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BBotos Katalin könyve tanulmánykötet, ugyan-
akkor egységes ívû, nagyszabású és öszszefüg-
gõ alkotás. A pénzügyek, a pénzügypolitika és
a gazdaságpolitika összefüggésrendszerérõl
szólnak az egymáshoz szervesen kapcsolódó
tanulmányok. Botos Katalin kötete három
részbõl áll. 

Az elsõ rész Magyarország rendszerválto-
zásait mutatja be, az ország mozgalmas, fordula-
tokban és gyakran gyötrelmekben gazdag törté-
nelmének mérföldköveit, fordulópontjait. Ezek
nyomán kitûnõen elemzi az egymást követõ,
gyakori irányváltoztatásokkal terhes korszakok
gazdaságtörténeti, pénzügyi és gazdaságpolitikai
tanulságait. 

A rendszerváltozáskor születettek számára
már történelem, hogy milyen utat tett meg
Magyarország 1948-tól az 1989–1990-es rend-
szerváltásig, a kapitalizmustól a kapitalizmusra
való visszatérésig. A tervutasításos gazdaság
bevezetésétõl a piacgazdaságra való visszatéré-

sig tartó korszak tanulságait a gazdaságelméle-
ti, történeti és pénzügyi szempontokat egy-
aránt érvényesítve tárja fel a szerzõ. Mindhá-
rom szempontot érdemes végigkövetni a
könyv olvasásakor, mert éppen együttes alkal-
mazásuk teszi igen jellegzetessé és egyedi érté-
kûvé Botos Katalin elemzését. Itt és most én
azt emelném ki, hogy a pénzügypolitika és a
gazdaságpolitika több évtizedes voluntarizmu-
sát különbözõ eszközökkel, de folyamatosan
erõltették. Az út járhatatlansága rendkívüli fe-
szültségekhez, majd robbanáshoz vezetett. 
A politikailag determinált gazdaságpolitika
alapcélja az volt, hogy a piac spontán erõit
tervszerû, összehangolt, felülrõl irányított cse-
lekvéssel helyettesítsék. Az utóbbi nem való-
sult, nem is valósulhatott meg. Botos Katalin
Ludwig Mises-t és Friedrich von Hayeket idéz-
ve rámutat, hogy már õk „világossá tették,
hogy a piaci árak híján elmarad az az informá-
ció, amely a termelés és a fogyasztás gazdasá-
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gosságáról gondoskodik” (13. oldal). A legvo-
luntaristább korszakban (1948–1956 között)
azt az irányelvet követték alapvetõen, hogy a
„legfontosabb ágakat fejlesztjük, függetlenül
attól, hogy nyereségesek, vagy nem” – idézi a
szerzõ az egyik akkori közgazdasági egyetemi
jegyzetet. Így persze a közgazdasági racionali-
tás és a pénzügyi finanszírozhatóság szem-
pontjai egyaránt háttérbe szorultak, olykor
megpróbálták kikapcsolni azokat. 

A hiányzó forrásokat a mezõgazdaság és a
fogyasztás rovására, önkényes jövedelem- és
vagyonelvonásokkal, elkobzásokkal próbálták
megteremteni, természetesen sikertelenül.
1956 történelmi, gazdaságtörténeti és gazdasá-
gi hatásait, tanulságait, korszakfordító szere-
pét mély elemzésben mutatja be a szerzõ. 
A gazdasági-pénzügyi törvényszerûségek az
1956–1968-as korszakban és az 1968-as új gaz-
dasági mechanizmus bevezetése után is súlyos
csorbát szenvedtek, olykor ignorálták azokat,
amelynek súlyos következményeirõl részlete-
sen olvashatunk a könyvben. Az 1968 utáni év-
tizedeket szemléletesen Janus-arcú korszak-
ként jellemzi a szerzõ. A külsõ és belsõ deter-
mináltságok részletes bemutatásával kifejti,
hogy – találó kifejezésével élve, – ezek „kény-
szerzubbonyhatással” jártak. (36. oldal) A kö-
tetet olvasva árnyalt képet kapunk a gazdasági,
politikai viszonyok változásainak történelmi
mozgatórugóiról és hatásairól. A determináci-
ók mögött is a szereplõk történelmi felelõssé-
ge rejlik, ez is világossá válik az elemzésbõl. 

