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KuTasi gáBOR

Kívül tágasabb?

miközben észrevétlenül lekerült a gazdaságpolitika napirendjéről a forint euróra 
cserélése, és ezzel kapcsolatban már nincs is az országnak aktualizált stratégiája, a 
témával foglalkozó közgazdászszakma többsége továbbra is fontosnak tartja, hogy 
valamikor majd sor kerüljön a monetáris konvergenciára, és az ország gazdasági ve-
zetése már most vázolja fel az odáig vezető utat.

amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy vajon csatlakozzon-e magyarország az 
euróövezethez, valójában egyszerre több mindenre kérdezünk rá. Teljesítse-e az or-
szág az árstabilitási és költségvetési fenntarthatósági feltételeket? vajon az egységes 
valuta minél korábbi bevezetése a legjobb eszköz a felzárkózási pályán való sike-
res továbblépéshez? sikerül-e az euró öve zeten belül fenntartani az ország béralapú 
versenyképességét? érdemes-e a nyugat-európainál gyengébb gazdasági teljesítmény 
mellett feladni az egyedi monetáris döntések lehetőségét? elérte-e a magyar gazda-
ság a konjunkturális és fejlettségi pályáján azt a pontot, amikor képes kizárólag reál-
hatékonysági alapon versenyezni az osztrák, német, francia, holland technológiával 
anélkül, hogy ez veszélyeztetné külső és belső egyensúlyát? érdemes-e egy stabilitá-
sában megrendült valutaövezethez csatlakozni?

a fenti kérdésekre jelenleg nem lehet egybehangzó válaszokat adni. az egyértel-
mű, hogy ha egy ország államháztartása egyre jobban eladósodik a külfölddel szem-
ben, folyamatosan külföldi hitelekből finanszírozza kiadásai egy részét, akkor azt 
előbb-utóbb kiigazításra kényszeríti a világpiac. a magyar gazdasági vezetés a 2008-
as válság előtt arra játszott, hogy a világ hitelpénzkínálata és a befektetők kockázati 
étvágya örökké bővülni, illetve növekedni fog. ez ugyanolyan hiba volt, mint a válság 
előtti amerikai hitelkockázat-becslési modellekben azt feltételezni, hogy az amerikai 
ingatlanárak sohasem csökkenhetnek. Tehát a magyar gazdaság hosszú távú érdeke 
a költségvetési fenntarthatóság és az árstabilitás helyreállítása. ezt segíti, ha magyar-
ország rendelkezik arra vonatkozó szigorú céldátummal, hogy mikor szándékozik 
teljesíteni a maastrichti kritériumoknak vagy a stabilitási egyezménynek megfelelő 
monetáris és költségvetési feltételeket. mint a 2012. évi fejleményekből kiderült, nem 
szükséges az euróövezeti tagság ahhoz, hogy e feltételek tartós nem teljesítése esetén 
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pénzügyileg büntethető legyen egy eu-tagállam. az az addicionális – az országos 
politikát korlátozó – fegyelmező erő, amelyet tehát a monetáris uniótól vártak ko-
rábban köz gaz dá szok (Gáspár–Várhegyi [1999] 9. o.), létrejött magyarország mone-
táris integrációja nélkül: az európai unió kilátásba helyezte a Kohéziós alapból járó 
támogatás egy részének felfüggesztését, és átmenetileg megtagadta a nemzetközi hi-
teltárgyalások megkezdéséhez való beleegyezését. (e kényszer eredményeként szüle-
tett meg 2012 áprilisában a széll Kálmán-terv 2.0 költségvetési csomag.)

az eurócsatlakozást azon az alapon szokták pártolni, hogy az átváltási műveletek 
elhagyásával költséghatékonyságot eredményez, és az árfolyamkockázat megszünteté-
sével vonzóbbá teszi az adott ország cégeit és beruházási lehetőségeit. ezeket az előnyö-
ket azonban ki is kell használni. az euróövezet több felzárkózó tagja csak annyiban 
volt erre képes, hogy az ingatlanberuházási piacuk jelentős mennyiségű tőkét szívott 
fel – amíg a külföldi befektetők érdeklődése el nem fordult tőlük (lásd spanyolországot 
és görögországot). az az úgynevezett konvergencia játszma, amelyet például Szapáry 
[2000] is megfigyelt még a gmu működésének elején más tagorszá gokban (például 
Írország esetében), és ami a közös valuta bevezetése mellett is lehetővé teszi a gazdasági 
felzárkózást a nagy intenzitású tőkebeáramlás révén, 2012 magyarországán egyébként 
is elképzelhetetlen. a 2009 óta fennálló világgazdasági környezet sem kedvez a kocká-
zatosabb felemelkedő piacok tőkevonzó képességének. Ráadásul a 2010–2012-es ma-
gyar adópolitika sem nevezhető beruházásösztönzőnek.

