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BBEVEZETÕ MEGJEGYZÉSEK

Az euró 1999-ben történt bevezetése óta mond-
hatni az elsõ évtizedben semmiféle olyan válság
nem tört ki, ami a konvergenciakritériumokban
és a Stabilitási és Növekedési Paktumban megha-
tározott szabályok újragondolását igényelte vol-
na. Ami a görög válság kitörésével történt 2010-
ben az eurózónában, az az egész, a Maastrichti
Szerzõdésben megfogalmazott koncepció újra-
gondolását és újraszabályozását igényli. 

2010 novemberében már a lehetséges új sza-
bályokról is megközelítõ képet formálhatunk.
Errõl az évrõl már az is elmondható, hogy ez
sem hozott különösebb derûre okot adó gazda-
sági teljesítményt. Hiszen a görög válsággal in-
dult az év és a horrorisztikus államháztartási hi-
ányt hozó ír válsággal ért véget. Az államháztar-
tási hiány és egy-egy országban az ennek nyo-
mán keletkezett tetemes államadósság komoly
aggodalomra ad okot középtávon. Valamennyi
tagországban saját korábbi szintjéhez képest
megemelkedett a munkanélküliségi ráta. 2011-

re a jelenlegi prognózisok alapján nem várható
olyan masszív gazdasági növekedés, aminek
alapján remélni lehetne e két nagy gazdasági
probléma fokozatos oldódását. Tehát 2010
megmutatta a pénzügyi válságból reálgazdasági
válságba forduló idõszak gyászos, talán közép-
távon megoldható gazdasági következményeit.

Az eurózóna ezt a válságot megítélésem sze-
rint akkor is túléli, ha még további GMU-
tagországokat kell az államcsõdtõl megmente-
ni. (Talán ennek a lehetséges jövõbéli veszély-
nek a kezelésére is gondoltak, amikor az IMF-
ben a tõkeemelés mellett foglaltak állást.) Bár
az év folyamán többen kezdtek emlékezni arra,
hogy õk már 1998-ban megmondták, hogy az
egy évvel késõbb létrejövõ új pénznek egy évti-
zednél nem lesz hosszabb pályafutása, és az el-
sõ nagy válság elfújja majd. 

Az eurózónában, miközben szupranacionális
szintre került a monetáris politika, a fiskális po-
litika lényegét tekintve nemzeti keretek között
maradt. Azzal a „kis” különbséggel, hogy a fo-
lyó hiányt az Európai Bizottság és az ECOFIN
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Tanács folyamatosan ellenõrizte és az úgyneve-
zett túlzottdeficit-eljárás keretében igyekezett
a tagországokat beterelni a vonatkozó konver-
genciakritérium által meghatározott folyó hi-
ányszintbe. Ez mérsékelten sikerült 2008-ig, a
fokozott figyelem mellett semmiféle büntetést
tagországokra nem róttak ki. 

A cikk a 2010-es év fejleményeit mutatja be,
a tagországi teljesítményektõl az uniós szabá-
lyozás körvonalazásáig.

AZ EURÓZÓNA TAGORSZÁGAINAK GAZ-
DASÁGI TELJESÍTMÉNYE 2010-BEN

2010-ben az év elején a görög válság, az év vé-
gén pedig az ír válság nyomatékkal hívja fel a fi-
gyelmet arra, hogy egyfelõl az eurózóna még
nincs túl a nehéz meglepetéseken, másfelõl pe-
dig a fiskális szolidaritás kérdése tartósan napi-
renden marad. 

Ha kialakulnának a GDP fenntartható növe-
kedésének feltételei, akkor az összes, a válság

nyomán kiélezõdött fiskális probléma jóval ke-
zelhetõbbé válna. Ezért érdemes megnézni, mi-
lyen növekedési lehetõségek látszanak az
eurózóna tagországaiban. (Lásd 1. táblázat)

A három év növekedési adatait áttekintve
elég pesszimista kép rajzolódik ki. Ez nemcsak
akkor látszik, ha az eurózóna és az USA növe-
kedési adatait vetjük egybe, hanem akkor is, ha
a tagországok növekedési idõsorait nézzük. Az
eurózóna gazdasági növekedése mind a három
évben alatta marad az USA megfelelõ adatának.
Ez önmagában nem újság. Az azonban figye-
lemre méltó, hogy az amerikai gazdaság növe-
kedése sem igazán dinamikus, miközben az ál-
lamháztartás folyó hiánya még 2011-ben is ma-
gasnak tekinthetõ.

Az eurózóna mérsékelt gazdasági növekedé-
se mellett az államháztartási hiány csökkenése
dinamikusabb, mint az USA-ban, arról nem is
beszélve, hogy mind a három évben alacso-
nyabb a szintje. 

Ha a tagországokat nézzük, akkor 2011-ben
két olyan ország akad, amelyik ellen nem kell

1. táblázat

A GDP NÖVEKEDÉSE ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI EGYENLEG ALAKULÁSA 
AZ EURÓZÓNA TAGORSZÁGAIBAN

(a GDP változása az elõzõ év százalékában, egyenleg a GDP százalékában)

