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Az államadósság hiteles, érdemi csökkentésével, tartós strukturális, kiadásoldali 

költségvetési kiigazítással, kiszámítható, a piaci elvet, a szerződéseket tiszteletben tartó 

gazdasági környezettel, horgonyzott inflációs várakozásokkal, a pénzügyi 

közvetítőrendszer hitelezési képességének és hajlandóságának megőrzésével, erősítésével 

biztosítható csak gazdasági kilábalás. 

 

A nemzetközi pénzügyi válság elmúlt három évében a gazdaságpolitikai viták középpontjába 

mind itthon, mind a nemzetközi fórumokon jobbára a rövid távú, válságkezelő intézkedések 

kerültek. Nem csoda, hiszen a gazdasági környezet rendkívül hektikusan alakult hétről-hétre, 

napról-napra, nem ritkán óráról-órára.  

Az idő előrehaladtával a nemzetközi környezet viszonylag stabilizálódott. Bár korántsem 

vagyunk túl ezen a krízisen, kellő rálátással rendelkezünk már ahhoz, hogy a napi tűzoltás 

feladatain túlra tekintsünk, és hosszabb távú stratégiai kérdésekkel foglalkozzunk. Úgy vélem, 

égető szükség van arra, hogy a válság tanulságait levonva választ adjunk arra a kérdésre, 

milyen nemzetközi gazdasági környezetben kell Magyarországnak helytállnia a következő 

évtizedben, s az milyen korlátokat támaszt, illetve milyen lehetőségeket teremt a magyar 

gazdaságpolitika számára. Tekintsünk tehát messzebbre! 

A következőkben ehhez a közös gondolkodáshoz szeretnék hozzájárulni. 

 

A külső forrásbevonáson alapuló felzárkózás nem folytatható 

 

A magyar gazdaságpolitika célja, hogy hazánk felzárkózzon Európa fejlettebb országaihoz. 

Bár az elmúlt évtizedben komoly eredményt értünk el, a gazdasági növekedést csak jelentős 

folyó fizetési mérleghiány, és az ország nettó adósságállományának folyamatos és gyors 

növekedése árán sikerült fenntartani. A gyors eladósodást a globálisan magas 

kockázatvállalási hajlandóság, a világgazdaság stabil növekedési kilátásai, valamint a magyar 

bankrendszer európai pénzügyi rendszerbe való integrálása tette lehetővé. Ebben a kedvező 

környezetben az ország fejlettségéhez képest rendkívül magas államadósság, valamint a 

lakosság gyors eladósodása a piaci szereplők számára – persze emelkedő kockázati felárak 

mellett – még elfogadható volt. A devizaadósság növekvő aránya sem tűnt vállalhatatlan 

mértékű kockázatnak, hiszen az euró bevezetésének várható időpontja sohasem tűnt 

túlságosan távolinak. 
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Egy felzárkózó gazdaság esetében bizonyos mértékű külső eladósodás indokolt lehet, ha 

olyan befektetéseket finanszíroz, amelyek felgyorsítják a gazdaság hosszabb távú és 

fenntartható felzárkózását. Magyarország esetében azonban a külföldi források elsősorban 

nem beruházásokat, sokkal inkább a fogyasztást és az államháztartás hiányát finanszírozták. 

Ezért a felzárkózás már a válság kitörése előtt megakadt, maga a válság pedig felszínre hozta 

a magyar gazdaság felhalmozódott problémáit.  

A megváltozott nemzetközi pénzügyi piaci környezet és a romló növekedési kilátások 

hatására drámaian megváltozott az ország külső eladósodottságának megítélése, és 

szükségessé vált az Európai Unió és a Valutaalap által nyújtott hitelek felvétele. Ezzel 

párhuzamosan a gazdaság jelentős alkalmazkodáson ment keresztül. Az ország már 2009-től 

nettó adósság törlesztővé vált, így az adósságállománnyal kapcsolatos finanszírozási 

problémák valamelyest mérséklődtek. A magas adósságállomány ugyanakkor csak hosszú 

évek alatt csökkenthető egy hosszabb távon is fenntartható, kívánatos szintre, és emiatt a 

gazdaság a következő években is sérülékeny marad.  

