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PalánKai TiBOR

az önálló árfolyam-politika feladása 
nem okoz igazi veszteséget!

neményi judit és Oblath gábor tanulmánya átfogó és színvonalas elemzés, a főbb 
állásfoglalásaival és következetéseivel teljes mértékben egyetértek. ezek közül csak 
néhányat emelek ki.

– az euróövezetbe való belépés alapvető érdeke magyarországnak, amiből számos 
és jelentős előny származna.

– az euróövezeti belépés és tagság követelményeit az euró be ve ze téstől függetlenül 
teljesíteni kellene, mert ez egybeesik a gazdasági stabilizáció, valamint a kiegyensú-
lyozott és fenntartható növekedési pályára való visszatérés követelményeivel.

– az euróövezeti csatlakozás nem csökkenti a tagállami gazdaságpolitika jelentő-
ségét; egyes országok bajai nem az övezeti tagságukból, hanem hibás gazdaságpoli-
tikájukból származik.

– magyarország számára nyitva állt az euróövezethez való csatlakozás lehetősé-
ge, ezt azonban nem használta ki. az euróövezet jelenlegi válsága nem igazolja az 
euróövezeti csatlakozás (a feltételek teljesítésének) elhalasztását.

– az euróövezeti tagsághoz nem elegendő csak a külső követelmények teljesí-
tése, hanem a fenntarthatóság érdekében a belső intézményi feltételeket is bizto-
sítani kell.

a tanulmánnyal kapcsolatosan leginkább néhány kisebb kiegészítő, pontosító és 
vitatkozó megjegyzésem van.

1. a jelenlegi pénzügyi válság komplexitását sokan elemezték. nyilvánvaló, hogy 
az euró válságát nem lehet önmagában vizsgálni, hiszen annak kiváltó okai többnyi-
re globálisak. ez nem jelenti azt, hogy túlnyomóan ne az euróövezet belső szerkezeti 
hiányosságaival függne össze, s abban ne az uniós és a nemzeti politikák lennének 
elsőrendűen hibásak és felelősek. neményi judit és Oblath gábor tanulmánya ennek 
megnyilvánulásait és összefüggéseit sokoldalúan elemzi. a globális háttértől még-
sem tekinthetünk el.

az elmúlt évtizedekben kibontakozó globális integráció fő egyoldalúsága, hogy 
mostanáig főként a piaci liberalizálást és a deregulációt („negatív integrációt”) állí-
totta központba, miközben minden szinten újfajta szabályozási struktúrát igényel-
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ne. általánosabban fogalmazva, ez a többszintű kormányzás szükségességét veti fel, 
amely a növekvő kölcsönös függés körülményei között egymáshoz kapcsolódó és 
egymást átfedő (globális, regionális, nemzeti és lokális) szinteken egy sokszereplős 
rendszer keretében igyekszik választ adni a gazdaság komplex folyamatainak ellen-
őrzésével és irányításával kapcsolatos kihívásokra. a jelenlegi válság jelentős rész-
ben a többszintű kormányzás hiányosságainak megnyilvánulása.

2. a válság eszkalálódásában az eu szabályozási hibái és intézményi hiányosságai 
alapvető szerepet játszottak. egyetértés van abban, hogy a monetáris unió megalkotói 
elnagyolt, hiányos és alacsony hatékonyságú intézményi architektúrát és szabályozási 
struktúrát dolgoztak ki. az egyik tévedés arra vezethető vissza, hogy túl nagy szerepet 
szántak a piac fegyelmező erejének. a piac azonban rövidlátó, s már csak akkor fegyel-
mez, amikor a baj bekövetkezik, de akkor már késő. nem is fegyelmez, hanem inkább 
büntet, méghozzá kíméletlenül. Hozzátehetjük: a szereplőknek valójában a piac adta a 
„jelzéseket” a túlköltekezésre vagy éppen az ingatlanvásárlásra. a kedvező konjunktúra 
idején hajlamos a csábító szirénhangokra, majd „szemrebbenés” nélkül bünteti azokat, 
akik a jelzéseit komolyan vették. ez persze a piac normális működési módja! a baj azok-
kal van, akik a jelzéseit késve észlelték, vagy rosszul értékelték. de nem voltak sikere-
sebbek az eu koordinációs és szabályozó mechanizmusai sem. valójában mind a piaci, 
mind az intézményi fegyelmező erők kudarcot vallottak. ezt neményi judit és Oblath 
gábor tanulmánya jól leírja. a stabilitási és növekedési egyezményt nem kizárólag a gö-
rögök nem vették komolyan – ezt tette a német és a francia kormány is. a szabályozási 
hiányosságok kiküszöbölése csak a válság kitörését követően, 2008 után kezdődött.