GDP, % Államháztartási hiány, %
2009 2010P 2011P 2009 2010P 2011P

Németország –4,7 3,4 1,7 –3,1 –3,9 –3,0

Franciaország –2,5 1,5 1,0 –7,5 –7,6 –6,2

Olaszország –5,1 1,1 0,9 –5,3 –4,9 –3,3

Spanyolország –3,7 –0,5 0,0 –11,2 –9,0 –7,1

Hollandia –3,9 1,8 1,2 –5,3 –5,8 –4,8

Belgium –2,7 1,8 1,2 –6,0 –4,7 –3,9

Ausztria –3,8 1,6 1,3 –3,5 –4,4 –3,7

Finnország –8,1 2,4 2,0 –2,1 –3,2 –2,5

Görögország –2,0 –4,3 –2,7 –13,6 –8,0 –7,6

Portugália –2,6 1,6 0,0 –9,2 –7,5 –6,0

Írország –7,6 –0,5 1,2 –14,3 –29,2 –9,8
Eurózóna –4,0 1,5 1,0 –6,3 –6,0 –4,7

USA –2,6 2,8 3,1 –10,2 –6,6 –6,3

Forrás: Deutsche Bank: Research Bureau Frankfurt, Prognosetabelle, 2010. november 11. P = prognózis
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túlzottdeficit-eljárást indítani (Németország
és Finnország). Az összes többi, ha különbözõ
mértékben is, de komoly hiányt produkál a
prognózis szerint 2011-ben is. A GDP növe-
kedése a legtöbb GMU-tagországban 2011-
ben csökken a 2010-es értékhez képest. Ez a
tény önmagában arra utal, hogy a folyó hiány-
ra vonatkozó konvergenciakritérium teljesít-
hetõsége idõben elhúzódik. Ez önmagában a
szabálysértésen túl azért jelent komoly problé-
mát, mert ezt a hiányt valamiképpen finanszí-
rozni kell. Ezen keresztül pedig az eurózóna
külsõ finanszírozásra való ráutaltsága növe-
kedhet, ami az euró nemzetközi sikerességét
veszélyeztetheti. 

A hiány finanszírozásának problémája nem
egyforma az eurózóna tagországaiban. Ma még
pontosan nem lehet meghatározni azon GMU-
tagországok körét, ahol a továbbiakban külsõ
finanszírozás szükségessége merül fel az állam-
adósság elkerülésére. Ilyen tagország minde-
nekelõtt Görögország és Írország, de a spanyol
vagy a portugál államháztartási hiány is adhat
aggodalomra okot. Ha a francia államháztartási
hiány alakulását nézzük, akkor szintén komoly
problémák meglétének prolongálódását, illetve
újak keletkezését vélelmezhetjük. Tehát a jelen-
leg 16 tagországból álló eurózónában legalább
öt olyan tagország van, ahol az államháztartási
hiány szintje még 2011-ben is komoly rizikó-
faktort jelenthet. Egyáltalán nem biztos, hogy
az idõ múlásával adósságfinanszírozási gondok
nem élezõdhetnek ki Olaszországban.

Az, hogy Görögország, Spanyolország és
Portugália ezek közé a kockázatos országok
közé tartozik, arra hívja fel a figyelmet, hogy az
egy fõre jutó GDP-ben mért fejlettségi hetero-
genitás a 2008 õszén kitört világgazdasági vál-
ság körülményei között odavezetett, hogy az
elsõ jó, csaknem tíz év után  a kevésbé fejlett
GMU-tagországok a folyó hiányra vonatkozó
fiskális kritériumnak nem tudnak megfelelni.1

De az, hogy a francia államháztartás egyenle-
gének alakulása sem megnyugtató, vagy hogy a

GMU-ba ugyan nem tartozó, de fejlettnek szá-
mító Egyesült Királyság államháztartása is ko-
moly aggodalmakra ad okot, arra utal, hogy
egyszerûen a fejlettségi heterogenitásra nem le-
het „ráfogni” a magas államháztartási hiányt.
Persze azok az országok, amelyek relatíve sze-
gényebbek, nehezebben tudják kezelni a kiala-
kult hiányt. Ennyiben tehát a fejlettségi hetero-
genitás igenis veszélyfaktort jelent az eurózóna
jövõje szempontjából is. (Lásd 2. táblázat)

2000–2009 között az eurózóna hat országgal
bõvült. Egyikük sem tartozott a gazdag EU-
tagországok közé. Az idõsor adatai szerint az
egy fõre jutó GDP-je határozott csökkenést is
mutat. Az USA-val összevetve lényegesen sze-
gényebb az eurózóna, azonban 2000-hez ké-
pest az USA relatív GDP-je határozott csökke-
nést mutat, és a csökkenés mértéke nagyobb,
mint az eurózónáé. Az EU-27-hez viszonyí-
tott, egy fõre jutó GDP mértéke csak Luxem-
burgban nagyobb, mint az USA-ban mért
szint. 2000-ben a 16 GMU-tagországból 9-ben
volt 100 fölött a mutató, 2009-ben már 10 tag-
országban volt 100 fölött a mutató (Spanyolor-
szág lépett be a 100-as körbe). 2000–2009 kö-
zött feltûnõen jó felzárkózás zajlott le Szlová-
kiában.

Belgiumban, Németországban, Írországban,
Franciaországban, Olaszországban, Hollandiá-
ban és Ausztriában a 2009-es mutató alacso-
nyabb, mint a kezdõ évben. A relatív szegénye-
dés nem eredményezte egyértelmûen vala-
mennyi kevésbé fejlett ország felzárkózását.
Málta és Portugália az idõszak végén relatíve
szegényebb lett, mint 2000-ben volt. Tehát bi-
zonyos átrendezõdés az egy fõre jutó GDP-ben
mért fejlettség mutatója alapján a 2000 utáni el-
sõ évtizedben lezajlott. Igazán meggyõzõ fel-
zárkózás azonban nem jellemezte ezt az idõ-
szakot. Az azonban az induláskor és 2009-ben
is jellemzõ volt, hogy a gazdag, nagy és fejlett
országok pusztán statisztikai súlyuk alapján a
16-ra bõvülõ közösség átlagos adatait továbbra
is dominálni tudják.
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A fejlettségi heterogenitás az eurózónán be-
lül a válság hatására és az idõ múlásával egyre
komolyabb problémákat okozhat. A problé-
mák egy része fiskális természetû. Másik része
pedig a reálgazdaságban megmutatkozó tartós
probléma lesz. Ilyen nehezen kezelhetõ nagy
probléma a munkanélküliség. (Lásd 3. táblázat)

