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Összefoglaló 

• Az adósságválság felszínre hozta az EU 

intézményi struktúrájának gyengeségeit 

• Az intézményi vákuum öngerjesztő negatív 

spirálok kialakulásának adott teret 

• A  közgazdasági racionalitás és a politikai 

realitás közötti kompromisszumok 

eredményeként megszületett intézkedések nem 

bizonyultak hatékonynak 

• Az EU teljes intézményi újragondolására van 

szükség:  

• Nagyobb mértékű kockázatközösség 

• Megerősödő centralizált hatalom 

• Politikai legitimitást meg kell teremteni 

• Új szerződés kell   

• Nem tudunk eltávolodni  Európától 
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Eurozóna alapkoncepció: monetáris unió fiskális unió nélkül 

Nincs hajlandóság a szuverenitás 
feladására és a fiskális federalizmusra 

A közös valuta erősíti a kereskedelmi 
integrációt és megakadályozza a 

valutarendszer elleni támadásokat 

• A fix árfolyamrendszer hitelességét leggyakrabban a fegyelmezetlen költségvetés ásta alá 
(90’) 

• Intézményi biztosítékok a fiskális fegyelemre: 
• No bail-out 

• Állam jegybanki finanszírozásának tilalma 

• Prevenció: Konvergencia és stabilitási programok 

• Korrekció: Túlzott deficit eljárás 

• Bár voltak repedések az architektúrán, többé-kevésbé működött 
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A periféria országok különböző problémák miatt kerültek bajba, 

az államadósság növekedése inkább következmény mint ok 
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Az adósságválság tartósabb és mélyebb, mint a „normál” 

ciklikus ingadozás vagy az árfolyamválságok 

A GDP alakulása* bankválságban A GDP alakulása* árfolyamválságban 

* Válság előtti trendtől való eltérés 

Forrás: Abiad et al (2011), IMF 



Az adósságválság ördögi köre 

Az adósságválságot azért nehéz kezelni, mert mert nem a 

profit, hanem az adósságcsökkentés áll a gazdasági döntések 

középpontjában 
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Magánszektor: rosszabb jövedelem-
várakozások, emelkedő kamatköltségek, 

elértéktelenedő vagyon, 

 fogyasztás és beruházás visszafogása 

Bankrendszer: romló 
portfolio minőség, 

elértéktelenedő fedezetek, 
kevesebb és drágább forrás.  

Hitelezés visszafogása 

A pénzügyi akcelerátor  
elmélyíti a recessziót, 

kockázati megítélés romlik, 
eszközárak csökkennek, 

kamatköltségek emelkednek 
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Adósságválságban a gazdaságpolitika hagyományos eszköztára kevésbé 

hatékony 

• Monetáris politika: 

• Nem az árak motiválják a megtakarítási hajlandóság 

növekedését 

• Fő cél: a pénzügyi közvetítőrendszer működésének 

fenntartása, a transzmisszió helyreállítása: 

• Banki forrásszűke feloldása 

• Beavatkozás távolabbi tőkepiacokon: nem 

szokványos eszközök  

• Fiskális keresletbővítés: teremts direkt keresletet! 

• Jövőből előrehozott fogyasztás: Roncsautó program, 

lejáró csekk 

• Állami kereslet, beruházás növelése, foglalkoztatás 

• Potenciális növekedés akadályainak lebontása 

 

 

Tiziano: Sisyphys (1548-1549) 
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A bankrendszer mérlegeinek helyreállítása kulcsfontosságú a 

növekedés előfeltételeinek megteremtésében 

 A kibocsátás elmaradása a válság előtti trendtől néhány pénzügyi válságepizódban 



• Bankrendszer: 

• Lassú portfolio-tisztítás 

• Mérlegalkalmazkodással is lehet helyettesíteni a friss tőkét 

• Monetáris politika: 

• Nagy lazítás 

• Likviditásbővítés a bankoknak 

• A transzmisszió az állampapírpiacokon nem tud keresztülhatolni: 

• De állami finanszírozás tilalma! 

• Fiskális politika: 

• 2009: EERP: Európai Helyreállítási Program 

• 2010- Gyors visszatérés a szabályokhoz : 

• görög válság tovaterjedésére adott  reakció 

9 Ki fizeti a révészt - Csermely Ágnes 

Hogyan vált az eurozóna a válság gócpontjává? 



Rendszerproblémák: Állam és bank 
végzetének összefonódása +  az államnak 

nincs végső hitelezője 

A fiskális kiigazítás rontja a növekedési 
kilátásokat, a monetáris politikai beavatkozás  

elvi akadályokba ütközik 

Adósságválság 
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Az intézményi keretek hozzájárulnak a válság mélyüléséhez 



Az egyedül járható út vagy önmegsemmisítő fiskális konszolidáció? 

Hosszú távon nem fenntartható az eladósodás szintje, de kell-e 

azonnali fiskális megszorítás a bajba került országokban?  
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pro kontra 



Meddig beszélhetünk pénzügyi integrációról és monetáris unióról? 