ma már közhely, hogy a közös monetáris politikával szemben hiányzik az integrá-
ció költségvetési dimenziója. a költségvetési föderalizmus valamilyen formája, úgy 
tűnik, kikerülhetetlen. nem valószínű, hogy belátható időben az eu a klasszikus 
föderalizmus irányába fejlődik. az unió köztes jellege (a föderáció és az egyszerű 
nemzetközi intézmény között) a jövőben is fennmarad, s nehéz megjósolni, milyen 
konstrukciókat produkál majd. előbb-utóbb szükség lesz a közös költségvetés re-
formjára és kibővítésére. a föderális fejlődés megfelel az érdekeinknek: a döntésho-
zatal informális lehetőségeit intézményes keretetekbe tereli, s megnövelheti a kisebb 
országok számára a befolyásgyakorlás lehetőségét.

ugyancsak súlyos hiányosságok voltak a tagállamok gazdaságpolitikájának szint-
jén. az egységes valuta bevezetésével a nemzeti gazdaságpolitikát is teljesen át kell 
komponálni, költségvetési és monetáris politikát újra össze kell hangolni (új policy 
mixre van szükség). ez igényként kezdettől megfogalmazódott, de vajmi kevés tör-
tént a konkretizálására. a szerzőpáros ezt számos ponton érinti, különös hangsúlyt 
adva a jövedelempolitika fenntartásának. a kérdést általánosabban közelíteném meg: 
a gazdaságpolitika valamennyi szféráját át kell értékelni, legyen szó fejlesztési vagy 
struktúrapolitikáról, foglalkoztatásról vagy jövedelempolitikáról, államháztartásról 
vagy az ország tőke- és támogatásfelszívó képességének kiépítéséről és bővítéséről. 
az országok többségében erre sem átfogó stratégiát nem dolgoztak ki, sem a hozzá 
szükséges reformokat nem hajtottak végre.

3. egyetértek, hogy magyarország számára központi kérdés a fenntartható növe-
kedési pályára való visszatérés. ez csak a versenyképesség növelése mellett lehetsé-
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ges. Csak ez az út vezet a foglalkoztatásbővülés egyébként helyesen kitűzött céljának 
eléréséhez, valamint az államadósság fokozatos csökkentéséhez.

versenyképességünk az elmúlt években romlott, s ezt a tendenciát mindenképpen 
meg kell fordítani. Tőkevonzó képességünk is meggyengült. mivel sem fenntartható 
növekedésre, sem a versenyképesség javítására nincs lehetőség külső források nélkül, 
kulcskérdés, hogy magyarország újra vonzó befektetési célponttá váljon.

4. egyet lehet érteni azzal, hogy az autonóm monetáris politika lehetősége különö-
sen kis és nyitott gazdaságok esetében gyakorlatilag megszűnt. az árfolyam-politika 
és különösen a leértékelés lehetőségével kapcsolatosan még mindig élnek illúziók. 
látnunk kell, hogy az integráltság jelenlegi állapota mellett az árfolyam nagyrészt 
elvesztette kereskedelempolitikai és egyensúlyteremtő szerepét, s inkább a mone-
táris politikai funkciója került előtérbe (a felértékelés mint antiinflációs eszköz). a 
leértékeléssel korábban sem volt javítható a versenyképesség, legfeljebb az export jö-
vedelmezőségét lehetett vele növelni. de ez az előny is többnyire átmeneti volt, s gyor-
san elolvadt, ami újabb leértékelés(ek) igényét vetette föl. a leértékeléssel korábban 
sem lehetett megtakarítani a versenyképesség javítását szolgáló fejlesztési, szerkezeti 
vagy kiigazító intézkedéseket. ugyanez vonatkozik az egyensúlyteremtésre is. mára, 
az integráltság magas fokán annyiban változott a helyzet, hogy a leértékelés import-
igényes termékek esetén már akkor rontja a versenyképességet, amikor az árut még 
ki sem vitték a külpiacra. vagy is a leértékeléssel csak akkor javítható a jövedelmező-
ség, ha a termelés kevéssé importigényes. egyébként példák tömege bizonyítja, hogy 
országok felértékelődő valuta mellett hajtanak végre sikeres exportoffenzívát.