A munkanélküliség adatai egyértelmûen bi-
zonyítják, hogy az eurózóna és az EU egyik
legsúlyosabb kihívása lesz talán a 2010-es évek
egészében. Hollandia, Ausztria és Szlovénia az
a három GMU-tagország, ahol kezelhetõ szin-
tû marad a válság idõszakában is a munkanélkü-
liség. Figyelemre méltó a német adat is, hiszen
a prognózis szerint nem növekszik a munka-
nélküliség az országban. Ez azért is érdekes,
mert a jó 2010-es GDP-növekedést követõen a
prognózisadatok megegyeznek abban, hogy
2011-ben jelentõsen lassul a növekedés Német-
országban. Az a két ország (Görögország és Ír-

ország), ahol 2010-ben súlyos fiskális helyzet
alakult ki, nagyon komoly munkanélküliséggel
is küzd, hiszen az elmúlt három évben mindkét
országban nõtt a munkanélküliség és 10 száza-
lék fölött van. Ugyanez jellemzi 2010-tõl Por-
tugáliát is, legalább is, ami a munkanélküliséget
illeti. Még komoly problémákat okozhat az
egyik legszegényebb GMU-tagországban,
Szlovákiában a munkanélküliség alakulása. De
minden eddigi probléma eltörpül a spanyol
munkanélküliségi adatok láttán. 

Ezeket az adatokat látva nem tûnik különö-
sebben meglepõnek, hogy az Ibériai-félsziget
két GMU-tagországát is úgy tartják számon,
mint ahol még komoly fiskális problémák ke-
letkezhetnek.

Az EU gazdasági sikeressége a továbbiakban
talán oly módon is megítélhetõ lesz, hogy a mun-
kanélküliség kezelésében az elkövetkezendõ két-
három évben milyen sikereket érnek el, vagy nem

2. táblázat

AZ EGY FÕRE JUTÓ GDP ALAKULÁSA A GMU-TAGORSZÁGOKBAN
(EU-27 = 100)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Belgium 126 124 125 123 121 120 118 115 115 116

Németország 118 117 115 116 116 117 116 116 115 116

Írország 131 132 138 141 142 144 145 147 134 128

Görögország 84 86 90 93 94 91 93 92 93 93

Spanyolország 97 98 100 101 101 102 104 105 103 104

Finnország 117 115 115 112 116 114 114 118 117 111

Franciaország 115 116 116 112 110 111 109 108 108 108

Olaszország 117 118 112 111 107 105 104 103 102 102

Ciprus 89 91 89 89 90 91 91 93 96 98

Luxemburg 245 234 240 247 253 255 270 275 279 271

Málta 84 78 79 78 77 78 77 77 77 78

Hollandia 134 234 133 129 129 131 131 133 134 130

Ausztria 131 125 126 127 127 124 125 123 124 122

Portugália 81 80 80 79 77 79 79 78 79 79

Szlovénia 80 80 82 83 86 87 88 88 91 87

Szlovákia 50 52 54 55 57 60 63 67 72 71
Eurózóna 112 112 111 111 109 110 109 109 108 108

USA 161 156 154 156 157 159 154 151 147 147

Forrás: Eurostat.ec.europa.eu
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érnek el. A lisszaboni stratégia tartalmazott fog-
lalkoztatási célokat, de a hozzákapcsolt nyitott
koordináció semmiféle kötelezettséget nem tar-
talmazott egyik tagországra nézve sem. Az EU
2020-ig megfogalmazott célkitûzései a nyitott
koordinációra építenek. Így ezután egyáltalán
nem lehet arra számítani, hogy majd a tagorszá-
gok egymástól tanulják meg a foglalkoztatási
gondok megoldását. Már csak azért sem, mert a
fejlettségi heterogenitás okán más és más össze-
tevõi lehetnek a foglalkoztatási gondoknak. Fel-
tételezhetõ, hogy bizonyos területek fokozatos
közös politikává tétele javítana a munkanélküli-
ség csökkentésének megvalósításán is. 

Ez a helyzet még akkor is nagy problémát je-
lent, ha a 2010-es év a görög adósságválsággal
kezdõdött és az ír pénzügyi válsággal zárul.
Ezek a fiskális szolidaritás hiányát tudatosan a
szabályozásba beépített maastrichti rendszer
problémáját jelentik. De ennek a kérdésnek a
kezelése nem vezet a foglalkoztatási gondok
enyhüléséhez sem. Ezért a pénzügyi válság utá-
ni állapotban ezzel a „válsághordalékkal” min-
den bizonnyal még sok baj lesz. 

NÉHÁNY, AZ EURÓZÓNA FISKÁLIS 
SZABÁLYOZÁSÁRA HATÓ TÉNYEZÕ

A 2008-ban kirobbant válság 2010-tõl kezdve
az eurózóna szabályozásának újragondolását
igényli több szempontból. Az EU-ban és e te-
kintetben hasonló módon az eurózónában is,
mindig minden problémára késve és utólag rea-
gálnak. Ha pénzrõl van szó, akkor biztosan
megállapítható, hogy a probléma megoldásához
több pénzre van szükség, mint amire gyors re-
agálás esetén szükség lett volna. Ha új szabá-
lyozásról van szó, akkor a 2000-es évek tapasz-
talata alapján szinte biztosan feltételezhetõ,
hogy más okok és törekvések miatt, de minden
nemzeti ratifikációt igénylõ dokumentumnál
komoly ellenmozgalmak alakulnak ki a ratifiká-
ciós folyamat megakadályozására. Ez a válság a
fiskális szolidaritás létrejöttét megkövetelte
anélkül, hogy erre jogilag felkészültek volna a
tagországok. A szabályozás változtatása folya-
matos kihívást jelent, és tartós biztonságot az
eurózónában ezután a válság után nem lehet az
intézményi keretek újraalakítása nélkül elérni.

