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Tévhit 1 és tény  

 

•Tévhit: a válság költségvetési és szuverén 
adósság válság volt, vagyis a fő probléma az 
államok eladósodottsága volt. 

•Tény: a válság előtti évben a költségvetési 
hiány mérsékelt volt, kivéve Görögországban 
és Magyarországon. Az államadósság csak 
négy országban (GRE, IT, BEL, PORT) haladta 
meg szignifikánsan a GDP 60%-át (maastrichti 
kritérium). 
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Forrás: AMECO, EC Autumn 
Economic Forecast 

A költségvetési deficit mértéke  
(a GDP %-ban; 2007, 2009, 2016) 

Megjegyzés: A 2016-os adatok 
az Európai Bizottság 

előrejelzései. 
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Az államadósság alakulása 
(a GDP %-ban; 2007, 2009, 2016) 

Forrás: AMECO, EC Autumn 
Economic Forecast 

Megjegyzés: A 2016-os adatok 
az Európai Bizottság 

előrejelzései. 
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Tévhit 2 és tény  

 

•Tévhit: az Egyesült Államok – ahol a pénzügyi 
válság elsőként robbant ki – a fő felelős a 
válság bekövetkezésért. 

•Tény: Amerika és Európa egyaránt felelős volt 
a válságért: a lakáspiaci árrobbanás globális 
volt.  
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A lakáspiaci árrobbanás globális volt  
 

A globális lakáspiaci árindex alakulása 
(2000 Q1 – 2014Q4; 2000=100%; %) 

 
 

Lakáspiaci árindex  
felfutása a válság 
előtt a balti 
államokban 
(2004 Q1 – 2015 Q1;  
2010 = 100%; %) 
 

Lakáspiaci árak alakulása 
(1999 M3-2015 M3; 1995=100%; %) 
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A PIIGS országokban a kamatok drasztikusan csökkentek az 
euró övezethez való csatlakozás után (kamat konvergencia a 
monetáris unión belül) 
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A PIIGS országok kamateltérései a német hosszú (10 éves) 
lejáratú állampapírok kamataitól  

(1995 M2 – 2016 M4; százalékpont) 
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A háztartások hitelállománya jelentősen növekedett mind az 
Egyesült Államokban, mind a PIIGS országokban, mind a balti 
államokban 
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A háztartások 
hitelállományának 
felfutása a balti 
országokban 
(2004 Q1 = 100%; 
százalékban) 
 

Megjegyzés: Az adatok a 
háztartások és a NPISH 
hitelállományát is 
tartalmazzák. 

Forrás: Eesti Pank, Central 
Bank of the Republic of 
Lithuania 

 

 
A háztartások hitelállományának felfutása a PIIGS 

országokban 
(2000 Q1 – 2015 Q3; 2000 Q1 = 100%; %) 

 

 
A háztartások hitelállományának felfutása az USA-ban 

és az Egyesült Királyságban 
(2000 Q1 – 2015 Q3; 2000 Q1 = 100%; %) 

Megjegyzés: Írország esetében 
2002 Q1 = 100%. 

Forrás: BIS 
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Adósságválság 

•A válság hatására számos, adósságválságot át 
nem élő országokban is krónikusan magas 
szintre emelkedett a hiány és az államadósság a 
bankkonszolidációs igények fellépése miatt. 
•A költségvetési hiány és az államadósság 
azokban az országokban ugrott meg, ahol a 
lakáspiaci boom a legnagyobb volt és ahol a 
bankszektor a legsebezhetőbbé vált (USA, UK, 
PIIGS).  
•A költségvetési megszorítások jelentősen 
beszűkítették a növekedési lehetőségeket. 
 

9 



Szapáry©, 2016 Magyar Nemzeti Bank 10 

Az államadósság alakulása 
(a GDP %-ban; 2007, 2009, 2016) 

Forrás: AMECO, EC Autumn 
Economic Forecast 

Megjegyzés: A 2016-os adatok 
az Európai Bizottság 

előrejelzései. 
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A válság következményei 

Négyes válság: 
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•Pénzügyi válság 
 

•Adósságválság 
 

•Növekedési válság                   Bizalmi válság 
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Szinkronizált válság 

•Ugyan a pénzügyi válság Amerikában robbant 
ki, az európai pénzügyi rendszer ugyanolyan 
sebezhető állapotban volt, lényegében 
ugyanazon okok miatt. 

•A lakáspiaci boom és az ezt követő pénzügyi 
válság vezetett a szuverén adósság 
megugrásához és nem fordítva.  

•A szinkronizált válság megnehezíti a 
kilábalást.   
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Növekedési és adósság válság 

• A 11 fejlett ország közül csak négy (USA, GER, UK, IR) 
érte el vagy haladta meg a válság előtti egy főre jutó 
GDP szintjét. A V4 országok jobban teljesítettek. 

• Adósságcsapda: magas adósság→alacsony 
növekedés→magas adósság. 

• Hogyan lehet az igen magas adósságot csökkenteni: 

• Növekedéssel – nincs vagy nagyon alacsony. 

• Inflációval – nincs vagy nagyon alacsony. 

•Árfolyam leértékeléssel – EZ belül nincs lehetőség. 

• Adósság átstrukturálással – Görögország igen, de túl 
későn. 
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A költségvetési mozgástér beszűkült 

•Bár a költségvetési deficitek jelentősen csökkentek a 
válság kitörése utáni hirtelen megugrást követően, 
az államadósság egy jóval magasabb szintre került. 

•2015-ben már 15 országban haladja meg az 
államadósság a GDP 60%-át.  

•A válság után bevezetett védelmi intézkedések: 
tűzfal (European Stability Mechanism, €700 mrd 
keret); a pénzügyi felügyeleti rendszer 
megerősítése (bankunió). 

•A védelmi intézkedések következtében 
sérülékenység remélhetőleg csökkent, de a 
mozgástér beszűkült egy következő válság 
kezelésére. 

•Buborékok ismét megjelentek a láthatáron.  
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Eurozóna válság 

•Tévhitek: 

•A fiskális szabályok működnek – nem 
működtek. 

•A monetáris unión belül az országok egymás 
közötti fizetésimérleg-hiányok nem 
számítanak – számítanak, mert 
tőkemozgásokat indukálnak. 

•Korlátok nélküli szabad munkaerő-áramlás 
feltétele az egységes piacnak – ez a tévhit a 
Brexithez vezetett. 
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Centrifugális erők az EU-n belül 

•Első alkalom az EU történetében, hogy 
komoly politikai szintű témák osztják meg az 
EU-t. 
•Multi-dimenzionális megosztottság: 
•Migráció: kelet-nyugat, nyugat-nyugat. 
•Brexit: nyugat-nyugat. 
•Törökország EU-tagsága: nyugat-nyugat. 
•Görögország: észak-dél. 
•Orosz szankciók és energia: kelet-kelet, kelet-
nyugat. 
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Európai integráció – Hogyan tovább? 

•Két lehetséges út: szabály alapú vagy 
felelősség alapú.  

•Szabályok hasznosak, de felelősségteljes 
politika nélkül nem tartható be. 

•Tapasztalat azt mutatja, hogy erős 
nemzetállamok tudják betartani a 
szabályokat.  

•Számíthatunk erre? Az alternatíva csak 
rosszabb lehet! 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
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