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Kertész Krisztián

Alternatívák a monetáris  
politika és a Stabilitási  
és Növekedési Egyezmény 
megújítására az eurózónában 
Összefoglaló: A radikális fiskális kiigazítások, valamint az elmaradt monetáris lazítások következtében Európa gazdasági teljesítmé-

nyének lemaradása az Egyesült Államok mögött az elmúlt öt évben több mint 7 százalékkal növekedett annak ellenére, hogy a válság 

forrása nem is az EU, hanem az USA volt. A hatékony válságkezelési módszer az lenne, ha az állami beruházások támogatására az EKB 

is meghirdetné a „quantitative easing” kötvényvásárlási programot és elkezdené vásárolni azon perifériaországok államkötvényeit, 

ahol a természetes rátánál magasabb a munkanélküliség. Szükséges lenne az is, hogy az EKB ne kizárólag inflációs célkövetést 

alkalmazzon, hanem a monetáris politika alakításakor a FED-hez hasonlóan figyelembe vegye a munkanélküliségi ráta alakulását 

is. Emellett szükséges lenne a Stabilitási és Növekedési Egyezmény kritériumainak átalakítására is: a bruttó államadósság-ráta és 

államháztartásihiány-szabályok helyett helyesebb lenne, ha a nettó országadósság-rátára és a fizetési mérlegre vonatkozóan fogal-

maznának meg célszámokat.

KulcsszavaK: államadósság, Európai Központi Bank, kötvényvásárlási program, Stabilitási és Növekedési Egyezmény  
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Gondolta valaki 2008-ban, hogy az Európai 
unió gazdasági teljesítménye még öt évvel ké-
sőbb sem fogja elérni a válság előtti szintet? 
megfordult valakinek a fejében, hogy Európa 
2013-ban majdnem úgy fog teljesíteni 2008-
hoz képest, mint ahogyan teljesített 1934-ben 
1929-hez képest? (Lásd 1. ábra) El tudta valaki 
képzelni, hogy 2013‒2014-ben az Eu számos 
politikusa és az EKB vezetői a 0 százalék körü-
li növekedést győzelmi jelentésnek igyekeznek 
majd beállítani? lehetségesnek tartotta valaki, 
hogy az uSa és az Eu gazdasági teljesítményét 
reprezentáló olló öt év alatt jelentősen (több 
mint 7 százalékkal) szétnyílik az Egyesült álla-

mok javára annak ellenére, hogy a válság tűzfész-
ke az uSa és nem pedig az Eu volt? 2008-ban 
még valószínűleg nagyon kevesen számítottak 
erre! Hogyan jutottunk mégis idáig?

mi okból teljesített ennyire rosszul Európa 
az elmúlt öt évben és miért rendkívül rosszak 
továbbra is a jövőbeli kilátások? a probléma 
alapvetően három okra vezethető vissza.
uStrukturális problémát jelent, hogy az 

eurózóna nem optimális valutaövezet (mundell, 
1961), az aszimmetrikus gazdasági sokkok-
hoz nem képes gyorsan és rugalmasan alkal-
mazkodni. Ennek oka egyrészt a nyelvi és 
kulturális különbségekből adódó rugalmatlan 
munkaerőpiac, másrészt pedig a föderális költ-
ségvetés és gazdaságpolitika hiánya.Levelezési e-cím: kertesz.krisztian@avf.hu
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vEurópában az amerikai, japán és brit 
gazdaságpolitikától eltérő, ugyanakkor jóval 
sikertelenebb fiskális és monetáris politikai 
mixet alkalmaztak. a szigorú költségveté-
si megszorítások véghezvitele, valamint a 
laza monetáris politikának, a mennyisé-
gi lazításnak (quantitative easing) a hiánya 
az aggregált kereslet drasztikus visszaesését 
eredményezte.
waz eurózónában nem írtak elő a tagor-

szágok számára olyan makrogazdasági indi-
kátorokat, amelyek képesek lennének bizto-
sítani az egyensúlyi növekedést és képesek 
lennének megelőzni az adósságválságokat. (a 
maastrichti konvergenciakritériumok, vala-
mint a Stabilitási és növekedési Egyezmény 
már a kezdetekkor is hibás feltételrendszert 
fogalmaztak meg.)

Jelen cikk a 2. és 3. pontban felsorolt okok 
bemutatásával foglalkozik bővebben.

A „toroNtói ForDUlAt” KUDArcA

ahogy azt egy korábbi írásomban is kifejtettem 
(Kertész, 2013), illetve egyetértve Dedákkal 
(Dedák, 2013 [2]), az európai válságkezelés 
kudarca tekintetében döntő jelentősége van 
a 2010 júniusában beállt gazdaságpolitikai 
fordulatnak, amelyet torontóban a 20 fejlett 
ország részvételével tartott csúcstalálkozón 
rögzítettek. Ezen új álláspont szerint ugyanis 
megváltoztak a gazdasági kihívások, ezért új 
gazdaságpolitikára van szükség. Ekkor a dön-
téshozók már úgy látták, hogy a gazdaságok 
felépülőben vannak a 2008‒2009-es pénzügyi 

1. ábra 

A reál-GDP AlAkulásA Az euróPAi orszáGokbAn 1929–1934-ben és 2008–2013-bAn

* Az EU-20 nem tartalmazza ciprust, Észtországot, lettországot, litvániát, Máltát, luxemburgot és Szlovéniát. Ezekre az országokra vonatkozóan 

ugyanis nem állnak rendelkezésre az 1929–1934 közötti adatok.

Forrás: Eurostat és Maddison Historical Database
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válság után, a növekedés újra megindult, a 
munkanélküliség csökkenő pályára állt, tehát 
nincs szükség további gazdaságélénkítésre, a 
növekedés fiskális támogatására, sőt annak ha-
tározott visszafordítása a „helyes irány”. aho-
gyan azt a találkozó résztvevői ki is nyilatkoz-
ták: „A fejlett országok olyan fiskális terv mellett 
kötelezték el magukat, amely a költségvetési defi-
citeket legalább megfelezi 2013 végére, továbbá 
stabilizálja vagy csökkenti az állami adósságrá-
tákat 2016-ra.” (G–20-ak torontó-i csúcstalál-
kozóján kiadott nyilatkozat 9. pontja [10‒11. 
oldal], 2010. június)

az új szemlélet szerint a valódi ellenség 
most már az államok eladósodása lett, mond-
ván, hogy „a kormányzati adósságok fenntart-
hatatlan pályára kerültek, és ebből eredően a 
prosperitáshoz a befektetők és a pénzügyi piacok 
bizalmának helyreállításán keresztül vezet az 
út”. Jean Claude Trichet, az EKB egykori el-
nöke ezzel kapcsolatosan így fogalmazott: „Az 
a nézet, hogy a szigorító intézkedések stagnálást 
idéznek elő, helytelen… Szilárd meggyőződésem, 
hogy a jelenlegi körülmények között a bizalmat 
eredményező politika segíti, nem pedig hátráltat-
ja a növekedést, mert ma a bizalom a kulcsténye-
ző” (trichet, 2010).

miközben az Egyesült államokban év-
ről évre egyre magasabbra emelték az állam-
adósság törvényileg előírt plafonját, továbbá 
miközben az amerikai jegybank szerepét be-
töltő FED négy alkalommal is meghirdette 
a „quantitative easing”-nek nevezett gazda-
ságélénkítő politikát,1 az Eu tagországai na-
gyon szigorú költségvetési megszorításokat 
hajtottak végre és eközben elmaradt a szük-
séges monetáris politikai lazítás is. Eközben 
a tagországok költségvetésének és államadós-
ság-folyamatainak ellenőrzésére szigorították 
az Eu közös monitoringrendszerét és a Stabi-
litási és növekedési Egyezmény betartását is 
az úgynevezett „hatos jogszabálycsomaggal”.2 
Ennek eredményeképpen nemhogy nem jött 
vissza a pénzügyi bizalom, hanem 2011-re 

az eurózóna perifériaországai (Görögország, 
Spanyolország, Portugália, Írország, Olaszor-
szág) hatalmas adósságválságba rohantak bele, 
egész Európa újra recesszióba süllyedt, továb-
bá az eurózóna hosszú távú fenntarthatósága 
is megkérdőjeleződött. a tartós stagnálás és 
az „elveszett évtized” rémképe pedig még ma, 
2014-ben is nemcsak egy lehetséges, hanem 
a legnagyobb realitással bíró forgatókönyv! 
(Lásd 2. ábra)

MiÉrt AlKAlMAztÁK Ezt A HiBÁS 
politiKÁt?