3. táblázat

A MUNKANÉLKÜLISÉG ALAKULÁSA AZ EURÓZÓNA TAGORSZÁGAIBAN 2000–2009 KÖZÖTT
(%)

2009 2010P 2011P
Eurózóna 9,4 10,0 10,6

Németország 7,5 7,7 7,4

Franciaország 9,5 9,8 10,1

Olaszország 7,8 8,6 8,7

Spanyolország 18,0 20,3 21,3

Hollandia 3,4 4,6 4,1

Belgium 7,9 9,0 9,7

Ausztria 4,8 5,0 4,8

Finnország 8,2 9,6 9,9

Görögország 9,5 12,6 13,2

Írország 11,9 13,7 14,0

Portugália 9,6 10,9 11,2

Szlovénia 5,9 6,4 6,5

Szlovákia 12,0 14,3 13,9

Forrás: Ifo Schnelldienst, 2010. december P = prognózis
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Mindezek tudatában érdemes megnézni, ho-
gyan alakul az államadósság. A fiskális konver-
genciakritériumok közül az egész szabályozó
rendszer a folyó államháztartási hiányt tekin-
tette mérvadónak. Az államadósságot egy
olyan sajátosságként kezelték, mint amit hosz-
szabb idõ alatt a kritérium szintjére lehet mér-
sékelni a folyó államháztartási egyenleg alaku-
lásának mentén. Ez a válság azonban olyan fo-
lyó hiányokat eredményezett, ami feltételezhe-
tõvé teszi, hogy a 2010-es évek eleje adósságke-
zelésrõl fog szólni. (Lásd 4. táblázat)

A Maastrichti Szerzõdés tervezetének vitá-
jakor, 1991 decemberében három olyan tagor-
szág volt, amelyben az államadósság nagysága
meghaladta a GDP 100 százalékát. Ezek a kö-
vetkezõ országok voltak: Belgium, Olaszor-
szág, Görögország. Belgium és Olaszország
alapító tagja lett az 1999. január 1-jén megala-
kult eurózónának. A görögöket (azóta már
tudjuk, hogy meghamisított államháztartási
adat mellett) 2001-ben vették fel az eurózóná-
ba. E miatt a probléma miatt is lehet, hogy az
államadósság mértékét lazábban kezelték,
mint a folyó hiányt. Hiszen tudni lehetett,

hogy egy ekkora adóssághegyet nem lehet
gyorsan leépíteni.

A táblázat adatai alapján az érintett három
ország közül az államadósság csökkentését ille-
tõen igazán sikeresnek Belgium tekinthetõ, hi-
szen ott 2003 óta nem haladta meg a 100 száza-
lékot a mutató. Persze a GDP 60 százalékától
ezek a mutatók is messze vannak. A görög mu-
tató szépen elkezdett csökkenni, de a válsággal
összefüggésben 2009-ben ismét a GDP 100
százaléka fölé nõtt a hiány. Olaszországban
1996–2009 között egyetlen évben sem volt a
GDP 100 százaléka alatt a mutató. Összességé-
ben tehát a háromból két országról mindmáig
megállapítható, hogy az egy évtizedet meghala-
dó idõszak sem volt elég arra, hogy tartósan
kétjegyû és csökkenõ legyen a GDP-ben mért
államadósság. 

Azok a GMU-tagországok, amelyekben
alacsony volt – azaz a kritérium megkövetelte
nagyságnál kisebb – az államadósság, ott a vál-
ság alatt ugyan megnõtt, de még mindig meg-
felel a kritériumnak. Ilyen ország az egyéb-
ként a folyó államháztartási hiány miatt már
többször leminõsített Spanyolország. Tulaj-

4. táblázat

AZ ÁLLAMADÓSSÁG ALAKULÁSA AZ EURÓZÓNA TAGORSZÁGAIBAN ÉS AZ USA-BAN
(a GDP százalékában)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Németország 58,4 59,7 60,3 60,9 59,7 58,8 60,4 63,9 65,8 68,0 67,6 65,0 66,0 73,2

Franciaország 58,0 59,2 59,4 58,9 57,3 56,9 58,8 62,9 64,9 66,4 63,7 63,8 67,5 77,6

Olaszország 120,9 118,1 114,9 113,7 109,2 108,8 105,7 104,4 103,8 105,8 106,5 103,5 106,1 115,8

Spanyolország 67,4 66,1 64,1 62,3 59,3 55,5 52,5 48,7 46,2 43,0 39,6 36,2 39,7 53,2

Hollandia 74,1 68,2 65,7 61,1 53,8 50,7 50,5 52,0 52,4 51,8 47,4 45,5 58,2 60,9

Belgium 127,3 122,7 117,4 113,7 107,9 106,6 103,5 98,5 94,2 92,1 98,1 84,2 89,8 96,7

Ausztria 68,3 64,4 64,8 67,2 66,5 67,1 66,5 65,5 64,8 63,9 62,2 59.5 62.6 66.5

Finnország 57,0 53,9 48,4 45,7 43,8 42,5 41,5 44,5 44,4 41,7 39,7 35,2 34,2 44,0

Görögország 99,4 96,6 94,5 94,0 103,4 103,7 101,7 97,4 98,6 100,0 97,8 95,7 99,2 115,1

