások. A 
globális problémák ugyanúgy kihívást támasztanak, ilyen például az ún. „második 
generációs” pénzügyi válságok megjelenése, vagy a népesség elöregedéséből származó, 
egyelőre megoldást még nem nyert kedvezőtlen folyamatok gazdasági, pénzügyi 
vetülete. Az eddigiekhez szorosan kapcsolódik annyiban, hogy eddigi nyugdíjreform 
lépéseink egy része látszólagos megoldást nyújt. Csak az utóbbi időben növekedett meg 
jól láthatóan az öngondoskodásra épülő rendszer felfutása, erre való hivatkozásaink 
azonban nem feltétlenül azt jelentik, hogy nálunk már általánossá vált. Az útkeresés 
aktív szakaszában vagyunk, ebben a fejlett országok egy része is így van, de mondhatjuk, 
hogy nálunk a nyugdíjreform igazán most kezd kialakulni, formálódni, de még 
mindig képlékeny. Ennél az EU országainak többsége előbbre jár. Természetesen 
innen még 30-40 év az, míg a nyugdíjat a mai járulékfizetők igénybe veszik, tehát 
átalakul a nyugdíjrendszer. A baj az, hogy szabaddá téve a pillérek megválasztásának 
lehetőségét, nehéz eldönteni, pontosan milyen kiesésre számíthat a költségvetés az 
évek során, hozzájönnek ehhez az adókedvezmények, mint további bevételkiesés. A 
Pénztárak Garanciaalapjának működtetési költségei is relatíve magasak lehetnek. 
Eközben a közeljövőben nyugdíjba vonuló „baby-boom” generáció még nem lépett 
magánnyugdíjpénztárba, nyugdíjuk kifizetése az állami szektort terheli. Ez óriási terhet 
jelent az államháztartás számára úgy, hogy megnyugtató választ a jövő nehézségeire 
nem tud adni. Az állam nem képes finanszírozni a „Ratkó-korszak” gyermekeinek 
nyugdíját az ez után következő nemzedékek járulékbefizetéseiből finanszírozni, 
legalábbis 3%-os deficit/GDP arány mellett nem. Az önkéntes pénztári befizetés csak 
kiegészítő jellegű, a még friss negyedik pillér úgyszintén. Nem kötelező, de lehetővé 
kell tenni, hogy nyugdíjas korában megtartsa korábbi életminőségét. Az államnak 
szinte kötelező támogatni ezt, – adókedvezménnyel teszi. Mindeközben sokan csak az 
adókedvezmények igénybevétele céljából lépnek be, a minimális tíz év után kilépnek 
és viszik a pénzt – igaz, hosszú távon takarékoskodtak, növelve a hazai megtakarítások 
alacsony szintjét, de ez azért nem téveszthető össze a nyugdíj-előtakarékossággal, ami a 
fő cél lehetne (Augusztinovics, 2007). 

Számunkra a nyugdíjrendszer problémája a legnagyobb, hosszú távú, a pénzügyi 
stabilitás szempontjából legégetőbb stabilitási probléma, társadalmi következményei, a 
szociális feszültségek kirobbánásának valószínűsége nagy. Egy, a Deloitte által 2006-ban 
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kiadott tanulmány szerint valamennyi nyugdíjakat és munkaerőpacot érintő probléma 
súlyos feszültségek forrása lehet, kiéleződhetnek a társadalmi csoportok és nemzetek 
közötti ellentétek. Olyan mértékű munkarerő-differenciálódás az, amiről a Deloitte 
mint várható válságjelenségről ír, aminek semmi köze az általános munkaerőhiányhoz. 
Hiszen nem arról van szó, hogy a keresőkorú népesség számának csökkenése megoldást 
jelent a munkanélküliségi problémákra. Egyre több szakértő ért egyet azzal, hogy a 
foglalkoztatás színvonala tovább fog csökkenni.  Ez európai tendencia és a közép-
európai országok nem valószínű, hogy kivételek lesznek. Kérdés, hogy egy általános 
elégedetlenség hogyan befolyásolja az EU-t, vagy akár az euró-övezet fennmaradását. 
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5. JAVASLATOK, EREDMÉNYEK

5.1.Európai Unió

1.  A monetáris önállóság megőrzésének sokféle indoka lehet, ugyanakkor ha gazdasági 
eszközökkel mérhető, számszerűsíthető szempontokat vesszük figyelembe, akkor 
az euróövezethez való csatlakozásnak egyelőre a belépők nettó nyertesei. Persze, 
az optimális méret elérése után ez a helyzet változhat, mert a közgazdasági 
elméletek egyik alaptétele, a Pareto-optimum elve szerint addig érdemes bővíteni 
a valutaövezetet, míg ez nem jár a bentlévők hasznának csökkenésével, tehát addig 
a szintig, ameddig nincsenek a tagfelvételnek vesztesei. E pont létezését azonban 
sokan cáfolják, egyetlen világ-valuta víziójáról beszélnek és valamiféle versenyről, 
ami várhatóan a dollár és az euró között fog eldőlni. Az a véleményem, hogy ezen 
elképzelés legfeljebb csak a nagyon távoli, még beláthatatlan jövő része lehet és 
jelenlegi körülmények között meglehetősen utópisztikus elképzelés.