A válság hosszabb távú következményei körül sok a bizonytalanság, de az világosan látható, 

hogy Magyarország felzárkózása a megváltozott környezetben nehezebb lesz. A válságot 

megelőző kockázatvállalási kedv nem fog visszatérni, ez pedig drágábbá és nehezebbé teszi 

az adósságállomány finanszírozását. A már meglevő adósságállomány kinövését pedig 

várhatóan még hosszú ideig nehezíti felvevőpiacaink lassú bővülése. Növekedési kilátásaink 

elmaradnak az ezredfordulón tapasztalt trendtől. 

Ezért a válság előtti, eladósodásra épülő felzárkózás nem folytatható. Magyarországnak új 

növekedési modellre van szüksége. Fokozott mértékben kell támaszkodni a belföldi 

megtakarításokra. A felzárkózás még közép távon sem társulhat a külső egyensúly újbóli 

jelentős romlásával. Sőt, rövid távon törekedni kell az eladósodottság mérséklésére. Meg kell 

erősíteni a háztartások, a bankok és a költségvetés mérlegét. Ennek hiányában Magyarország 

kockázati megítélése – az aktuális nemzetközi kockázatvállalási kedv és gazdasági kilátások 

függvényében – továbbra is változékonyan alakulhat, ami visszahat a reálgazdaság 

teljesítményére is.  

Kire mekkora teher hárul az alkalmazkodásból? 

A gazdaság főbb szektorainak pénzügyi pozícióit áttekintve nyilvánvaló, hogy az ország 

túlzott eladósodásáért elsősorban az állam felelős. A felelőtlen költségvetési politika 

következtében az államadósság olyan méretűre duzzadt, ami turbulens nemzetközi 

környezetben folyamatos finanszírozási kockázatokat jelent. Ennek megfelelően, ha az ország 

eladósodottságát mérsékelni kívánjuk, akkor ez elsősorban az államadósság csökkentését kell, 

hogy jelentse. Meg kell fordítanunk az adósság dinamikáját, minél hamarabb ki kell 

kerülnünk abból a kritikus zónából, ahol a kockázati megítélés apró változása is eszkalálódó 

költségekkel járhat, és belátható időn belül a maastrichti kritériumok által elvárt adósságszint 

közelébe kell kerülnünk. 

A lakosság adósságállománya ugyancsak hordoz kockázatokat. A válságot megelőző években 

a hitelállomány túl gyorsan emelkedett és sok olyan háztartás vett fel hitelt, melyeknek még 
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normál körülmények között is nehézséget jelentett volna a hitelek folyamatos törlesztése. A 

kockázatot tovább növeli, hogy a hitelek jelentős része svájci frank alapú, így a háztartások 

komoly árfolyamkockázatot is viselnek. 

Az árfolyamkockázat mértékét jól mutatja a háztartások adósságterhének ingadozása. A 

válság előtt, csupán az aggregált számokat nézve, a háztartások adósságállománya 

összességében nem haladta meg jelentősen a gazdaság fejlettsége és a háztartások 

rendelkezésre álló jövedelme által indokolt szintet. Ugyanakkor a svájci frank forinttal 

szembeni erősödésének hatására a lakossági jövedelemarányos adósságteher a válság előtti 11 

százalékos szintről 14 százalék fölé emelkedett, ami már magasnak mondható. Emiatt a 

következő években a háztartások is a mérlegeik kiigazítására kényszerülnek, ami közép távon 

is visszavetheti a belső keresletet. 

A háztartások gyors ütemű eladósodásában fontos szerepet játszott az, hogy a hazai 

kereskedelmi bankok üzleti aktivitásának bővülését nem korlátozták a belföldi 

megtakarítások. Tulajdonos anyabankjaik, illetve a likviditási bőségben tobzódó nemzetközi 

pénzpiacok biztosították a hiányzó forrásokat. Ez azonban a hitel/betét arány drámai 

romlásához vezetett, a pénzpiaci likviditásnak kiszolgáltatott banki mérlegeket 

eredményezett. Ez az út pedig járhatatlan: a hazai bankoknak a jövőben kiegyensúlyozottabb 

mérlegekre, belföldi megtakarításokra kell alapozni növekedésüket. Hitelezési kapacitásuk 

korlátozott lesz. 