Portugália 59,9 56,1 52,1 51,4 50,5 52,9 55,6 56,9 58,3 63,6 64,7 63,6 66,3 76,8

Írország 73,5 64,3 53,6 48,5 37,8 35,6 32,2 31,0 29,7 27,4 24,9 25,0 43,9 64,0
Eurózóna 73,8 73,3 72,9 71,7 69,2 68,2 68,0 69,1 69,5 70,1 68,3 66,0 69,4 78,7

USA 73,4 70,9 67,7 64,1 58,2 57,9 60,2 62,5 63,4 – – – – –

Forrás: Eurostat (http:/epp.eurostat.ec.europa.eu)
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donképpen a másik mediterrán ország, Portu-
gália államadósságszintje sem kirívóan magas
(2009-ben a portugál mutató alacsonyabb,
mint a francia). Talán ez magyarázza, hogy az
Ibériai-félsziget két GMU-tagországa mind-
máig nem szorult az EU forrásaira adósságfi-
nanszírozási céllal. 

Írország államadóssága 2006-ban nem érte el
a GDP 25 százalékát. 2008-ban elkezdett jelen-
tõsen növekedni, 2009-ben már átlépte a 60
százalékos deficithatárt. 2010-ben az ír állam-
adósság a Bizottság szerint eléri a GDP 77,3
százalékát, a Barclays Capital becslése szerint
pedig a GDP 98 százaléka is lehet idén az álla-
madósság.2

Azokban a GMU-tagországokban, ahol a
közpénzügyek rendbe tétele komoly külsõ fi-
nanszírozást igényel, egyre nehezebben fordul-
hatnak a piaci finanszírozás eszközéhez. Olyan
felárral tudják ugyanis csak eladni állampapírja-
ikat, ami szinte adósságcsapdába sodorja ezeket

az országokat. Ezért is van szükség az adósság-
kezelés átgondolt, a valóságban gyorsan és gör-
dülékenyen felhasználható eszközrendszeré-
nek kialakítására.

Az államháztartási hiány és az államadósság
finanszírozási problémáival küzdõ GMU-
tagországokban maga a helyzet más-más okkal
magyarázható. De magának a pénzügyi válság-
nak az okai között elõkelõ helyet foglal el az
ingatlanbuborék. Ezért érdemes megnézni,
hogy egyes országokra bontva ez az ingatlanbe-
fektetési súly mekkora. (Lásd 1. ábra)

Az ábra adatai félreérthetetlenül mutatják,
hogy a brit és az amerikai részarányt követõen
igen magas az ingatlanba történõ befektetés
aránya Írországban is. Magasabb, mint a többi
bemutatott EU-tagországban. Így egyáltalán
nem véletlen, hogy a három nagy ír kereskedel-
mi bank éppen a lakáspiaci túlzott befektetések
nyomán került válságba 2010 végén. Nem is ta-
lán a bankközi értékpapír-vásárlás közvetlen

1. ábra

TULAJDONVISZONYOK
(intézményi ingatlanberuházások az összes beruházások százalékában)

Forrás: Neue IFRS-Standards verändern Immobilieninvestmentmärkte, Deutsche Bank Research: Aktuelle Themen 500., 2010, p. 6
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eredményeként, hanem a saját befektetéseivel
generált mérgezett papírok révén.

Az ilyen típusú problémák mentén merül fel
a nemzetközivé szélesedett pénzügyi válság ta-
pasztalatai alapján nemzetközi szabályok kiala-
kítása. Ahogy távolodunk 2008-tól, úgy válik
egyre illuzórikusabbá egy ilyen szabályozás lét-
rehozatala.

Az eurózónában kialakult adósságválság
országspecifikus sajátosságokkal bír. Tehát en-
nek a válságnak országonként más okai és más
kezelhetõségi lehetõségei vannak. Ez utóbbi
szempontjából mindenképpen jobb feltételeket
jelent, ha a belsõ eladósodottság nem párosul
külsõvel, azaz nincs ikerdeficit. Ezért érdemes
megnézni, hogy az eurózóna tagországaiban
hogyan alakult a folyó fizetési mérleg. (Lásd 5.
táblázat)

Az adatok jellegzetes különbségeket mutat-
nak az eurózóna egyes országai között. Ahol
kétszámjegyû negatív adatokat találunk, az két
ország, Görögország és Portugália. Írország eb-
bõl a szempontból teljesen más, és sokkal jobb
képet mutat. Spanyolország is pozitívabb képet
mutat, hiszen a GDP-ben mért hiány, ha kis-

mértékben is, de évrõl-évre csökken, és alacso-
nyabb szintrõl van szó eredetileg is, mint az
említett két országban.

Figyelemre méltó, hogy a legnagyobb pozití-
vumot a fizetési mérleg egyenlegét illetõen Né-
metország mondhatja magáénak. Pozitív az
egyenleg mindhárom évben Hollandiában, Belgi-
umban és Finnországban is, de mindhárom or-
szágban jóval kisebb mértékrõl van szó, mint
Németországban. A válságban kiélezõdõ, nem
mindig objektívnek tekinthetõ vitákban több-
ször vádolták Németországot azzal, hogy keve-
sebbet kellene exportálnia és többet kellene fo-
gyasztania. A folyó fizetési mérleg egyenlegét
mozgató külkereskedelmi mérleg egyenlege min-
denesetre tartós exporttöbbletet mutat Német-
országban. A szokásos ellenérv ilyenkor mindig
az, hogy meg kell növelni a versenyképességet, és
akkor más országok folyó fizetésimérleg-egyen-
lege is pozitív irányba változhat. Azt, hogy a
költségek változása és a versenyképesség növeke-
dése éppen hol tart, jól mutatja az egységnyi bér-
költségek változása. (Lásd 6. táblázat)

2004–2006 között valamennyi bemutatott
GMU-tagországban negatív elõjelû mutatókat