Ellentétben az Egyesült államokban megva-
lósított gazdaságpolitikával Európában vajon 
miért a szigorú fiskális és nem a laza monetáris 
politika mellett törtek lándzsát? miközben a 
2009-es súlyos visszaesést követően a gazdaság 
fellendülése éppen csak megindult, a munka-
nélküliség ugyanakkor továbbra is magas volt 
és a gazdaságokat hatalmas többletkapacitások 
jellemezték, miért alkalmaztak egyből nagyon 
szigorú megszorításokat?

a gazdaságpolitikai irányváltásban a téves 
közgazdasági megközelítések, az emberi tu-
lajdonságokból származó pszichológiai okok, 
valamint az Európai unió társadalmi és poli-
tikai sokszínűségéből eredő, sokszor egymással 
ellentétes érdekek egyaránt meghatározók le-
hettek. az adósságtól való félelem egyrészt az 
emberi természetben gyökeredzik. mindenki 
tudja, hogy mit jelent az, ha a háztartásoknak 
adóssága van. azt vissza kell fizetni, vagyis 
jövőbeni jövedelmeink egy részét nem lehet 
szabadon elkölteni, hanem adósságtörlesztésre 
kell fordítani. nemfizetés esetén vagyontárgya-
inkkal kell felelnünk a tartozásért, így kisebb 
örökséget hagyhatunk gyermekeinkre. mind-
ezek az aggodalmak könnyen átültethetők az 
állam adósságára is, például úgy, ahogyan a 
brit miniszterelnök David Cameron fogalma-
zott: „Az államadósság ugyanolyan, mint a fo-
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lyószámlahitel: vissza kell fizetni.” (Skidelsky, 
2012). De akár tekinthetünk rá úgyis, mint 
a generációk közötti szolidaritás felrúgására: a 
mai adósságunk a jövő generációjának a terhe.

az adósság elleni küzdelem irányába törté-
nő fordulatot a politikusoknak könnyű volt 
kommunikálniuk, sőt a program számára társa-
dalmi támogatottságot találni is egyszerű volt, 
hiszen nem volt szükség bonyolult közgazda-
sági érvelésre. a nagyközönség olyan célkitű-
zés megfogalmazásával találkozott, amelynek 
igazságtartamáról ő maga is meg van győződve 
a személyes tapasztalatain keresztül: ha nő egy 
háztartás adóssága, akkor beljebb kell gombolni 
a nadrágszíjat, miért lenne ez másképp az álla-
mok esetében? Ez a politikai divathullám olyan 
szemléletváltáshoz és bátorsághoz vezetett, 
amely megkérdőjelezte a közgazdaságtan koráb-
bi elméleti vívmányait is. Ennek alátámasztásá-
ra idézhetjük például az Eu pénzügyi biztosát, 

Olli Rehnt is: „Nem oldhatjuk meg a növekedési 
problémáinkat oly módon, hogy új adósságokat 
halmozunk régi adósságainkra. John Maynard 
Keynes maga sem lenne keynesiánus a jelenlegi 
helyzetben.” (Krugman, 2013) Figyelmét eköz-
ben még az is elkerülte, hogy 1936-ban, amikor 
az angol nemzetiségű Keynes általános Elmélete 
megjelent, nagy-Britannia államadósság rátája 
150 százalék felett volt, azaz jóval magasabb 
volt, mint ma, azonban még az sem akadályozta 
meg Keynest abban, hogy a súlyos válság leküz-
dése és a növekedés előmozdítása érdekében ak-
tív, ugyanakkor átmenetileg a deficitet növelő 
fiskális politika mellett érveljen.

az államadósság leszorítására irányuló poli-
tika persze nem kizárólag az általános félelmek-
kel, pszichológiai okokkal és a téves gazdaságpo-
litikai szemlélettel magyarázható, hanem ebben 
valószínűleg szerepet játszott az is, hogy az 
eurózóna elsősorban nem egy szupranacionális 

2. ábra 

A reál-GDP AlAkulásA Az eu-bAn és Az usA-bAn 2008–2013 között

Forrás: Eurostat
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intézményrendszer keretei között működik, ha-
nem még mindig inkább tekinthető nemzetál-
lamok szövetségének, amelyben a költségvetési 
politikát nemzeti keretek között határozzák 
meg. a politikai, kulturális és társadalmi sok-
színűség velejárója az is, hogy a választópolgá-
raiknak megfelelni kívánó nemzeti politikusok 
érdekei elsősorban az, hogy csökkentsék azt 
a kockázatot, hogy más országok gazdaságát 
nemzeti forrásokból kelljen támogatni, kimen-
teni. Ez az érdek is azt szolgálja, hogy a tagor-
szágok szigorú költségvetési korlátokat, szabá-
lyokat állítanak egymásnak és célul tűzik ki az 
államadósságok csökkentését.

annak felismerése, hogy súlyos gazdaságpo-
litikai tévedés történt, a többség számára sok-
szor csak évekkel később következik be, amikor 
az elhúzódó recesszió és a kontinens lemaradása 
már nagyon markánsan láthatóvá válik. a gaz-
daságpolitikai korrekciót pedig még ekkor is 
nehezíti az, hogy a takarékosabb, szigorúbb 
költségvetési politikát alkalmazó és alacsonyabb 
államadóssággal rendelkező tagországok szava-
zópolgárai számára nagyon nehéz elfogadtatni 
minden olyan politikát, amely potenciálisan 
azzal a kockázattal, következménnyel is járhat, 
hogy a zsebükbe kell nyúlniuk és ki kell segíteni 
a válsággal sújtott országokat.

MiÉrt tÉvES Az ÁllAMADóSSÁgról 
AlKotott rÉMKÉp?

amikor az adósságról nem egyéni szinten (te-
hát például nem egy háztartás szemszögéből), 
hanem makroszinten, sőt világgazdasági szin-
ten gondolkodunk, akkor az első összefüggés, 
amit szükséges megérteni az az, hogy globális 
szinten a nettó adósság mindig zéró. Ez nem 
a gazdaság működéséről tett állítás, hanem 
egy egyszerű elszámolási azonosság. Valamely 
gazdasági szereplő adóssága ugyanis mindig 
valamely másik gazdasági szereplő pénzügyi 
vagyona is egyben, tehát makroökonómiai 

értelemben az adósság egyáltalán nem egy 
„tűzzel-vassal kergetendő” negatív dolog. 
(Dedák, 2013 [1]) ami például az államoknak 
államkötvény formájában megtestesülő adós-
ság, az a kötvénytulajdonosoknak pénzügyi 
vagyon. nagyon találó, ahogy ugyanezt Wolf 
megfogalmazta: „Szemben azzal, amit gyakran 
mondanak, a helyzet nem egyszerűen az, hogy 
nagyobb adósságot hagyunk a jövő nemzedékére. 
Nagyobb adósságot hagyunk hátra, ám nagyobb 
pénzügyi vagyont is, méghozzá abból a célból, 
hogy fenntartsunk egy erősebb gazdaságot a je-
lenben és a jövőben egyaránt.”

„Azon állítás további alátámasztására, hogy 
az adósságok megszüntetése nem cél, átgondol-
hatjuk akár azt is, hogy a modern pénzügyi 
rendszerben tulajdonképpen minden pénz hitel-
pénz (még a készpénz is) és ezzel nemcsak pénz-
ügyi vagyont, hanem adósságot is reprezentál. 
Ha az adósságok csökkentését, megszüntetését 
tűznénk ki célul, akkor ebből akár arra a szélső-
séges és nyilvánvalóan irracionális következtetés-
re is juthatnánk, hogy »szüntessük meg a pénzt 
is«. Ez ugyanúgy likviditáshiányhoz, pénzügyi 
vagyoncsökkenéshez és gazdasági válsághoz ve-
zetne, akárcsak az államkötvények és más pénz-
helyettesítők mennyiségének csökkentése.” (Ker-
tész, 2013) Éppen ellenkezőleg, a valóságban 
a folyamatosan növekvő gazdaságok folyama-
tosan növekvő pénzügyi vagyonállományt is 
igényelnek!