A bankok csak virágjukban nemzetköziek, haláluk nemzeti marad 
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Eurozóna kormányzati 5 éves CDS felárak Anyabankok ötéves CDS felárainak alakulása 
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Az intézményi keretek is hozzájárulnak a válság elmélyüléséhez 

• A régió adóssága kisebb, mint Japáné vagy az 

USA-é, de az intézményi szerkezet sajátosságai 

miatt a piacok kevésbé tolerálják 

• Miért kell Spanyolországnak sokkal magasabb 

kockázati felárakat fizetnie, mint az Egyesült 

Királyságnak? 

• A fundamentumok nem rosszabbak 

• Nem áll rendelkezésre a monetáris 

finanszírozás lehetősége, így nagyobb a 

csőd valószínűsége 

• Rendszerkockázat: a likviditási válság szolvencia 

válsággá válhat: az eurozóna stabilitását 

veszélyezteti 

 

 

 

 

A periféria országok hasonló helyzetbe kerültek, mint a devizában eladósodott 

országok 



Vissza az alapokhoz: a tagországok fegyelmét még jobban meg kell erősíteni 

Gazdaságpolitikai válaszok 
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• Nem elég a fiskális fegyelem, a pénzügyi egyensúlytalanságok  

kialakulását is meg kell akadályozni 

• Fiskális kompakt: 

• A költségvetési fegyelem megerősítése, szigorúbb eljárási szabályok 

• Túlzott egyensúlytalansági eljárás 

• Túlzott hitelezés: új konzultatív testületek, a hatalom és a felelősség 

nemzeti szinten marad 

• Makroprudenciális szabályozás:  ESRB 

• Mikroprudenciális szabályozás:  EBA 
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A pénzügyi stabilitás közjószág: a rendszerkockázat kezelése 

rendszerszintű megoldásokat követel 

• A bankokkal és a szuverénekkel szembeni spekulációt csak egy kellően nagy, 

és reálisan árazott pénzügyi forrással lehet leállítani (biztosan nem lesz csőd) 

• A banki és szuverén problémákat el kell választani egymástól 

• Az egységes pénzügyi piac nem tud közösségi bankmentő eszközök és 

közösségi szintű betétbiztosítás nélkül működni 

• A nagyobb kockázat-közösség nagyobb felügyeleti jogköröket is kíván 

 
A kockázat-
közösséghez 

nagyobb 
felügyeleti 

jogkörök tartoznak 

Nemzeti 
szuverenitás 

Az eurozóna nem tud működni közösségi válságkezelő intézmények nélkül 



Nehéz úgy kockázatközösséget létrehozni, hogy tudjuk kinél lesz 

a kifizetés 
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• Politikai és intézményi akadályok: 

• No bail-out 

• Az EU adóztató képessége és ezzel saját kötvény kibocsátó 

képessége korlátozott, az EKB-t korlátozza  a monetáris 

finanszírozás tilalma 

• Az EU adófizetőknek limitált a hajlandósága más országok 

támogatására: 

• előre nem szerepelt a játékszabályok között 

• nem lehet tudni, mekkora lesz a végösszeg 

• Quick fix: ESFS + SMP  

• a makrogazdasági feltételek mellett nyújtott hitel ≠ bail 

out 

• EKB: „SMP” a transzmisszió helyreállítása érdekében 

limitált összegű állampapír vásárlás másodpiacon 

• De nincs elég tűzereje, nem sikerült megállítani a 

terjedést 

• Nem kezeli a bank – szuverén problémát 

• Másfél év: sok meeting, sok ötlet, nincs áttörés 

 



• A körvonalazódó megoldás 

• Elhárultak a jogi aggályok az ESM működése körül 

• Az ESM tőkéjét fokozatosan megemelik a tagországok, de a hozzájárulás 

korlátos 

• EKB hajlandó azon országok rövid állampapírjait mennyiségi korlát nélkül 

vásárolni a másodpiacon, amelyek ESM program alatt állnak és teljesítik a 

feltételeket  

• A bankrendszer végső hitelezője: az aktuális javaslat a  Bankunió 

1. Ellenőrzés, prevenció: Közösségi szintű makroprudenciális hatóság:  

2. Közös bankmentő alap 

3. Közös betétbiztosítás  
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2012 nyár/ősz: Áttörés az államok végső hitelezője fronton  



Új szerződést kell kötni az európai államoknak 

Quo Vadis, Eurozóna?  
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• A pénzügyi stabilitás nagyobb 
kockázatközösséget követel 

• A kockázatközösség  nagyobb 
beleszólást és ellenőrzési jogköröket 
igényel 

• egy megerősödő centrális hatalom 
legitimitását meg kell teremteni 



• Nem a Kánaán hanem egy nagyon szigorú szabályokat előíró klub 

• A kívülmaradással sem nagyobb a mozgástér: az önálló 

gazdaságpolitika  makrogazdasági egyensúlyt követel 

• Kevésbé fejletteket érintette 

• A kevésbé fejlett országok kevésbé tudtak alkalmazkodni a 

globalizációhoz 

• A maghoz jó tartozni:  a kívülmaradás sem tudja megakadályozni a 

fejlett technológiák európán belüli centralizációját 

• Bankrendszerünk integrált: 

• A bankunió lehet védőernyő vagy lehetőségek feladása 

• Politikai unió és fiskális federáció: 

• Ezt nem a közgazdasági logika alapján kell eldönteni 
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Jó-e nekünk egy integráltabb Európához tartozni? 



A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. 

 

 

 

 

Köszönöm a figyelmet! 
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