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A VÁLSÁGKEZELÉS VÁLSÁGA ÉS A KIÚT KIÚTTALANSÁGA? 
 
Csaba László1  
 
KIVONAT: Ez a tanulmány a 2007-2009.évi válságot modellszerűen vizsgálja. Célja 
annak bemutatása, hogy a történtek megmagyarázhatók a bevett közgazdasági 
elemzéssel, még a pénzügytechnikai újítások elemzésének mellőzésével is. Ugyanakkor 
az 1997-99-es válság tapasztalataival sok tekintetben ellentétes jelenségeket is 
megfigyelhettünk. Az események értelmezését egyszerre megkönnyíti és megnehezíti, 
hogy a gazdaságelméletben divatos poláris megközelítések egyikét sem látszik igazolni a 
gyakorlat. Ugyanis sem az aranykor gondtalan, tartós növekedése, sem a többek által várt 
nagy összeomlás nem következett be, miközben maga a pénzügyi kivételes állapot 2010-
re már kétség kívül véget ért a világgazdaságban. Ezért érdemes lehet néhány szálon a 
közgazdaságtan feladatairól, önértelmezéséről és jövőjéről szóló, világméretekben folyó 
vitához kapcsolódnunk. Bár egyetlen megvizsgált esetből közvetlenül általánosítani nem 
lehet, de bizonyára nem is tanulság nélküli ez a történet. 
 
      *    *      *      *       *         *        * 
 
’This time is different’- most minden másképp van, mint eddig volt. Ezzel az ironikus 
címmel adta közre a nemzetközi pénzügyek két meghatározó tudományos tekintélye, 
Carmen Reinhart és Kenneth Rogoff/2009/ a pénzügyi megrázkódtatások két évszázadát 
egységes és bő statisztikai adatsorokkal bemutató és elemző kötetét. A szerzők már azzal 
is új utat jelöltek ki az általuk is képviselt közgazdasági főáram elemzési kerete számára, 
hogy szakítottak az uralkodóvá vált spekulatív megközelítésekkel. A szakirodalomban 
ugyanis mindennapossá vált  - immár az egyes országok és régiók fejlődését leíró 
jelleggel vizsgáló area studies keretében is - az, hogy valóságos adatok helyett szimulált 
vagy más módon számított, azaz spekulatív modellszámításokkal közelítik azt, ami 
leginkább tapasztalati úton feltárható volna, esetleg több utánajárással. A két szerző tehát 
konzervatív módszertani fordulatot hajtott végre.  
 
Nevezetesen történeti - statisztikai alapon, a valós folyamatok megfigyelésével, az adatok 
standardizálásával, a megfigyelt jelenségek induktív általánosításával, a történeti és leíró 
módszerhez visszatérve fejtik ki nézeteiket. E valós megfigyelésekből vonnak le 
általánosítható következtetéseket, például az adóssághegyek fölhalmozásának 
bizonyíthatóan kártékony voltáról. Ebben nyilván nagy szerepe volt annak, hogy a 2007-
2009.évi válság fölértékelte a gazdaságtörténészek és a gyakorló pénzügyi emberek- 
megfigyeléseken alapuló- elemzéseit a spekulatív elméleti közelítésekkel szemben.  
                                                              És megjelenik benne az a – még jóval a válság 
előttről származó -felismerés/ Durlauf, 2000; Eatwell,2007/ is, mely szerint a 
közgazdaságtan mikroalapozásának elterjedt igénye hamis. Ugyanis az egyedi 
megfigyeléseket a makroszintre korlátozás és feltétel nélkül áthelyező módszertan maga 
is oka annak, hogy a válság kitörhetett. Annyiban biztosan, hogy az egyedi kockázat- 

                                                 
1 Akadémikus, egyetemi tanár/CEU,DE,BCE/.Megjelenik in: MURAKÖZY László, szerk: Húsz év múltán. 
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011. Köszönettel tartozom a tanulmány  több korábbi változatához 
hozzászóló kollégáimnak, kiemelten  Móczár József és a szerkesztő  részletes észrevételeiért. 
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lehetséges- kiiktatásával, az ezt megalapozó matematikai formulák tudományos 
látszatával bagatellizálta az egyre növekvő rendszerkockázatot.                  
 