2.  A hasznok és költségek becslésekor ugyanakkor körültekintőnek kell lenni, mert a 
költség-haszon számítások során jól bevált és alkalmazott eszközök  makroszinten 
csak sokkal nagyobb hibasávok között határozhatók meg. Nem csak a jelenérték 
számítás, vagy az alkalmazott referenciaértékek, a figyelembe vett időtartam 
meghatározása nehézkesebb makro- illetve nemzetközi szinten, hanem azzal is 
számolni kell, hogy már a bevételek és költségek meghatározásában sincs a terület 
szakértői között egyetértés: például a seigniorage jövedelem csökken, vagy nő? 
Költségként, vagy haszonként kell kezelnünk a különbözetet? Egyes szakértők 
veszteséget, míg mások hasznot mutattak ki Magyarország számára.  Saját 
számításaim szerint Magyarországon a realizálható seigniorage jövedelem nem 
csökken, szemben az MNB ismert műhelytanulmányával. A számítások során 6 
évre kapott számított elmaradt haszon még a költségvetés egy éves deficitjét sem 
fedezi jelenértéken. Így észre kell vennünk, hogy az ilyen kalkulációk jelentősége 
egyébként is jóval marginálisabb, mint az a köztudatban él, az igazi haszon a nem 
számszerűsíthető előnyökben van. Ilyen nem, vagy nehezen számszerűsíthető előny 
a stabilitás növekedése, a biztonság, amelyet egy pénzügyi integráció tud nyújtani egy 
kis, gazdasági leszakadástól fenyegetett országnak a globalizáció versenyhelyzetet 
erősítő nyomása alatt.

3. Valutauniók a történelem során nagy számban jöttek edddig létre a világban. 
Pontosan ilyen menetrenddel és feltételrendszerrel, mint az Európai Monetáris 
Unió, még sohasem. Méreteiben leginkább az Egyesült Államok szolgálhat az 
összehasonlítás alapjául. Azonban nagy bizonytalanságot rejt magában, ha az 
Európai Unió erre a mintára hagyatkozik. Ugyanis az Egyesült Államok létrejötte 
teljesen más forgatókönyvet követett. Aggályos és megkérdőjelezendő, hogy a fiskális 
politikák egységesítése nélkül működhet-e a összehangolt, egységes monetáris 
politika. A két politika ma független a fejlett országokban, mégis amikor nemzeti 
gazdaságpolitikával foglalkozunk, a monetáris politikát valamilyen szinten a fiskális 
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politika alá rendeljük. Talán ezért jelenik meg több helyütt a kétség, hogy a közös 
fiskális politika nem képez-e alapot a közös monetáris politikához? Erre a kérdésre 
az a válasz, hogy láthatólag van igény és tendencia is arra vonatkozóan, amely a 
fiskális politikák szorosabb együttműködésére, összhangjára, ellenőrzésére irányul. 

4.  Az egyik szigorú törekvés a fiskális politikák összehangolására a Stabilitási és 
Növekedési Paktum (SNP) is, amely az államháztartási fegyelem betartatásának 
garanciáját igyekszik biztosítani. Célja költségvetési oldalról támogatni az EKB 
(Európai Központi Bank) monetáris politikáját.  Sajnos, eddig betartása és 
betartatása körül sok kétely merült fel. Az SNP vizsgálata arra a következtetésre 
vezet, hogy ez a helyzet nem egyszerűen a tagországok fegyelmezetlenségének 
tudható be. Véleményem és mások elemzései szerint is hangsúlyozott tényezők 
szerint az SNP ma nem felel meg funkciójának. Jelentős módosításokat igényelne, 
hogy komolyabban vegyék követelményeit. Rugalmasabbnak kellene lennie, 
részint a tagországok sajátosságainak figyelembe vételével, részint az idő múlásával 
bekövetkező gyors változásokra való érzékenység tekintetében.

5.  Az Optimális Valutaövezetek Elméletének (OCA) vizsgálata e téma esetében 
megkerülhetetlen. E tekintetben igazoltam, hogy sok más korábbi munkával 
egyetértve, a valutaövezet nem optimális a munkaerőmobilitás kérdését tekintve, 
de az aszimmetrikus sokkok tekintetében biztonságban vagyunk; ez ugyanis a 
specializáció függvénye, mi pedig a legújabb adatok felhasználásával általam számított 
specializációs index szerint közelebb kerültünk az Európai Unió specializáltsági 
szintjéhez, mint néhány évvel ezelőtti számításaimban azt megmutattam. Mivel az 
adatok forrása ugyanaz, a felhasználás módja sem változott, ebből következik, hogy 
az index néhány év alatt képes kimutatható (igaz néhány %-os) változás. Hosszabb 
időszak alatt természetesen ezek a tendenciák átalakulhatnak. A közeledés 
ugyanakkor számomra meglepő és kifejezetten rossz tendencia. Ahhoz ugyanis, 
hogy Magyarország az Európai Unió teljes jogú és hasznos tagja legyen, meg kell 
találnia helyét. Ahhoz, hogy megálljon a saját lábán, meg kell találnia azokat a 
területeket, amelyekben komparatív előnnyel rendelkezik. A komparatív előnyök 
kihasználása pedig specializálódáshoz vezet. Ha azonban az elképzeléseimnek 
megfelelően alakulna Magyarországon és a többi tagországban a specializáció, 
akkor idővel felerősödne az aszimmetrikus sokk-veszély. Mindeközben persze 
biztosan hatékonyan érvényesül az EU törekvése (okatáson, intézményrendszeren, 
propagandán) keresztül és emiatt a munkaerőmobilitás javul. Így feltételezésem 
szerint a nem is olyan távoli jövőben közeledésnek kell bekövetkeznie a jóval 
specializáltabb és tényezőáramlásban rugalmas Egyesült Államok OCA jellemzőihez.

