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Aa közép-kelet-európai 11 új Eu-tagállam 
külső adóssága közel a duplájára emelkedett 
2004‒2011 között. Cikkem a következő kér-
désekre keresi a választ: mi volt az eladósodás 
oka makrogazdasági szempontból? melyik 
szektor adósodott el? mi volt a működőtőke-
beáramlás, illetve a hitelfelvétel kapcsolata? mi 
volt a növekedés és az eladósodás kapcsolata? 
Voltak-e jellegzetes típusai az eladósodásnak? 
milyen tanulságok vonhatók le?

a globális pénztőke 12‒15 éve sokszor 
egységesen kezeli a közép-kelet-európai térsé-
get,1 ezért 1-1 ország elszigetelt elemzése he-
lyett tanulságosabb lehet az adott régió több 
országára kiterjedő vizsgálat.2 annak ellenére 
vállalkozom 11 ország elemzésére, hogy emi-

att jobban szerteágazó folyamatot kell bemu-
tatni írásomban. az eladósodás azért is fontos 
téma, mert a túlságosan leegyszerűsített 3-as 
maastrichti kritérium helyett az Eu új pénz-
ügyi politikája egy komplex mutatórendszert 
alkalmaz majd, ebből 4 mutató kapcsolatos az 
eladósodással (EC, 2012). 

a külső eladósodás egy kisebb ország mak-
rogazdaságának az egyik legérzékenyebb mu-
tatója. az eladósodásra vagy a korábbi adósság 
törlesztésére ugyanis nem csupán az adott or-
szágbeli jövedelemfolyamatok hatnak, hanem 
a külvilág is. amennyiben egy ország terme-
lőit kiszorítják más országok cégei, akkor a 
külkereskedelmében hiány jelentkezik, annak 
finanszírozásához pedig el kell adósodni. az 
adósságnál tágabb kategóriának, a tartozások-
nak az alakulását is figyelembe kell venni: az Levelezési e-cím: andras.giday@gmail.com
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Összefoglaló: Közép-Kelet-Európa válság előtti növekedése nagyarányú külső forrásbevonásra alapozódott. A 11 új EU-tagállam 

bruttó külső adóssága tavaly elérte a GDP 80 százalékát, közel a duplájára emelkedett 8 év alatt. Az eladósodás oka a balti és a 

dél-keleti tagországokban a külkereskedelmi mérleghiány, a közép-európai országokban pedig a tőkejövedelmek miatti folyó fizetési 
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a fele a működőtőke-beáramláshoz kapcsolódott. Trend jellegű kapcsolat mutatható ki a határon átnyúló kölcsönök volumene és a 
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adósság és a tőkejellegű finanszírozás ugyanis 
jelentős mértékig felcserélhető egymással. De 
az adósságra hat ezen túl a gazdaság akkumu-
lációs képessége, a lakosság megtakarítási haj-
landósága is.

a magánszféra eladósodása a mikrogazdaság 
kategóriája. Vizsgálata azonban nem választ-
ható el az állami szféra adósságától ‒ ameny-
nyiben a külső tartozások, adósságok tekinte-
tében limiteket lehet vagy kell felállítani, azt 
a gazdaság egészére lehet csak megfogalmazni 
‒ függetlenül attól, hogy az állami vagy a ma-
gánszféra tartozásaiban testesül-e meg.

Az ElEMzés MóDszErE

az országok bruttó adósságállományának nö-
vekedését és annak szerkezetét kívánom be-
mutatni. Így ugyanis jobbára tetten érhető, 
hogy mit is finanszírozott a beáramló külső 
forrás. a kép teljességéhez hozzátartozik, hogy 
önmagában az egyes szektorok bruttó külső 
adósságának bemutatása nem ad teljes képet a 
folyamatok fő momentumairól. Két ok miatt. 
Egyrészt, mert a belföld felé történő eladóso-
dással kiválthatják a korábban külföldről szer-
zett forrásokat. másrészt, mert bár a bankok 
kezdeményező szerepet töltöttek be a külső 
források felvételével, a végső adósok az ügyfe-
leik lettek (lakosság, vállalatok).

az irodalomban, tankönyvekben jól ismert 
például az állami eladósodás úgynevezett ki-
szorító hatása ‒ amikor a lakosság, a vállala-
tok nem jutnak elég hitelhez, mert a bankok, 
befektetők inkább az államnak adják oda 
a kölcsöneiket. a viszonylag nyitott pénz- 
piacok, bankrendszerek mellett ma ez nem a 
hitelfelvétel meghiúsulását eredményezi, ha-
nem azt, hogy a külföld felé adósodnak el. 

az elemzés az egyes szektorok pozíciójá-
nak változását vizsgálva tényezőkre bontja az 

adósságnövekedést. a módszer a pénzügyi 
állományok elemzése a 2004‒2011 közötti 
időszakban. Emellett kitérek az állomány-
mutatók és a folyó fizetési mérleg közötti 
kapcsolatra. a bruttó adósság elemzése mel-
lett a nettó adósságban és a nettó befektetési 
pozícióban bekövetkezett változásokat csak 
röviden tárgyalom.

az elemzés az adósság emelkedésének időbe-
li és szektorális csomópontjaira koncentrál és 
nem az adósságteher finanszírozására. Ezért 
kisebb figyelmet fordítok olyan mutatókra, 
mint a devizatartalékkal való fedezettség vagy 
az éves export és az adósságszolgálat közötti 
arány, vagy az egyes szereplők forrásbevoná-
sának kamatfeltételei. az elemzés részletesen 
nem foglalkozik az eladósodás devizanemével.3 
Csak az Eu tagjává váló országokat elemez-
tem és csak a 2003 utáni folyamatokat. meg 
kell azonban jegyezni, hogy a környező nem 
Eu-tag országokban is jelentős eladósodás kí-
sérte a növekedést. 

ElölJáróbAn  
Az ADóssáGMUTATóKról

a BIS részletes pénzügyi statisztikái alapján 
többféle adósságmutató számítható ki. az or-
szágok bruttó adósságának állományát szok-
ták a leggyakrabban használni.4 

Egy ország nettó adósságának az értékét 
úgy határozzák meg, hogy külső bruttó adós-
ságából levonják az adott ország külső köve-
teléseit. Bár vészhelyzetben (a likviditás, a 
rövid távú finanszírozhatóság szempontjából) 
a bruttó mutató fontos, az ország valós gazda-
sági erejét vagy éppen sérülékenységét ennél 
jobban jelzi a nettó adósság. arról nem is be-
szélve, hogy a fejlett pénzpiacú országokban a 
nettó pozíciók relatíve kisebb értéke mellett 
igen nagyok a bruttó állományok (a követelés- 
és a tartozásoldalon egyaránt). 
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a külső tartozás a leírtaknál tágabb foga-
lom. a külső (teljes) tartozásba az adósságon 
kívül beletartoznak a nem adósságjellegű 
elemek is, mint például a működő tőke állo-
mánya, a vállalati tőkét finanszírozó portfó-
lió jellegű részesedések. Ennek is van bruttó 
és nettó mutatója. az előző (gross investment 
position) az adott ország teljes tartozását mu-
tatja (ideértve az adósság mellett a beáramlott 
külföldi tőkét is). Ha ebből levonjuk az adott 
ország másokkal szembeni teljes követeléseit 
(nyújtott hitelek, külföldi értékpapírok, ré-
szesedések stb.) akkor megkapjuk – a kettő 
egyenlegeként ‒ a nettó (külső) befektetési 
pozíció értékét.5

MAKroGAzDAsáGi oKoK

Koroknai Péter (Koroknai, 2008, 16‒20. ol-
dal) az adósság szintjének országonkénti ala-
kulását elemezte a 2003‒2007-es időszakra. 
az adósságrátát befolyásoló tényezők között 
kiemelte a jövedelemegyenleget és az elsődle-
ges egyenleget. míg az elsőt a múltbeli örök-
ség határozta meg, a másodikat alapvetően az, 
hogy az áruk, szolgáltatások külkereskedelmét 
hiány vagy többlet jellemzi-e. az adósságrátát 
befolyásoló tényezők között a leírtakon túl a 
növekedést, továbbá inflációs és átértékelődési 
hatást számszerűsítette (az utóbbi egyik leg-
fontosabb tényezője a nominális árfolyamvál-
tozás).6

a kelet-közép-európai térség pénzügyei-
nek folyamatait 2007-ig  átfogóan tárgyalta 
Banerji ‒ Kahkönnen (Banerji, 2009). nem 
sokkal a pénzügyi válság előtt (2007) a tér-
séget a délkelet-ázsiai válságot megelőző hely-
zetével vetették egybe. Hasonlónak találták a 
külföldi tőke magas kockázatvállalási hajlan-
dóságát és a devizák felértékelődését, eltérő-
nek minősítették egyrészt a magas folyófize-
tésimérleg-deficitet és a működőtőke-bevonás 
magas hányadát a térségünkben, másrészt a 

Délkelet-ázsiában a rövid lejáratú kölcsönök 
magas hányadát. a kelet-európai eladósodási 
folyamattal szemben (akkor) elnéző és az azt 
mederben tartani kívánó megközelítés érvei-
nek szembeállítása során kiemelték, hogy az 
Európai unió nyugati országaihoz fűződő in-
tegráltság (a lehetőségek mellett) felveti az on-
nan kiinduló válság begyűrűződésének veszé-
lyét. Sajnálatos módon ez a figyelmeztetésük 
beigazolódott ‒ még a mérsékelten eladóso-
dott országok is likviditási válságba sodródtak 
emiatt 2009 elején (lásd Csehország és len-
gyelország).