5. táblázat

A FOLYÓ FIZETÉSI MÉRLEG ALAKULÁSA NÉHÁNY GMU-TAGORSZÁGBAN 
(a GDP százalékában)

2009 2010P 2011P
Németország 4,9 5,4 5,0

Franciaország –2,0 –1,7 –2,0

Olaszország –3,2 –3,6 –3,2

panyolország –5,5 –5,0 –4,5

Hollandia 3,9 4,5 4,5

Belgium 2,0 2,5 2,0

Ausztria 2,9 3,5 3,0

Finnország 1,5 2,5 2,0

Görögország –13,1 –8,0 –7,0

Portugália –10,5 –10,5 –8,0

Írország –2,9 –1,0 0,0
Eurózóna –0,6 –0,4 0,0

USA –2,7 –3,7 –4,2

Forrás: Prognosetabelle, Deutsche Bank, 2010. november 24. P = prognózis
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látunk. Azaz az egységnyi bérköltség csök-
ken. A német mutató ebben a három évben a
legnagyobbak közé tartozik és folytatódik
2007-ben is. Ha összevetjük a görög, a portu-
gál, a spanyol és az ír mutatókkal ebben az
idõszakban, akkor jól látszik, hogy az a követ-
kezetes költségcsökkenés, amely Németor-
szágban lezajlott, az ezeket az országokat nem
jellemzi. 2008-tól kezdõdõen valamennyi be-
mutatott országban és így az eurózóna egé-
szében is csak pozitív mutatókat találunk. 
E pozitív mutatók szempontjából is kiugró év
a 2009-es. Ezekben az adatokban visszatükrö-
zõdik az egyes államok keresletösztönzõ tevé-
kenysége a reálgazdaság visszaesésének mér-
séklése érdekében. 2010 és 2011 értelemszerû-
en prognózisév. De ebben a két évben nem ta-
lálunk egyetlen országban sem negatív adatot.
Mintha azt mutatná, hogy a keresletösztönzés
ugyan mérséklõdik, de nem szûnik meg. Né-
metországban a két prognózisévet tekintve a
bemutatott országok közül az egyik legkisebb
a pozitív elõjelû mutató. 

Mindenesetre 2004 és 2007 között Németor-
szágban megalapozódott a költségcsökkenés
oldaláról a dinamikus export lehetõsége. Érde-

mes megjegyezni, hogy ez az exporttöbblet
nem kizárólag az EU vagy a GMU tagországa-
iban realizálódott. Ázsia felértékelõdése a nö-
vekedési lehetõségeket illetõen jól megmutat-
kozik a 7. táblázatban.

A táblázat adatai nagy egyértelmûséggel mu-
tatják, hogy Németország gazdaságilag megle-
hetõsen erõsen összefonódott az EU-
tagországokkal, de a válság idején kiugróan jó
exportnövekedést ért el Kínában, Brazíliában
és a kelet-ázsiai országokban általában is. Ha
ez a sajátosság tartós jellemzõje lesz a világgaz-
daságnak, akkor nem az egységes belsõ piac
közös valutája lesz az euró, hanem a közös va-
luta tartja össze azt az integrációt, ahol elsõ-
sorban az Ázsiába irányuló export és tõkekivi-
tel hozza a tagországok számára vagy egyes
tagországok számára a gazdasági növekedést.
Furcsa helyzet lesz.

Az eurózónában 2010-ben elmélyült az
adósságválság. A legnehezebb közpénzügyi
helyzet jellegzetesen a kevésbé fejlett GMU-
tagországokat jellemezte. Mindennek ellenére
ezek az országok is profitáltak és profitálnak a
GMU-tagságból. A 2008-ban kirobbant válság
miatt kiélezõdõ adóssághelyzet kezelhetõbbé

6. táblázat

AZ EGYSÉGNYI BÉRKÖLTSÉGEK ALAKULÁSA NÉHÁNY GMU-TAGORSZÁGBAN
(%)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P 2011P
Németország –1,4 –1,6 –2,0 –1,9 1,3 3,7 1,1 1,5

Franciaország –0,5 –0,2 –0,3 –0,9 0,3 2,4 1,2 1,0

Olaszország –0,5 0,7 0,3 –0,6 1,7 2,1 0,8 1,1

Spanyolország –1,5 –0,9 –0,9 0,7 2,4 0,2 1,3 0,7

Hollandia –0,5 –2,8 –1,1 –0,2 0,6 5,3 2,1 1,9

Belgium –2,7 –0,9 –0,5 –0,2 2,4 3,2 2,1 1,0

Ausztria –1,8 –0,7 –1,0 –0,9 0,9 4,2 0,5 1,0

Finnország –0,5 1,7 –0,5 –2,4 3,9 6,8 5,3 1,6

Görögország –0,7 0,9 –0,8 0,6 2,4 2,7 2,6 1,6

Portugália –1,4 1,0 –1,8 –1,6 1,1 3,3 0,5 0,7

Írország 1,9 2,5 0,0 2,3 2,5 3,6 1,4 2,5
Eurózóna –1,1 –0,7 –0,9 –0,9 1,4 2,9 1,2 1,2

Forrás: Reales Wachstum der Lohnstückkosten, http://epp.eurostat.ec.europa.eu P = prognózis
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vált azáltal, hogy az eurózóna létezik. Az pedig,
hogy az eurózóna fejlettségi perifériáján lévõ
országokban keletkezett adósságcsapda arra
mutat, hogy a válságkezelés költségeit ezek a
relatíve szegényebb országok az alacsony növe-
kedés és a magas munkanélküliség mellett álla-
mi forrásokból nem tudják viselni.