a leértékelés annyiban mégis „segítség” lehet, hogy a romló versenyképességből 
származó jóléti veszteségek kisebb politikai konfliktusok mellett fogadtathatók el a 
társadalommal. Ha csak 1 százalékkal kell a nominális jövedelmeket csökkenteni, 
a tiltakozások miatt lángba borulhat az egész főváros. a leértékelés viszont „csak” 
elinflálja a jólétet. lehet, hogy az infláció miatt a reáljövedelmek 5 százalékkal csök-
kennek, ezért azonban többnyire nem szedik fel a villamossíneket…

a leértékelés csak fájdalomcsillapító, de nem gyógyszer sem a versenyképességi, 
sem az egyensúlyi bajokra. a fájdalomcsillapítás hasznos lehet abból a szempontból, 
hogy a társadalmi feszültségek tompításával időt adhat a tényleges orvoslásra. de 
nagy a kockázat, hogy a fájdalomcsillapításnak „kábító hatása” lesz: lehetőséget ad 
az érdemi reformok elhalasztására. ezért ki kell mondanunk: a leértékelés lehetősé-
gének elvesztésével igazából nem veszítünk semmit, vagy is ez nem igazán „költsége” a 
monetáris integrációban való részvételnek. mindez makrogazdasági megközelítés-
ből igaz: pillanatnyi, rövid távú üzleti érdekek ennek az ellenkezőjét sugallják. nem 
véletlen, hogy a leértékelés mellett mindig egyes üzleti körök kardoskodnak... 

5. Bizonyos értelmezési zavarok figyelhetők meg az adóharmonizációval kap-
csolatosan. ezek tisztázása fontos feladat: egyrészt az adóharmonizációt sokan az 
euróövezethez kapcsolják, másrészt érvül szolgált az euró–plusz egyezményből való 
kimaradásra. az integrációnak kétségtelen követelménye bizonyos adóharmonizáció, 
leginkább azért, mert az adókülönbségek eltorzíthatják a versenyviszonyokat. nem 
volt véletlen, hogy az adóharmonizáció terve az egységes piac programjában is meg-
jelent, bár főként csak a forgalmi adókra korlátozódott. amíg azonban a költségvetési 
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egyensúly van a gazdaságpolitika célkeresztjében, az adóharmonizálásnak, különö-
sen pedig az adóközelítésnek nagyon korlátozott a lehetősége. ez mindaddig így ma-
rad, amíg a fejlettségben, a gazdasági szerkezetben, a külső és belső adottságokban 
vagy akár a társadalmi mentalitásban és a történelmi hagyományokban jelentősek 
a különbségek. márpedig a jelenlegi eu-ban ezek nagyok, s az utóbbi és várható ki-
bővülésekkel csak növekedtek-növekednek. Így vagy adót közelítünk, s el kell felejte-
ni a pénzügyi egyensúlyt, vagy elsőbbséget adunk az egyensúlynak, de akkor nincs 
adóközelítés. az adó konvergencia a klasszikus szövetségi államokat sem jellemzi. a 
kanadai alberta (olajtermelő állam) és Ontario (ipari állam) helyi adórendszerei kö-
szönő viszonyban sincsenek egymással. az adóharmonizáció tehát nemhogy nem 
része az euróövezetnek, hanem éppenséggel inkább ellentétes vele!

az eK/eu adóharmonizációs teljesítménye nem véletlenül tekinthető meglehető-
sen szerénynek. valójában egyetlen érdemi eredménye az, hogy az 1970-es évektől 
valamennyi tagállam bevezette a hozzáadottérték-adót. ennek óriási volt a jelentősé-
ge, mivel ez a fajta adónem integrációbarátnak tekinthető, hiszen semleges a koope-
rációval szemben. nem véletlen, hogy a globális integráció előrehaladásával az eu-n 
kívül is ma már a világ legtöbb országában alkalmazzák. a további harmonizációk 
már kevésbé tekinthetők sikeresnek. az egységes piac az adókulcsok számát és mér-
tékét kívánta harmonizálni. végül az egységes kulcs helyett három lett, s a mértékek 
közelítése is kudarcot vallott. adó-gazdaságtani elemzések szerint 5 százalékpontos 
eltérések még megengedhetők, nem okoznak nagyobb torzulást a versenyviszonyok-
ban. az eu-ban a hozzáadottérték-adó normál kulcsa így 15–20 százalék lehetett 
volna. az azori-szigetek 15 százalékos szintje és a 27 százalékos magyar mérték kü-
lönbsége messze túl van ezen a sávon (a tagországok többségében ez a kulcs a 18–20 
százalék körüli sávban van). végeredményben elmondható, hogy a hozzáadottérték-
adó egységes piaci harmonizációja kudarcot vallott – s nem a tagországok megátal-
kodottsága, hanem a gazdasági realitások miatt.

Külön kérdés az adóalapok harmonizálása, egységesítése. ez a hozzáadottérték-
adó esetében kétségtelenül megtörtént, de nem elsősorban az adóharmonizáció ér-
dekében, hanem sokkal inkább a közös költségvetés reformja kapcsán. (az 1970-es 
évektől a hozzáadottérték-adó alapjának bizonyos hányadát ugyanis a közös költség-
vetés „saját forrásává” emelték, s ez a méltányos és egyenlő hozzájárulás érdekében 
szükségessé tette az egységesítést.)

nem kevésbé vitatott a társasági adók harmonizálása. néhány ország úgy véli 
ugyan, hogy ezzel a versenyviszonyok torzulnak, csakhogy ez valójában nem több 
politikai (gyakran populista) felvetésnél, amit főként a hazai közvéleménynek szán-
nak. mindenki jól tudja, hogy az általános versenyfeltételeket nem a társasági adók 
eltérései határozzák meg, s a befektetők is az általános adóterheket vizsgálják, ami-
kor döntéseiket meghozzák. s mint tudjuk, ebben már magyarország korántsem 
annyira „versenyképes”.