Kérdés: kimondható-e, hogy egy kritikus 
szinten túl komoly hátrányok, veszélyek lép-
hetnek fel. Koroknai elemzése szerint trend-
jelleggel minél alacsonyabb az egy főre jutó 
(árfolyamon számolt) GDP-szint, annál ma-
gasabb a nettó külföldi tartozás GDP-arányos 
értéke. magyarország 1999-ben még épp a 
trendvonalon volt az akkor 72 százalékos 
nettó külföldi eszköz/GDP-értékével. Ezzel 
szemben 2007-ben már „kilógtunk a sorból” 
(a fejlettségnek 50‒60 százalékos GDP-ará-
nyos nettó külföldi eszközállomány/GDP fe-
lelt volna meg, de 100 százalékot meghaladó 
volt a magyar szint). 

Ennél több fogódzót a Belyácz által idézett 
(Belyácz, 2012, 784. oldal) Reinhart ‒ Rogoff 
művében lehet találni.7 Ők közel 50 ország 
elemzése alapján azt állapították meg, hogy a 
90 százalék feletti külső adósságszint jelentő-
sen alacsonyabb ütemű gazdasági növekedés-
sel párosult, sőt ez a negatív hatás a feltörekvő 
országoknál már a 60 százalékos szint felett is 
érvényesült. 

a folyó fizetési mérleg hiánya 

az új Eu-tagországok 8 év alatti kumulált 
folyófizetésimérleg-deficitje közel azonos az 
adósságállomány növekedésével. Ez önmagá-
ban szinte triviálisnak tűnik, hiszen a mér-
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legrendszerbeli összefüggések miatt az egyik 
mérleg (folyó fizetési mérleg) hiányát a má-
sik mérlegben (pénzügyi mérleg, illetve tőke-
mérleg) kimutatható forrásbeáramlásnak kell 
finanszíroznia. a folyó fizetési mérleg szerke-
zetét tekintve a régió országai két csoportra 
oszthatók. a 3 délkeleti országban és a bal-
ti országokban a 8 év alatti deficit elsődleges 
tényezője a külkereskedelmi (áruk és szolgál-
tatások) forgalom hiánya volt. a többi 5 or-
szágban ezzel szemben a deficit legnagyobb 
tényezője a befektetések utáni jövedelmek 
passzívuma volt. a folyó fizetési mérleg hiá-
nyának a felhalmozódása mögötti 2 legfonto-
sabb tényezőt mutatja az 1. táblázat. 

Lóránt Károly a magyarországi adósság fel-
halmozódásának a kétszer 20 éves folyamatát 
a fizetési mérleg főbb tételei alapján tételesen 
vezette le. (lóránt, 2009, 219. oldal ) Giday és 
Szegő jelentős folyó fizetésimérleg-aktívum el-

érését szorgalmazta magyarországon ‒ a magas 
külső adósság miatt (Giday ‒ Szegő, 2012).

Pénzügyi integráció

Banerji ‒ Kahkönnen (Banerji, 2007, 177. 
oldal) régiónknak a többi feltörekvő térségnél 
magasabb eladósodása mögötti egyik ténye-
zőnek azt tekintették, hogy az új tagorszá-
gok erősen integrálódtak az európai pénzügyi 
rendszerbe. Ez ugyanis nagyobb lehetőségeket 
biztosított a forrásbevonásra. Szerintük más 
hasonló fejlettségű, úgynevezett felzárkózó 
térségnek nem lett volna meg a lehetősége 
ilyen mértékű eladósodásra. 

az éppen a válság előtt publikált tanul-
mányában Koroknai (Koroknai, 2008, 15. 
oldal) a korábbi likviditási korlátok oldó-
dása, illetve a pénzügyi integráció nyomán 

1. táblázat

Folyó Fizetési mérleg, 2004–2011 
(millió euró)

Folyó fizetési mérleg, 
nettó

Tőkejövedelmek,
nettó

Áruk és szolgáltatások ,
nettó

bulgária –27 729 –8 451 –23 888

Csehország –30 826 –30 132 14 595

észtország –6 918 –4 472 –5 280

lettország –12 500 –3 412 –14 787

litvánia –12 658 –4 585 –12 870

Magyarország –32 296 –33 413 –3 501

lengyelország –114 682 –56 361 –39 816

románia –71 578 –19 922 –61 311

szlovénia –6 383 –3 307 –2 164

szlovákia –19 575 –13 834 –5 679

Horvátország –15 996 –7 325 –13 269

Közép-európai 5 ország –197 379 –133 740 –34 401

Délkeletiek –121 686 –39 005 –100 632

baltiak –32 076 –12 469 –32 937

Forrás: saját szerkesztés az Eurostat adataiból
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kialakuló természetes folyamatnak tekintette 
a külső adósság emelkedését a kelet-európai 
országokban. 

megtakarítás

a kelet-európai térség adósságának elemzői 
megemlítik, hogy általános tapasztalat sze-
rint a pénzügyi integrálódás esetén javuló 
hitelhez jutási lehetőségek a lakossági megta-
karítások csökkenését eredményezik. Szepesi 
György (Szepesi, 2010, 88‒90. oldal) szerint 
2000 tájékán nálunk egy évtizedes lakáscik-
lus vette kezdetét, amelyet a lakossági va-
gyonképzés megváltozott szerkezete jellemez: 
a pénzügyi megtakarításokat a lakásvagyonba 
történő beruházások váltják fel nagy hányad-
ban. Emiatt nem marad(t) megtakarítás a 
növekvő vállalati és állami hiteligények kielé-
gítéséhez. a külső forrásokra való rászorult-
ság eladósodást generált. 

árfolyam 

a térség devizái jelentős mértében felértéke-
lődtek (reálértéken) az elmúlt évtizedben.8 az 
árfolyam ilyetén alakulásának is szerepe volt 
abban, hogy nem sikerült jelentős külkereske-
delmi többletet elérni az új Eu-tagországok-
ban. az inflációs célt követő jegybankoknak 
esetenként nyíltan is megvallott stratégiája, 
hogy bizonyos mértékben hagyják a (reál-)
felértékelődést, mert ennek eredményeképp 
mérsékeltebb lehet az infláció. a devizafor-
rások beáramlása egyébként is devizabőséget 
eredményezett, amely a helyi devizákra felér-
tékelődő hatással volt. 

Ha a fogyasztói inflációbeli eltéréseket és a 
nominális árfolyamváltozást egybevetjük, ak-
kor ennek alapján a reálfelértékelődés mérté-
ke (2003‒2011 között) átlagosan 19 százalék 
volt. Ez mérsékelte az adósságrátát: a folyó áras 
GDP-t emelte az infláció, ugyanakkor a külső 
adósságállomány nemzeti valutában számolt ér-

2. táblázat 

(ReÁl)feléRTékelődéssel koRRigÁlT bRuTTó külső adóssÁg 
(%)

felértékelődés az euróhoz
2004–2011

külső adósság/gdP
eredeti

külső adósság/gdP
korrigált

bulgária 1,35 92 124

Csehország 1,26 43 54

észtország 1,21 97 118

lettország 1,26 118 148

litvánia 1,18 81 96

Magyarország 1,05 131 138

lengyelország 1,14 67 76

románia 1,41 72 102

szlovénia 1,07 116 124

szlovákia 1,10 99 108

Horvátország 1,07 102 109

Átlag 1,19 75 92

Forrás: saját számítás, Eurostat adatai alapján
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téke ennél csak kisebb mértékben emelkedett. 
a 2. táblázat mutatja az általánosan használt 
adósságrátát (eredeti adósság/GDP, amelyet 
a nominális euróárfolyammal számolnak), a 
felértékelődés mértékét, továbbá azt, hogy fel-
értékelődés nélkül mekkora lett volna az adott 
ország 2011. évi korrigált külső adósságrátája.9 

Indulási pozíció (2004): hasonlóságok  
és eltérések

az Eu-tagság az eladósodás tekintetében új 
helyzetet hozott a térség egésze számára ‒ a 
pénzügyi liberalizáció és az erős pénzügyi in-
tegráció miatt. Ezt felerősítette, hogy ekkorra 
a bankok többségében külföldi anyabankok 
voltak a tulajdonosok ‒ az egyetlen Szlovénia 
kivételével. Emellett (a múlt rendszer egyik 
örökségeként) erős volt a kereslet saját tulaj-
donú lakásokra az évezred tájékán.