A múlt több évtizedes determinációi közül a
krónikus tõkehiány, a technológiai lemaradás,
a modern vállalatvezetési és -szervezési isme-
retek, a gyakorlat hiánya meghatározták a
rendszerváltás kiinduló gazdasági körülménye-
it és a rendszerváltás utáni fejlõdés feltétel-
rendszerét behatárolták, korlátozó hatásuk
hosszú távon is érvényesült. Pénzügyi téren a
múlt terhes öröksége – az említettek mellett –
leginkább a kötött devizagazdálkodás, a volun-
tarista árfolyam-politika negatív hatásaiban, a

tulajdonviszonyok és a bankrendszer problé-
maiban nyilvánult meg, amit az úgynevezett
szocialista nagyvállalatok tömeges csõdje és a
KGST-piacok összeomlása, fizetésképtelensé-
ge tetézett. Ezeknek a tényezõknek az össze-
függéseit adatokkal gazdagon dokumentálja és
átfogóan elemzi a szerzõ. A transzformáció el-
sõ évtizedében végbement átalakulás (átalakí-
tás) fõ hatásait, a fejlõdési fázisok tartalmát és
a pénzügyi, gazdaságpolitikai lépések okait és
következményeit igen szemléletesen mutatja
be Botos Katalin. 

Fájó gond, hogy kapitalizmust tõke nélkül
építeni bajos, hazai tõke azonban nem állt ren-
delkezésre és máig súlyos teher a hazai megta-
karítások elégtelensége, ami az ország külsõ
pénzügyi függésének, nagymérvû kiszolgálta-
tottságának fõ okai, tényezõi között szerepel.
A magyar gazdaságpolitika determináltságáról,
mozgásterének gyakori szûkülésérõl és idõn-
kénti tágulásáról, tágíthatóságának feltételeirõl
átfogó képet kapunk a kötetbõl. A gyors libe-
ralizáció és privatizáció kényszerei nem tettek
lehetõvé egy, Magyarország szempontjából
kedvezõ megoldást, így a költségek és a vesz-
teségek nagyobbak lettek, az elõnyöket és a
hasznot viszont döntõen a tõkét befektetõ, a
magyar vagyont irreálisan olcsón megszerzõ
külföldiek fölözték le. (Mélyen áron aluli érté-
kesítések lényegében mindenütt elõfordultak
Kelet-Közép-Európában, de messze a legna-
gyobb mértékben Magyarországon). Az állami
vagyon gyors értékesítését többek között az is
motiválta, hogy az abból befolyt összeggel az
államadósságot leépítsék. Az adósság azonban
újratermelõdött, a kamatos kamatok és gyak-
ran az árfolyamromlás miatti veszteségek kö-
vetkeztében, jóllehet az eredetileg felvett köl-
csöntõke alapösszegét Magyarország többszö-
rösen visszafizette. A finanszírozási gondokat
tetemesen növelte és növeli az évrõl évre na-
gyobb profitrepatriálás és a spekulatív befekte-
tések hasznának kivonása, ami az 1990-es
évektõl napjainkig egyre súlyosabb tehertétellé
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vált. A miértekre gazdagon dokumentált, meg-
gyõzõ elemzést kapunk Botos Katalin könyvé-
bõl. A szerzõ a világgazdaság és az EU-beli fej-
lemények hatásának elemzésébe szervesen be-
kapcsolja Közép-Európa és a Baltikum sorsá-
nak bemutatását. Kifejti a közös és eltérõ fejlõ-
dési utakat meghatározó gazdasági, pénzügyi
tényezõk és a gazdaságpolitikák sajátosságait.
A történelmi fejlõdés tükrében tárja fel, hogy
Magyarország miért vált a rendszerváltás élén
járó országból több tekintetben is sereghajtó-
vá. A kapitalizmus újjászületésével „felszállt a
nagy madár” (errõl külön szól egy hasonló cí-
mû fejezet), de a boldogság maeterlink-i kék
madarára még most is várnunk kell, illetve az
elemzett gazdaságpolitikai tanulságok nyomán
cselekedni kell érte. 