Márpedig- és épp ez derült ki 2007-2009 során- a részleges alkalmazkodás elmulasztása a 
rendszerben a kockázatok és a tévedések fölhalmozására vezet/ett/. Ezért az elvileg kizárt 
esemény- mint egykor a stagfláció- kézzel fogható valóságként kísértette meg a 
döntéshozókat. S utóbbiaknak lépniük kellett- a betétesek, a foglalkoztatottak, egész 
ágazatok, sőt maga a pénzügyi közvetítés érdekében. Holott a 2008-ig a pénzügytanban 
korlátlanul uralkodó hatékony piacok elmélete, a pénzpiacok szabályozhatatlansága, a 
korlátlan önkorrekciós képesség dogmája együttesen a be nem avatkozás greenspani 
vonalának vég nélküli folytatását követelte volna. Nos, a válsághelyzet az, amikor a 
kényszer és az érdek fölülírja az ideológiát. Mondhatnók, a tudományban is elválik 
egymástól a búza a korpától.  
 
Reinhart és Rogoff könyvének egyik üdítő vonása az, hogy a főáramhoz hű szerzők külön 
ideológiai fölhajtás nélkül hajtják végre azt a módszertani fordulatot, aminek 
elkerülhetetlenségéről az osztrák iskola és az intézményi közgazdasági kutatások 
képviselői régóta szólottak. A gazdaságtörténethez való visszatéréssel és a valóság 
folyamatainak homloktérbe állításával visszahozták a szakmai keretekbe a 
gazdaságtörténészeket. A válságot korábban is leginkább ők tudták értelmezni/kiemelten 
Kindelberger,1979/2005 és Eichengreen,2003/, hiszen az emlékezetét ekl nem veszített, 
formalizmusába bele nem fulladó tudományszakban nem szégyen a régi ismeretek 
fölidézése. A Clément Juglar/18622/ által még a 18.-19.századi adatokból kibontott, 
empirikus alapozottságú gazdasági cikluselmélet3 - egész a 90-es évekig a közgazdasági 
elemzések- és az elmélet- fő csapásirányai közé tartozott szerte a világon/nem utolsó 
sorban az Egyesült Államokban is/. Igaz, mind a gazdaságtörténeti-empirikus 
módszerhez való visszatérés, mind pedig a konjunktúrahullámzás elméleti igényű 
vizsgálata a kényszer hatása alatt vált ismét közgazdaságelméleti témává. Korábban 
ugyanis a fő áramban a szakma krémjének tartott modellezők - kényelmi és szépészeti 
okokból - a szakma határán kívülre szorították mindkettőt. 
 
E kötet érdekes és számunkra útmutató sajátossága az is, hogy a „ki a bűnös” lenini 
kérdése helyett a tárgyszerű egybevetések alapján fogalmaz meg állításokat, elméleti 
érvénnyel. Nyilván nem törekedhetünk a kötet részletes ismertetésére, de megjegyezzük, 
hogy néhány felismerése rendkívül jelentős atekintetben, hogy valóságos gazdasági 
folyamatokat a döntéshozók4 számára értelmezhető módon miképp érdemes modellezni. 
Kitűnik például az, hogy „a régi rossz többé nem ismétlődhet”- a lélektanban feltárt, 
mélyen gyökerező várakozás. Ez pedig maga is oka az újabb válság kialakulásának, ha 
másképp nem, az egészséges veszélyérzet kioltásával.                                   
 
 Hasonlóképpen kiderül, hogy az állam adósságának állománya és ennek dinamikája 
korántsem közömbös nominális tényező, a makroökonómiai összteljesítmény 

                                                 
2 Rég elfeledett francia orvos és statisztikus, akinek gondolataiból Marx merített, de nem idézte.Általában e 
közvetítéssel ismerik az eredményeit a szakmában. 
3 A német nyelvterületen konjunktúrakutatásnak nevezik. 
4 A cégek és a kormányzatok. 
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szempontjából jelntéktelen függő változó- mindt ahogy azt a neokeynesi ihletésű 
modellekben közkeletűvé vált. S miközben voltak szélsőséges - például világháborús - 
időszakok, amikor a világ pénzügyi központjai- így az Egyesült Államok és Nagy 
Britannia-100 illetve 200%-ot is meghaladó adósságállományt is megengedhettek 
maguknak, történelmi trend az, hogy az adósság fölhalmozása rendre súlyos 
következméynekkel jár, mind az infláció mind a növekedés tekintetében. Ez az egyik olyan 
üzenet, amit nem szívesen hallanak a G20 döntéshozói, különösen az Óceán túlpartján. 
 