Eltérők voltak a következők. 
a hagyományos monetáris politika vagy 

ehelyett egy horgonyvalutához kötött árfolyam 
alkalmazása (a 4 currency boardot alkalmazó or-
szágban nyíltan, egy ötödikben burkoltan). 
az induláskori külföldi tőkeállomány el-

térő szintje. 
az induláskori állami adósság magas, il-

letve alacsony szintje.
Eltérő ágazati súlypontok a működőtőke-

beáramlásban (a feldolgozóipar jelentősebb 
aránya. illetve a szolgáltatások dominanciája).
míg 8 ország 2004-ben nyerte el a tagsá-

gát, addig Románia és Bulgária 2006-tól lett 
tagja az Eu-nak, Horvátország pedig az idén 
július 1-jén csatlakozott.

Az ElADósoDás szEKTorAi

a közép-európai 5 új tagország külső eladóso-
dottsága emelkedésének több mint a fele a ma-
gánszféránál jelentkezett a 8 év alatt. a szak-

sajtóban sokszor elemzett állami eladósodás 
csak kisebb hányadban volt oka az adósságráta 
emelkedésének. a másik két országcsoportban 
pedig az adósságráta növekedését kizárólago-
san (Baltikum, Románia, Bulgária) vagy zö-
mében a magánszféra idézte elő.

a régióban 5 terület verseng a bel- és kül-
földi hitelforrásokért. a néha populista ígérge-
tések foglyává váló állam, a devizatartalék mi-
nél magasabb szintjének felmutatására törekvő 
jegybank, a belföldi partnerek hitelezése révén 
terjeszkedni kívánó belföldi bankszféra, a lakás- 
és autóvásárló lakosság, a belföldi hitelek növe-
lésére törekvő hazai tulajdonú vállalkozások és 
a globális pénzpiac korlátlan elérhetőségét hir-
dető külföldi tulajdonú nagyvállalatok. nehéz 
a gazdaságpolitikának ezek között megtalálnia a 
kellő egyensúlyt. már csak azért is, mert a 2003 
és 2008 közötti tapasztalatok szerint rövid távú 
szemléletüktől vezérelve minél több forrás be-
vonását szorgalmazta még az a két szereplő is 
(az általuk fontosnak ítélt célok érdekében), 
amely elvileg a teljes rendszer egyensúlyáért fe-
lelős (az egyik az állam a mögötte álló politikusi 
osztállyal, a másik a jegybank).  

bAnKoK

a lakossági hitelezés gyors felfutását mind-
egyik országban elősegítette a korábbi rend-
szerben visszafojtott fogyasztási igények (la-
kások, műszaki cikkek) felszínre törése, amit 
felerősítettek az Eu-tagsághoz fűződő túlzott 
várakozások.

2004 után a belföldön tevékenykedő ban-
kok külső forrásfelvételének a célja a belföldi 
hitelezés expanziója volt. a pénzügyi liberali-
záció nyomán csökkenő lakossági megtakarítá-
sokból nem lehetett finanszírozni sem a válla-
lati szféra növekvő hiteligényét, sem a lakossági 
hitelek felfutását. Klasszikus példa erre Romá-
nia és a balti országok, de ez a hatás érvénye-
sült a domináns Szlovákiában és Szlovéniában 
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is. a hitelbővüléssel elsősorban a lakosságot 
célozták meg, de egyes országokban a vállalati 
szektor is jelentős mértékben részesült belőle. 
a dinamikus hitelkihelyezési politikához hoz-
zájárult, hogy a magas biztosítéki értékek (lásd 
jelzálog) és a devizahitelezés miatt viszonylag 
alacsony kockázatot vállaltak csak a bankok 
magukra. a válság előtti években a lakosság 
hiteleinek a GDP-hez viszonyított aránya pél-
dául az 5 közép-európai országban 20 százalék-
ponttal, a vállalati hiteleké pedig mintegy 10 
százalékponttal emelkedett. ahol a lakossági 
jövedelmek is erőteljesen nőttek, ott gyakran a 
lakásárak jelentősen megemelkedtek. a lakos-
sági hitelezésben az egyéb pénzügyi közvetítők 
is szerepet kaptak (autóhitelek, lízingfinanszí-
rozás). Banerji ‒ Kahkönnen szerint (Banerji 
‒ Kahkönnen, 2009, 175. oldal) a kelet-kö-
zép-európai feltörekvő országokban10 a vál-
lalati szektor (belföldi) hiteleinek a GDP-hez 
viszonyított értéke 15 százalékról 30 százalék-
ra emelkedett (1999‒2007 között), a többlet 
azonban teljes mértékben a szolgáltatási szek-
torban (főleg a kereskedelmi és az ingatlanszek-
torban) jelentkezett.

a válságot követően ezzel szemben a ban-
kok túl óvatossá váltak a hitelezésben, ami a re-
cessziót még jobban elmélyíti. Szepesi György 
(Szepesi, 2010, 93. oldal) megemlíti, hogy a 
külföldi anyabankok számára nem elsődleges, 
hogy fenntartsák a leánybankok felé nyújtott 
forrásaik állományát ‒ emiatt hazánkban hi-
telbefagyás (credit crunch) következett be. míg 
más országokban a hitelek állományának a 
csökkenése megállt az elmúlt 2 esztendőben, 
addig magyarországon még most (2012 má-
sodik félévében) is folyik a zsugorodás. az 
mnB adatai szerint csak 2010‒2011-ben 12 
milliárd euró forráskivonást hajtottak végre a 
külföldi bankok a magyarországi leánybankja-
iknál (mnB, 2012). Montoro és Rojas-Suarez 
(montoro, 2012, 28. oldal) azt vizsgálta meg, 
hogy miért tér(t) el egymástól a válság után 
a banki hitelezés az úgynevezett feltörekvő 

európai országokban, illetve latin-ameri-
kában. Úgy találták, hogy azokban az orszá-
gokban nem csökkent a hitelezési aktivitás, 
ahol korábban nem emelkedett magasra a 
külső eladósodottság, ahol a bankok hitele-
zése prudens volt. nagyobb hitelcsökkentésre 
azok a bankok kerítettek sort, amelyek külföl-
di tulajdonban voltak, illetve azok, amelyek a 
válság előtt az átlagot meghaladó mértékben 
növelték a hiteleiket. 

VállAlAToK

a vállalati szféra közvetlenül külföldről fel-
vett kölcsönei a magánadósság növekedésének 
összességében a kétharmadát adták. az uniós 
tagság után a határokon átnyúló bankművele-
tek előtt a jelentősebb akadályok megszűntek, 
így a külföldi tulajdonú cégek jelentős hánya-
da a leányvállalatuk számára szükséges hitelfi-
nanszírozás egy részét inkább a „megszokott” 
otthoni finanszírozójától kérte. az adott cé-
gek nagy hányadban még a helyi bankok (il-
letve bankfiókok) közvetítésére sem tartanak 
igényt. Van olyan ország, ahol külföldről már 
több hitelt vesznek fel a vállalkozások, mint a 
belföldről. 

C. Till11 a BIS (Bank for International 
Settlements) felé jelentő bankoktól a kelet-
európai feltörekvő országoknak12 nyújtott 
vállalati hitelekről közölte az 1. ábrát (C. Till, 
2012, 89. oldal). Ebből látható, hogy a hatá-
ron átívelő hitelnyújtás már dominánssá vált a 
teljes hitelezésen belül. a belföldi bankoktól 
felvett kölcsönök már a teljes állománynak 
csak kisebb hányadát reprezentálják.

a közép-európai országoknál a külföldi tu-
lajdonú vállalati szektor úgynevezett határon 
átívelő kölcsönfelvételének jelentős hányadát 
(mintegy a felét) a működő tőkéhez kapcso-
lódó hitelfelvétel adta.13 Valószínűsíthető, 
hogy a másik hányada mögött is zömében a 
külföldi tulajdonú pénzintézetek állnak. Szá-
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mukra ugyanis viszonylag könnyen elérhető a 
külföldi hitelpiac, a nemzeti tulajdonú válla-
tok viszont erősebben rá vannak utalva a hazai 
bankokra.