A gazdaságpolitika területei között ki-
emelkedõ szerepe van a reálgazdaság és a pénz-
ügyek közötti konzisztencia megteremtésének,
az ezt szolgáló gazdaságpolitikának. Errõl szól
a kötet második része. Az adóelméletek kap-
csán a szerzõ megfogalmazza: „Mit üzen az el-
mélettörténet a mának?” Az adóelméletek ta-
nulságait világos okfejtéssel Adam Smithtõl
napjainkig összegezve mutatja be, hangsúlyoz-
va az adóztatás és adózás ésszerû gyakorlatára
vonatkozó tanulságokat. A Smith óta máig ér-
vényes alaptételek mellett száll síkra a szerzõ,
amelyek a mindenkori gyakorlatban oly sok-
szor sérülnek. Az ésszerû adórendszerben a be-
szedett adók „kellõ mennyiségû közösségi jö-
vedelmet biztosítanak, olcsón és arányos teher-
viselés mellett” (166. oldal). Botos Katalin idé-
zi John Stuart Millt is, aki hangsúlyozta, hogy
„az adónak nem szabad a tõkeképzõdés ellen
hatnia” (165. oldal). Sajnos nemcsak a hazai
megtakarítások elégtelenek, hanem a képzõdõ
tõke sem a termelésbe, a reálgazdaságba áram-
lik, mivel annak profitja elmarad a pénzügyi be-
fektetések hozamától. Az államadósság témáját
az elméleti szempontok és a gyakorlati kezel-
hetõség aspektusából világítja meg a szerzõ. Az
államadósság megítélésével kapcsolatban Kautz

Gyula 1885-ben megfogalmazott tételeibõl 
kiindulva árnyaltan és részletesen kifejti a mai
államháztartási politika számára érvényes ta-
nulságokat. Kautz szerint az államadósság ke-
zelhetõsége függ „a nemzet általános vagyoni
állapotától, a már létezõ államadósság nagysá-
gától, a pénzügyi kormányzattól és ügyvitelé-
tõl, továbbá nem jelentéktelen maga az adó-
rendszer és fontos tényezõ az ország kül- és
belpolitikai állása” (168. oldal). Botos Katalin
részletesen reflektál ezeknek a tényezõknek a
szerepére, illetve figyelembe nem vételük kö-
vetkezményeire. Hangsúlyozza, hogy nincs
túladósodás túlhitelezés nélkül, a hitelezõk és
hitelfelvevõk egyaránt gyakran átlépik az éssze-
rû forráskihelyezés, illetve a teherviselõ képes-
ség határait. Joggal mutat rá okfejtésében arra
is, hogy az egyének hitelfelvételkor – fõleg a
közgazdasági és pénzügyi ismeretek híján lévõk
– nem képesek reálisan felmérni és beárazni a
devizaárfolyamok változásának kockázatát, s
módjuk sincs védekezni ellene. 

A szerzõ a túlfogyasztásról szóló tanulmá-
nyában a piaci torzulásokkal, az egyéni túlfo-
gyasztással, a nemzetgazdasági és világméretû
eladósodási válsággal foglalkozik. Különösen
érdekesnek tartom a túlfogyasztás három
szintjérõl írottakat. A torzult piacon mestersé-
ges igényeket, szükségleteket generálnak, azért
hogy mindenáron profittöbbletet érjenek el. 
A termelés célja maga a profit, gyakran a hasz-
nosság helyett manipulált igények mesterséges
gerjesztésérõl van szó. A „fiat money”-ból nem-
csak a tényleges áruk és szolgáltatások tranzak-
ciós igényét, hanem a spekulációs pénzigényt is
ki kell elégíteni, ami a nemzetközi pénzügyi
luftballon aggasztó méretû felfúvódásához ve-
zetett, ami folytatódik. A nemzetgazdasági
túladósodás problémája világméretûvé vált,
egyre több ország válik krónikusan eladósodot-
tá. Ez azért különösen aggasztó, mert a pénz-
ügyi helyzet gyakran akkor is tovább romlik,
amikor nem áll fenn importtöbblet, túlfogyasz-
tás. Számos országban, Magyarországon is, a



SZAKIRODALMI SZEMLE – Könyvekrõl

270

külkereskedelmi mérleg exporttöbbletet mutat
és a költségvetés elsõdleges, az adósságszolgá-
lat nélkül számított egyenlege aktív szaldóval
zár, de az adósságteher finanszírozása miatt a
teljes mérleg deficites. 