Az eladósodottság súlyos teherként hátráltatja a kilábalást. Történelmi lecke számunkra, hogy 

fenntartható hosszú távú növekedés csak akkor biztosítható, ha a gazdaságban rejlő alapvető 

egyensúlytalanságokat fel tudjuk számolni. 

Az elkövetkező évtizedben ezért indokolt, hogy az államadósság csökkentése kiemelt 

gazdaságpolitikai cél legyen. 

 

Hogyan csökkenthető az eladósodottság? 

Számos útja van. Gyakran felmerül az adósságállomány elinflálásának ötlete. Egy meglepetés 

inflációval elvileg valóban csökkenthető az államadósság, azonban ennek jelentős költsége 

van mind rövid, mind pedig hosszú távon. Az infláció csökkentheti az államadósságot, de 

ezzel párhuzamosan más gazdasági szereplők vagyonát is csökkenti. Emellett 

Magyarországon a meglepetés infláció adósságcsökkentő hatása a deviza adósság nagy súlya 

miatt igencsak kétséges. Az infláció növelése ugyanis gyengébb árfolyamhoz, és ezzel 

magasabb forintban kifejezett adóssághoz vezet. 

A meglepetés infláció hosszabb távon is komoly költségekkel jár. Aláássa ugyanis a 

gazdasági szereplőknek a gazdaságpolitika alacsony infláció melletti elkötelezettségébe vetett 

bizalmát. Ez tartósan megemeli a reálkamatokat, megemeli a nominális kamatokat és 

visszaveti a gazdaság növekedését. 
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Az adósság elinflálásával próbálkozni tehát egyet jelent azzal, hogy egy meglehetősen 

bizonytalan rövid távú nyereségért cserébe felvállalunk egy biztos hosszú távú veszteséget. Az 

adósság elinflálása éppen ezért rossz és nem vállalható megoldás. 

 

Az eladósodottságot akkor is mérsékelni kell, ha a gazdaság csak lassan növekszik 

Vannak, akik amellett érvelnek, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben az adósságállomány 

csökkentése túl nagy áldozattal jár, nem is szükséges, elegendő az elköteleződés az adósság 

jövőbeli csökkentése mellett. Véleményem szerint ez tévedés. 

Magyarország költségvetési „track record”-ja rendkívül rossz, gyakorlatilag folyamatosan 

nem teljesítettük a Stabilitási és Növekedési Egyezmény követelményeit. Ezért számunkra 

nincs türelmi idő, az adósság jövőbeli csökkentésére vonatkozó kormányzati ígéretek nem 

hitelesek. Az adósságállomány csökkentésének elhalasztása emiatt a jelenlegi magas 

kockázati felárak stabilizálódását eredményezheti. 

Az adósságcsökkentés halogatásának hívei megfeledkeznek arról is, hogy a magas kockázati 

prémium magas reálkamatot jelent. Ez visszaveti a beruházásokat és hosszabb távon rontja a 

növekedési kilátásokat. Emellett a magasabb kamat és a nagyobb bizonytalanság ösztönzi a 

lakossági megtakarításokat, ezáltal csökkenti a belső keresletet. Az adósságcsökkentés 

halogatása tehát rövid távon is csökkenti a gazdasági növekedést. 

Ezt alátámasztják a nemzetközi tapasztalatok is. Reinhardt és Rogoff 2010-es tanulmánya 

szerint azok a fejlődő országok, ahol az államadósság meghaladta a GDP 90%-át, évente 

átlagosan 3%-kal kisebb növekedést tudtak felmutatni, mint azok a fejlődő országok, ahol ez 

az érték nem érte el a 30%-ot. Magyarország 80% körüli államadóssága feltehetően abban a 

tartományban van, ahol az adósságállomány már számottevően csökkenti a növekedést. 

Arról sem feledkezhetünk el, hogy ha nem javul a kockázati megítélésünk, az államháztartás 

finanszírozási költségei – minden más tényező változatlansága esetén is – tovább emelkednek. 

