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CseRmelY ágnes

néhány gondolat az euróövezeti 
csatlakozással kapcsolatban*

neményi judit és Oblath gábor számos nézőpontból közelítő, rengeteg informá-
ciót és tanulságot összegyűjtő nagy ívű tanulmányt készített. a szerzők többször 
egyetértően hivatkoznak az magyar nemzeti Bank Konvergencia jelentés című ki-
adványsorozatának megállapításaira. a tanulmányt elolvasva, mégis úgy érzem, 
hogy bár azonos információkból dolgozunk, a hangsúlyokat máshova kellene 
tenni. a válság megmutatta, hogy az euró bevezetésével a stabilitás nem impor-
tálható, ellenkezőleg: csak akkor szabad belépni az euróövezetbe, ha a stabilitás 
vált a normává. Így, bár tíz évvel ezelőtt a gyors euró be ve ze tés mellett érveltünk 
(Csajbók–Csermely [2002]), a válságtapasztalatok tükrében sokkal nagyobbnak 
látom a mindent egy lapra feltevő, „minél gyorsabban kerüljünk kapun belülre” 
stratégia kockázatait.

Kell-e céldátumot kijelölni?

2001-től kezdve a gazdaságpolitika folyamatosan az euró konvergencia bűvkörében 
élt. volt, akinek az euró be ve ze tés a nagykorúságunk elismerésének, a klubba való 
befogadásunknak a szimbóluma volt, mások a jövedelmek gyors felzárkózását lát-
ták benne. a jegybankban pedig sokan abban bíztunk, hogy az euróval együtt járó 
előnyökért cserébe a gazdaságpolitika képes lesz fegyelmezni magát, és teljesíti a 
belépési kritériumokat. Belépés után pedig az európai intézményrendszer ad majd 
garanciát a stabilitásra és a költségvetési fegyelemre. ezt a pénzpiaci befektetők is el-
hitték, hiszen az euró mozgósító ereje még az európai periféria folyamatos stabilitási 
gondokkal küszködő országait is megfegyelmezte.

magyarországon nem így történt. a gazdaságpolitika nem lett fegyelmezettebb, 
de érdekeltté vált abban, hogy újabb és újabb konvergencia  programok vállalásá-
val fenntartsa az euró melletti elkötelezettség látszatát. Így fordulhatott elő, hogy 
a 2000-es években hosszú ideig viszonylag olcsón lehetett finanszírozni a gyorsan 

* az írás a szerző saját szakmai véleményét tükrözi, és nem feltétlenül egyezik meg az mnB hi-
vatalos álláspontjával.
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dagadó államadósságot. a türelmi idő azonban mind Brüsszelben, mind a piacokon 
lejárt. Komolytalan vállalások helyett eredményeket kell felmutatni. ezért pozitív, 
ha egyelőre tartózkodunk egy új céldátum bejelentésétől – addig, amíg annak el-
érhetősége valóban karnyújtásnyi távolságba nem kerül. (a kormányzati retorika 
vadhajtásainak értékelése pedig nem feladata egy szakmai elemzésnek.)

Közeledünk és távolodunk?

Ha nem a retorikát, hanem a fundamentumokat nézzük, tán még soha nem voltunk 
ilyen közel a – korábban legnehezebbnek számító – költségvetési és inflációs krité-
riumok teljesítéséhez. 2011-ben még biztosan nem lehetett volna így fogalmazni, de 
ma úgy látszik, van esély arra, hogy nyolc év után végre kikerüljünk a túlzottdeficit-
eljárás alól. mai előrejelzéseink alapján a költségvetés képes tartósan elsődleges több-
letet mutatni. Tegyük hozzá, hogy – a rendszerváltás óta eltelt húsz év tapasztalata 
alapján – a választási ciklus végéig nem lehet inni a medve bőrére. a költségvetési 
kockázatok inkább az adósság csökkentésére vonatkozó elvárásokkal kapcsolatban 
jelentkezhetnek. az adósság dinamikáját az elsődleges egyenleg mellett a reálkama-
tok és a növekedési ütem különbsége is befolyásolja. ez az úgynevezett dinamikus 
komponens jelentősen romlott a válság előtti szinthez képest, hiszen a finanszírozási 
költségeink drasztikus emelkedése mellett a gazdaság potenciális növekedésére vo-
natkozó várakozásunk visszafogottabb lett.