Vegyük észre azt is, hogy az államadósságok 
esetleges csökkentése normál konjunkturális 
viszonyok közepette nem jelentenek problé-
mát. Eközben ugyanis a kamatláb csökkentése 
biztosítja azt, hogy a költekezését visszafogó 
és az adósságát lefaragó állam helyébe más (a 
múltban kevésbé eladósodott), magánszek-
torbeli vagy külföldi szereplők költekezése és 
egyben adóssága lépjen be, és emiatt ne csök-
kenjen a pénzügyi vagyonállomány sem.
uEz a gyakorlatban azt jelenti, hogy az álla-

mi kiadás és adósság ugyan csökken, azonban 
eközben a csökkenő kamatláb következtében 
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a magánszektornak viszont érdemes lesz több 
hitelt felvennie, érdemes lesz többet költenie 
beruházásokra, tehát nőni fog a magánszektor 
adóssága. azaz a megszűnő államkötvények 
helyett a bankrendszer új (hitel-) pénzterem-
tésbe kezd, amellyel visszapótolja a gazdaságba 
a szükséges likviditást és pénzügyi vagyont.
vVagy pedig a leértékelődő hazai deviza 

hatására a külföldi szereplők fognak több ha-
zai terméket vásárolni és ezzel megnő a nettó 
export, így a belföldi gazdasági szereplők a ko-
rábbi államkötvények helyett külföldi eredetű 
pénzügyi eszközöket fognak birtokolni.

az állami kiadáscsökkentés gondolatme-
netét nemcsak az adósság versus pénzügyi 
vagyon, hanem a makroökonómiai jövede-
lemegyenlet (Y = C + I + G + X – IM) logikáján 
is érdemes végiggondolni: az állami kiadások 
csökkenése esetén a jövedelem csak akkor tud 
változatlan maradni, ha eközben a szükséges 
mértékben csökken a kamatláb és/vagy leérté-
kelődik a hazai deviza, amelyek következtében 
emelkedik a beruházás és/vagy a nettó export.

Gond keletkezik azonban akkor, ha a ka-
matláb már elérte a zéró alsó korlátot (ZlB 
‒ zero lower bound), azaz beállt a likviditási 
csapda, továbbá a válság globális, vagyis nincs 
mód a problémák orvoslására a fizetési mérleg 
többletén keresztül, azaz az adósság „külföldre 
tolására” sem. Ebben a környezetben ugyanis 
egyáltalán nem szabad, hogy az elsődleges cél 
az államadósságok csökkentése legyen! Ha 
ugyanis lecsökkenne az államadósság és eköz-
ben a már korábban zéróra csökkent kamat-
láb és likviditási csapda miatt nem lenne mód 
arra sem, hogy az államkötvények helyett más 
pénzügyi eszközök teremtődjenek, akkor ez-
zel lecsökkenne a pénzügyi vagyonállomány 
is a gazdaságban. Emiatt a gazdasági szerep-
lők lecsökkentenék a jelenlegi vásárlásaikat és 
ezzel tovább csökkentenék a makrogazdasági 
keresletet. Így pedig a gazdasági kapacitások 
egy része kihasználatlanná válna (munkanél-
küliség alakulna ki, a gépek, berendezések, 

ingatlanok, termelőkapacitások kihasznált-
sága csökkenne) és visszaesne a gazdasági 
teljesítmény. Ez tehát egy rendkívül negatív, 
öngerjesztő spirálhoz vezetne, amelynek vége 
általános likviditáshiány, gazdasági összeom-
lás, miközben ráadásul még az adósságráták 
(jövedelemarányos adósságállományok) sem 
feltétlenül csökkennének!

ugyanezt a gondolatmenetet végiggondol-
hatjuk nemcsak az adósság versus pénzügyi 
vagyon, hanem a makroökonómiai jövede-
lemegyenlet (Y = C + I + G + X – IM) logikáján is: 
amennyiben a kormányzati kiadások mértéke 
lecsökken, azonban eközben ezt a kereslet-
csökkenést sem a beruházás, sem a nettó ex-
port növekedése nem tudja ellensúlyozni, mert 
világszerte a zéró kamatláb és a kereslethiány a 
jellemző, akkor a makrogazdasági jövedelem 
kényszerűen csökkenni fog. a válsággal súj-
tott európai perifériaországokban lényegében 
ezt láthattuk. az ImF‒Eu‒Világbank-trojka 
például Görögország esetében is nagyon ko-
moly költségvetési megszorításokhoz és ál-
lamadósság-csökkentéshez kötötte a pénzügyi 
segítséget. azonban ennek következménye az 
lett, hogy a görög gazdaság a vártnál sokkal 
nagyobb mértékben esett vissza, és az állam-
adósság/GDP-arány végül még a költségvetési 
kiigazítások ellenére is emelkedő pályán ma-
radt! De mindez az egész eurózóna szintjén 
is igaz: a jelentős fiskális kiigazítások ellenére 
az eurózóna országainak államadósság-rátája 
2013 végén lényegesen nagyobb volt (93,4 
százalék), mint 2010-ben (80 százalék), rá-
adásul mindez több éves súlyos recesszióval is 
párosult!

az államadósság terhének kérdése tehát zéró 
kamatláb esetén, magas munkaerő- és kapaci-
tásfelesleg mellett, a hagyományostól teljesen 
eltérő képet mutat. Valami olyasmivel van 
dolgunk, mint a fizikusoknak: a fénysebesség 
közelében más törvényszerűségek érvényesül-
nek, mint normál (hétköznapi) sebességviszo-
nyok esetén.
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Az ÁllAMADóSSÁg vAlóDi tErHE

Ellentétben egyes vélekedésekkel (például 
David Cameron idézett mondata), az állam-
adósság makrogazdasági terhe valójában nem 
az, hogy a jövőben azt vissza kell fizetni. Ez 
ugyanis egyrészt legfeljebb a pénzügyi vagyon 
átcsoportosítása lenne az egyik szereplőtől a 
másikhoz, másrészt az államok elméletileg 
végtelen (nagyon hosszú) időhorizonton képe-
sek folyamatosan megújítani az adósságaikat, 
tehát nem is kell ezt feltétlenül ténylegesen 
visszafizetniük.

az államadósság valódi terhe valójában 
a sztenderd közgazdasági elmélet szerint az, 
hogy az államháztartási deficit a növekvő ka-
matlábakon keresztül kiszorítja a vállalati be-
ruházásokat, elszívja a finanszírozási forráso-
kat és ezáltal csökkenti a gazdaság növekedési 
potenciálját.3 Fontos tehát hangsúlyozni, hogy 
az államháztartási hiánynak és az államadós-
ságnak akkor és csak akkor van tényleges re-
álgazdasági terhe, ha ez kamatláb-emelkedést 
és növekedési áldozatot indukál! Így ugyanis, 
a gazdaság kisebb GDP-t és kisebb társadalmi 
jólétet produkál ahhoz képest, mint ami defi-
cit, illetve államadósság hiányában lett volna, 
ceteris paribus. az államadósságnak ez a valódi 
terhe és nem pedig az, hogy valamikor a távoli 
jövőben élő generációknak majd vissza kell fi-
zetniük. mi több, az államadósság valódi terhe 
nem egy intertemporális átcsoportosítás a jövő 
generációk kárára és a jelen generációk javára, 
hanem az alacsonyabb GDP-növekedésen ke-
resztül tulajdonképpen egyszerre sújtja a jelen 
és jövő generációit egyaránt!

FiSKÁliS Szigor HElyEtt 
KötvÉNyvÁSÁrlÁSi progrAMot!

az eurózónában eddig alkalmazott válságke-
zeléssel ellentétben a hatalmas munkanélküli-
séggel és szabad tőkekapacitással rendelkező és 

eközben általános kereslethiánnyal, gazdasági 
válsággal küszködő tagállamokban nem költ-
ségvetési megszorításokra, nem az államadós-
ságok és a pénzügyi vagyonok fájdalmas leépí-
tésére, nem a makrogazdasági kereslet további 
visszafogására és nem a likviditás csökkenté-
sére lenne szükség, hanem sokkal inkább az 
amerikai, brit és a japán jegybankok monetáris 
expanziójához hasonló pénzteremtésre, állam-
kötvény-vásárlási programra, majd a visszavá-
sárolt államkötvények „végleges elégetésére”, 
azaz az államadósságok monetizálására. (Ker-
tész, 2013)

Ennek technikai lebonyolítása úgy lenne 
lehetséges, hogy az Európai Központi Bank 
a visszavásárolt államkötvényeket becserélné 
végtelen lejáratú, nulla kamatozású hitelre. 
más szóval, az EKB visszaadná az államköt-
vényt kibocsátó országnak a visszavásárolt 
kötvényt, az EKB pedig egy azzal egyenlő 
árfolyamértékű, lejárat nélküli, zéró kamatú 
kötvényt kapna helyette4 (Paris ‒ Wyplosz, 
2013). az imént idézett Paris ‒ Wyplosz-cikk 
bemutatja azt is, hogy a jelenlegi európai hely-
zetben semmilyen más államadósság-csökken-
tési stratégia (például költségvetési többletek 
vagy privatizációs bevételek felfuttatása, il-
letve költségvetési újraelosztás a sikeresebb 
eurózóna tagállamoktól a válsággal sújtott 
tagállamok felé) nem lehet sikeres. másrészt 
a pénzteremtésnek egy, kapacitásfelesleggel és 
magas munkanélküliséggel rendelkező gazda-
ságban nincs jelentős inflációs kockázata.