5.2. Magyarország

1. Magyarország veszélyeztetett a pénzügyi stabilitás szempontjából. Okai  a 
múltban és közelmúltban elhibázott gazdaságpolitika, a pénzügyi szektor  gyors 
liberalizációja és a rohamosan fejlődő szabályozási környezetet próbára tevő módon 
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kiéleződő pénzpiaci verseny, a többé-kevésbé helytelenül megválasztott árfolyam 
mechanizmus.

2. A magyar gazdaság teljesítménye gyenge, a makromutatóink mindegyike 
egyértelműen jelzi a gazdaság megtorpanását, visszaesését. Mintegy javaslatként 
fogalmazom meg, hogy az intézkedések kommunikálása során nyerjen teret annak 
hangsúlyozása, hogy milyen belső, nemzeti érdekek indokolják a döntéseket, 
ahelyett, hogy milyen külső kényszer hatására cselekszünk. Ugyanis ez még azt is 
feledteti, hogy a mai „külső kényszer” szemben a rendszerváltozás előtti negyven 
év kényszereivel, legalábbis a megvizsgált, makromutatók javítására vonatkozó 
törekvések esetében nem áll ellentétben, hanem megegyezik saját, jól felfogott 
érdekeinkkel. Foglalkozom azzal is, hogy napjainkban a költségvetési hiány kérdése 
milyen okok miatt és hogyan nyert elsőbbséget minden más makroökonómiai 
mutatóval szemben, (nem csak Magyarországon) és ennek milyen torzító hatásai 
léphetnek fel.

3. Újszerű következtetésnek szántam annak a vizsgálódásnak az eredményét, hogy 
hogyan hat vissza a folyamatos szembesítés, kritika az ország teljeítőképességére 
és a morálra, amely a „csatlakozás érdekében” hozott áldozatokat realizálja. A 
tanulmányozott szempontok alapján erős kritikát fogalmazok meg az euróövezet 
bővítési politikájával szemben. Jelentős szerepe van az EU, illetve GMU (Gazdasági 
és Monetáris Unió) magatartásának arra, hogy a később csatlakozott országok nem, 
vagy csak részben képesek teljesíteni az euróövezethez való csatlakozás kritériumait 
és ezen országok jó részében tartós és jelentős makrogazdasági egyensúlytalanságok 
a jellemzőek. Hiszen Magyarország erős függést alakított ki a külföldi befektetőktől, 
ami tanácsadói, részben az Európai Unió érdeme. Sikertelen teljesítményének 
állandó napirenden tartása és nyilvános negatív megítélése nem ösztönző és nem 
csak „pszichés” okokból. A gazdasági teljesítményünkre vonatkozó értékítélet 
fokozza a Magyarországot fenyegető pénzügyi válság bekövetkezésének lehetőségét, 
emiatt újabb és újabb megelőző lépésekre van szükség. Ez áldozatokkal jár. Az 
áldozatok hatására Magyarország helyzet romlik, esélye csökken és nem azokra a 
feladatokra összpontosít, amelyeknek teljesítése az EU elvárása és Magyarország 
érdeke.

4. A magyar pénzügyi szektor megítélése kettős. A rendszerváltást követő 
bankkonszolidációk óta rövid idő alatt kiépültek a piacgazdaság intézményi 
tényezői, az eszközök és tudás, gyakorlat a nyugati gazdaságokból való átvétele 
révén. A rendszerváltás időszakában azonban akkor a magyar vállalati, vállalkozói 
szektor hiteleinek visszafizetése ütközött akadályba. A háztartások jelentős 
megtakarításai azonban finanszírozták a vállalkozások és az állam  hiányait. 
Ma viszont a háztartások nettó hitelfelvevők, eladósodásuk mértéke kritikus. 
Átlagosan minden háztartás elköltött 100 Ft-jából 30 Ft az adósság. A hitelezési 
válság terjedése és a szabályozás ismereteinek és eszközeinek gazdagodása közti 
ellentmondást a versenyhelyzet erősödésével lehet magyarázni. Ha a hatóság nem 
akarja saját kereskedelmi bankjainkat háttérbe szorítani a nemzetközi versenyben, 
hagy lehetőséget arra, hogy a kereskedelmi bankok esetleg az átlagosnál nagyobb 
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kockázatot vállaljanak. Kérdés, hogy a háztartások tömeges „bedőlése” esetén mi 
történik, mennyire nyer teret a moral hazard. 