az inflációs kritérium is mindig neuralgikus pontnak számított: az árfolyamsáv 
által korlátozott monetáris és – a hol laza, hol adóemeléssel szigorító – költségve-
tési politika kombinációja a régió többi, euróövezetbe igyekvő országánál folya-
matosan magasabb inflációhoz vezetett. a permanens költségvetési konszolidáció 
mellékhatásaként az infláció ma is meghaladja az árstabilitásnak tekintett szintet, 
de az elmúlt években megtört az infláció inerciája, s a magánszektorból eredő ár-
emelkedés korábban nem tapasztalt szintekre mérséklődött. Talán még ennél is 
fontosabb a bérezés rugalmasságának növekedése. az idei 18 százalékos minimál-
bér-emelés és az elvárt béremelések óriási kavarodást okoztak a bérezésben, ami 
az egész bérskálát feljebb tolhatta volna. az év első béradatai láttán azonban úgy 
tűnik, hogy az állami intézkedésekkel nem érintett körben megmaradt az elmúlt 
néhány évben tapasztalt „szuperfegyelem”.

ezzel szemben a kamatkritérium teljesítése sokkal keményebb diónak bizonyul-
hat, mint valaha is gondoltuk. az európai periférián elhelyezkedő országok tapasz-
talatai azt mutatták, hogy az euró be ve ze tésre vonatkozó pozitív piaci várakozások 
hatására gyakorlatilag magától mérséklődtek a hosszú lejáratú hitelek kamatai. ma, 
amikor egyes euróövezeti tagországok még magyarországnál is többet fizetnek a 
piaci finanszírozásért, nem várható automatikus kamat konvergencia; sokkal való-
színűbbnek tűnik, hogy eladósodottságunkat a piac hosszú időn át magas kocká-
zati felárakkal „bünteti”. a gyenge nemzetközi növekedési környezetben keserves 
és bizonytalan folyamat az adósság mérséklése, ráadásul az európai adósságválság 
elhúzódása, illetve az adósságleépítés többéves folyamata miatt az ország tartósan ki 
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lesz téve annak a kockázatnak, hogy a külföldi források elérése megnehezül. egyet-
len eszköz van a növekedést megbénító finanszírozási költség mérsékelésére: növelni 
kell a hazai gazdasági környezet kiszámíthatóságát. ez sokat javíthat a helyzeten, de 
még a „leginkább piacbarát” gazdaságpolitika mellett is fel kell készülnünk a válság 
előttinél tartósan magasabb kamatfelárakra.

a magyar csatlakozás kérdése kapcsán  
eltekinthetünk-e az euróövezet válságától?

ez a válság az euróövezet intézményi alapjait rengette meg (Baldwin és szerkesz-
tőtársai [2010]), és még egyáltalán nincs lezárva az a kérdés, hogy sikerül-e létre-
hozni egy olyan európai kockázatközösséget, amely hitelesen képes biztosítani a 
közös valuta stabilitását. a válságban meg kellett tanulnunk, hogy egy valutaunió 
tagját is érheti spekulatív támadás: csak nem az árfolyamát, hanem az állampa-
pírpiacát támadják meg. azzal is szembesülnünk kellett, hogy bármennyire is 
szeretjük a közös piacot és a pénzügyi szolgáltatások integrációját, a bankok csak 
a virágzásuk idején nemzetköziek, ha baj van, az egész teher az anyaország kor-
mányának nyakába szakad, és ez egyenes út az adósságválságba. az euróövezet 
csak akkor képes hatékonyan működni, ha közös teherviselésen alapuló intéz-
mények jönnek létre a bankrendszer végső hitelezői funkciójára, a bankrendszer 
fizetőképességi problémáinak kezelésére, és – úgy tűnik – időnként az államnak 
is szüksége van végső hitelezőre.