mindebből az is következik, hogy jelen 
helyzetben, kvázi zéró kamatlábszint mellett 
az Európai Központi Banknak bátran és na-
gyon aktívan vásárolnia kellene az adósság-
válsággal mélyen sújtott országok, továbbá 
minden olyan ország államkötvényeit, ahol 
a gazdaságban vannak szabad kapacitások és 
a munkanélküliség meghaladja a természetes 
ráta szintjét. Ezekben az országokban ugyan-
is a magánszféra hatalmas eladósodottsága 
miatt még zéró kamatláb mellett is rendkí-
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vül alacsony a vállalati hitelkereslet. Ebben 
a szituációban csak az állam tudja átvenni a 
kezdeményező, hitelfelvevő és beruházó szere-
pet, amelyet a jegybank (az elvileg korlátlan 
pénzteremtési lehetősége birtokában) képes 
is finanszírozni. megjegyzendő továbbá az is, 
hogy a jegybanki kötvényvásárlási program 
az egyetlen olyan monetáris politikai eszköz, 
amely zéróra csökkentett rövid futamidejű 
kamatláb mellett is képes tovább csökkente-
ni a hosszú lejáratú kötvények (még nullánál 
nagyobb) kamatait. márpedig a vállalati hitel-
keresletet és beruházási kedvet leginkább nem 
a rövid, hanem a hosszú lejáratú hitelek ka-
matlába befolyásolja. Ráadásul a tagországok 
monetáris expanzión és új pénzteremtésen 
keresztüli megsegítése politikai értelemben is 
könnyebben megvalósítható lenne, mint az, 
hogy ha a gazdaságilag sikeresebb országok 
adófizetőinek kellene finanszírozniuk a válság-
ba jutott országok adósságait.

az államadósságok monetizálására vonat-
kozóan a közgazdászok mindössze egyetlen el-
lenérvet szoktak megfogalmazni. nevezetesen 
azt, hogy ha beépül a várakozásokba, hogy az 
Európai Központi Bank hajlandó „kimente-
ni” a bajba jutott tagországokat, azaz hajlan-
dó monetizálni az adósságot és ezzel a terhe-
ket szétteríteni az egész eurózónára, akkor ez 
megemeli az erkölcsi kockázatát annak, hogy 
a tagállamok kormányai még felelőtlenebbül 
gazdálkodhatnak majd, azaz még inkább haj-
lamosak lesznek a túlköltekezésre, eladósodás-
ra. Ezt a valóban nem elhanyagolható kocká-
zati tényezőt azonban kezelni lehetne azzal, 
ha az EKB által nyújtott segítséget mindig 
feltételekhez kötnék. Például, hogy az EKB 
által monetizált adósságállomány bizonyos ré-
szének megfelelő összeget a tagállamnak köte-
lező lenne növekedésösztönző beruházásokra, 
munkahelyteremtésre vagy a fizetési mérleg 
javítására fordítaniuk. Ez a feltétel egyébként 
nemcsak az erkölcsi kockázat kiküszöbölése 
érdekében lenne nagyon fontos, hanem a gaz-

daság élénkítése szempontjából is. Ha ugyan-
is zéró kamatláb mellett sem indulnak meg 
a magánszektorban a beruházások (például a 
túlzott pesszimizmus és a korábbi adósságok 
leépítése miatt), akkor feltétlenül szükséges 
egy másik szereplő (állam), amely képes és 
hajlandó anticiklikusan gondolkodni, azaz 
eladósodni és keresletélénkítő beruházásokat 
indítani.

az államadósságok monetizálása az utóbbi 
években hatalmas volumenben zajlik az Egye-
sült államokban, nagy-Britanniában és Ja-
pánban, azonban az eurózónában eddig csak a 
szavak szintjén történtek erre utalások. azon-
ban már ennek is látszottak az igen pozitív 
hatásai! amikor 2012 nyarán az EKB meghir-
dette a perifériaállamokban kötvényvásárlási 
programját, a kockázati prémiumok hirtelen 
és drasztikus mértékben csökkenni kezdtek. 
Ezzel összefüggésben az ImF közelmúltban 
tartott konferenciáján Olivier Blanchard a kö-
vetkezőképpen fogalmazott: „...nagyon fontos, 
hogy legyen egy végső hitelező, amely kész arra, 
hogy szükség esetén hitelezzen ne csak a pénz-
intézeteknek, hanem a kormányzatoknak is. 
Az euró zóna periféria országainak állampa-
pír-piaci fejleményei ‒ az EKB kötvényvásárlási 
programjának meghirdetése előtt illetve után ‒ 
meglehetősen meggyőző bizonyítékul szolgálnak 
minderre.” (Blanchard, 2013)

A „NEM KoNvENcioNÁliS” 
KötvÉNyvÁSÁrlÁSi progrAM KorlÁtAi

az olvasó számára ezen a ponton felvetőd-
het a kérdés, hogy egy ilyen kötvényvásárlási 
program vajon csak a jelen helyzetben, zéró 
kamatláb mellett lehet-e sikeres, vagy a pénzte-
remtésen keresztüli monetáris expanzió esetleg 
hasznos lehet olyan gazdasági helyzetben is, 
amikor a kamatláb magasabb? a válasz egy-
értelmű: a kötvényvásárlási program – mint 
„nem konvencionális” jegybanki eszköz – kizá-
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rólag zéró kamatláb mellett célszerű és csak ek-
kor is éri el a kívánt célt! amennyiben ugyanis 
egy gazdaság recesszióban van, ugyanakkor 
vannak szabad kapacitások, technológiai in-
novációk és szabad munkaerő, akkor a kamat-
csökkentés ugyanúgy képes megteremteni a 
beruházásokhoz szükséges hitelkeresletet és hi-
telkínálatot. Ha viszont egy gazdaságban nincs 
szabad munkaerő, technológiai innováció és 
beruházási szándék, akkor változatlan jegyban-
ki alapkamat mellett végrehajtott monetáris 
expanzió sem fogja fellendíteni a beruházáso-
kat, hanem az újonnan teremtett többletpénz 
legfeljebb a kereskedelmi bankok jegybank-
nál vezetett számláján fog felhalmozódni. Ha 
ugyanis a gazdaságban nincs profitkilátásokkal 
kecsegtető, jövedelmező beruházási lehető-
ség és eközben a kamatok nem csökkennek, 
tehát a hitelfelvétel sem lesz olcsóbb, akkor a 
vállalatok akkor sem fognak hitelt felvenni és 
a bankok akkor sem fognak több hitelt folyó-
sítani, ha egyébként a jegybank visszavásárolja 
a bankok tulajdonában lévő államkötvényeket. 
mindössze annyi változás történik, hogy a ban-
kok a pénzügyi vagyonukat ezután már nem 
államkötvényekben, hanem jegybanki betétek-
ben fogják kamatoztatni.

amennyiben a jegybanki alapkamatláb nul-
lánál magasabb, akkor a jegybank a kamatláb 
csökkentésével képes olyan környezetet te-
remteni, amely a kereskedelmi bankokat arra 
ösztönzi, hogy több pénzt teremtsenek és ez-
zel képes végrehajtani a szükséges monetáris 
lazítást. Ha ugyanis a piaci kamatláb csökken, 
akkor több beruházás válik megtérülővé, több 
vállalkozásnak lesz érdemes hitelt felvennie, 
és így a kereskedelmi bankoknak is érdemes 
lesz több hitelpénzt teremteniük, tehát a pénz-
mennyiség a gazdaságban növekedni fog. Ha 
tehát a kamatláb nullánál magasabb, akkor a 
jegybank az alapkamat változtatásával képes 
a pénzmennyiséget hozzáigazítani (a kereske-
delmi bankokkal hozzáigazíttatni) a gazdaság 
igényeihez. Szabad kapacitások, magas mun-

kanélküliség és recesszió esetén tehát nincs 
más teendője a jegybanknak, mint az, hogy 
csökkenti az alapkamatot és ezután már pusz-
tán a megnövekvő hitelkereslet, a kereskedel-
mi bankok közötti verseny, azaz a rugalmas 
hitelkínálat, más szóval a hitelpiac hatékony 
működése biztosítani fogja a gazdaság számára 
a szükséges likviditást.