állAMHázTArTás 

az állami deficit a térségben kétféle módon 
jelentkezett. normál feltételek melletti, azaz a 
„közönséges” jelzővel illethető állami túlkölte-
kezésre került sor a szociális kiadások növelése 
vagy nagyobb beruházási programok esetén 
(erre példa szinte csak magyarország). a má-
sik típus a keynesiánus jellegű válságkezelés 
finanszírozása. Ez átmeneti kiadási többlete-
ket igényel, amellett, hogy az addigi kiadási 
szintet is csak késleltetve igazítják a mérsé-
keltebb bevételekhez ‒ nehogy még mélyebb 
legyen a válság. Ez csaknem minden országot 
jellemzett ‒ azok kivételével, ahol a már előbb 

beindított megszorító intézkedések erre nem 
(vagy csak részben) adtak lehetőséget (ma-
gyarország, lettország, Észtország).

meg kell jegyezni, hogy tágabb értelemben 
túlköltekezésnek tekinthető az is, amikor a 
privátszféra hitelei révén felpörgetett fogyasz-
tás, beruházások révén adódó állami többlet-
bevételeket elköltötték.  

Van egy harmadik típus, a kényszereladóso-
dás. Finanszírozási krízishelyzetben csak az ál-
lam tudott külső forrásokat mobilizálni (példá-
ul az ImF-től kérve segítséget) – még akkor is, 
ha a magánszféra okozta az eladósodást. 

DEVizATArTAléK

a külső adósság emelkedéséhez hozzájárult 
az is, hogy a devizatartalék egyébként is ma-

1. ábra 

a bis felé jelenTő bankok vÁllalaTi hiTelei  
a keleT-euRóPai felTöRekvő oRszÁgok szÁmÁRa

Forrás: bank for international settlements (bis)
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gas szintjét sok országban tovább emelték. 
a 8 nem eurózónabeli új Eu-tagország14 220 
milliárd eurós devizatartaléka a GDP-jüknek 
a 24 százalékát tette ki 2011-ben. a deviza-
tartalék értéke 5 havi importtal volt egyenlő 
(2003-ban ez évi 4 havi érték volt ‒ lásd 3. 
táblázat). a devizatartalék a rövid távú adós-
ságnak közel a 130 százaléka volt ‒ ez a muta-
tó az elmúlt 3 évben folyamatosan javult. az 
országok többségében 120 százalékot megha-
ladó a mutató értéke, nálunk és Bulgáriában 
átlag feletti. ugyanakkor egy bizonyos: a tar-
talékszint magyarországon 2008 őszén nem 
volt elég a spekulációs támadás kivédéséhez.

TőKEbEVonás VAGy HiTElFElVéTEl?

a magyar eladósodáshoz hozzájárult az előnyte-
len feltételekkel lebonyolított energiaszektorbe-
li privatizáció. a garantáltan magas profit miatt 
magasak lettek a tarifák, a befektetett tőke há-
romszoros megtérülése megterhelte a folyó fize-
tési mérleget. (Giday, 2011, 468. oldal) 

Farkas Beáta szerint „az új kohéziós orszá-
gok… a külföldi tőke bevonására építették a 

gazdasági felzárkózásukat, ami pénzügyi vi-
lágválság idején különösen sebezhetővé tette 
őket” (Farkas, 2012, 56. oldal). 2008 ősze 
után egyes országokban nettó tőkekivonás 
történt, de a többiekben is nagymértékben el-
maradt a korábbitól a működőtőke-beáramlás 
(u. o. 54. oldal).

Komáromi andrás (Komáromi, 2008, 
18‒21. oldal) végigvette az irodalomban 
fellehető érveket a működő tőke, illetve az 
adóssággeneráló források bevonása mellett és 
ellen. Bemutatta, hogy a nemzetközi tapasz-
talatok szerint a fejlettség magasabb szintjére 
érve általában az adósságjellegű finanszírozás 
szerepe növekszik. Szerinte magyarországon 
másodrendű az, hogy a külső tartozásban a 
működő tőke vagy az adóssággeneráló forrá-
sok dominálnak. a leglényegesebb az eladóso-
dottság szintje, amely tekintetében magyaror-
szág a sérülékeny kategóriába sorolható. Ezzel 
szemben a Belyácz ‒ Kuti szerzőpáros szerint a 
működőtőke-bevonás előnyösebb és nagyobb 
stabilitást adó forma. Szerintük a nemzetgaz-
dasági kölcsöntőke/részvénytőke-arány minél 
alacsonyabb értéke a kívánatos.15 (Belyácz,  
2012, 786‒787. oldal)

3. táblázat 

hÁny havi imPoRToT finanszíRoz a devizaTaRTalék?

ország/idő 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

bulgária 5,3 5,6 4,9 4,7 5,1 4,9 7,0 6,5 5,6

Csehország 4,4 3,5 4,1 3,3 2,7 2,7 3,7 3,3 2,9

észtország 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 2,2 3,2 1,8 0,1

lettország 2,4 2,3 2,5 3,1 3,0 2,9 6,7 6,3 4,3

litvánia 3,3 2,7 2,6 2,9 2,9 2,1 3,5 2,9 2,8

Magyarország 2,2 2,2 2,6 2,4 2,1 2,9 4,7 4,5 4,6

lengyelország 4,3 3,4 4,0 3,3 3,3 2,9 4,5 4,7 4,6

románia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

szlovénia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

szlovákia 6,3 5,8 5,7 3,2 3,2 2,5 0,3 0,3 0,3

Forrás: saját számítás jegybanki honlapok adatai alapján 



 Tanulmány 

283

Banerji ‒ Kahkönnen bemutatták (Banerji 
‒ Kahkönnen, 2009, 173. oldal), hogy a 
(2006-ig) beáramló működő tőkén belül a 
szolgáltatási-pénzügyi szektor dominált. az 
ipar (kompetitív szektor) aránya a közép-eu-
rópaiak esetében még elérte a 42 százalékot és 
a délkeleti országoknál a 31 százalékot, de a 
Baltikumban csak 20 százalék volt (2006). a 
szerzőpáros szerint a térségben az adósság sze-
repe várhatóan nő a forrásbevonásban. Ennek 
oka részben a privatizáció lezárulta, részben 
pedig az, hogy nehezebb újabb befektetési le-
hetőségeket találni a már magas működőtőke-
állomány mellett.

a működő tőke beáramlása az adott évben 
lehetőséget ad a folyó fizetési mérleg hiányá-
nak finanszírozására. magyarországon például 
Balatoni szerint (Balatoni, 2012, 22. oldal) a 
működő tőke jelentős GDP-többletet hozott 
(ahhoz képest, amikor hitellel finanszírozták 
volna a növekedést). még akkor is, ha a folyó 

fizetési mérleget jelentősen megterheli a tőke-
jövedelem utáni hozam.16 

a külföldi tulajdonú vállalatok magas tő-
kéje az adott ország által felvett kölcsönök 
állományát is előbb-utóbb megemeli. a 4. 
táblázat mutatja, hogy a térségbe beáramló 
külföldi tőke minden 1 milliárd eurója nagy-
jából még 620 millió euró állományú külső 
hitel felvételét eredményezi az egyéb szektor 
által ‒ határon átívelő tranzakció útján. a tér-
ség GDP-jének a háromnegyedét reprezentáló 
7 országban a 62 százalékos átlagos értéktől 
nem tér el jelentősen ez az arány. 

a vállalatok magas külső kölcsönei meg-
emelik az adott ország adósságszintjét, amely 
miatt magasabb devizatartalékot kell tartani a 
jegybankban.18 Emiatt az egyik oldalon nyert 
előnyöknek számottevő hányada elvész később. 
azaz „ha nincs elég forrásod, bízd a fejlődést a 
külföldi tőke beáramlására” kúra alkalmazásának 
vannak ‒ nem jelentéktelen – mellékhatásai is.

4. táblázat

az egyéb szekToR17 külső adóssÁga a külföldi Tőke ÁllomÁnyÁhoz  
viszonyíTva,* 2010

százalék

bulgária 80

Csehország 35

észtország 60

lettország 105

litvánia 60

Magyarország 60

lengyelország 60

románia 75

szlovénia 95

szlovákia 65

Horvátország 110

Átlag 62

*Megjegyzés: bruttó értékek aránya, kerekített adatok

Forrás: saját számítás az Eurostat, illetve a jegybankok honlapjainak adatai alapján 
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nETTó ADóssáG,  
nETTó bEFEKTETési PozíCió 

az 5. táblázat mutatja, hogy a 11 országban a 
nettó külső adósság 2011-ben a GDP 35 szá-
zalékát érte el (2003-ban 16 százalék). a net-
tó mutató kisebb mértékben romlott, mint a 
bruttó mutató. Ezt az eltérést részben az ma-
gyarázza, hogy a devizatartalék emelkedését is 
külső kölcsönforrásokkal finanszírozták. 

a nettó (külső) befektetési pozíció GDP-
arányos értéke 2011-ben átlagosan a térség-
ben 31 százalékkal nagyobb volt, mint a nettó 
külső adósság. Ez a különbség azonban magas, 
40‒50 százalékpont volt 5 országban – közü-
lük 2 volt közép-európai (magyarország és 
Szlovákia), 2 délkeleti (Bulgária és Horvátor-
szág) és egy baltikumi (Észtország).19 az or-
szágok másik felénél (köztük a legnépesebbek, 
mint Csehország, lengyelország és Románia) 
a nettó tartozás értéke 20‒30 százalékkal ha-

ladta meg a nettó adósságot. Kiemelkedően jó 
volt Szlovénia mutatója.20 

meg kell jegyezni, hogy az Eu szabályozása 
elvileg a jövőben csak legfeljebb 35 százalékos 
GDP-arányos nettó befektetési pozíciót tart 
kívánatosnak az eurózóna tagjai esetében. 

nöVEKEDési bUboréK?