 
 
 
         Az aranykor második évtizede és a taposóaknák 
 
Az 1997-99-es válság elemzéséből/Lámfalussy,2008, Eichengreen,2003/ elég 
egyértelműnek tűnt, hogy az valóban kivételes válság volt. Nem a központ, hanem a 
„periféria” országaiban tört ki, azokon söpört végig, az érintett országok közt csak annyi 
volt a kapcsolat, mint a földalattin utazó emberek közt, ki megfertőződnek egymástól. A 
centrumországokat e válság nem érintette, sőt Amerikában ez volt a dotcom lufi 
felfúvódásának és a tőzsde elszállásának5 időszaka. Úgy tetszett, hogy miközben egyes 
szereplők sérülékenyek lehetnek, a rendszer egésze fölöttébb ütésálló. Mi több, a 
rendszeregész dinamizmusa előbb-utóbb a megroggyantakat is kisegíti.                                        
 
A szakirodalomban a „nagy mérséklet”/Stock - Watson,2003/ időszakának nevezték az 
1979 utáni negyedszázadot, ahol egyre kisebbek lettek a deficitek, egyre több ország tért 
meg az árstabilitáshoz, és egyre kisebbeknek bizonyultak a reálgazdaság kilengései is. Az 
olyan mozzanatok, mint az 1987.évi, vagy a 2001.évi tőzsdei megingás átmenetinek 
tűntek, amit a fellndülés egészének trendje igazol és elhomályosít. S valóban, a 
világgazdaság a harmadik évezred első éveiben páratlan ütemben növekedett, e fejlődés 
eredménye pedig szinte tankönyvszerűen csorgott le a szegényebb országok és rétegek 
számára is. Ezért sokak szemében az 1989-et követő két évtized aranykornak is 
tekinthető. 
 
Nem vitatjuk ezt az észrevételt, amit a Világbank statisztikai adatsoraiból bárki könnyne 
ellenőrizhet. A világszegénység az ENSZ évezredes fejlesztési céljainak/MDG/ 
megfelelően 2000 és 2008 közt megfeleződött, vagyis 1 milliárdra csökkent az 1 dollár 
napi jövedelemnél is kevesebből tengődők száma. Ugyanakkor ez az időszak- 
elemzésünk szempontjából az 1999 utáni évtized- ellentmondásokkal is terhes. A 
következőkben számba vesszük a siker tényezőit, majd a taposóakna-szerű, vagyis szabad 
szemmel nem látható, de utóbb meghatározónak bizonyult töréspontokat. Mindegyik 
témáról akár monografikus terjedelemben is lehetne értelmesen szólni, egy összegző 
cikkben azonban csak a kérdés fölvetésére szorítkozhatunk.  
 
I. A FELHAJTÓ ERŐK 
 
                                                 
5 Alan Greenspan/2009,9.fejezet/ már 1996-ban a pénzpiacok „ésszerűtlen szárnyalásáról” beszélt, amit 
aztán sokszor fejére olvastak- mert hogy nemt ett megfékezésére semmit. 
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A/Az infokommunikációs forradalom. Kevesen vitatnák, hogy a számítógép és a 
maroktelefon háztartási eszközzé válása alapvetően átrendezi a társadalmat, a gazdaságot, 
az értékesítést, a pénzügyeket és a munka világát is/Hámori - Szabó, 2006/. Ez a folyamat 
kihívást jelent a jóléti államok adóbázisával szemben, és a tőke testetlenné, valamint 
helyhez nem kötötté válása révén kevés teret enged a közterhek behajtását vasszigorral 
megkísérlő hivatalok és közszereplők kezdeményezéseinek. Nem utolsó sorban a 
származékos ügyletek és a strukturált termékek elterjedése miatt a globális pénzrendszer 
egyfajta kölcsönös viszontbiztosítóként működik. Ebben nincs tere a „forgalomhoz 
szükséges pénzmennyiségnek” és más avítt fogalmaknak. Nem tudható, hol keletkezik a 
jövedelem, hol s mennyit kellene adóznia, ugyanakkor a közszolgáltatások iránti igény 
nem csökken, sőt nő.  
 