5. A devizakitettség túl gyors megnövekedése mindkét szektor hitelezésében, megjelenik 
mint probléma. A penetrációs ráta javulása azonban pozitív fejlemény. A Bázel 
II.-t azért vizsgálom, hogy bemutassam, milyen kifinomult eszközei vannak ma a 
banki szabályozásnak és mennyire üdvözlendő szabályok nemzetközi bevezetése, 
amely így nem olyan eszköz, amely egyetlen ország bankjainak lehetőségét fékezi 
a versenyben, hanem egyrészt korszerű, másrészt a versenytársakra épp úgy 
kiterjesztett eszköz.

6.  Az árfolyamrezsim elhibázottsága a pénzügyi stabilitás instabilitásának előidézője 
lehet. Számos tanulmány szerint nem lehetséges és nem célszerű akár az 
árfolyamrendszert, akár a gazdaságpolitika egyéb elemeit változtatni az euróövezeti 
csatlakozásig, hiszen a változtatások során nagy a betanulási idő és átmeneti 
veszteségekkel jár. A 2006-os év fejleményei, az euróövezeti tagság távoli jövőbe 
tolódása azonban azt bizonyítja, hogy a rosszul működő rendszerek korrigálásán 
el kell gondolkodni, mert nem csak hogy távolabb visz a várt eredményektől, 
hanem negatív hatásai fokozatosan, késleltetve bontakoznak ki. Ha a 2003-as forint 
felértékelődés hatásait a fizetési mérleg egyensúly mai állapotával vetjük össze, 
tulajdonképpen a klasszikus J görbe hatást ismerhetjük fel. 

7. Véleményem szerint a megvalósítható valuta- és devizárfolyamrendszerek sorából 
a rögzített árfolyamrendszert kizárhatjuk, mert a mai makrogazdasági környezet 
nem teremti meg a bevezetésének és fenntartásának lehetőségét. Nem azt állítom, 
hogy hívei tévednek, csak hogy ez alatt a rövid idő alatt, amióta az ő publikációik 
nyilvánosságot nyertek, számos olyan esemény történt, amely ma már helytelen 
lépésként tünteti fel ennek a lehetőségnek a realizálását.

8. Az árfolyamrendszer megváltoztatásának kérdésében a legfőbb probléma nem az volt, 
hogy hogyan változtassuk meg, hanem az, hogy megváltoztassuk-e. A betanulási 
idő, a rövid időre való átállás hasznainak és költségvonzatának az aránytalansága 
ma már kevésbé indokolta a változtatást, mint korábban. 2006-ban és 2007-ben a 
társadalmi elégedetlenség megnyilvánulásai, gazdasági és politikai értelemben vett 
instabilitás és hazánk az Európai Unióval való rossz tárgyalási pozíciója miatt, rossz 
a megítélést eredményezett a külföldi befektetők, hitelezők körében, és nem lett 
volna helyes nagy mértékű változtatásokat eszközölni az árfolyamrezsim területén, 
mert nem kockáztathattuk, hogy esetleg megzavarjuk a piacot. A 2008-as év elején 
azonban már úgy ítélték meg a Magyar Nemzeti Bank és a kormány szakértői, hogy 
elérkezett az idő az árfolyamsávok eltörlésére; az ok az infláció kordában tartása. 
Így is számtalan kérdést vet fel a szabad lebegtetés jövője. A piaci mechanizmusok 
korlátlan érvényesülése versenyképesség javulást követel meg hazánkban, számos 
területen. Ellenkező esetben visszájára fordulhat a szándék; a forint nem erősödik, 
hanem gyengül. A korlátok nélkül csökkenő forint árfolyam katasztrofális hatással 
lehet az euró bevezetésekor megtakarításainkra – gondoljunk csak az egyébként 
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is kritikus nyugdíjkérdésre - és ezt sajnos nem ellensúlyozza a hitelek eurósítása, 
hiszen hitelállományunk nagyobb része nem forint-, hanem devizahitel. 

9. Észre kell vennünk, hogy a bizonyos pénzfunkciók tekintetében az átmeneti 
időszakban az euró használata erősödik. Erre a jelenségre ma nem pusztán jelek 
utalnak. A spontán eurorizáció kérdése nem túl széles körben elemzett a magyar 
szakirodalomban, de az Európai Uniós írások körében sem. Véleményem szerint át 
kell tekinteni a részleges dollárhasználatról szóló szakirodalmat, mert az átmeneti 
időszakban ezen tanulmányok következtetései hasznunkra lehetnek.

10. Egy IMF tanulmányt elemeztem e kérdéskörben, amely Chile részleges 
dollarizációjáról szólt. A tanulmány fő következtetése az, hogy a folyamatot 
a kormány erősíteni és gyengíteni képes. Az erősítés nem azonos a hivatalos 
bevezetéssel. Az euró használat előnyeit már az átmeneti időszakban elérhetjük 
ennek segítségével. A pénzügyi intézményeknek (a devizakitettség miatt) de a 
vállalatoknak is érdekük lenne a mérlegek szimmetriája, a különböző pénzügyi 
eszközök és források valutanem-összetételének közeledése. Pénzügyi stabilitásunkat 
e tekintetben mindenképpen javítaná. A kormányzat akár odáig is mehetne, 
szerződései megsértése nélkül, hogy lehetővé tenné az euróban való adózást, így 
több szereplő bevételi forrása, többek között a munkabér eurósítása is elképzelhető 
lenne. Az áruforgalom területén minimális nehézséggel oldható meg a változás és a 
lakosság devizahitel állományának kockázata is csökkenne.