Eddig az IMF-hitel kedvező kondíciói és az alacsony külföldi kamatok tompították a magas 

kockázati prémium hatását az adósságfinanszírozás költségeire. Ezért minél gyorsabban kell 

csökkentenünk az adósságot, különben az IMF hitel kifutásával és a globális kamatciklus 

fordulásával az adósságfinanszírozás költségei tovább emelkedhetnek, ami önmagában rontja 

a fiskális pozíciónkat. 

Mindezek miatt az adósságállomány csökkentését nem érdemes halogatni, az 

adósságállományt minél előbb csökkenő pályára kell állítani. Az eladósodottságot akkor is 

mérsékelni kell, ha a gazdaság csak lassan növekszik. 

Történelmi példák mutatják, hogy az eladósodottság ütemes leszorításához gyors gazdasági 

növekedés, tartósan fegyelmezett folyó költségvetés és alacsony reálkamatok vezethetnek. 

Az eladósodottság okozta sérülékenységtől megszabadulni a legkevésbé fájdalmas módon 

gyors gazdasági növekedés mellett lehetséges. Magyarországon ugyanakkor érdemi fiskális és 
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monetáris lazításra sincs lehetőség. A fiskális politikát épp az államadósság, a monetáris 

politikát pedig a továbbra is bizonytalan hosszabb távú inflációs kilátások, valamint az 

adósság deviza-összetétele korlátozza a gazdaság élénkítésében. 

A gazdaság növekedése rövid távon elsősorban az európai konjunktúrától függ. Amennyiben 

az európai gazdaság kilábalása a válságból viszonylag gyors lesz, akkor az adósságállomány 

csökkentése könnyebb lesz. Ugyanakkor nem elhanyagolható a valószínűsége annak, hogy 

nem ez a kedvező kimenet fog megvalósulni, így a korábbi gazdaságpolitikai hibákat csak egy 

fájdalmasabb alkalmazkodási folyamat során tudjuk orvosolni. 

Mit tehet a kormányzat a gazdasági növekedés érdekében? 

A költségvetésnek nincs lehetősége érdemi fiskális lazításra. Ezt a lehetőséget a válságot 

megelőző időszak felelőtlen költségvetési politikája eljátszotta. 

A költségvetés a gazdaság kilábalását elsősorban a stabil makrogazdasági környezet 

megteremtésével és fegyelmezett fiskális politikával biztosíthatja. A piaci bizalom 

visszaszerzése ugyanis nagymértékben növelheti a sikeres kiigazítás valószínűségét és 

csökkentheti a kiigazítás társadalmi költségeit. A fegyelmezett és hiteles fiskális politika 

visszahat a gazdaság megítélésére, és a kockázati prémium csökkenésén keresztül segíti az 

adósságállomány mérséklését. Ezek a hatások akár teljes mértékben ellensúlyozhatják a 

kiigazítás negatív növekedési hatásait. A magyar kockázati felárak jelenleg olyan 

tartományban vannak, hogy ezek a hatások Magyarország esetében is jelentősek lehetnek. 

A kormányzat az elmúlt években komoly erőfeszítéseket tett a költségvetési hiány lefaragása 

érdekében, a költségvetési felelősségi körbe tartozó intézményeknél felhalmozódott jelentős 

pénzügyi feszültségek feloldása azonban további intézkedéseket tesz szükségessé a következő 

években. A nemzetközi tapasztalatok alapján a fiskális kiigazítás akkor lehet hosszabb távon 

is sikeres, ha transzparens, nem átmeneti intézkedésekre épít, hanem robusztus, tartós, 

strukturális intézkedésekkel elsősorban a kiadási oldalra koncentrál. Ebben a megközelítésben 

a magyar költségvetés kiigazítása eddig vegyes képet mutat. Ez magyarázhatja, hogy a 

magyar államkötvények kockázati felára továbbra is magas. 