A növekedés legfõbb összetevõje az export.
Így az euró leértékelõdése önmagában inkább
növekedésbarátnak, mint problémának tekint-
hetõ. (Lásd 2. ábra)

Az ábra tanúsága szerint az euró dollárárfo-
lyama 2008–2010 között elég jelentõs fel-, illet-
ve leértékelõdésen ment keresztül. Minden-
esetre a 2010-es árfolyamváltozás kedvez vala-
mennyi GMU-tagország eurózónán kívüli ex-
portjának.

Az adósságfinanszírozás élessé válása az
eurózóna egyes tagországaiban azzal is össze-
függ, hogy állampapírokat csak egyre nagyobb
hozam mellett tudtak az érintett GMU-
tagországok eladni. Így a piacról történõ finan-
szírozás az idõ múlásával egyre drágábbá vált.
Ez a probléma önmagában egy, a piactól külön-
bözõ, kifejezetten államadósságot finanszírozó
európai intézmény létrehozatalát indokolhatja,
s amíg ez nincs, addig felértékeli az IMF-et.

Azt, hogy hogyan alakul az egyes tagorszá-
gokban a hosszú lejáratú papírok hozama, jól
mutatja a 3. ábra.

Míg a makrogazdasági adatok egy része Spa-
nyolországot is a „veszélyes” közpénzügyi
helyzetben lévõ országok közé sorolja, addig a
piacok megítélése szerint a helyzet egészen
más. Az ír adósságválság kialakulása után a pia-
cok a leggyengébb láncszemnek a portugál gaz-
daságot minõsítették. A hozamok alapján igen
hasonlít az ír görbére a portugál görbe. Nyil-
vánvaló ez az a trend, ami a következõ, válság-
ba jutó országként Portugáliát valószínûsíti.
Spanyolországot azonban maga a piac egészen
másként ítéli meg. Ebbõl akár egy olyan pozitív
jövõkép is kiolvasható lehet, hogy talán Portu-
gália még megmenthetõ (hiszen a hozam éppen
az utóbbi hónapokban határozottan kisebb,
mint Írország esetében), de Spanyolország nem
is kerül ilyen veszélyhelyzetbe. 

AZ EURÓZÓNA FISKÁLIS SZABÁLYOZÁSÁNAK
LEHETSÉGES VÁLTOZÁSA

Azt ma már nagy egyértelmûséggel le lehet
szögezni, hogy az a szabályrendszer, amit a
maastrichti konvergenciakritériumok és a Sta-
bilitási és Növekedési Paktum a monetáris in-
tegrációban részt vevõ tagországok fiskális te-
vékenységére tartalmaznak, a 2008-ban kirob-
bant válság fejleményei alapján elégtelennek és
érvénytelennek tekinthetõ.

7. táblázat

A NÉMET EXPORT FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA

2010. évi összexport = 100 Részarány 2009-ben
Kína 52,1 4,5

Brazília 50,7 0,9

Kelet-ázsiai országok 38,7 3,5

Japán 22,2 1,3

Oroszország 20,5 2,5

USA 15,7 6,7

Nem GMU-s EU-tagországok 14,0 20,0

Nagy-Britannia 11,7 6,6

GMU-tagországok 11,3 43,3

Forrás: IWD, 2010. 40. p. 5 
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2. ábra

AZ EURÓ ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA A DOLLÁRHOZ, 
A YENHEZ ÉS A BRIT FONTHOZ KÉPEST

Forrás: ECB Monthly Bulletin, 2010. 11. p. 73

3. ábra

A TÍZÉVES FUTAMIDEJÛ ÁLLAMPAPÍROK HOZAMA EGYES GMU-TAGORSZÁGBAN 
(%)

Forrás: Ausblick: Konjunktur & Märkte, Economic Research Bureau Frankfurt, 2010. 48. p. 1
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A jövõre vonatkozóan igen érdekes kérdés-
nek tekinthetõ, hogy a szolidaritást és a szigo-
rúságot, illetve büntetést milyen arányban
fogják meghatározni a jövõ fiskális szabályai-
ban. 2010-ben többoldalú szabályozás indult
el, így magukat az irányokat ma már körvona-
lazni lehet. 

Már a de Larosière reportban is benne sze-
repel kétféle új intézmény létrehozatala,
amelyek segítségével elõre lehet a makro-
és mikroszintû pénzügyi válság kialakulá-
sát jelezni. A makroszintû kockázatok
elõrejelzésére létrehozzák az Európai
Rendszerszintû Kockázati Tanácsot,
amelyben a tagországok pénzügyminisz-
terei mellett az EKB képviselõje is részt
vesz. Sõt, nemzetközi hírû szakértõket is
meghívnak majd. A mikroszintû kocká-
zatok elõrejelzésére a tagországi pénz-
ügyi szervezetek állami felügyeletei rész-
vételével egy új felügyeleti rendszert hoz-
tak létre. (Kísérleti jelleggel három intéz-
mény jött létre a bankok, a biztosítótár-
saságok, és az értékpapírpiac ellenõrzésé-
re. A tapasztalatok alapján ez a forma is
maradhat, de a három intézményt össze is
vonhatják.)
2011 elsõ felében az úgynevezett európai
szemeszter keretében a nemzeti költség-
vetéseket azok parlamenti jóváhagyása
elõtt az ECOFIN Tanács keretében meg-
vitatják. A vita nemcsak az egyenleg körül
zajlik majd, hanem azt is vizsgálják, hogy
az intézkedések következtében hogyan
alakul a tagország versenyképessége.
A 2010-es adósságválságok hatására – kü-
lönösen a görög válság nyomán – új finan-
szírozási kereteket is létrehoztak a fiskális
szolidaritás jegyében. Elõször is a tagor-
szágok, a közös költségvetés és az IMF
forrásaiból létrehoztak egy 110 milliárd
euró értékû keretet a görög adósságválság
megoldására. A pénzügyi keret felhaszná-
lása csak az államháztartás strukturális re-

