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Az euró több mint fiz
etőeszköz
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Végső célGondolatébresztő

A közös monentáris politik
a egyike 

az európai gazdaságtörténet 

legnagyobb kihívásainak



Számvetés

dia3



Reálgazdasági konvergencia az eurózóna
néhány országában
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DÉL-EURÓPA  - Sikertelen bevezetés? 

• Az euroövezet mediterrán országainak többségében (Olaszország 
kivételével) a kezdeti nagyon gyors fellendülést jelentős lassulás 
követte

• Az euróra való átállás miatt a fogyasztói árak 0,12-0,29 százalékkal 
nőttek a dél-európai országokban az európai statisztikai hivatal, az 
Eurostat jelentései szerint

• A globális válság kitörésével az egyébként fegyelmezettebb 
költségvetési politikát folytató Spanyolország is gyorsan rendkívül 
sérülékeny helyzetbe került

• Az alacsony reálkamatok Portugáliában és Görögországban a 
költségvetési fegyelem fellazulásához is hozzájárultak az 
államadósság emelkedését okozva

• A belső kereslet fellendülése a foglalkoztatottság emelkedésével és 
magas nominális bérnövekedéssel járt, a reálárfolyam 
felértékelődését okozva.
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DÉL-EURÓPA  - Csatlakozás utáni tanulságok

• államadóság – magánadósság

• prudenciális eszköztár megléte

• munka- és árupiaci rugalmasság

• versenyképességi különbségek
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A magas eladósodottság egyrészt a 
kockázati felárakat növelte, másrészt az 
anticiklikus költségvetési politika 
vitelének lehetőségét is korlátozta.



SZLOVÁKIA
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A szlovák minta útján…
BULGÁRIA

• 2019. június végéig csatlakozni kíván az ERM-2-höz 
(Cselekvési program 2018. augusztus 22)

• az egy főre eső GDP fele az EU átlagának 
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jelentős előrehaladást értek el a kelet-európai országok a 
nominális konvergencia terén, de egyikük sem teljesíti a 
csatlakozáshoz szükséges valamennyi formai és jogi 
feltételt



MAGYARORSZÁG
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Fenntartható felzárkózás = a maastrichti kritériumok

• nem mérik közvetlenül a pénzügyi ciklusok harmonizáltságát, a reálgazdaság 
konvergenciáját és a gazdasági szerkezet hasonlóságát

• nem határozza meg, hogy mennyire kell konvergálnia a gazdasági szerkezeteknek 
egymáshoz, hogy a közös monetáris politika „optimálisan” megvalósuljon

• figyelmen kívül hagyja a magánadósságok alakulását

• nem érinti a növekedés fenntarthatósága szempontjából meghatározó külső
egyensúlyi pozíció

• a stabilan alacsony infláció nem elegendő a makroszintű stabilitáshoz

• pénzügyi rendszerekben meglévő kockázat
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Nem érte
 el a

 célját!



Néhány záró gondolat

• A csatlakozás mellett szóló, nem 
gazdasági jellegű szempontok  nem 
változtak 

• A pénzügyi válság előtt a 
közgazdászok alapvetően pozitívan 
ítélték meg az euroövezeti csatlakozás 
várható mérlegét.

• Manapság az euróbevezetés költség-
haszon mérlege megváltozott

• Az euró bevezetéséből származó
hasznok lecsökkentek

dia11



Mi lesz Veled, Eurózóna? 

Page 12



Elérhetőségek

Pelczné Dr. Gáll Ildikó

Az Európai Számvevőszék magyar tagja

+352  4398 47053 
ildiko.gall-pelcz@eca.europa.eu

Európai Számvevőszék
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg

eca.europa.eu
eca-info@eca.europa.eu
@EUAuditors