Az eladósodottság folyamatos mérséklésének igénye nem jelenti azt, hogy a költségvetési 

politikának nincs mozgástere. A magyar költségvetés a gazdaság méretéhez viszonyítva 

továbbra is nagynak számít, azaz az állam jelentős erőforrások felett rendelkezik. A 

költségvetés előtt álló legnagyobb kihívás az, hogy az erőforrásait a jelenleginél lényegesen 

hatékonyabban használja fel. Mivel más országokban a közszféra kisebb adók mellett nyújt 

jobb szolgáltatásokat, így a hatékonyság javítására feltehetően számos lehetőség adódik. 

A Magyar Nemzeti Bank idei „Elemzés a konvergencia-folyamatokról a pénzügyi válság 

szemszögéből” című tanulmányában három területet emelt ki, ahol a kormányzat segíthetné a 

gyorsabb felzárkózást. Egyrészt szükség lehet az adórendszer további reformjára, hiszen még 

mindig lemaradásban vagyunk a visegrádi országokhoz képest a munkát terhelő adóék 

vonatkozásában. Másrészt az oktatás színvonalának emelésén keresztül emelni kell a 

humántőke minőségét, különösen az alacsonyabb képzési szinteken. Erre azért van szükség, 
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mert az alapfokú képzettségűek foglalkoztatásában vagyunk a leginkább elmaradva az EU-tól. 

Harmadrészt mérsékelni kell a gazdaság duális szerkezetét. Jelenleg nagyon alacsony szintű a 

technológiai transzfer a kis és nagy vállalatok között, ami gátolja a gazdasági növekedést. 

Ezek a tényezők kölcsönösen hatnak egymásra, mind pozitív, mind negatív irányba erősíthetik 

egymást. A fegyelmezett, hiteles költségvetési politika mérsékli a reálkamatot, annak 

csökkenése visszahat az adósság dinamikájára, csökkentve a költségvetés terheit, és 

élénkítheti a beruházásokat és a fogyasztást, hozzájárulva ezzel egy robusztusabb reál-

növekedéshez, ami szintén az adósság kedvezőbb dinamikájához csatolhat vissza. 

Mit tehet a jegybank a gazdasági növekedés érdekében? 

A pénzügyi válság kritikus szakaszában a jegybanknak az volt a feladata, hogy a 

rendelkezésére álló eszközökkel biztosítsa a hazai pénzpiac likviditását, a pénzforgalom és a 

hitelellátás folyamatosságát. A jegybanki eszköztár a válság kitörése óta bővült, a pénzügyi 

piaci zavarokat a jegybank aktív szerepvállalásával sikeresen kezelte. Sikerült elkerülni a 

hitelpiacok leállását, mérsékelni a banki mérlegalkalmazkodás sebességét.  

A gyenge gazdasági aktivitás miatt az elsődleges célok szem előtt tartása mellett a jegybank 

jelentősen mérsékelte a jegybanki alapkamatot. A bankrendszer likviditási helyzete jelenleg 

nem korlátozza a hitelkínálatot. A további lazításnak ugyanakkor gátat szab, hogy a lazítás 

hatására az árfolyam feltehetően gyengülne, ami az aktuális környezetben a devizahitelek 

törlesztő részleteinek emelkedésén keresztül fékezné a gazdasági növekedést, és növelné a 

pénzügyi stabilitási kockázatokat. 

Az alapkamat további csökkentése még stabil árfolyam mellett is csak mérsékelten tudná 

növelni a hitelezést és élénkíteni a gazdasági aktivitást. A magas lakossági és vállalati 

kamatokért jelenleg nagy mértékben a kereskedelmi bankok kamatmarzsa felel, ami 

elsősorban a vissza-nem-fizetési kockázattól, így közvetve a gazdasági kilátásoktól függ. Így 

ezek a kamatok leginkább úgy mérséklődhetnek, ha a gazdaságpolitika stabil és kiszámítható 

környezetet teremt.  

Szemben azokkal, akik az irányadó kamat további csökkentésében látják a gazdasági élénkítés 

zálogát, én azt mondom, a jegybanknak a hosszú kamatokat kell „levinnie”, hisz ezek 

határozzák meg a vállalatok és háztartások beruházási és fogyasztási döntéseit. A hosszú 

hozamokat pedig az inflációs várakozások horgonyzásával, az inflációs cél hitelességének 

megőrzésével biztosíthatjuk. Ezért a jegybank legfontosabb feladata továbbra is az ár- és 

pénzügyi stabilitás biztosítása. 