11. Akár megtörténnek fentebb jelzett változások, akár nem, az euró spontán térnyerése 
valószínű. Alain Ize és Eric Parrado tanulmánya alapján az új helyzet leírására, 
elemzésére alkalmas makromodellt készíthetünk. Segítségével becsülhetővé válik 
az üzleticiklus-volatilitás is haszna és költsége. (Az elemzők mai álláspontja szerint 
nem becsülhető.) Az optimális monetáris politika vagy a  bérindexálás kérdésköre 
fontossá válhat számunkra az elkövetkező években. 

12. Lényeges kérdés a seigniorage-jövedelem nagyságrendje. A seigniorage jövedelem 
növekedése valószínű, de a különbözőelemzők egymástól eltérőnek tételezik fel. 
Kutatásaim szerint: akár növekszik, akár csökken Magyarország bevételei között 
a seigniorage-bevétel, az seigniorage inflációval való korrelációja miatt nem 
indokolt –legalábbis teljes egészében - belevenni a csatlakozás költségei közé. 
Hiszen az euróövezeti csatlakozástól függetlenül törekszünk - az MNB elsődleges 
célkitűzéseként – a gyors dezinflációra.

5.3. Újszerű javaslatok és eredmények

1. Az Optimális Valutaövezet Elmélethez kapcsolódó specializációs index számítás, 
korábbi számításokkal összehasonlítva megmutatja, hogy a számítások eredményeit 
folyamatosan felül kell vizsgálni, mert a változások e tekintetben is viszonylag 
gyorsak.  A specializáció tendenciája azzal a következménnyel jár,  hogy habár az 
Egyesült Államokkal való összehasonlítás most nagy különbségeket mutat, de az 
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eurózóna gazdasági szerkezete és jellemzői viszonylag gyorsan közeledni fognak az 
Egyesült Államokéhoz.

2.  A Stabilitási és Növekedési Paktum jelentős módosításokat igényel, komolyabban 
kellene venni követelményeit. Rugalmasabbnak kellene lennie, részint a tagországok 
sajátosságainak figyelembe vételével, részint az idő múlásával bekövetkező gyors 
változásokra való érzékenység tekintetében.

3.  A Gazdasági és Monetáris Unióval kapcsolatos kritika az összefüggések teljes 
feltérképezése után került előtérbe. A jól felismerhető tendenciák egyfajta 
önbeteljesítő hatást mutatnak. Önbeteljesítő jóslatként önmaguk képesek „eltolni” 
a közös valuta bevezetésének tényleges időpontját. Elegendő itt arra gondolni, 
hogy a felboruló konvergenciapálya, vagy önmagában az alapvető makromutatók 
romlására vonatkozó várakozások felerősödése miatt meginduló tőkekiáramlás 
komoly nyomás alá helyezheti, illetve akár leértékelődésre is kényszerítheti a 
nemzeti valutát, ami könnyen meghiúsíthatja az árfolyamra, az inflációra, illetve a 
kamatlábakra vonatkozó kritériumok teljesítését.

4.  A Gazdasági és Monetáris Unióba történő belépés feltételeinek teljesítése saját, jól 
felfogott nemzeti érdekkel is magyarázható. Az instabil, változó környezet nem 
teszi lehetővé a halogatást. Felmerül azonban az igény, hogy a teljesítményjavítás 
ne külső kényszer formájában jelenjen meg, hanem belső igényként tudatosuljon, és 
alakítói részéről így kerüljön interpretálásra a gazdaságpolitika. Ez talán elősegítené 
a programok társadalmi elfogadottságán keresztül hatékonyságuk javulását. Ez 
általam megfogalmazott javaslatként is értelmezhető.  

5.  A stratégia hiánya hosszú távon is rendkívül károsan hat a makrogazdasági 
folyamatokra. A Gazdasági és Monetáris Unióba való belépés követelménye, de 
a fenntartható növekedés kritériuma is szükségessé teszi a gazdasági stratégiai 
megalkotását. A fenntartható növekedési pályára való ráállásunk azonban 
automatikusan biztosítja a felvételt az euróövezetbe is; fel kell ismerni, az Európai 
Unió vezető hatalmainak makromutatók megfelelésének igénye, követelménye 
végső soron erre irányul, nem a mutatók rövid távon kikényszerített számszerű 
nagyságára.

6.  Számos tanulmány szerint nem célszerű akár az árfolyamrendszert, akár a 
gazdaságpolitika egyéb elemeit változtatni az euróövezeti csatlakozásig, hiszen a 
változtatások során nagy a betanulási idő és ez átmeneti veszteségekkel jár. Ennek 
ellenére 2008. február 25-én a Monetáris Tanács az árfolyamsáv eltörlése mellett 
döntött, az inflációs folyamatok fékezése érdekében. A 2006-os év fejleményei, az 
euróövezeti tagság távoli jövőbe tolódása azonban azt bizonyítja, hogy a rosszul 
működő rendszerek korrigálása megkerülhetetlen, nem csak hogy távolabb visz a 
várt eredményektől, hanem negatív hatásai fokozatosan, késleltetve bontakoznak ki. 
Ha a 2003-as forint felértékelődés hatásait a fizetési mérleg egyensúly mai állapotával 
vetjük össze, tulajdonképpen a klasszikus J görbe hatást ismerhetjük fel Számos 
véleménnyel szemben a kemény árfolyam rögzítés (valutatábla) bevezetése nem lett 
volna logikus lépés. Felelőtlenség idő előtt feladni a monetáris politikát, míg nem 
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élvezzük a közös valuta védelmét. A többi választható árfolyamrezsim lehetőségét 
nem vetettem el.