Botos Katalin könyvének harmadik része
„A nemzetközi gazdaság – nemzetközi pénz-
ügyek” a világgazdasági centrumok átrendezõ-
désével és a nemzetközi versenyképesség válto-
zásainak hatásaival foglalkozik. Nagy kérdés,
hogy Európa képes lesz-e saját versenyképes-
ségének helyreállítására, nagyobb hozzáadott
értékkel, termelékenységnöveléssel vagy je-
lentõs életszínvonal-áldozatokra kényszerül.
A világgazdasági centrumok átrendezõdése, a
világpiaci versenyképesség nagymérvû válto-
zása mindig együtt jár a nemzetközi pénzügyi
erõviszonyok átalakulásával. A szerzõ tények-
kel gazdagon alátámasztva elemzi Kína és India
felemelkedésének gyors, látványos, de hatásai-
ban korántsem problémamentes útját. A gyors
gazdasági növekedés nyomán rendkívül meg-
nõtt ezeknek az országoknak a nyersanyag- és
energiaigénye, környezetszennyezésük is drá-
mai ütemben növekszik, az urbanizáció útja
nemcsak a gazdaságban, hanem a társadalom-
ban is mélyreható következményekkel és 
súlyos terhekkel jár. A fejlett országokban a
társadalom elöregedése kiélezi nemcsak a szo-
ciális ellátórendszer problémáit, hanem a szü-
letésszám visszaesése nyomán a jövõbeni
munkaerõ-potenciál is csökken, ami a ver-
senyképesség romlásához vezet. Az ésszerû,
igazságos és mûködõképes nyugdíjrendszerre
vonatkozó igen értékes tanulmány Botos Ka-
talin és Botos József közös alkotása. Ebben be-
mutatják és fontos érvekkel bizonyítják, hogy
a nyugdíjrendszert ésszerû lenne pontrend-
szerre építeni, ami szerves összhangot terem-
tene a befizetések és kifizetések között, igaz-
ságosabbá tenné az újraelosztást, figyelembe
venné a családpolitika szempontjait, illetve
ösztönözné új generáció felnevelését és minél
magasabb fokú taníttatását. 

Botos Katalin sokrétûen elemzi a nemzetkö-
zi gazdaság és a nemzetközi pénzügyek össze-
függéseit. Manapság sokat hallani, hogy a nem-
zetközi pénzügyi luftballon felfúvódásával a re-
álgazdaság és a pénzgazdaság elszakadt egy-
mástól. Valójában az a helyzet, hogy a világban
lévõ pénztömeg elsõsorban az irdatlan mennyi-
ségû dollárkibocsátás nyomán sokszorosa a tel-
jes világexport értékének és a világban lévõ dol-
lártartalékok növekedési üteme is sokszorosa a
világkereskedelem bõvülésének, aminek fõ okát
a spekulatív pénzmozgások képezik. Botos Ka-
talin mély elemzésébõl kiderül, hogy a reálgaz-
daság és a pénzgazdaság összekapcsolódása,
egymástól való függésük szorosabb, mint vala-
ha. A pénzgazdaság egyensúlytalanságai köz-
vetlenül hatnak a reálgazdaságra, annak súlyos
válságát okozva, hiszen a világban egyre több
országban kell a pénzügyi egyensúlyhiányok
terhét hordozni, az aggasztóan megnõtt adós-
ságszolgálati kiadások a reálgazdasági fejlõdés
elõl szívják el a forrásokat. A spekuláció miatti
forrásveszteség, a megnõtt jövedelemlecsapolás
a profitrepatriálás és a transzferárak révén to-
vábbi óriási terheket jelent. A külsõ források
iránti igény világszerte megnõtt, s ez párosul az
eltorzult tõkeáramlással, hiszen a tõke nem a
fejlett országokból a fejlõdõkbe, hanem fordí-
tott irányba áramlik. A szerzõ részletesen be-
mutatja ennek negatív hatásait. A pénzügyi
egyensúlyhiányok kezelésével kapcsolatban rá-
mutat, hogy azt nem lehet pusztán árfolyam-
kiigazításokkal megoldani. A demográfiai vi-
szonyok alakulása, a társadalmak alapvetõ ér-
tékválasztása, értékrendje, a megtakarítási
készség és képesség, a társadalombiztosítási,
egészségügyi és nyugdíjrendszer mûködtetése
mind átfogó, konzisztens cselekvési stratégiát
igényel. A fejlõdõ országokban, köztük Kíná-
ban a társadalombiztosítás rendszere sürgõs ki-
építésre vár, de ez az ország méretét, lakosságá-
nak számát tekintve óriási feladat és jelentõs 
világgazdasági következményekkel is jár majd.
A belátható idõben a kínai exportoffenzíva
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folytatódására kell számítani, és igen sok függ
attól, hogy az ország miként használja fel hatal-
mas devizatartalékait, meddig és milyen mér-
tékben finanszírozza az USA kereskedelmi és
fizetési mérlegének hiányát. 