az „onnan kell pénzt elvenni, ahol van” elve alapján sok esetben tőkeadóként 
működő különadóval sújtott, korábban nyereséges ágazatok példája riasztó az új 
beruházásban vagy nyereség-visszaforgatásban gondolkodó vállalatok számára. 
érdemben nem sikerült mérsékelni a munkaadókat sújtó béradóterheket sem. a 
korábban mindenféle munkaadói járulékból összeálló, most 27 százalékos szoci-
ális hozzájárulási adónak és 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulásnak nevezett 
bruttó béren felüli teher nem csökkent. Helyette az államháztartás a munkavál-
lalók személyi jövedelemadójával bűvészkedett, ami a bérköltségen alapuló ver-
senyképességen nem javít. mindeközben sorra jelennek meg a magánszemélyek 
jövedelmét tovább apasztó fogyasztási jellegű adók (vagy adóemelések), amelyek 
várhatóan a bérnövelés igényét erősítik majd.

úgy tűnik, a magyar gazdaság szerkezetileg egyelőre alkalmatlan arra, hogy el-
viselje a reálfelértékelődés versenyképességet rontó hatását. annak ellenére, hogy 
a forint több leértékelődési hullámon is átesett 2009 óta (közbenső visszakorrigá-
lásokkal), a magyar gazdaság rendre rosszabb növekedési adatokat és várakozáso-
kat produkál, mint például az euróövezeti tag szlovákia, amely ráadásul 2007-ben 
már le is körözött bennünket az egy főre jutó kibocsátásban.1 jellemző adat az is, 
hogy 2011-ben és 2012-ben csökken a tőkeállomány (nem mellékesen a már említett 
különadók hatására).2 mindenképpen arra volna tehát szükség, hogy a távoli jövő-

1 a szlovák gdP növekedése, illetve annak várt értéke: 2010: 4,2; 2011: 3,3; 2012: 2,1; 2013: 3,1 száza-
lék. a magyar gdP növekedése, illetve annak várt értéke: 2010: 1,3; 2011: 1,7; 2012: 0,1; 2013: 1,5 száza-
lék ( forrás: a szlovák nemzeti Bank, valamint a magyar nemzeti Bank 2012. márciusi előrejelzése).

2 az mnB szerint 2011-ben az állóeszköz-felhalmozás (gfCf) 5,4 százalékkal esett, 2012-ben pedig 
várhatóan 1,4 százalékkal csökken ( forrás: az mnB 2012. márciusi előrejelzése).
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be vesző monetáris integrálódás előtt a magyar gazdaság szerkezetében történjen 
olyan átalakulás, amely anélkül is túlélőképessé teszi a nemzetközi versenyben, hogy 
szükség lenne a bérek elinflálására és a valuta leértékelésére. mint az a mediterrán 
euróövezeti államok évtizedes negatív tapasztalatából kitűnik, a felkészült gazdaság 
azt jelenti, hogy nemcsak a csatlakozás előtti évben kell a makrogazdaságnak jól 
teljesítenie, hanem attól kezdve mindörökké. máskülönben csak és kizárólag reál-
megszorításokkal (bércsökkentéssel, nyugdíjcsökkentéssel stb.) lehet korrigálni a 
kedvezőtlen fejleményeket, inflációval és leértékelődéssel nem.

az eddigiekben megállapítottuk, hogy a magyar gazdaság 2012-ben teljesen felké-
születlen a monetáris unióban való részvételre. de vajon az euróövezet vonzó unió-e 
egy tényleges választási helyzetben lévő gazdaság (például Csehország) számára? az 
bizonyos, hogy a világválság felszínre hozta az euróövezet két nagyon súlyos problé-
máját, ami riasztónak hat. az egyik probléma intézményi jellegű: 2009-ig nem volt 
semmilyen közösségi mentőmechanizmus arra az esetre, ha felfutott az egyedi adós-
ságkockázat, vagy fizetésképtelenség alakult ki egy (vagy több) tagállam esetében. 
erre 2009 előtt nem is volt szükség a világméretű hitelbőség miatt. nyilván jól esik 
kimaradni abból a kötelezettségből, hogy nálunk magasabb életszínvonalat biztosí-
tó, de ezzel együtt pazarló jóléti rendszert működtető országok pénzügyi segélycso-
magjához járuljunk hozzá.

látnunk kell, hogy ezt az intézményi anomáliát lépésről lépésre számolja föl az 
eu. az európai pénzügyi stabilitási eszköz (efsf), európai stabilitási mechanizmus 
(esm), az európai pénzügyi „tűzfal”, a stabilitási és növekedési egyezmény megújí-
tása (euró–plusz egyezmény néven) és számos javaslat, vita abba az irányba mutat, 
hogy a jövőben ez az intézményi hiányosság megszűnik. logikus és elfogadható ál-
láspont, ha egy ország kivárja, míg ez a javítási folyamat lezajlik, és csak azután dönt 
a csatlakozásról – bár, mint azt már megállapítottuk, magyarország esetében a külső 
szemlélődés nem választás, hanem kényszer.