az előbbi mondat kapcsán néhány közgaz-
dász meg szokta fogalmazni azt az ellenérvet 
(véleményem szerint tévesen), hogy: a beru-
házásokhoz és a gazdaság élénkítéséhez nem 
elegendő az alacsonyabb kamatok miatt meg-
növekedett hitelkereslet, mert eközben nem 
biztos, hogy a bankok megfelelően rugalma-
san növelik a hitelkínálatukat is. Határozott 
véleményem azonban, hogy ez téves feltéte-
lezés és a kulcskérdés mindig a hitelkereslet 
biztosítása, mindig ez adja ugyanis a szűk 
keresztmetszetet. Igaz persze, hogy a hitelkí-
nálatot és ezzel együtt a bankok pénzterem-
tési lehetőségét korlátozzák a kötelező tarta-
lékráta-szabályok, a baseli szabályok és az az 
egészséges kockázatkerülési hajlam is, hogy a 
bankok nem kívánnak túlságosan nagy tőke-
áttétel mellett működni, mert akkor a hitelek 
egy kis részének a bedőlése is könnyen a saját 
tőke teljes elvesztéséhez és bankcsődhöz vezet-
het, azonban a bankok mindhárom problé-
mát könnyen át tudják hidalni tőkeemeléssel. 
Ha ugyanis egy gazdaságban a lecsökkentett 
jegybanki alapkamat miatt alacsony piaci ka-
matláb alakul ki, és emellett sok új beruházás 
jövedelmezővé válik, akkor a bankok képesek 
növelni a hitelezési lehetőségeiket úgy is, hogy 
új részvények kibocsátásával megemelik a sa-
ját tőkéjüket. Ez a lehetőség egy egészségesen 
működő piacon bármikor fennáll. Ha ugyanis 
a gazdaság fellendülőben van és a bankok szá-
mára valóban igen sok nyereséggel kecsegtető 
hitelkihelyezési lehetőség nyílik, akkor a meg-
takarítással rendelkező lakosság, a befektetők 
le fogják jegyezni a bank új részvényeit, azaz 
fel fogják tőkésíteni a bankokat.
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nem életszerű és a közgazdasági elmélettel 
is ellentétes az a feltételezés, hogy csak a hi-
telkeresletet megtestesítő beruházó vállalatok 
képesek racionálisan előrelátni a gazdasági ki-
látásokat, azaz csak ők képesek felmérni azt, 
hogy új beruházások tömege lenne nyereséges, 
és eközben a bankok menedzsmentje és részvé-
nyesei ezt nem ismerik fel hosszú távon sem. 
Rövid távon persze előfordulhat aszimmetri-
kus informáltság, de hosszú távon aligha állja 
meg a helyét az a feltételezés, hogy a vállal-
kozások mindig tökéletesebben informáltak és 
optimistábbak a jövőt illetően, mint a bankok 
menedzsmentje és részvényesei. természetesen 
rövid távon, például egy túlfűtött hitelezés 
utáni válságidőszakban, mérlegalkalmazko-
dáskor a bankok átmenetileg visszafoghatják 
hitelkínálatukat, és előfordulhat, hogy néhány 
kockázatosabbnak ítélt ágazat vagy a kocká-
zatosabbnak ítélt kis- és közepes vállalkozói 
szektor nem kap elegendő mennyiségű hitelt 
még akkor sem, ha a vélelmek szerint ver-
senyképesek lehetnének (Hosszú ‒ Körmendi 
‒ tamási ‒ Világi, 2013). azonban hosszú tá-
von, egészséges gazdasági helyzetben a bankok 
képesek megszerezni a szükséges saját tőkét a 
hitelek fedezetéhez, és a profitorientált gon-
dolkodás arra készteti őket, hogy hitelezzenek 
is a versenyképes vállalkozásoknak. mivel te-
hát hosszú távon a bankok menedzsmentje és 
részvényesei is képesek legalább annyira előre-
látni a gazdasági folyamatokat, mint a beru-
házó vállalatok, levonhatjuk azt a konklúziót, 
hogy megfelelően előrelátott és jövedelmező 
beruházási lehetőségek esetén nemcsak a hi-
telkereslet fog megnőni, hanem ehhez mindig 
képes alkalmazkodni a hitelkínálat is!

a probléma mindössze akkor keletkezik, 
ha a gazdaságban vannak ugyan szabad kapa-
citások (szabad munkaerő és technológiai in-
novációk), továbbá a központi bank már le is 
csökkentette nullára a jegybanki alapkamatot, 
azonban a beruházási kereslet mégsem élénkült 
meg (például a túlzott pesszimizmus és a ko-

rábbi hitelek leépítési szándéka miatt). Ebben 
az esetben az egyetlen lehetőség az állami be-
ruházások növelése, majd a mennyiségi enyhí-
tés (quantitative easing), azaz a pénzmennyiség 
növelése kötvényvásárlási program keretében. 
Ekkor kell tehát közbelépnie az államnak, azaz 
annak a szereplőnek, amelyik képes és hajlandó 
anticiklikusan cselekedni, azaz hajlandó akkor 
is eladósodni és beruházni, amikor a többi sze-
replő csak adósságot épít le. a monetáris ex-
panzióval fedezett kötvényvásárlási programot 
és állami beruházásokat tehát ne úgy fogjuk fel, 
mint valamilyen mindenre alkalmas csodaszert, 
hanem úgy, mint egy olyan eszközt, amely 
akkor vethető be, amikor a kamatcsökkenté-
si ciklus beleütközik a zéró alsó korlátba, azaz 
amikor a hagyományos (konvencionális) keres-
letélénkítő eszközök már kimerültek és mégsem 
érték el a céljukat!5

SzüKSÉgES lEHEt Az „iNFlAtioN 
tArgEtiNg” ElHAgyÁSA iS

az Európai Központi Bank monetáris politi-
kájának legfőbb célja is jelentősen különbözik 
az amerikai jegybankétól. az EKB kizárólag 
„inflációs célkitűzést” (It ‒ inflation targeting) 
folytat, azaz elsődleges célja az árstabilitás (2 
százalékos HICP), és csak akkor szolgálhat ki 
bármilyen más másodlagos célt, ha eközben az 
előbbi rendkívül mereven rögzített elsődleges 
céljának teljesülését semmilyen kockázatnak 
nem teszi ki. a FED ezzel szemben maga sú-
lyoz a céljai között, és nincs egyértelmű hierar-
chia a munkanélküliség természetes rátájától, 
illetve a potenciális kibocsátástól való eltérés 
(output gap) és az árstabilitás biztosítása kö-
zött. meg kell jegyezni persze, hogy az inflációs 
célkitűzéses rendszerével az EKB nincs egye-
dül, hiszen az 1990-es évek eleje óta egyrészt 
a szakirodalomban is nagyon sok tudományos 
értekezés született ennek a rendszernek az el-
méleti előnyeiről, másrészt igen sok ország el is 
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kezdte alkalmazni a gyakorlatban. a legfrissebb 
tanulmányok – mint például az ImF „working 
paper”-je (Filho, 2010) – azonban inkább arra 
utalnak, hogy bár az infláció és az inflációs vá-
rakozások lehorgonyzásában kétségtelen sikere-
ket értek el ezek az országok, ám a gazdasági 
növekedés és a foglalkoztatás fellendítése tekin-
tetében nem láthatóak az It előnyei.