ezek az új funkciók költségvetési kötelezettséggel járnak a tagországok számá-
ra. Ráadásul mindez a válság közepén derült ki, tehát azonnali terhet jelentenek, 
nemcsak afféle implicit kötelezettségvállalásról van szó. ez szöges ellentétben áll 
az euróövezet indulásakor elfogadott legfontosabb alapelvvel, amely szerint a pénz 
lehet közös, de minden ország folytasson olyan szigorú költségvetési politikát, 
hogy soha ne szoruljon rá mások támogatására. a válságban ez a megközelítés 
tarthatatlanná vált, egyelőre az európai Központi Bank és a „sebtében” felállított 
válságkezelő intézmények próbálták stabilizálni a pénzpiacokat. a mára kialakult 
intézményi felállás azonban még korántsem tekinthető egyensúlyinak, hiszen az 
európai stabilitási mechanizmus mai kapacitásai csak kis országok számára jelent-
hetnek valódi segítséget, a jegybank és állam szétválasztásának kérdésben pedig 
csak formálódnak a javaslatok. 

ma még nem ítélhető meg, hogy milyen irányba fejlődik az euróövezet. az eddig 
meghozott intézményi reformok igyekeznek a kormányokat még fegyelmezettebb 
működésre kényszeríteni, miközben a válságbeli kihívások új, közösen finanszíro-
zandó feladatokra világítottak rá. Így nem zárható ki, hogy az új egyensúlyi állapot 
csak egy magasabb szintű költségvetési unió mellett alakulhat ki, ahol az adóbevé-
telek nagyobb részét központosítják, és a gazdaságpolitika alakításában is nagyobb 
szerepet kapnak a szupranacionális intézmények. Ha így alakul, sokkal inkább po-
litikai kérdéssé válik az euróövezetbe való belépés, s a köz gaz dá szoknak illik egy 
lépéssel hátrébb lépniük.



N é h á N y  g o N d o l a t  a z  e u r ó ö v e z e t i  c s a t l a k o z á s r ó l 713

elkerülhető-e a „perifériabetegség”?

Bár mindenhol voltak sajátos strukturális problémák és gazdaságpolitikai hibák, a 
perifériaországok válság során megmutatkozó bajainak hátterében egy közös ok is 
meghúzódik: nem tudtak hatékonyan alkalmazkodni az euró be ve ze tés után kiala-
kult alacsony reálkamatokhoz.1 a reálkamat alacsony szintje megkönnyíti a beru-
házásokat, ezáltal támogatja a minél gyorsabb gazdasági felzárkózást. ugyanakkor 
e folyamat mellékhatásai is nagyon súlyosnak bizonyultak. a tőkebeáramlással, a 
bankok túlzott hitelezésével felfűtött ingatlan- és részvényárbuborékok következ-
tében olyan pénzügyi egyensúlytalanságok alakultak ki, amelyek csak hosszú évek 
alatt, súlyos gazdasági áldozatok árán korrigálhatók.

a belépés után a gazdaságban jelentkező túlfűtöttségét –  elméletben  – lehetne 
költségvetési eszközökkel is korlátozni, a kormányokat azonban meglehetősen nehéz 
meggyőzni arról, hogy az uniós előírásoknál is szigorúbb költségvetési politikát foly-
tassanak, és az automatikus stabilizátorok hatásán túlmenően is fékezzék a gazdasá-
gi növekedést. ezért az európai unióban és a tagállamokban egy új intézményrend-
szer van kialakulóban, az úgynevezett makroprudenciális felügyelet. ennek alapvető 
funkciója a bankok túlzott kockázatvállalásának és a hitelboomoknak a fékezése, 
elsősorban a bankrendszer viselkedését befolyásoló ösztönzők és korlátozások által. 
ez azonban csak egy kiépülőben lévő új ága a gazdaságpolitikának, eredményességét 
még nem tudhatjuk.