7.  Magyarország euróövezeti csatlakozása legalább 4-5 évvel tolódott el a 2006-os 
makro adatok ismerete tükrében. Ez idő alatt egy olyan gazdaság fog működni, amely 
felkészült az euró, a közös valuta használatba vételére. A magas szintű felkészültség 
és a várakozás eredményeképpen várható, hogy az euró-t ha hivatalosan nem is, 
de spontán módon használni fogják a gazdaság szereplői. A hivatalos átvételhez az 
Európai Unió nem adja áldását, ámde részleges használata várható. A kormányzat 
képes olyan helyzetet teremteni, olyan lépéseket tenni, amely eredményeként a 
hivatalos átvétel nélkül is élvezhetjük az euróhasználat előnyeit.

8.  Sok elemzés születik napjainkban a fejlődő országok dollarizációjának eredményeit 
illetően, illetve a részleges valutaátvétel hatásainak vizsgálatára, aminek európai 
szakirodalma csekély. Számos elemzés átültethető a közepesen fejlett országok 
euró átvételének vizsgálatára. Ilyen például az Ize- Parrado tanulmány. A magyar 
gazdaság sajátos helyzetére vonatkozóan is számos tanulsággal szolgálhat. A 
megfelelő alkalmazás eredményeként becsülhetővé válik pl. az üzleticiklus-
volatilitás, a belső sokkok okozta veszteségek, amelyeket az euró átvételéig biztosan 
el kell szenvednünk.

9. Érdekes eredményt adhat az üzleticiklus-volatilitás hatásának az Ize-Parrado 
modell alapján történő tanulmányozása. Elvileg a megfelelő adatok megtisztítása 
és előkészítése után alkalmasak lehetnek arra, hogy a GDP rést kiszámítsuk két 
esetben: amikor a domináns valuta hatása a reálszférában 0, a bérek nincsenek a 
külföld valutájához indexálva, illetve, amikor 1, tehát a bérek az adott valutában 
kerülnek kifizetésre, adott valuta inflációs trendjétől függ a reálbér és így a kibocsátás 
nagysága is. Vizsgálható továbbá a domináns idegen valuta hatása a és pénzügyi 
folyamatokban betöltött szerepe is.

10. A seigniorage jövedelem nagyságában a szakmai vélemények erőteljesen eltérőek. 
Vizsgálataim alapján az a véleményem, hogy nőni fog a seigniorage jövedelem. 
Akár elfogadjuk ezt, akár nem, mivel a seigniorage jövedelem korrelációt mutat az 
inflációs rátával, azt pedig nemzeti valuta megtartása esetén is csökkentenénk, a 
kiesésnek javarésze ezért sem írható jogosan az euró számlájára, nem számítható 
jogosan az euróbevezetés költségei közé.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Az egyik legaktuálisabb és a közgazdászokat leginkább megosztó téma a pénzügyi 
stabilitás kérdése. Fontossá napjaink és a közelmúlt riasztó válságjelenségei révén 
vált. Különböző kutatók tollából számos ijesztő, a világgazdaságot megrázó válság 
víziója, ezek forgatókönyvei kerültek napvilágra. Miután egyre jobban megismerjük a 
problémák okait és az összefüggések egyre felismerhetőbbé válnak, szükséges újra és 
újra áttekinteni ezeket az írásokat, jelen korunk eseményeit, tendenciáit. A válságok 
tüneteit a modern kor újkeletű jelenségei idézték elő. Sok irányból fenyeget minket 
veszély, de folyamatosan születnek válaszok is. Ezért dolgozatom első részében a téma 
hátterét a globalizációt, integrációs tendenciákat és ezek összefüggéseit elemzem. Az 
instabilitás trendjeit, belső összefüggéseit vizsgálom. A fejezet a problémák intézményes 
kezelésével is foglalkozik, ami szintén átnyúlik az országhatárokon. Elsősorban a 
Nemzetközi Valutaalap világgazdasági, pénzügyi válságok megelőzésére, kezelésére tett 
lépéseit vizsgáltam meg.  

Külön részben foglalkozom az elméleti megközelítésekkel, amelyek között lényeges 
különbségek vannak. Gyakran a makroökonómia és a pénzügytan megközelítése 
sem egységes, jó, ha köszönő viszonyban vannak egymással. A makroökonómusok 
körében sincs egyetértés, különböző eszmeáramlatok léteznek egymás mellett. 
(Monetarista, postkeynesianus, újklasszikus, stb.) Ügyeltem arra, hogy ha találhatóak 
voltak köztudottan különböző nézetrendszerrel rendelkező szerzők tollából származó, 
homlokegyenest eltérő vélemények, szakirodalmak, mindig összevessem azokat. Az ő 
eltérő véleményeik ütköztetése biztosíthatja a sokoldalú, széles látókörű közelítésmódot. 
A főáram önmagában nem feltétlenül elegendő a több szempontú körbejáráshoz. Az 
árfolyammal kapcsolatos fejtegetések az árfolyamelméletek rövid összefoglalását is 
igénylik.