Könnyen belátható továbbá az is, hogy a 
magas kapacitásfelesleggel és munkanélküli-
séggel küszködő országokban sokkal jelentő-
sebb társadalmi károk keletkeznek a kereslet-
hiány miatt visszaeső kibocsátásból és annak 
hosszú távú tovagyűrűző hatásaiból, mint az 
adósságok monetizálása miatt pár százalék-
ponttal esetlegesen mégis megugró inflációból 
adódóan. a sztenderd makroökonómia szerint 
ugyanis az inflációnak mindössze a következő 
társadalmi költségei vannak (mankiw, 2002):
uinflációs környezetben a vállalatoknak 

gyakran kell változtatniuk áraikon, amelyek 
több adminisztrációs költségterhet jelenthet-
nek (metafórikusan: étlapköltség),
vahhoz, hogy az emberek megőrizhessék 

a pénzük vásárlóértékét, gyakran kell bankba 
járniuk, amely fáradsággal és költségekkel jár 
(metafórikusan: cipőtalpköltség),
wmagas inflációs környezetben gyorsabban 

változnak a termékek egymáshoz viszonyított 
relatív árai is, amely nehezebbé teszi a pénz-
ügyi tervezést a fogyasztók számára,
xmagas inflációs környezetben gyakrabban 

kell a jogalkotónak változtatnia az adókulcso-
kon és adósávokon, ha el akarja kerülni azt, 
hogy a reáladó-terhelés növekedjen. a gyakori 
változtatások így újabb adminisztratív terhe-
ket rónak a társadalomra,
ya nem várt magas infláció átrendezheti a 

vagyoni viszonyokat az adósok és hitelezők kö-
zött. nevezetesen, ha nincsenek az inflációval 
indexálva a kamatok (és akár implicit jövőbeli 
járadékok, például nyugdíjak), akkor a nem 
várt infláció tulajdonképpen egy vagyonátren-
dezés az adósok javára és a hitelezők kárára.6

az infláció rémével állandóan ijesztgetett ol-
vasónak talán meglepő, de valójában mindössze 
ennyi a makroökonómia által elismert társa-
dalmi költsége az inflációnak! Ráadásul köny-
nyen belátható az is, hogy csupán évi néhány 
százalékos inflációs ráta esetén, sőt az interne-
tes társadalom világában ezek a költségek elha-
nyagolhatóan kicsikké válnak. amikor az ára-
kat gyakran még fel sem tüntetik papíralapon, 
valamint amikor az internetalapú bankolás és 
vásárlás széles körben válik elterjedtté, akkor 
tovább csökkennek az ezzel összefüggő tranz-
akciós költségek. Ha pedig ezeket a költsége-
ket összehasonlítjuk a munkanélküliség hosszú 
távú költségeivel,7 akkor pláne szembetűnővé 
válik az infláció alacsony társadalmi költsége. 
a munkanélküliség növekedése nemcsak átme-
neti kibocsátási áldozattal jár ugyanis, hanem az 
úgynevezett hiszterézis elmélet szerint recesszió 
következtében a munkanélküliség természetes 
rátája tartósan megnőhet és ezáltal a potenci-
ális kibocsátási szint is lecsökkenhet (Blachard 
– Summers, 1988). Ráadásul mindezt elsősor-
ban pontosan európai példákkal támasztották 
alá (Blachard – Summers, 1986). az elmélet 
ezt azzal indokolja, hogy a munkanélküliség 
ideje alatt az emberek egyrészt elveszthetnek 
bizonyos képességeket és ezáltal csökkenhet a 
jövőbeli termelékenységük, másrészt romolhat 
az emberek munkához való hozzáállása is, azaz 
csökkenhet az elhelyezkedési hajlandóságuk. 
Harmadrészt, a munkanélküliek elhelyezke-
dését tovább nehezítheti az is, hogy ha az ál-
lástalanok elveszítik a szakszervezeti tagságai-
kat, akkor csökken a befolyásuk a bérekre. Így 
– mivel a szakszervezeti tagsággal rendelkező 
foglalkoztatottak továbbra is a gyorsabb bér-
emelésekben érdekeltek – a magasabb bérkö-
vetelések a társadalmilag indokoltnál magasabb 
munkanélküliséghez és alacsonyabb potenciális 
kibocsátási szinthez is vezethetnek (insider-
outsider problémának nevezi a szakirodalom ezt 
a foglalkoztatottak és munkanélküliek közötti 
érdekellentétet). a hiszterézis elmélet szerint 
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tehát a munkanélküliségi ráta növekedése a 
munkanélküliség természetes rátájának, hosz-
szú távú szintjének a növekedését is előidézi. az 
ökonometriai elemzések, empirikus kutatások 
ráadásul rávilágítanak arra is, hogy a hiszterézis 
megvalósulásának sokkal nagyobb a relevanci-
ája Európában, mint az Egyesült államokban 
(león ‒ ledesma, 2002).

abból, hogy az munkanélküliségi ráta nö-
vekedésének és a gazdaság potenciális kibocsá-
tási szinttől való elmaradásának a hosszú távú 
társadalmi költségei jóval magasabbak, mint 
az infláció néhány százalékkal történő esetle-
ges megemelkedése, az is következik, hogy az 
Európai Központi Banknak nem kizárólag inf-
lációs célt kellene követnie, hanem a FED-hez 
hasonlóan több célt egyszerre: árstabilitás, ki-
bocsátási rés, illetve a munkanélküliségi rátá-
nak a természetes rátától való eltérése. (Ennek 
egy speciális megvalósítási formája a nominá-
lis GDP-célkitűzéses módszer, amelyet példá-
ul Frankel [2012] is javasol.) legutóbb Joseph 
Stiglitz, nobel-díjas közgazdász fejtette ki ha-
sonló véleményét az Európai Parlament szoci-
alista frakciója számára: „Az Európai Központi 
Banknak fel kellene adnia a 2százalékkalos inf-
lációs célját… a központi bankoknak az infláció 
kontrollálása és a munkahelyteremtés támogatá-
sa között egyensúlyra kell törekedniük... az EKB 
mandátumát meg kell változtatni.” (Stiglitz, 
2014) Stiglitz egyébként nemcsak az EKB-
nak, hanem a fejlett és fejlődő országoknak 
már régóta azt javasolja, hogy adják fel a jegy-
bankjaik az inflációs célkitűzéses rendszerüket 
(Stiglitz, 2008).

rElEvÁNSABB ADóSSÁgSzABÁlyoK iS 
SzüKSÉgESEK

az aktuális válság kezelése mellett arra is szük-
ség lenne, hogy az eurózónában a szabályozó 
hatóságok nagyobb hangsúlyt fektessenek a je-
lenlegihez hasonló aszimmetrikus adósságvál-

ságok megelőzésére. a legnagyobb gazdaságpo-
litikai tévedés véleményem szerint elsősorban 
az, hogy a közgazdászok és gazdaságpolitiku-
sok (még a legmagasabb döntéshozói és sza-
bályozói szinteken is, például Eu, ImF, Világ-
bank, maastrichti konvergenciakritériumok) 
elsősorban csak egyetlen gazdasági szereplő-
nek, az államnak az adósságrátáját szokták sza-
bályozni, ugyanakkor eközben figyelmen kí-
vül hagyják az államadósság belső szerkezetét 
és más gazdasági szereplők adósságállományát 
egyaránt. [az Európai Bizottság által publi-
kált, Fischer ‒ Jonung ‒ larch (2006) által írt 
összefoglaló cikk 101 (!) olyan, 2005 márci-
usa előtt publikált reformjavaslatot mutat be 
és elemez, amelyek a Stabilitási és növekedési 
Egyezmény 2005-ös reformjára tettek javasla-
tokat.]

már a maastrichti konvergenciakritériumok, 
valamint a Stabilitási és növekedési Egyez-
mény is kizárólag az állam bruttó teljes adós-
ságrátájára és az éves államháztartási egyen-
legre vonatkozóan deklarált kötelezettségeket. 
Viszont eközben egyáltalán nem vették figye-
lembe például, hogy
umekkora az állam külföld felé fennálló 

adósságának részaránya,
vmekkora az állam külföldi devizatartalé-

ka és külső követelése,
wmekkora az állam jövőbeli implicit köte-

lezettségállománya (például nyugdíjrendszer-
ből vagy a csődbe kerülő állami nagyvállala-
tok, illetve kereskedelmi bankok kimentéséből 
adódóan),
xmekkora a magánszektor nettó pénzügyi 

vagyona,
ymekkora a magánszektor külföldi devizá-

ban fennálló adósságállománya stb.
márpedig egy ország pénzügyi sebezhető-

ségét ezek a szempontok döntő mértékben 
befolyásolják. Értelemszerűen, minél nagyobb 
a külföldi devizában, valamint a külföldi gaz-
dasági szereplők felé fennálló adósságok rész-
aránya, annál sebezhetőbbé válik az adott 
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nemzetgazdaság, hiszen ki van téve az árfo-
lyam-ingadozásnak, valamint a külföldi befek-
tetők finanszírozási hajlandóságának.