a perifériaországok tapasztalatait látva, gyakran hangzik el, hogy a kevésbé fejlett 
országokat majd csak a reálgazdasági felzárkózásuk után lenne célszerű beengedni 
az euróövezetbe. ezzel továbbra sem lehet egyet érteni, mivel a probléma gyökere 
a korábbi nominális instabilitás volt. Csehország a jó példa arra, hogy felzárkózó 
országban is megvalósulhat a kamat konvergencia. ugyanakkor a belépéssel járó re-
álkamat-csökkenés káros mellékhatásainak elkerülésére az újonnan belépő orszá-
goknak tudatosan kell készülniük. a kamatok minél teljesebb konvergenciájának 
elősegítésére már jóval a belépés előtt az európai szintre kell csökkenteni az inflációt, 
és olyan stabilitásorientált gazdaságpolitikát kell folytatni, amely mellett nem kell 
magas kockázati felárakat fizetni. és csak akkor szabad a felvételt kérni, ha a makro-
gazdasági mutatók már több éven keresztül stabilak.

van-e élet az euró öve zeten kívül?

feltörekvő, kicsi, nyitott gazdaság számára –  ahogy az elmúlt években láthat-
tuk – az önállóságnak nagy ára van. a monetáris mutatók alakulását sokkal in-
kább rángatják a kockázati megítélés ingadozásai, mint a reálgazdasági ciklusok. 
devizában eladósodott ország számára szükség lenne arra is, hogy a bankrend-
szernek devizában is legyen végső hitelezője, miközben a magyar jegybank csak 
saját valutában képes korlátlanul betölteni ezt a funkciót, devizalikviditást csak 

1 erről részletesebben lásd MNB [2011].
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a korábban felhalmozott tartalékok terhére tud biztosítani. súlyos érv ez az euró 
bevezetése mellett.

elgondolkodtató azonban, hogy egyes feltörekvő országok, amelyekről korábban 
mindig úgy gondoltuk, hogy számukra is inkább átok, mint áldás volt az önálló 
árfolyam- szabályozás, ebben a válságban nagyon jól teljesítettek, és a gazdaságpoli-
tikai eszköztárat hatékonyan tudták alkalmazni a gazdaság stabilizálására.

az 1980-as és 1990-es évek gazdaságpolitikai kudarcai után számos latin-
 amerikai országban komoly intézményi változásokat hajtottak végre. Rugalmas 
árfolyamrendszert vezettek be, sikeresen tértek át az inflációs célkitűzésre, megte-
remtették a jegybankok függetlenségét és hitelességét, megerősítették a pénzügyi 
felügyeletet és szabályozást. a költségvetési szabályok olyan rendszereit vezették be, 
amelyek megtörték a költségvetési politika prociklikusságát. mindezek a reformok 
eredményeként a latin-amerikai országokban egy évtized alatt jelentősen csökkent 
az eladósodottság mértéke, és ezen belül a külső és a devizaadósság részaránya is 
csökkent. a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitását erősítette, hogy növekedett a 
hitelek futamideje, javult a folyó fizetési mérleg és a költségvetési egyenleg, jelentős 
nemzetközi tartalékokat halmoztak fel. ezeknek az országoknak a sérülékenysége 
oly mértékben csökkent, hogy a válság során képesek voltak hatékony stabilizációs 
politikát folytatni.

a latin-amerikai országok tapasztalataiból leszűrhető, hogy magyarországnak is 
ugyanezt az utat kell végigjárnia, függetlenül attól, hogy euró be ve ze tésre vagy önál-
lóságra törekszik. sőt ennél szigorúbban is fogalmazni: az euró be ve ze tésről csak 
akkor érdemes komolyan gondolkodni, amikor már valóban lehet választani a két 
lehetőség között, mert a stabilitás a gazdaság normájává vált.
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