Az eurózónáról illetve az Európai Unióról szóló rész két fő fejezetre tagolódik. 
Az egyik az optimális valutaövezet elmélete. A latin -amerikai tanulmány egyébként 
más oldalról közelíti meg ezt a témát, ez is szolgált tanulságokkal. A rövid távú rész 
abból indul ki, hogy a hasznok becslése nem csak Magyarország szempontjából fontos, 
hanem a többi csatlakozni kívánó és már euró-t használó ország vonatkozásában is.. 
Kiemeltem a jelenérték számítás fontosságát e költségek, hasznok számításakor. Ez a mi 
szempontunkból nagyon fontos, hiszen nem elég, hogy már nem is annyi nyereséget 
könyvelünk  majd el, mintha most lépnénk be, de a jövőbeli pénz sem ér annyit mint a 
mai. Az önállóság előnyeivel, hátrányaival szintén foglalkoztam.

A közép táv vizsgálatakor feldolgoztam annak szakirodalmát, hogy meddig 
érdemes bővíteni a valutaövezetet és az optimális valutaövezetek elméletét is 
áttekintettem. Ezen témák ismertetése és a belőlük levont következtetések a fejezet egy 
„elméleties” részét képezik. Rövid számítással bizonyítom az aszimmetrikus sokkok 
bekövetkezésének csekély esélyét. Látszólag egységes a szakirodalom, azonban vet 
fel kérdéseket és problémákat. Az idő e megállapításokat minden bizonnyal kikezdi. 
A világ felgyorsult változásai közepette gyors alkalmazkodási folyamatok várhatóak. 
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Az Egyesült Államokkal való összehasonlítás most nagy különbségeket mutat, de az 
eurózóna gazdasági szerkezete és jellemzői közeledni fognak az Egyesült Államokéhoz. 
Egy igazán nagy különbség van (egyelőre terv szinten sincs ez másképp) – ez a fiskális 
politika önállósága a tagállamokban. E példa nélküli vállalkozás (euróövezet) egyik 
legnagyobb kérdése: a fiskális politika egységesítése nélkül létezhet-e ekkora területen 
közös monetáris politika? 

A dolgozat legkézenfekvőbb következtetése, hogy a makrogazdasági, pénzügyi 
stabilitás nem követel meg két külön útirányt az euróövezeti csatlakozás és a nemzeti 
érdekeknek megfelelő nemzetgazdasági folyamatok tekintetében. Kívánatos lenne, 
hogy hangsúlyozást nyerjen, amikor intézkedésekre, döntésekre kerül sor, hogy az 
mennyiben szolgálja a nemzeti érdekeket. Különösen akkor indokolt, ha mindkét okkal 
magyarázható. Ez ugyanis szemléletváltozáshoz is járulhatna hozzá. A kérdésfeltevések 
változása azért fontos, mert a stabilitás, a jólét elérése, a nemzetgazdasági célok elérésének 
egyik eleme az euróövezeti csatlakozás, nem pedig az euróövezeti csatlakozásnak 
egyik részcélja a nemzetgazdaság jó működése. Azért fontos mindez, mert a döntések 
társadalmi elfogadottsága meghatározó a gazdaságpolitikai sikeressége szempontjából. 
Rövid távon legalapvetőbb a  költségvetés helyzete, a kialakult kritikus helyzet miatt.

A dolgozat utolsó előtti fejezete az árfolyamrezsim megváltoztatásának lehetőségével 
foglalkozik. A csatlakozás időpontjának eltolódásával vált ismét aktuálissá. Rövid 
időtávon bevezetni egy új árfolyamrendszert nem érdemes. Most azonban lehetőség van 
az újragondolásra. Sokan érveltek a valutatábla, kemény rögzítés mellett. Kutatásaim 
eredménye, az erre vonatkozó fő következtetés, hogy felelőtlen lépés volna idő előtt 
feladni a monetáris politikát, míg nem élvezzük a közös valuta védelmét. Széles skálán 
mozog azoknak az elméleti és gyakorlati szakembereknek a köre, akiknek véleményét 
a dolgozatban ütköztetem, összevetem. Árfolyamváltoztatás tekintetében dolgozatom 
a lebegő árfolyamrendszer lehetőségét nem zárta ki. Ez egyébként megegyezik a 
Nemzetközi Valutaalap IV. cikkely szerinti gazdaságpolitikai konzultációja javaslatával. 
Kérdés azonban, hogy a 2008. február 25-én eltörölt sávhatárok esetén figyelembe 
vettek-e minden rizikófaktort – „jóléti” népszavazás, választási ciklus végének közeledte, 
stb. A forint esetleges mélyrepülése az exportra jó hatással lehet, de rossz átváltási arány 
rögzülése esetén az eurózónába való belépés jelentős problémákat okozhat.