mindebből tehát az is következik, hogy 
már az eurózóna létrehozásakor is rossz felté-
telrendszert fektettek le és azóta is téves mak-
rogazdasági elemzésekre épülnek a gazdaság-
politikai döntések. ahogy Buti (2007) írja, a 
Stabilitási és növekedési Egyezmény elsősor-
ban nem szakmai, hanem politikai szempon-
tok alapján íródott, és a merev kritériumok 
célja egyrészt a német közvélemény meg-
győzése volt a monetáris unió stabilitásáról, 
szükségességéről, másrészt az északi államok 
meggyőzése arra vonatkozóan, hogy a déli ál-
lamokat is érdemes bevenni a monetáris unió-
ba, mert központilag szigorúan lesz szabályoz-
va a költségvetésük. Ezzel szemben valójában 
inkább olyan új konvergenciakritériumokra és 
gazdaságpolitikai szabályozásokra lenne szük-
ség, amelyek szakmai értelemben támasztanak 
hatékonyabb ösztönzőket az országok számá-
ra! a következőkben amellett kívánok érvelni, 
hogy makrogazdasági értelemben sokkal cél-
szerűbb lenne, ha a leginkább figyelt adósság-
mutató nem az állam bruttó adósságrátája, ha-
nem az ország (állam+magánszektor) külföld 
felé fennálló konszolidált nettó adósságrátája 
lenne, továbbá emellett figyelemmel kísérnék 
még ennek egy részhalmazát az ország nettó 
külföldi devizaadósság-rátáját is.
ua bruttó és a nettó mutatók közötti kü-

lönbséget egyrészt az adott ország folyósított 
hitelei, külföldi követelései, másrészt az ország 
deviza- és aranytartalékai jelentik. ameny-
nyiben viszont a tartalékok és követelések „jó 
adósok” kezében vannak, továbbá amennyiben 
nincs az adósságok között lejárati aszimmetria 
(maturity mismatch) és a hitelpiac megfelelően 
likvid, akkor a nettó adósságráták relevánsab-
bak a bruttó mutatóknál.
vaz ország teljes adósságrátája (az álla-

mot és a magánszektort egyaránt beleértve) 
sokkal reálisabb képet fest a makrogazdasági 

helyzetről, mint pusztán az államadósság-ráta. 
ugyanis például, amennyiben egy országban 
a magánszektor megtakarítási rátája magas, 
ugyanakkor a magánszektor nem hajlan-
dó beruházni (még azután sem, hogy zéróra 
csökkentette a jegybank a kamatlábat), akkor 
ahogy a keynesi logikából is következik, ahogy 
ebben a cikkben is említettük már, és ahogy 
Dedák is részletesen kifejti (Dedák, 2013[1]) 
az államadósság felhalmozása nemcsak hogy 
nem káros, hanem kifejezetten szükségszerű 
is! máskülönben, az adósságok leépülése auto-
matikusan a pénzügyi vagyonok leépülésével 
és a gazdaság visszaesésével is együtt járna.
waz államadósság csak akkor tekinthető 

valódi tehernek, ha az külföld felé áll fenn. 
mivel az államok elméletileg végtelen ideig 
képesek megújítani, másrészt jegybanki pénz-
teremtéssel akár monetizálni is képesek az 
adósságaikat, a valódi teher nem az adósság 
jövőbeli visszafizetése, hanem mindössze a tar-
tósan fennálló jövedelemtranszfer az adóstól a 
hitelezőhöz, azaz a kamatkötelezettség. amely 
országban viszont a háztartások megtakarítási 
rátája magas és az állam csak a belföldi sze-
replők irányába adósodik el, ott ugyanez a jö-
vedelemtranszfer mindössze belföldi szereplők 
közötti jövedelem-újraelosztást jelent, amely 
viszont nem generál makrogazdasági egyen-
súlytalanságot (és amely egyébként társadalmi 
és politikai igény esetén adóztatással és szoci-
ális támogatásokkal bármikor akár korrigálha-
tó is). (Fontos hangsúlyozni, hogy ez a meg-
állapítás „vegytisztán” továbbra is csak zéró 
kamatláb és likviditási csapda mellett igaz. 
Pozitív kamatláb esetén az államháztartási hi-
ány a kiszorítási hatáson keresztül visszafogja a 
magánberuházásokat és reálgazdasági károkat 
okozhat akkor is, ha az gond nélkül finanszí-
rozható.)
xIgaz, a magánadósságok nem újíthatók 

meg végtelenségig és nem is monetizálhatók 
(legfeljebb akkor, ha az állam átvállalja ezeket 
az adósságokat), azonban ettől függetlenül az 
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az állítás itt is igaz, hogy a kamatteherből adó-
dó jövedelemtranszfer akkor és csak akkor idéz 
elő makrogazdasági egyensúlytalanságot, ha az 
adósság külföldi szereplő felé áll fenn. a bel-
földi szereplők közötti hitelezés legfeljebb egy 
belföldi jövedelem-újraelosztást generál, ame-
lyet szükség esetén adóztatással és szociális tá-
mogatásokkal bármikor korrigálni lehet.
yaz ország nettó külföldi adósságán belül 

érdemes fokozottan figyelemmel kísérni az 
ország nettó külföldi devizaadósságát is. Ha 
ugyanis az adósság fokozottan ki van téve a 
hazai deviza leértékelődési kockázatának is, 
akkor az kiemelt kockázatot jelent a nemzet-
gazdaság számára.

amennyiben elfogadjuk, hogy a makrogaz-
dasági egyensúly szempontjából a stock válto-
zók tekintetében a legfontosabb mutatószám 
nem a bruttó államadósság, hanem a nemzet-
gazdaság külföld felé fennálló konszolidált net-
tó adóssága, akkor ebből egyenesen következik 
az is, hogy a flow változók tekintetében pedig 
a legfontosabb mutatószám nem az államház-
tartási hiány, hanem a fizetési mérleg állapota. 
a fizetési mérlegen belül pedig a legreleván-
sabb külső egyensúlyi mutatót úgy kaphatjuk 
meg, ha kiszámítjuk a folyó fizetési mérlegnek, 
a tőkemérlegnek, továbbá a pénzügyi mérlegen 
belül a közvetlen tőkebefektetéseknek (FDI) 
aggregált egyenlegét.8 (a pénzügyi mérlegen 
belül azért csak a stratégiai jellegű és hosszú 
távú tulajdonlásra utaló közvetlen tőkebefek-
tetéseket érdemes számításba venni, mert a 
rövid távú portfólióbefektetések nem feltét-
lenül jelentenek tartós, kiszámítható és stabil 
forrást az ország számára.) amennyiben ez az 
aggregált egyenleg nem negatív, akkor az azt 
jelenti (a rövid távú portfólióbefektetésektől 
eltekintve), hogy az ország nettó külső adós-
sága nem növekszik, azaz az ország külföldi 
hitelfelvételének és devizatartalék-változásá-
nak együttes egyenlege nem negatív. amely 
országban viszont ez tartósan negatív, ott az 
ország nettó külföldi adóssága is folyamatosan 

növekszik. Ez pedig előbb-utóbb befektetői 
bizalomromláshoz, a reálkamatok emelkedé-
séhez, a tőke meneküléséhez és a beruházások 
visszaeséséhez vezet. az eurózónában ráadásul, 
mivel nincsenek nemzeti devizák, mindez nem 
eredményezheti a hazai deviza leértékelődését, 
hanem (ha nem jön külföldről pénzügyi segít-
ség) csak a nagyon fájdalmas, reálbércsökke-
nésekkel, deflációval és recesszióval együtt járó 
reálgazdasági alkalmazkodás indulhat el (mint 
például Görögországban).

öSSzEFoglAló

az eurózóna hosszú távú fejlődése, egyensú-
lyi növekedése érdekében feltétlenül szükséges 
lenne, hogy a gazdaságpolitikai gondolkodás 
megváltozzon. az eurózóna gazdasági telje-
sítménye még ma sem éri el a 2008–2009-es 
válság előtti szintet, ráadásul jelentősen lema-
radt az Egyesült államok mögött, amelynek a 
teljesítménye idén várhatóan már 9 százalék-
kal fogja meghaladni a 2008-as szintet. Ennek 
oka elsősorban az volt, hogy az uSa-ban sok-
kal hatékonyabb válságkezelést folytattak: az 
állami adósságplafont folyamatosan emelték 
és emellett hatalmas monetáris expanziót is 
végrehajtott az amerikai jegybank.