formjainak megvalósításához kötötten
történhet meg. Ezt az IMF szakértõi el-
lenõrzik. Mivel a görög válság ily módon
történõ finanszírozása nem nyugtatta meg
a pénzügyi piacokat, ezért létrehoztak 750
milliárd euró értékben egy olyan válságala-
pot, amit piacról finanszíroznak, de a tag-
országok garanciát vállalnak rá. Amikor
ezt a mechanizmust kialakították (létre is
jött Luxemburgban a piacról pénzfelvevõ
ügynökség), még fel sem merült, hogy
2010 utolsó negyedében Írország kerül
adósságcsapdába. Írország 85 milliárd euró
támogatást kap, ennek fejében 15 milliárd
eurós megtakarítást hajt végre saját állam-
háztartásában.
A fiskális válság megjelenésétõl kezdve
újra középpontba kerül Németország. 
A Maastrichti Szerzõdés megformálásakor
és az eurózóna bevezetésének elõkészíté-
sekor általános volt, hogy Németország
javasolt valamit, amit azután a többi tagor-
szág csak felvizezni akart. Ez a  „tagorszá-
gi játék” bontakozik ki a 2010-es válság
kezelésével kapcsolatban is. Angela Merkel
német kancellár kétféle igényt jelentett be,
s láthatóan következetesen ragaszkodik is
hozzá. Egyrészt a görög válság finanszíro-
zásakor a német költségvetésbõl is átcso-
portosítottak forrásokat Görögország
számára. A német alkotmány az ilyen típu-
sú pénzmozgásokat megtiltja. Tehát a né-
met kancellár számára elementáris érdek,
hogy valami olyan szabályozási mechaniz-
mus alakuljon ki, ami ezt a közvetlen
pénzügyi transzfert kizárja. Ilyen lehetne
például az Európai Valutaalap is. Másfelõl
pedig Németország határozottan állást
foglalt a válság után laza fiskális politikát
folytató tagországok tényleges megbünte-
tésében. Eredetileg a pénzbüntetést auto-
matikussá akarták tenni. Errõl késõbb le-
mondtak. A német kancellár azt a gondo-
latot is gyakran hangsúlyozza, hogy a tar-
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tós, laza fiskális politika eredményeként a
tagországot a konszolidáció végéig ki kel-
lene zárni az EU döntéshozatali mecha-
nizmusából. Ma még sem a büntetés mi-
kéntjét, sem az Európai Valutalap létreho-
zatalát részleteiben nem ismerjük. Az a
kérdés még nem dõlt el, de a pénzpiacokat
meglehetõsen nyugtalanítja már is, misze-
rint a „szennyezõ fizet” elv alapján a vál-
ságba jutott és egyben a válságot okozó
pénzügyi intézménynek a támogatásnál
nagyobb összeget kell visszafizetnie.

Azt, hogy a monetáris integrációban részt
vevõ országok fiskális együttmûködésére a vál-
ság után más eszközöket is alkalmazni kell,
nem lehet vitatni. Azt sem, hogy erre 2010-ben
már számos és jelentõs lépést tettek és célokat
is megfogalmaztak. De a fiskális szabályok, be-
leértve a szolidaritás és a szigor konkrétumait,
még nem formálódtak meg elég pontosan. 

Az európai integráció mélyülése az elmúlt
több mint fél évszázad alatt általában külsõ
kényszerek nyomán következett be. 2011 nagy

valószínûséggel még a válság jegyében fog eltel-
ni. Ha alacsonyabb GDP-növekedés alakul ki
az ideinél, akkor nagy valószínûséggel a fiskális
problémák további kiélezõdésére is számítani
kell. Így a válságkezelõ mechanizmus egészét
folyamatosan finomítani kell majd. Megkezdõ-
dik az európai szemeszter, aminek során akár
az államháztartások vizsgálata egyre szélesebb
területekre is kiterjed majd. Ennek kapcsán pe-
dig a korai figyelmeztetés és a szigorú büntetés
egyaránt újabb értelmet nyerhet.

Az egységes belsõ piac komolyan sérült a
válság és az annak nyomán alkalmazott cégtá-
mogatások miatt. Joaquin Almunia versenyjogi
biztos sajtótájékoztatóján hangot adott annak a
követelménynek, hogy az EU tagországai fo-
kozatosan építsék le a pénzügyi válság kezelé-
sére hozott intézkedéseket, és reményének
adott hangot, hogy 2012-ben már alkalmazni
lehet a versenyszabályokat. Ez arra mutat, hogy
a közös versenypolitika alkalmazhatóságának
még 2011-ben is a válságfinanszírozásból eredõ
korlátai lesznek.3

1 A Maastrichti Szerzõdés tervezetének vitájakor, 1991
decemberében a spanyol miniszterelnök, Felipe
Gonzalez kifejezetten hangsúlyozta, hogy a felzár-
kózó tagországok számára ez a fiskális szigor lassíta-
ni fogja a reálgazdasági felzárkózást. Ennek volt kö-
szönhetõ, hogy a Bizottság akkori elnökének,
Jacques Delorsnak a kezdeményezésére létrehozták
az EU közös költségvetésében a kohéziós alapot.
2010-bõl visszanézve úgy tûnik, hogy ezzel a kohézi-

ós politikával egy évtizednyi idõ alatt nem lehetett el-
érni a reálfelzárkózást. 

2 Portugália lesz a következõ? Világgazdaság, 2010.
november 23., 5. oldal 

3 Jövõre is folytatja a bankok állami támogatását
könnyítõ programját az EU. MTI-hír, 2010. de-
cember 1.
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