Paul Marer (marer, 2010, 10. oldal) hang-
súlyozta, hogy a kelet-európai növekedés fi-
nanszírozásában nagy volt a külső források 
szerepe. mivel ezek csökkennek a világ pénz-
ügyi válsága nyomán, ezért szerinte a belső 
erőforrásokra az eddiginél sokkal jobban kell 
támaszkodni. az ImF szerint a 2003‒2008 
közötti időszakban a nyugati bankokból 
származó források 1,5 százalékponttal emel-
ték meg a kelet-európai térség GDP-növeke-

5. táblázat

bRuTTó és neTTó adóssÁgmuTaTók  
(a GDP százalékában)

bruttó külső adósság nettó külső adósság nettó befektetési pozíció 

2003 2011 2003 2011 2003 2011

Csehország 33 47 1 (2004) 20 –20 –50

Magyarország 56 131 29 52 –78 –106

lengyelország 44 67 22 37 –42 –64

szlovákia 49 99 2 22 –24 –64

szlovénia 68 116 –3 (2004) 38 0 –42

bulgária 58 92 9 33 –26 –85

Horvátország 66 102 18 46 –35 –90

románia 34 72 14 37 –27 –62

észtország 64 97 13 7 –66 –58

lettország 60 118 24 45 –44 –73

litvánia 40 81 13 36 –33 –52

Átlag 57 99 16 41 –40 –80

Forrás: saját számítás az EUrosTAT, jegybanki honlapok és az iMF Fin. stat. yearbook 2011. évi adatai alapján 
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dését (amely így 6,5 százalék lett). (ImF, 86. 
oldal) 

a 11 új kontinentális Eu-tagország a vál-
ság előtt magas növekedési dinamikát mu-
tatott, de ehhez külső forrásokat is bevont.  
a növekedés motorja zömmel a belső fo-
gyasztás és a beruházások emelkedése volt. 
Bár elsődlegesen a külső kereslet visszaesése 
volt a térség 4 éve tartó válságának az elő-
idézője, a külső források kiszáradása is hoz-
zájárult a növekedés megtorpanásához. az 
ismertetett folyamatot a nettó tartozás (net 
external investment position) kategóriája jól 
jellemzi.21 a térség nettó tartozásának GDP-
hez viszonyított értéke 2001 és 2008 között 
32 százalékponttal magasabb lett (ezzel közel 
duplázódott). Közben 37 százalék volt a GDP 
növekedése (2002‒2008). 

Stabil kapcsolat mutatható ki a növekedési 
ütem és a tartozásállomány emelkedése kö-
zött az egyes országoknál (Lásd 6. táblázat).  

a térségben (átlagosan ) a GDP minden 1 szá-
zalékos emelkedése azzal járt, hogy 0,5‒0,9 
százalékkal magasabb lett a nettó tartozás/
GDP mutató értéke. Ha eltekintünk ma-
gyarországtól (sajátos eladósodási módszere 
miatt), akkor a térség GDP-jének csupán 
a tizedét reprezentáló 3 kisebb ország esett 
kívül az értéksávon (Horvátország, Bulgária, 
illetve litvánia). 

Ha valaki a „mi lett volna, ha” kérdésfeltevés-
sel elemezni akarná egy kisebb (múltbeli) forrás-
bevonás alternatíváját, akkor a „buborékokat” is 
előidéző ingatlan- és lakásszektornak, továbbá a 
kereskedelemnek a gyors növekedését, majd a 
zsugorodását kellene mindenek előtt megvizs-
gálnia. Továbbá, hogy a felértékelődő nemzeti 
valuták miatt a termelők mekkora hányada szo-
rult ki a belföldi vagy az exportpiacról. 

Tanulságos lenne hatáselemzéssel kimutat-
ni, hogy külső forrástöbblet nélkül a térség 
mekkora növekedésre képes. az Eu-ba való 

6. táblázat

a neTTó külső TaRTozÁs22 és a gdP-növekedés kaPcsolaTa (2001–2008)

növekedés 
2001. december–2008. december,

%
nettó tartozás/gdP  

növekedés 
2002–2008

%

gdP arányuk 

bulgária 71 51 1,4

Csehország 30 38 0,8

észtország 28 51 0,6

lettország 41 63 0,7

litvánia 17 66 0,3

Magyarország 40 24 1,6

lengyelország 27 29 0,9

románia 28 54 0,5

szlovákia 34 36 0,9

szlovénia 39 56 0,7

Horvátország 58 35 1,7

Összesen 32 37 0,9

Forrás: saját számítás Eurostat, Horvát statisztikai Hivatal adatai alapján 
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belépés óta egy országban sem volt olyan, leg-
alább 3 évig tartó időszak, amikor a tartozások 
felduzzadása nélkül érezhető mértékű növeke-
dést mutattak volna fel.

még a töretlenül növekvő lengyelország is 
részben ezt támasztja alá, az elmúlt 3‒4 év 
GDP-emelkedésére külső eladósodás mellett 
került sor.  

Az ElADósoDás TíPUsAi 

a forrásbevonásra, majd az azt követő válság-
kezelésre a következő országstratégákat láthat-
juk a térségben:  

„a magánszféra (szinte) kontroll nélküli 
eladósodása” jellemezte a Baltikumot és  Dél-
Kelet-Európát. „a külföldi tulajdonú bankok, 
vállalatok tevékenységébe nem szólunk bele” 
lehetett ennek a megközelítésnek a mottója. 
az egyik altípusában a kereskedelmi bankok 
kölcsönfelvétele dominált. a másik altípusban 
a működő tőkéhez kapcsolódó hiteleknek volt 
a legnagyobb a súlya (Bulgária). Persze az ál-
lamnak végül mégis be kellett avatkoznia az 
előidézett válság kezelésére.

„Helycserés forrásbevonásnak” nevezhetjük 
Csehország, lengyelország gyakorlatát. a vál-
ság előtt csak mérsékelten engedték be a külső 
hitelforrást – részben a bankszférán, részben 
pedig a vállalati kölcsönökön keresztül. Válság 
idején ezek elmaradtak, de számottevő állami 
eladósodásra kerítettek sort. 

a „minden oldalú eladósodás” magyarország-
ra volt jellemző. az állam, a kereskedelmi ban-
kok, a háztartások és az önkormányzatok egy-
aránt súlyosan eladósodottak (Belyácz,  2012. 
791. oldal).23 Szerintem megkockáztatható az 
az állítás, hogy a többféle eladósodás együttes 
jelentkezése miatt a kockázatok nem egyszerűen 
összeadódnak, hanem akár többszöröződnek. 

„átmeneti pénzügyi fegyelem pár éve” ér-
vényesült az eurózónába bebocsátást elnyerő 

országoknál. Ezen országok politikai és a gaz-
dasági elitje a társadalmuktól pár évnyi pénz-
ügyi fegyelmet azért kért (és kapott), hogy 
bevezethessék az eurót, amely számukra az ala-
csonyabb kamat és a kisebb pénzügyi kockázat 
ígéretét jelentette. az euró végül is nagyobb 
mozgásteret hozott. Így az adósságfinanszírozás 
elviselhető terhekkel járt, nincsenek akut likvi-
ditási gondok; a későbbi visszaesés idején nem 
volt akadálya az átmeneti keynesiánus válság-
kezelésnek – Szlovénia, Szlovákia esetében. 

az alaptípus mellett több ország gyakor-
latában egy-egy másik típus néhány eleme is 
fellehető. Erre a legjobb példa Észtország. Itt 
a többi balti országhoz hasonlóan a bankok 
forrásfelvétele kiugró külkereskedelmi hiányt 
finanszírozott, de a válság kezdetén (2008-tól) 
átváltottak a pénzügyi fegyelem által diktált 
megszigorításba. Ezt nem csupán a helyzet sú-
lyossága miatt tették, hanem azért is, mert így 
a maastrichti kritériumok teljesítésével belép-
hettek 2011-ben az eurózónába.