A könyv harmadik részének legizgalmasabb
fejezetei az euró bevezetése utáni monetáris
politikai dilemmákról, valamint a fiskális politi-
ka és a monetáris politika összehangolatlansá-
gáról szólnak. Végül igen érdekes a legutóbbi,
2008–2010-es válság magyarázatainak összeg-
zése. Botos Katalin a válságot mélyebb össze-
függéseinek feltárásával mutatja be. Nagy ívû
gondolatmenetben, autonóm megközelítésben
elemzi a pénzügyi instabilitás okait, az állam és
a piac torzulásait, a köz- és a magánszféra pénz-
ügyi pozícióinak alakulását, a spekulációs be-
fektetések pusztító hatásait, a tõke/munka
arány eltorzulását. 

Az USA-ban az elmúlt évtizedekben meg-
nõttek a jövedelemkülönbségek. A magasan
kvalifikált szakemberekbõl számos területen
mégis hiány van, mert a fiatalok túl hamar lép-
nek ki a képzésbõl, a szükségesnél alacsonyabb
kvalifikációval lépnek a munkaerõpiacra, így
fokozottan vannak kitéve a munkanélküliség
veszélyének. A szerzõ a válságot elemezve
meggyõzõen bizonyítja, hogy megingott a
nemzetközi pénzpiacokba vetett bizalom és a
tõkék menekülnek a kockázatos területekrõl.
A gazdasági egyensúlytalanságok miatt a biz-
tonságos finanszírozhatóság követelménye
mindenütt elõtérbe került. A piacok, köztük
kiemelten a pénzpiac jó mûködtetéséhez elen-
gedhetetlen (lenne) a megfelelõ szabályozás.
Az államnak a közszférában és a vállalati szek-
torban egyaránt a torzulások kiküszöbölésére
kellene törekednie. Botos Katalin klasszikus,
találó kifejezésével élve az elszabadult elvárá-
sok forradalma után a gazdasági-pénzügyi raci-
onalitás, a fenntarthatóság, a teljesítményekre
és felelõsségvállalásra alapozott, megújított
szociális piacgazdaságra van szükség. 

A kihívásokhoz való alkalmazkodásra sokol-

dalú, többdimenziós elemzésekkel hívja fel a 
figyelmet Botos Katalin. Az igazságos(abb)
adórendszerek kialakítása, a közkiadások újra-
gondolása, a beruházások jobb allokációja, az ál-
lam, az egyetemek és a vállalatok együttmûkö-
dése a kutatás-fejlesztésben, a stabilitás és fej-
lesztés egyidejû, tartós, iteratív megalapozása
egyaránt fontos feladatok. A szerzõ rámutat,
hogy a gazdaság túlmutat önmagán, társadalmi,
erkölcsi, kulturális, civilizációs célokat, végsõ
soron az emberi felemelkedést kell szolgálnia.
Kiemeli, hogy az önérdek követése csak akkor
teremtheti meg a közjót, ha a polgárok szilárd
belsõ erkölcsi törvényeknek engedelmesked-
nek. Ezt a szerzõ Smith nyomán fejti ki és saját,
meggyõzõ okfejtéssel bizonyítja (266. oldal).

Botos Katalin könyve rendkívül tanulságos,
mert a közgazdasági, pénzügyi elméleti kérdé-
seket korunk valóságával összevetve elemzi, és
a XXI. századi világgazdaság új fejleményei-
nek összefüggéseit saját megközelítésben,
komplex szempontrendszert érvényesítve tár-
ja fel. Elemzése mindig összekapcsolódik a
járható út keresésével, a válságjelenségek
Scyllái és Charibdisei között. A szerzõnek ez
a könyve is jól illeszkedik rendkívül gazdag
életmûvébe, amelynek sok-sok kötetében ko-
rát messze megelõzve írt le fontos tanulságo-
kat a pénzügyekrõl és Magyarország nemzet-
közi gazdasági kapcsolatairól, a magyar bank-
rendszer helyzetérõl, perspektíváiról és a vi-
lágméretû pénzügyi egyensúlyhiányok kezelé-
sérõl. Botos Katalin mûve a tudományos kuta-
tás, az egyetemi oktatás, a doktori képzés, a
gazdasági, gazdaságpolitikai, pénzügyi dön-
téshozatal területén egyaránt igen hasznos
iránymutatással szolgálhat. Elmélyült elemzé-
seket nyújtó, stílusában végig lendületes alko-
tását izgalmas és gazdagító elolvasni, diagnó-
zisát érdemes komolyan venni, mert rá valós
terápia építhetõ. 
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