Külön kényes kérdés a társaságiadó-alap egységesítése. ebben jobbára a tagál-
lamok és a vállalatok többsége is egyetért, de véleményük ellentmondásos. nyíltan 
többnyire mellette foglalnak állást, de valójában nem lelkesednek érte. s ennek oka 
meglehetősen prózai: nem szeretnék, ha a társasági adó esetleg a közös költségvetés 
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„saját forrásává” válna. az alapok egységesítése megnövelné a kísértést, hogy azzá 
emeljék. valójában nincs érdemi okunk sem az alapok egységesítésének, sem az egy-
séges ráták elutasítására, s ezek ránk kényszerítése sem fenyeget, hiszen adókérdé-
sekben a tagországoknak vétójoguk van. nincs tehát érdemi indok arra, hogy ilyen 
érvvel fontos koordinációs mechanizmuson kívül maradjunk. 

6. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a reál konvergencia nem lehet követel-
ménye az euró bevezetésének. ez a jól működő föderációs valutaövezetekre sem jel-
lemző. Kanadán vagy az egyesült államokon belül az egyes tagállamok vagy régiók 
között igen jelentős fejlettségi és szerkezeti különbségek vannak. ugyanakkor fontos 
a reálgazdasági integráltság (mondhatjuk úgy is, hogy a kölcsönös függés) állapotát 
vizsgálni. ennek mind a gazdasági kölcsönhatások, mind a valutaunióból származó 
előnyök és hátrányok szempontjából kiemelt jelentősége van.

az integráltságot, a külgazdasági kitettséget számos mutatóval mérhetjük. a ma-
gyar gdP-ben 2008-ban, vagy is a válság előtt az áruk és szolgáltatások exportjának 
aránya eléri a 81 százalékot (az árukra 68 százalékot), ami igen magas fokú integrá-
ciós függés. ugyanekkora az írek arányszáma, s csak Belgium (91 százalék) és szlo-
vákia (82 százalék) magasabb ennél. a másik végletként görögország esetében ez a 
szám mindössze 22 százalékot tesz ki. a magyar arány mintegy kétszerese az eu 
átlagának (40 százalék). a belső, integrációs kereskedelem részaránya a gdP-ben 
az eu átlagában meghaladja a 25 százalékot, míg magyarországon ez az arány 65 
százalék körüli. Hasonló a helyzet a külföldi tőkebefektetések gdP-beli részesedésé-
vel, amelynek mintegy 2/3-os magyar szintje több mint háromszorosa a 27 tagállam 
átlagának (18 százalék). magyarország szerkezetileg korábban is nyitott gazdaság 
volt. az 1980-as évek végétől intézményi és gazdaságpolitikai szempontból is nyi-
tottá vált. jelenleg a magyar külkereskedelem közel 90 százalék szabadkereskedelmi 
alapon bonyolódik.

magyarország tehát globálisan és regionálisan is az egyik legmagasabb szinten in-
tegrált gazdaság. a világ országai között a külső hatásoktól a leginkább függők közé 
sorolódunk be, a globális versenynek való kitettségünk igen nagy mértékű. sajnála-
tos módon a különböző kormányok gazdaságpolitikájában nemigen tükröződött az 
ezzel kapcsolatos lehetőségek és korlátok felismerése.

ezért magyarország teljes részvétele a gazdaságpolitikai koordinációkban, mind 
uniós, mind globális szinten (például imf) alapvető nemzeti érdeke. Csak így lehet 
kihasználni a kínálkozó előnyöket, s így kezelhetők és mérsékelhetők a negatív ha-
tások. nem véletlen, hogy partnereink árgus szemekkel figyelik gazdaságpolitikánk 
alakulását, hiszen a legkisebb intézkedésünkkel is érinthetjük érdekeiket. de hason-
ló a helyzet az ő lépéseikkel is. Csak úgy számíthatunk arra, hogy a játékszabályokat 
velünk szemben betartják, ha mi is betartjuk őket.

nagyfokú integráltságunk révén a valutaunióból származó előnyök rendkívül 
jelentősek lehetnek, hiszen nagyobb tranzakciós költségek forognak kockán. ezért 
szükséges lenne a csatlakozásunk indokaként ezeket újra pontosan kiszámolni.