MérlEGAlKAlMAzKoDási VálsáG24

a fejlettebb országok irodalmában már neves 
szerzők (például Krugman, 2010) is foglal-
koznak az úgynevezett mérlegalkalmazkodási 
válsággal. azzal az esettel, hogy mi történik, 
ha egy zárt gazdaság minden szereplője az 
eladósodottságának mérséklésére törekszik. 
megállapításuk szerint ebben az esetben ösz-
szességében a belső kereslet nagymértékben 
csökken és recesszió lesz a végeredmény (akár 
tartósan). Ezért fontos, hogy legyen olyan fél, 
amelyik hajlandó egy átmeneti időszakban 
felvállalni adósságának növekedését. Szinte 
automatikusan adódik a gondolat, hogy az ál-
lam legyen ez a szereplő. Ebben az esetben a 
kereslet növelhető és elkerülhető egy mély és 
hosszan tartó recesszió. 

amennyiben erre nem kerül sor, akkor az 
infláció megugrásával, kényszerkészletezéssel 
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vagy a vagyon leértékelődésével teremtődik 
meg az egyensúly, és akár évtizedes pangás 
vagy zsugorodás következhet be. (Szepesi, 
2010, 91. oldal) nyitott gazdaságoknál sze-
rinte a puffer szerepét a nemzetközi pénzügyi 
kapcsolatok töltik be. 

a Berlinger–Horváth–Vidovszky szerzőhár-
mas (Berlinger, 2012, 21. oldal) szerint „a 
mérlegrecesszió még súlyosabb lehet egy olyan 
feltörekvő gazdaságban, amelyik nagymérték-
ben függ a külső finanszírozástól, hiszen, ha a 
kockázatéhség csökkenésének hatására a külföl-
di tőkét kivonják, akkor az tovább fokozza a 
magánszektorbeli tőkeáttétel-leépítést, szűkíti 
továbbá az állami hitelfelvétel lehetőségét is.”

Kérdés persze, hogy ebből milyen következ-
tetést lehet levonni a külső adósság csök-
kentésre vonatkozóan. Először is fontos az 
óvatosság. másodszor, szerintem a belgazda-
ságot ért visszafogás negatív hatását a külső 
piac felé való fordulás enyhítheti. Így adódik 
a kérdés, hogy nettó kivitel növelését segítő 
eszközökkel ‒ például a (külső vagy belső) 
leértékelődéssel ‒ nagyobb esélye lehetne-e a 
régiónak. Ezt azonban még a szakma se meri 
nyíltan megfogalmazni, a politika pedig még 
kevésbé. 

Az ADóssáGCsöKKEnTés KEzDETEi?

az adósságráta a legmagasabb értékét a térség 
egészére 2010-ben érte el, az elmúlt évben 
már valamelyest csökkent. a mutató emel-
kedése minden országban megállt. a mutató 
Észtországban 27, Bulgáriában 16 százalék-
ponttal lett kisebb, emellett az „érezhető mér-
tékben adósságot csökkentő” országok kö-
zött találjuk hazánkat, a két nagyobbik balti 
országot és Szlovéniát. ugyanakkor a maguk 
számára többéves keynesiánus válságkezelést 
„megengedő” 3 legnagyobb országban a 2011-
es eladósodottság csak alig maradt el a 2010. 

évitől.25 náluk ugyanis még éppen, hogy csak 
elkezdődött az adósságszint csökkenése. 

Elvileg az adósság „kinövése” lehetne az 
egyik útja az eladósodottság csökkentésének. 
ugyanakkor ennek legfeljebb csak a halovány 
jeleit lehet egyelőre fellelni, mert ehhez elő-
ször is rá kellene találni a növekedés új haj-
tóerőire.

VálAszoK A FElTETT KérDésEKrE

a cikk végén meg lehet válaszolni a bevezető-
ben feltett kérdéseket. 
az eladósodás oka a balti és a délkele-

ti tagországokban a külkereskedelmi mérleg 
jelentős deficitje volt, a közép-európai orszá-
gokban pedig az, hogy a tőkejövedelmek mi-
att magas volt a folyó fizetési mérleg deficitje. 
az eladósodást túlnyomó hányadban a 

magánszektor okozta, az állam eladósodása 
csak magyarországon volt jellemző a teljes 
időszakban, a válság utáni években pedig az 
anticiklikus fiskális politikát több évre felvál-
laló közép-európai országokban. 
a magánszektor eladósodásán belül a bel-

földi bankok külső eladósodásának a súlya 
egyharmad, a határon túli vállalati hitelfelvé-
telé pedig mintegy kétharmad volt.
a vállalatok határon átívelő kölcsönfelvé-

telének fele a működőtőke-beáramláshoz kap-
csolódott.  
megkockáztatható, hogy növekedési bu-

boréknak is nevezhető helyzet alakult ki, mi-
vel a növekedés motorja a jelentős hányadban 
külső kölcsönökből finanszírozott fogyasztás 
és beruházás emelkedése volt.

KöVETKEzTETésEK

zaz adósságállomány magas értéke nem úgy 
jelentkezett, mint derült égből villámcsapás. 
a folyó fizetési mérleg több éven keresztül 
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fennálló passzívumai eredőjeképp várható volt 
az adósságállomány jelentős megemelkedése. 

zIlyen mértékű eladósodást akkor lehetett 
volna elkerülni, ha előre lefektetnek olyan 
gazdaságpolitikai szabályokat, hogy egy bizo-
nyos limiten túl nem engedik lépni az ország 
külső adósságának szintjét. Ehhez persze az is 
hozzátartozna, hogy világos prioritási sorren-
det fektetnek le a forrásokért versengő célok, 
szektorok forráshoz juttatása tekintetében. 
Kérdés az is, hogy a kérdéskör átlátására képes 
szakértők kellő helyen ülnek-e, kellő-e az in-
formáltságuk és van-e bátorságuk felemelni a 
szavukat a negatív trendek láttán.

za többieknél bölcsebb politika nyomait 
csak 3‒4 országnál lehet felfedezni. az egyik 
lengyelország, amely korlátozta az állam el-
adósodását. Így sor került ugyan a banki és 
vállalati eladósodásra, de nem az állami el-
adósodással együtt. a válság beköszöntével 
pedig „helyet cserélt” egymással a magán- és 
a vállalati szféra az eladósodás tekintetében, 
fenntartva a növekedést. a másik Szlovénia, 
amelyik engedte ugyan a nagyarányú banki 
és vállalati kölcsönfelvételt, de az euró beve-
zetésével tudatosan magasabbra emelte a még 
ésszerűen az ország egésze által felvehető köl-
csönök szintjét. a harmadik Bulgária, amely 
a magánszektor eladósodása által fűtött nö-
vekedés révén adódó adóbevételeit részben az 
államadósság leépítésére használta fel. 

a helyzet paradoxona, hogy az sem jelent 
immunitást a külső pénzügyi veszélyekkel 
szemben, ha valamelyik ország alacsony adós-
ságszintet mutat fel. Egy ilyen országban egyes 
időszakokban túlzott mértékben kíván beára-
molni a pénzügyi tőke. Ennek a fékezése vagy 
az ellene való védekezés (például devizatarta-
lékkal) jelentős energiákat, forrásokat emészt-
het fel. Erre leginkább Csehország a példa. 

zaz eladósodás „végeredménye” alapján 
kimondható, hogy általában nem volt olyan 
intézmény, amelyik az adott ország teljes 
adósságának a várható kockázataira kellő idő-

ben és kellő eréllyel felhívta volna a figyelmet.  
a legjobban a currency board rendszer mellett 
volt elrejtve a kockázat. arról nem is beszél-
ve, hogy a külföldi anyabankok nagy szerepe 
miatt nem elégséges az egyes országokat vagy 
akár a régió egészének az eladósodását, finan-
szírozási kockázatait vizsgálni.26 magyarorszá-
gon a Belyácz ‒ Kuti szerzőpáros szerint „az 
elmúlt évtizedben végbement további eladó-
sodás… az összehangolatlanság következmé-
nye”.(Belyácz, 2012, 790. oldal)

ErEDMényEK 

az elemzés kimutatta, hogy a külföldi tőke 
állományával arányosan nő a (külföldi tu-
lajdonú) cégek által a határon túlról felvett 
kölcsönök állománya. Ezek a hitelek pedig 
általában beleszámítanak a külső adósságba, 
így magasabb devizatartalékot kell tartani, 
esetleg magasabb felárat kell fizetni a hitele-
zőknek. 

a mérlegalkalmazkodási válság jelensége 
miatt az adósság leépítésénél óvatosan kell el-
járni. a külső adósság törlesztése, a belső hi-
telállomány, illetve az állami adósság leépítése 
mind-mind csökkenti a belső keresletet és re-
cessziós hatása van. Visszaesés esetén pedig a 
külső partnereknek a törlesztőképességünkbe 
vetett bizalma megrendülhet, azaz a fájdal-
mas lépések ellenére csak kevéssé javul a 
helyzet.