A jegybank ugyanakkor a továbbiakban is kész, ahogy eddig is,  nem standard eszközök 

alkalmazására, amennyiben a környezet megköveteli. Ezekkel az eszközökkel elsősorban 

esetleges likviditási problémákat, egyes pénzügyi piaci feszültségeket tudunk orvosolni, így a 

pénzügyi stabilitás fenntartásán keresztül közvetve a hitelezést és a gazdasági növekedést 

segítjük. A bankok hitelezési hajlandóságát ugyanakkor közvetlenül nem tudjuk befolyásolni, 

ez csak a gazdaság iránti bizalom visszaszerzése után növekedhet. 

A bankrendszer szerepéről 
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A hosszabb távú növekedés biztosításához szükséges egy jól működő pénzügyi közvetítő 

rendszer. Magyarországon a vállalatok eladósodottsága nem ért el olyan mértéket, ami 

indokolhatna egy tartós mérlegkiigazítási folyamatot. A háztartások esetében ez nem 

egyértelmű, mert bár a szektor nettó pénzügyi vagyona nem kiugróan alacsony nemzetközi 

összehasonlításban, minden bizonnyal számos család került olyan helyzetbe, hogy a korábban 

könnyen törleszthetőnek tűnt hitel az árfolyam gyengülése és a jövedelmi kilátások romlása 

miatt ma már elviselhetetlen terhet jelent számukra. 

A kereskedelmi bankok hitelaktivitása ugyanakkor a hitelkereslet visszaesését figyelembe 

véve is nagyon visszafogott, és egyelőre semmi sem utal arra, hogy ez rövid távon 

megváltozna. A mérsékelt hitelkínálatot a kereskedelmi bankok mérlegében meglévő 

feszültségek csak részben magyarázhatják. A bankok likviditási és tőkehelyzete a 

körülményekhez képest továbbra is kedvező, bár a bankszektoron belül egyre nagyobbak az 

eltérések. 

A hitelkínálat visszafogásának mértékét a gazdaság jövőbeli pályájával kapcsolatos 

bizonytalanság korlátozza. Amíg a bankok nem tudják felmérni a hitelezési veszteségek 

alakulását, bizonytalanok a tevékenységük várható jövedelmezőségével kapcsolatban, az 

óvatosság fogja dominálni viselkedésüket. Ehhez a bankok által érzékelt bizonytalansághoz 

feltehetően a szabályozói, adózási környezet bizonytalansága is hozzájárul.. A bankok 

hitelezési kedvét a banki különadó, a hitelportfólió kockázatosságát növelő intézkedések (pl. a 

kilakoltatási moratórium sorozatos meghosszabbítása) biztosan nem fokozza. A hitelezés 

dinamizálásához sokkal inkább stabil és kiszámítható makrogazdasági és szabályozói 

környezet kialakítására lenne szükség. Enélkül a vállalati és lakossági hitelezés nem fog 

növekedni. 

Összefoglalás 

Végezetül engedjék meg, hogy megismételjem az előadás legfontosabb üzenetét. Mondjuk ki: a 

válságot követő időszak egyik gazdaságpolitikai prioritása az államadósság csökkentése kell, 

hogy legyen. A magas adósságállomány korlátozza a gazdaságpolitika mozgásterét, magasan 

tartja a kockázati prémiumot, folyamatosan gátolja a gazdaság stabil növekedési pályára 

állását. Ugyanakkor nem mindegy, hogy a fiskális kiigazítást miként valósítjuk meg. A 

gazdasági kilábalás csak a kormányzati eladósodottság hiteles, érdemi visszaszorításával, 

tartós, strukturális, kiadásoldali költségvetési kiigazítással, kiszámítható, a piaci elvet (a 

szerződéseket) tiszteletben tartó gazdasági környezettel, horgonyzott inflációs várakozásokkal, 

a pénzügyi közvetítőrendszer hitelezési képességének és hajlandóságának megőrzésével, 

erősítésével biztosítható. 