Középtávúvá vált (5-7 év időtávval) az euróbevezetés eltolódása miatt minden 
olyan probléma, amely ezen átmeneti időtartamra vonatkozik. Figyelmünket arra kell 
fordítanunk, hogy árfolyammal kapcsolatos változásokon megyünk keresztül, akkor 
is, ha hivatalosan nem változtatunk árfolyamrendszerünkön. Egy új valuta bevezetését 
készítettük elő, részben intézményileg, részben az emberek felfogásán, az euróval való 
megbarátkoztatásán keresztül. Bár eltolódik a hivatalos bevezetés, ez nem tűnik el ezen 
átmeneti időszakra. Lassan ugyan tudatosul bennünk, hogy euró nem mostanában lesz 
használatban hivatalosan, a pénz mégis „a fejünkben van”. Ha az emberek fejében ott 
van, ha igényt támasztanak arra, hogy szélesebb körben használják az eurót, hivatalos 
hatóság a terjedését megállítani nem tudja. Annak lehetősége, hogy az euró-t hivatalosan 
átvegyük, az Európai Központi Bank jóváhagyása nélkül nem lehetséges, hiszen ezt 
szerződésben vállaltuk. A szakirodalomban űr keletkezett, az elhúzódásról nem igen írtak 
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szakcikkeket, csak a gyors átvétel forgatókönyvei kidolgozattak. A hosszabb átmeneti 
időszak vizsgálata azonban időszerűvé vált. Az Egyesült Államokkal erős függésben 
levő országok azonban évtizedek óta tapasztalják a dollár dominanciájának különböző 
szintjét nemzeti gazdaságaikban. Ők egyébként hivatalosan is bevezethetik a dollárt, 
amikor csak meginog bizalmuk nemzeti valutájukban. Részlegesen is „bevezethetik” 
a dollárt, tehát bizonyos pénzfunkciók tekintetében az emberek önkéntesen, spontán 
helyettesítik vele a nemzeti valutát. Számos latin-amerikai tanulmány született erről, 
hiszen ebben a helyzetben e jelenségre reagálni kell a gazdaságpolitikának is. A 
dollárt részben használó országok esetében az egyensúlyhoz közelebb vivő (vagy az 
eltávolodást megakadályozó) speciális lépések léteznek ugyanis. Magyarországnak úgy 
tűnik, szüksége lesz arra, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzon. Milyen az optimális 
monetáris politika, illetve kell-e az árfolyamhoz indexálni a béreket. Alain Ize és Eric 
Parrado tanulmányát felhasználva vontam le következtetéseket. Természetesen lehetne 
a tanulmány elméleti következtetéseit ökonometriai módszerekkel verifikálni és 
további vizsgálatok során felhasználni, de e kutatás keretei között nem vállalkozhattam 
rá. Végeztem azonban néhány egyszerű számítást, inkább csak bemutatására, hogy a 
tanulmány Magyarországra alkalmazható, számítható elemeket tartalmaz. 

A középtávú folyamatokhoz tartozik még a magyar bankrendszer és pénzügyi 
rendszer stabilitását vizsgáló rész. Csak terjedelmi okok miatt került külön fejezetbe. 
A devizakitettség kérdése is összekapcsolható a spontán eurórizációval, hiszen a 
pénzintézeteknek várhatóan igénye lesz arra, hogy ne csak mérlegük aktíva oldalán 
legyen túlnyomó többségben a deviza, így az euró spontán bevezetését, használatát 
saját eszközeikkel várhatóan ösztönözni fogják. Az intézményrendszer, ellenőrzés, 
szabályozás terén óriási változás tanúi lehetünk a rendszerváltozás óta. A Bázel II-vel 
is azt kívánom bemutatni, hogy erősödése e tekintetben folyamatosan zajlik. Akkor 
sem szabad azonban figyelmünket elterelni a hitelezési válság lehetőségétől. A lakosság 
eladósodása ugyanis egyre ijesztőbb méreteket ölt.  

Alaptalan az a félelem, amely szerint elvesznek seigniorage bevételeink az EU 
csatlakozás után. Ugyanis az euró teremtése után keletkező hasznot az Európai Központi 
Bank elosztja a nominális GDP és a népesség arányában. Ennek nyilvánvalóan lehetnek 
vesztesei, de a jelek szerint Magyarország ennek nyertese lesz. Az is igaz, hogy az 
inflációval korrelál a seigniorage, ez a felhasznált adatokon keresztül bemutatható, - 
egyébként ez a monetáris- és fiskális seigniorage tekintetében is mutatna összefüggést. 
A sikeres inflációs célkövetés már eddig is jócskán csökkentette mértékét. Ha nem 
szeretnénk csatlakozni az euróövezethez, akkor is csökkenteni kellene az inflációs rátát, 
saját jól felfogott érdekünkben, makrogazdasági stabilitásunk miatt. A kiesésnek ez a 
része ezért nem írható jogosan az euró számlájára, nem számítható jogosan az euró 
bevezetés költségei közé. A hosszú távhoz soroltam a témakört, hiszen a seigniorage 
jövedelmeket olyan szempontból vizsgáltam, hogy hosszú távon mekkora kiesésre vagy 
bevételre számíthatunk belőle, ha majd sikerül átvennünk a közös valutát.
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