TEnniVAlóK?

a sérülékenység csökkentése érdekében vé-
leményem szerint a külső tartozás egy részét 
kívánatos leépíteni ‒ még a kevésbé eladóso-
dottaknál is. a legmagasabb tartozást mutató 
országokban pedig át kell rendezni a gazda-
ságpolitika prioritási sorrendjét. Ez esetben a 
következő sorrendiség ajánlható: folyó fizetési 
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mérleg, GDP-növekedés, eszközárak alakulá-
sa, reálárfolyamszint, belső fogyasztás. 

a folyó fizetési mérlegben lehetőleg többletet 
kell elérni, ami fedezetet ad a tartozás csök-
kentéséhez. Ennek egyik fő eszköze lehet a 
költségvetési deficit lefaragása. a növekedés 
második helyre sorolódása jelzi a szükséges 
irányváltást: amikor választási lehetőség van, 
akkor olyan szektort, ágazatot, beruházási al-
ternatívát kell választani, amely kedvezőbb a 
fizetési mérleg szempontjából. akkor is, ha az 
kisebb növekedést eredményez. Gazdaságpo-
litikai kérdés az úgynevezett eszközárak ala-
kulásának kezelése. nem csupán azok emel-
kedésekor (ezek az úgynevezett buborékok), 
hanem erős csökkenés esetén is. Ha ez túlzott 
mértékű, akkor kapacitások tömeges felszá-
molása és bankbezárás(ok) lehet az eredmény, 
amely növekedési veszteséggel jár és a ver-
senyképességet is csökkenti. Tartósan jelentős 
fizetési mérleget szerintem nem lehet elérni 
az adott nemzeti valuta reálfelértékelődési 

trendje mellett. mindez a jegybanki kamat-
politika újragondolását is igényli.

a korábbitól eltérő struktúrában kell nö-
vekedni. az exportorientáció erősítése mellett 
fontos a térségbeli piac adta lehetőségek jobb 
kihasználása. 

a többiek számára 3 ország (-csoport) adhat 
‒ különböző ‒ mintákat. a Baltikum (reál-
jövedelem-csökkenés „levezényelése”), len-
gyelország (a külső krízis ügyes átvészelése 
belső keresletnöveléssel) és magyarország (fo-
lyófizetésimérleg-aktívum elérése). az egyes 
országok számára közös térségbeli kérdések 
is felmerülnek. Egyrészt a dominóeffektus 
elkerülése végett célszerű lenne közösen meg-
előzni, hogy egyes országok az eladósodottság 
tekintetében túlságosan kilógjanak a sorból. 
másrészt a térségbeli országokkal folytatott 
külkereskedelmi forgalom arányának növelé-
sével fizetési mérlegeik aktívumát kölcsönö-
sen javíthatnák. (Lásd Melléklet, 7. táblázat)
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Közép-Európában (visegrádi országok és Szlo-
vénia) a banki hitelboom kisebb szerepet ját-
szott, ugyanakkor az állami adósságnövekedés 
számottevőbb volt vagy a túlköltekezés, vagy 
a keynesiánus válságkezelés kiadásai miatt. 
Bruttó külső adósságuk 2011-ben a GDP 
83 százalékát érte el (a 2003-ban 50 százalék 
volt). a folyó fizetési mérleg deficitjeinek a  
8 év alatti kumulált értéke 250 milliárd euró 
volt. Közel ekkora értéket kapunk, ha a külső 
adósság növekményéből levonjuk a devizatar-
talék nagyságában bekövetkezett emelkedést. 
minden országban a deficittel közel azonos 
nagyságú volt a befektetések utáni jövedelmek 
(nettó) passzívuma. Ebben a tőkejövedelmek 
negatív egyenlege volt a meghatározó. (Lásd 
8. táblázat)

a külső adósság egyharmada 2011-ben 
az állam adóssága volt, a kétharmada pedig a 
magánszféráé. Ez utóbbiból bankok a 15 szá-
zalékponttal részesedtek, míg az egyéb szektor 
(amely gyakorlatilag a vállalati szektort jelenti) 
32 százalékponttal. az állam külső adósságának 
a GDP-hez viszonyított értéke 29 százalék volt, 
a zömét az államháztartás adta (25 százalék), 
kisebb hányadát (5 százalék) a jegybankok. 

a két eurózónataggá váló országban a jegy-
bankok jelentős forrásokat vonhattak be 
az eurózónából. Végeredményben alacsony 
eurókamatok mellett finanszírozhatta a la-
kosság a lakásvásárlását és a vállalatok a mű-
ködésüket, ez utóbbi segítette a nemzetközi 
versenyben való helytállásukat. 

melléklet

HároM orszáGCsoPorT  

Közép-Európa 

7. táblázat 

csehoRszÁg, magyaRoRszÁg és lengyeloRszÁg eladósodÁsa

mutató
csehország magyarország lengyelország

2003 2011 2003 2011 2003 2011

Külső adósság, milliárd euró 23 64 46 132 85 249

Külső adósság/GDP, % 33 47 56 131 44 67 

Külső magánadósság/GDP, % 30 35 33 77 25 42 

   ebből: •˙banki adósság, % 10 12 13 29 5 14 

•˙egyéb adósság,% 20 24 20 48 21 28 

   ebből: tulajdonosi hitelek stb., % 6 6 11 29 8 15 

Külső állami adósság/GDP, % 3 12 24 54 25 42 

   ebből: •˙kormányzati, % 3 12 20 48 19 24 

•˙jegybanki, % 0 0 4  6 0 1 

Forrás: saját számítás jegybanki honlapok adatai alapján 
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Balti országok

a balti országok külső adósságrátája a 8 évvel 
korábbinak közel a duplája volt 2011-ben (96 
százalék). az adósságállomány 39 milliárd eu-
rós növekménye csaknem pontosan megegye-
zett a 8 év alatt felhalmozott folyófizetésimér-
leg-hiánnyal. (Lásd 9. táblázat)

az adósság háromnegyede magánadós-
ság volt – ebből fele-fele arányban részesed-
tek a bankok, illetve a vállalatok határon túli 
kölcsönfelvételei. a bankok 2003 után 5 év 
alatt 30 százalékponttal emelték a GDP-ará-
nyos adósságukat. az állam külső adóssága 
jóformán ismeretlen fogalom volt 2008-ig.  
a válság miatt kieső bevételek és a válságkeze-
lő intézkedések nyomán azonban megugrott 
az államháztartás deficitje, így külső források-
hoz kellett folyamodnia. lettországban ez az 
ImF segítségét jelentette kormányzati hitel-
felvétellel. a válság kirobbanása után komoly 
alternatíva volt, hogy feladják az addigi rög-
zített árfolyamot. Ezt a lehetőséget elvetették 
és két országban a belső kereslet drasztikus 
visszafogásával teremtették meg a pénzügyi 

egyensúlyt. Észtországban az euró bevezetése 
érdekében vállalták ezt, lettországban pedig 
csak így lehetett ImF-forrást kapni. a kiiga-
zító lépések eredményeképp e két országban 
a GDP 15‒20 százalékkal csökkent. a Balti-
kumban a fizetési hiány addigi rekord passzí-
vuma 0 szaldó körüli értékre esett, az adósság-
ráta érezhetően csökkent. 

Délkelet-európai Eu-országok

az Eu 3 új délkeleti országában a külső adós-
ság 2011-ben a GDP arányában 82 százalék 
volt (a 8 évvel korábbinak közel a duplája). 
a folyófizetésimérleg-hiány az időszak alatt 
101 milliárd euró volt, közel azonos nagysá-
gú, mint az adósság emelkedése. az időszak 
végén 65 milliárd euró állományú devizatar-
talékuk átlagosan a GDP 25 százalékát érte el. 
Pénzügyi helyzetük, válságkezelésük részben a 
közép-európai országokéhoz, részben pedig a 
baltiakhoz hasonló vonásokat mutat. Romá-
nia és Bulgária alacsony külső adóssággal star-
tolt, magas külkereskedelmi hiányuk vezetett 