a másik súlyos probléma az európai monetáris integráció esetében az volt, hogy 
egységes piacnak tekintve az eu-t, mellőzött szemponttá vált egy-egy tag külső 
egyensúlyának kérdése. az átlagnál magasabb inflációjú, felzárkózó gazdaságok 
esetében a közös jegybanki irányadó kamat túl alacsonynak bizonyult abban az ér-
telemben, hogy az inflációhoz képest olcsón lehetett hitelhez jutni, és nem érte meg 
megtakarítani. a rögzített árfolyammal egyenértékű közös valuta ezzel párhuzamo-
san korrigálhatatlan reálfelértékelődést okozott, rontva ezeknek a felzárkózó gazda-
ságoknak a bérversenyképességét. Így a viszonylag olcsó hitel, amely eleve nem hazai 
megtakarításból származott, a relatív bérek következtében olcsóbb külföldi termékek 
és szolgáltatások fogyasztását, illetve beszerzését finanszírozta. Történhetett mindez 
addig a pontig, amíg a világ hitelbősége miatt volt, aki hitelezze ezen országok állami 
és magánszektorát. (a magyarországi devizaalapú eladósodás ugyanez a folyamat 
volt, megspékelve az árfolyamkockázattal.) 

ebből a külső eladósodásból származó adósságválság-probléma rávilágít arra, 
hogy az alulfejlett és az euró előnyeit az olcsó hitelfelvételből finanszírozott import 
iránti igény kielégítésére pazarló országok könnyen csapdahelyzetben találják magu-
kat, amikor elfogy körülöttük a nemzetközi hitelezők bizalma. folyó fizetési mérle-
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gük egyenlegét nem tudják valutájuk leértékelésével javítani, s nem tudják elinflálni 
sem az adósságukat. az integrációból való kilépés sem lenne számukra megoldás, 
mert adósságuk továbbra is euróban maradna. emiatt kénytelenek a teljes belföldi 
felhasználást drasztikusan visszafogni. (ezek után nem lenne meglepő, ha olyan kri-
tériummal bővülne a monetáris unió tagsági feltételrendszere, amely négy-hat havi 
importnak megfelelő devizatartalékot vagy a külföldi és hazai finanszírozás arányát, 
esetleg a folyó fizetési mérleg hiányának maximumát írná elő.)3

a külső egyensúlytalanság csapdahelyzetének tanulsága, hogy amíg magyaror-
szág nem képes rendezni a 2012-ben fennálló jelentős külső (deviza-) adósságát, és az 
itt tárgyalt versenyképességi problémáit, addig csak saját fenntartható növekedését 
fojtaná meg a monetáris integrálódással. ebből nem azt a konklúziót kell levonnunk, 
hogy magyarországnak árt az euró, hanem azt, hogy minél hamarabb rendeznie 
kell a külső eladósodottságát és a bérköltség-alapú versenyképességét, nem beszél-
ve az államadósság-problémáról. amíg a magyar gazdaság alacsonyabb jövedelmi 
bázisról kisebb növekedést produkál, mint a német gazdaság, addig csak kárát látná 
a fejlett országokkal való még nyitottabb versenynek, ahol már nem rendelkezik a 
versenyképességet manipuláló leértékelődés lehetőségével.

ugyanakkor a gazdaságstratégia célként használhatná az euró bevezetését. mint 
arra már sokan rámutattak, jelenleg nincs semmilyen stratégiai cél, amelyből le-
vezethető lenne hosszú távú növekedésünk pályája. nincs olyan stratégia, amely 
kijelölné, hogyan és hova kíván a magyar gazdaság eljutni a világválság és az azt 
megelőző, rövidlátó eladósodási politika által okozott mélypontról. e stratégia meg-
világítaná a gazdaság szereplőinek, hogy miért is kell adót fizetniük a következő 
évtizedben. az euró bevezetésének időpontját azért is ki kellene jelölni, mert a ma-
gyar politikai elit látóterében nincsen semmilyen más reális stratégiai alternatíva. az 
euró bevezetésének céljára tisztán, átláthatóan fel lehetne fűzni, hogy miért is szük-
séges az államadósság csökkentése, a külső egyensúly javítása, a versenyképesség és 
a tőkevonzó képesség erősítése, a piaci foglalkoztatottság nagy léptékű bővítése. Ha 
majd mindezeket sikeresen teljesítette magyarország, akkor azt a kérdést, hogy tény-
legesen be kell-e vezetni az eurót, ráér eldönteni a következő évtizedben az akkori 
politikai vezetés.

Hivatkozások

gáspár Pál–várhegyi éva [1999]: az euró bevezetésének rövid és középtávú hatásai a ma-
gyar gazdaságra. Pénzügykutató füzetek, 1. Pénzügykutató Rt. Budapest.

szapáry györgy [2000]: az árfolyamrendszer kiválasztása az átmenet országaiban az 
emu-csatlakozás előtt. Közgazdasági szemle, 47. évf. 12. sz. 951–961. o.

3 erre vonatkozóan van gyakorlat a Cfa frank-övezetekben és a 2013-ra tervezett arab öböl-menti 
államok valutauniójában.


	Kutasi Gábor: Kívül tágasabb?
	Hivatkozások