Egyértelműen tévesnek bizonyult az az 
európai gazdaságpolitikai szemlélet, hogy 
a szigorú költségvetési fegyelem, karöltve a 
jegybank konzervatív, inflációs célkitűzéses 
politikájával majd újrateremti a befektetői bi-
zalmat és ez megalapozza majd a gyors gazda-
sági növekedést. nemcsak, hogy nem alapozta 
meg, hanem a gazdasági stagnálás ma továbbra 
is együtt jár az adósságállományok növekedé-
sével és a deflációs veszéllyel. téves az a né-
zet is, hogy az államadósság valódi terhe az, 
hogy azt a jövő generációinak vissza kell majd 
fizetnie. Valójában az államadósságok elvileg 
végtelen ideig képesek lehetnek megújítani 
az adósságaikat és az államadósságnak valódi 
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makroökonómiai terhe csak akkor van, ha 
emiatt növekednek a reálkamatok és az állam 
magánberuházásokat szorít ki, amellyel csök-
kenti a jelenlegi és jövőbeli kibocsátást egy-
aránt.

tekintettel arra, hogy az eurózóna nem egy 
optimális valutaövezet és tekintettel arra, hogy 
a világgazdasági válság aszimmetrikus sokkal 
járt (miközben a centrumországokban a termé-
szetes rátánál alacsonyabb munkanélküliségi 
ráta, egyes perifériaországokban a munkanél-
küliségi ráta 20 százalék felett van), az Európai 
Központi Bank monetáris politikájának is cél-
zottnak, differenciáltnak kell lennie. Egyrészt 
általánosan is sokkal aktívabb és a növekedést 
jobban támogató jegybanki szemléletre lenne 
szükség, másrészt azokban a válsággal sújtott 
perifériaországokban, amelyekben magas a 
munkanélküliség és nagymértékű szabad ka-
pacitások, államadósságok halmozódtak fel, 
az EKB-nak államkötvényeket kellene vásárol-
nia, ezzel növelni kellene a pénzmennyiséget. 
Zéró kamatláb mellett, likviditási csapdában 
egyrészt ennek nincs inflációs kockázata, más-
részt nincs is más monetáris politikai megol-
dás (a kamatok tovább nem csökkenthetők).

Fontos hangsúlyozni persze azt is, hogy a 
mennyiségi könnyítésnek is vannak korlátai, 
és ez kizárólag zéró jegybanki kamatláb mel-
lett alkalmazható, csak ekkor érheti el a cél-
ját. Pozitív kamatláb esetén ugyanis egyrészt 
a jegybanki kamatcsökkentés hatására a keres-
kedelmi bankok képesek növelni a pénzmeny-
nyiséget, másrészt a jegybanki pénzkibocsátás 

nem feltétlenül érné el a célját, mert a többlet-
pénz csak a jegybanki betétben csapódna le és 
nem új beruházásokban.

a közgazdászok hajlamosak elfelejteni, 
hogy a makroökonómia szerint az infláció 
társadalmi költsége valójában nem magas. 
a gyakorlati gazdaságpolitikában sokkal na-
gyobb rémképet festenek az inflációról, mint 
amit az elmélet ténylegesen igazol. Ráadásul 
a legújabb kutatások inkább azt támasztják 
alá, hogy az inflációs célkitűzést alkalmazó 
országok nem tudtak előnyöket felmutatni a 
gazdasági növekedés gyorsítása és a munkanél-
küliség csökkentése terén. Fontos lenne ezért 
az is, hogy az Európai Központi Bank ne kizá-
rólag inflációs célt tűzzön ki, hanem a mone-
táris politika alkalmazásakor figyelembe vegye 
a munkanélküliségi ráta alakulását, az üzleti 
ciklusok ingadozását is.

az eurózóna gazdasági stagnálásának, lemara-
dásának okai nemcsak a válságkezelésben kere-
sendők, hanem abban is, hogy már a monetáris 
unió létrehozásakor sem fektettek le hatékony 
szabályokat, konvergenciakritériumokat. az 
államadósságok maximálása helyett sokkal re-
levánsabb cél lenne a teljes nemzetgazdaságok 
nettó külső adósságainak maximálása és csök-
kentése. Egyáltalán nem mindegy ugyanis, 
hogy az állam mellett a magánszektor mennyire 
adósodik el vagy mennyi vagyont halmoz fel! 
ugyanezen oknál fogva, nem az éves államház-
tartási hiányra vonatkozóan, hanem e helyett 
elsősorban a fizetési mérlegre vonatkozóan kel-
lene célokat kitűzni a tagországok számára!

1  a quantitative easing következtében az elmúlt öt és 
fél év alatt 4,5-szörösére (!), hozzávetőlegesen 1000 
milliárdról 4500 milliárd dollárra duzzadt a FED 
mérlegfőösszege! a pénzteremtést egyébként még 
jelenleg is folytatja a FED annak ellenére, hogy az 
amerikai gazdaság ma már tényleg szép növekedési 
ütemet diktál.

2  Bővebben lásd például itt: http://www.eu2011.hu/
hu/hatos-jogszabalycsomag

3  a kiszorítási hatás zárt és nyitott gazdaságokban egy-
aránt jelen van. Zárt gazdaságban az állami költeke-
zés a kamatláb emelkedését okozza, ami csökkenti a 
vállalatok hitelfelvételi és beruházási hajlandóságát. 
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nyitott gazdaságban pedig lebegő árfolyamrendszer 
esetén az jelenti a kiszorítási hatást, hogy az átmene-
tileg megemelkedett kamatláb tőkebeáramlást indu-
kál, amely következtében az árfolyam felértékelődik 
és a nettó export visszaesik, azaz az exportáló válla-
latok teljesítménye lecsökken. nyitott gazdaságban, 
rögzített árfolyamrendszerben pedig csak a jegybank 
monetáris expanziója állítja meg az árfolyam felérté-
kelődését, azaz csak akkor nincsen kiszorítási hatás, 
ha a rögzített árfolyam fenntartása érdekében a jegy-
bank új pénzt teremt. ahogy a következő fejezetben 
olvasható, ezt az expanzív monetáris politikát javas-
lom a közös devizaövezetben is.

4  Erre a technikai cserére egyrészt azért van szükség, 
hogy az adott tagállamnak ne kelljen csődöt jelen-
tenie az EKB birtokában lévő állampapírokra vo-
natkozóan, másrészt pedig azért, hogy betartsuk az 
alapvető számviteli szabályokat (minden szereplő 
számláján meg kell, hogy egyezzen az eszközök és 
források összege).

5  a szakirodalom jelentős része persze ennél is radi-
kálisabb megoldásokat javasol és lefekteti, hogy a 
quantitative easingen túlmenően az eurózónában 
szükség lenne bankunióra, közös eurókötvény-ki-
bocsátásra, közös fiskális politikára. [Bővebben lásd 
például: Valiante (2011), tilford ‒ Whyte (2011)] 
Ezekkel az álláspontokkal szintén maximálisan 
egyetértek. a cikk csak egyrészt azért nem tárgyalja 
ezt az aspektust, mert ennek megvalósítása jelenleg 
politikailag rendkívül nehéznek és távolinak tűnik, 
ma még inkább csak egyfajta vízióként van ennek re-
levanciája, másrészt pedig azért, mert ez meghaladná 
a cikk terjedelmi kereteit.

6  megjegyzendő azonban, hogy ez a vagyonátrendező 
hatás nem is feltétlenül tekinthető makrogazdasági 
értelemben költségnek. Egyrészt azért nem, mert 
önmagában véve a vagyonátrendezés már a neoklasz-
szikus közgazdasági elmélet, a jóléti közgazdaságtan 
második tétele szerint sem eredményez feltétlenül 
hatékonyságromlást. másrészt pedig azért nem, 
mert az, hogy a hitelezőktől az adósok felé áramlik 
át vagyon, lényegében megoldást kínál a strukturális 
adósságválságra, hiszen ezáltal csökken a társadalmi 
csoportok közötti vagyonkülönbség és az aggregált 
reáladósság-állomány. Ebben a szemléletben tehát az 
inflációt úgy is felfoghatjuk, mint a gazdaságnak egy 
automatikus alkalmazkodási folyamatát az adósság-
válság leküzdése érdekében. megjegyzendő persze az 
is, hogy a cikk által javasolt quantitative easing egy 
sokkal hatékonyabb alkalmazkodási eszköz lehetne!

7  a makroökonómiából jól ismert Phillips-görbe ösz-
szefüggés szerint az infláció és a munkanélküliség 
között váltómozgás (trade-off) van.

8  a folyó fizetési mérleg egyenlegét az áruk és szol-
gáltatások külkereskedelmi egyenlegének, a külföl-
dön szerzett jövedelmek egyenlegének, valamint a 
viszonzatlan folyó átutalások egyenlegének össze-
geként kapjuk meg. a tőkemérlegben azon ellenté-
telezés nélküli tranzakciókat számolják el, amelyek 
valamilyen feltőkésítéshez, adósságelengedéshez, 
állóeszköz-beruházáshoz vagy valamilyen immateri-
ális jószág (például márkanév, know-how, koncesz-
sziós jog stb.) átadásához kötődnek. Például külföldi 
anyavállalat feltőkésíti a magyarországi leányát vagy 
az Eu strukturális alapjaitól érkező beruházási tá-
mogatások stb.
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