8. táblázat 

szlovÁkia és szlovénia eladósodÁsa

mutató
szlovákia szlovénia

2003 2011 2003 2011

Külső adósság, milliárd euró 14 69 18 41

Külső adósság/GDP, % 49 99 68 116 

Külső magánadósság/GDP, % 35 47 59 81 

   ebből: •˙banki adósság, % 8 10 20 38 

•˙egyéb adósság, % 26 37 39 43 

ebből: tulajdonosi hitelek stb., % 7 22 18 15

Külső állami adósság/GDP,% 14 51 9 35 

   ebből: •˙kormányzati, % 11 22 9 27 

•˙jegybanki, % 3 31 0 8 

Forrás: saját számítás jegybanki honlapok adatai alapján 
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az adósság radikális emelkedéséhez. Ehhez a 
külső finanszírozást a bankok (Románia), il-
letve a vállalatok (lásd Bulgária) külföldi for-
rásbevonása teremtette meg. Horvátországnak 
ezzel szemben részben a befektetők hozamai 

miatti folyófizetésimérleg-hiány finanszírozá-
sa végett kellett eladósodnia. a 3 országban 
az eladósodást a magánszféra okozta, az állam 
csak a válság idején növelte némileg az adós-
ságrátáját. (Lásd 10. táblázat)

9. táblázat 

a balTi oRszÁgok eladósodÁsa

mutató
észtország lettország litvánia

2003 2011 2003 2011 2003 2011

Külső adósság, milliárd euró 7 16 8 24 8 25

Külső adósság/GDP, % 64 97 60 118 40 81 

Külső magánadósság/GDP, % 61 94 54 84 28 50 

   ebből: •˙banki adósság, % 27 43 32 37 12 29 

•˙egyéb adósság, % 34 50 22 47 15 21 

ebből: tulajdonosi hitelek stb., % 15 17 7 15 4 14 

Külső állami adósság/GDP, % 3 3 6 34 12 31 

   ebből: •˙kormányzati, % 3 3 6 34 12 30 

•˙jegybanki, % 0 0 0 0 0 1 

Forrás: saját számítás jegybanki honlapok adatai alapján 

10. táblázat 

a délkeleT-euRóPai eu-oRszÁgok eladósodÁsa

mutató
bulgária Románia horvátország

2003 2011 2003 2011 2003 2011

Külső adósság, milliárd euró 13 35 16 98 33 45

Külső adósság/GDP, % 58 92 34 72 66 102 

Külső magánadósság/GDP, % 22 85 18 48 45 86 

   ebből: •˙banki adósság,% 4 15 3 17 20 26 

•˙egyéb adósság, % 17 70 15 32 24  60 

ebből: tulajdonosi hitelek stb., % 7 38 5 14 6 15 

Külső állami adósság/GDP, % 22 7 16 24 21 16 

   ebből: •˙kormányzati, % 36 7 15 16 20 16 

•˙jegybanki, % 0 0 1 8 1 0 

Forrás: saját számítás jegybanki honlapok adatai alapján 
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1 Szegő Szilvia ezért tett javaslatot egy Visegrádi va-
lutakígyó létrehozására, HVG, 2010. január

2 a pénzügyi irodalom egyébként „fertőzésnek” ne-
vezi a válságok regionális továbbterjedését.

3 Ez az elmúlt 3 évben részletes elemzést kapott az 
irodalomban.

4 a külső bruttó adósság egyik alapmutatója tartal-
mazza a közvetlen működő tőkével kapcsolatos 
kölcsönöket, a másik az ezek nélküli adósságot 
mutatja.

5 Ennek a mutatónak a jelentősége bizonyosan felérté-
kelődik majd, hiszen átfogóan jelzi egy ország pénz-
ügyi kiszolgáltatottságát, ezen túl pedig a jövőben az 
Eu által is használt mutató lesz (lásd Eu, 2012).

6 az inflációs és az átértékelődési hatás  ellentétes 
irányba hatnak: az eredőjük alapvetően a reálárfo-
lyam változását mutatja ‒ amelyet én külön elem-
zek. Koroknai elemzése annyival részletesebb az 
enyémnél, hogy az átértékelődés hatását is kimu-
tatja ‒ ezek között a hatások között szerepel példá-
ul az, hogy a külföldiek kezében levő részvények 
értékének változása hatással volt adósságszintre (az 
értéknövekedés miatt általában növelte azt).

7 Reinhart– Rogoff: a Decade of Debt, 2010, 
nBER Working Papers no 16827

8 míg a világon általában a pénzügyi válságokat az 
eladósodott országok devizáinak jelenős leértéke-
lődése követte, ez Kelet-Közép-Európában legfel-
jebb csak átmeneti volt.  

9 Szembetűnő, hogy míg hazánk adósságrátája a 
térség egészére jellemző értéknek közel a dupláját 
teszi ki, addig a korrigált ráták összehasonlításakor 
az átlagos értéknek már csak a másfélszerese a mi-
énk. az eltérés oka a 2011. évi végi gyenge forint.

10 Ez a kör 4 balkáni országgal nagyobb, mint az ál-
talam elemzett 11 ország.

11 Hozzászólás martin Brown-Ralph De Haas: Foreign  
Banks in Emerging Europe  cikkéhez, 89. oldal 
megjelent Economic Policy, 2012. január. 89. oldal 

12 azaz az általam vizsgált 11 országnál nagyobb térség.

13 Kovács György megemlíti, hogy a külföldiek 
magyarországi leányállatainál esetenként átminő-
sítésekre kerül sor a tulajdonosi követelések és a 
külföldnek a belföldi vállatokkal szemben fennálló 
egyéb jellegű követelései között, például 2008-
ban, (lásd Kovács, 56. oldal)

14 a devizatartalék elemzése csak a nem eurót használó 
országoknál célszerű. az euró bevezetésekor ugyanis 
az adott jegybank eszközeinek a zömét át kell minő-
síteni: az euróban nominált követelések ezt követő-
en már csak jegybanki befektetésnek minősülnek, de 
már nem számítanak bele a devizatartalékba.

15 Ennek a mutatónak az értéke a 2004. évi 1,18-ról 
2010-re 1,82-re emelkedett (Belyácz, 2012). a mu-
tatójuk számlálójában a külső bruttó adósságállo-
mány és a működő tőke egyéb kategóriája áll, míg 
a nevezőben a külföldi működő tőkének (tulajdo-
nosi hitelek nélkül) és a portfólióbefektetéseknek 
az összege. a mutató romlásában szerintük szerepe 
volt a külföldi tulajdonú nagyvállatok azon hite-
leinek, amelyekből külföldi tőkekihelyezéseket fi-
nanszíroztak. 

16 Balatoni szerint ugyanis még ennek a levonása ese-
tén is pozitív az egyenleg (a GDP-ben 9 százalék, a 
GnI-ben már csak 6 százalék).

17 Gyakorlatilag a vállalati szektor 

18 Ha feltételezzük, hogy a tulajdonosok kevés-
bé szűkmarkúan indítják a térségbe a tőkéjü-

Jegyzetek



 Tanulmány 

294

ket (vagy engedik, hogy az elért profitból a 
cégeik jobban feltöltsék a forgóalapjukat) és 
ezért a hiteligényeiket kielégíti a belföldön 
bejegyzett bankoktól felvehető hitel is, akkor 
a térség bruttó külső adósságrátája mintegy 
5–10 százalékponttal alacsonyabb lenne, de 
valószínűleg a nettó adósságráta is lényegesen 
elmaradna a jelenlegitől. Ha azt feltételezzük, 
hogy a devizatartalék szintje is ennek révén a 
GDP 3‒5 százalékával lehetne kisebb, akkor 
az a térség számára jelenleg évi 1‒2 milliárd 
euró kamatkiadás megtakarítását eredményez-
hetné.

19 Tipikusan azok az országok, amelyek jeleskedtek a 
külföldi tőke vonzásában.

20 azaz most (utólag visszanézve) megállapítható, 
hogy végül is jobb pozíciót ért el Szlovénia azáltal, 
hogy (a kritikák ellenére) csak visszafogott mérték-
ben privatizáltak a külföldiek részére.

21 Ez tartalmilag a nettó külső adósság és a nettó tő-
kebevonás együttes egyenlege.

22 net external investment position

23 „a pénzügyek történetében ritkán fordult elő, 
hogy az állam, a kereskedelmi bankok, a háztar-
tások, a nagyvállatok és önkormányzatok egyide-
jűleg válnának súlyosan eladósodottá. magyaror-
szágon ezt történt”. az általa felsoroltakhoz még 
hozzá kell vennünk az mnB-t is, mert a sérülé-
kenység miatti magas devizatartalékhoz neki is 
kell forrást bevonnia.

24 Sok szerző a mérlegalkalmazkodási válságot likvi-
ditási csapda (liquidity trap) név alatt tárgyalja. 

25 a valós eredmény valamelyest jobb az általam le-
írtnál, mivel az adósság nominális növekedésének 
fele a devizatartalékok emelését finanszírozta, azaz 
nem került elköltésre. 

26 a 2009 tavaszán a kelet-európai régió likviditási 
kockázatait kritikusnak vélő londoni körök pél-
dául a svéd, osztrák anyabankok forrásszerzésének 
nehézségei miatt ítélték kritikusnak a térség egé-
szének pénzügyi helyzetét.
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