Utóbbit a területi államok és egyre inkább a határokon is átívelő magánszolgáltatók 
nyújtják. Amennyiben nem piacosodik, e területen éles ellentmondás feszül a kereslet- 
sok esetben ingyenesség miatti korlátlan kereslet- és a kínálat- magánosítás esetén 
elképesztő tarifákat is felszámoló kínálat – között. E rendszerbe elvileg se telepíthető- az 
Arrow-Debreu modellben még megengedett- Dr.Agy, aki/ami ki tudná számolni, hogy 
hol mi az „indololt”, a „méltányos” és ebben miképp lehetne egybehangolni a keresletet a 
kínálattal sokmilliárd szereplő között.6 Minél fontosabbnak tartjuk Kína és India 
tömegfogyasztó, nyílt gazdasággá válását, annál reménytelenebb e feladat, már elvi 
szinten is. Másfelől minél sokrétűbbé válik a verseny és a fajtaválaszték szerinti 
gazdaságosság/economies of scope/, annál kiterjedtebb a munkamegosztás, ami Adam 
Smith-től tudhatóan a jólét alapja. Mivel az információs forradalom egyáltalán nem 
kevesek kiváltsága, ez nemcsak a globalizáció hajtóereje, de az egyenlősítés/egyenlő 
hozzáférés egyik fő terepe is/Friedman,Th,2008/. 
 
b/A tartósan alacsony reálkamat. Nyilván együgyű lenne, ha bárki az orwelli „két láb 
rossz, négy láb jó” alapon értékelni a kamat szintjét a gazdaságtörténetben. Mégsem 
kétséges, hogy a szegényebb országok és rétegek fölzárkózását az alacsonyabb 
reálkamatszint elősegítheti, föltéve ha a pénzrendszerben és az intézmények közt az 
egyéb föltételek is kedvezőek. Az 1992-t követő másfél évtizedben ez volt a helyzet. 
Ezért vélelmezhető- és számításokkal nyilván alátámasztható- hogy több ember 
életkörülménye javult, a műszaki újítások többekhez jutottak el, az anyagi és nem anyagi 
szolgáltatásokból- így a képzésből- többen részesültek, mint valaha a történelemben/Sala-
i Martin,2006, Maddison,2006/. 
 
Nem kérdéses, hogy a tartósan alacsony kamat a megtakarítást bármi más formában 
vonzóbbá teszi, mint a közgazdasági elméletben szokásszerűen föltett bankbetét. A 
nyersanyag árrobbanástól a részvényfelfutásig, az ingatlanpiac elszállásától az át nem 
tekinthető pénzügyi eszközök népszerűségéig alig találunk- utóbb kórosnak tetsző- 

                                                 
6 Maga az eredeti Arrow-Debreu modell nem kalibrálható. Létezik viszont a számszerűsíthető általános 
egyensúlyelméleti modelleknek/CGE/ egy egész kiterjedt családja. Megállapításunk lényege: mivel a 
modell eleve intézménytelen, a végeredmény mind piaci, mind pedig tervezői módon létrejöhet. Ezt a 
szocializmus-vitákban, majd a 60as évek tervezési vitáiban fejtették ki, és  B.Malinvaud fejlesztett ki egy 
olyan modellt, amiben a szocializmus még hatékonyabb is a piaci rendszernél. Persze csak „bizonyos 
föltételek megléte esetén”, amelyek a valóságban sosem jöhetnek létre. 
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jelenséget, ami ne lenne a Greenspan nevéhez kapcsolt alacsony kamatok politikájával7 
közvetlen oksági összefüggésbe hozható. 
 
c/ A pénzügyi közvetítés kiterjedése és mélyülése. Ez a folyamat szinte teljesen elkerüli az 
elemzők figyelmét, a fejlődés-gazdaságtan kutatóit leszámítva. Egyfelől: a neoklasszikus 
növekedési modellben nincs is pénzügyi közvetítés. Másfelől a neokeynesi modellben 
csak a kamtcsatorna érdekes, a mikropénzügy- hogy ki, hol, miképp, mennyiért jut külső 
forráshoz és milyen biztosíték ellenében, - nem is tudományos kérdés. 
 
Nos aligha meglepő, hogy a gazdasági fejlődés valóságával foglalkozók, Széchenyi 
Istvántól és Schumpetertől Peter Baueren és Michael Todaron át Joseph Stiglitzig mind 
kiemelten foglalkoznak a pénzügyi rendszerrel. Mert hogy úgy lesz a gondolatból 
szabadalom, az ötletből innováció, hogy valaki pénzt áldoz rá, s ha pedig valakinek nincs 
saját megtakarítása, tud kölcsönvenni.  
 
Az elmúlt két évtizedben valóságos forradalom ment végbe e téren, aminek az átalakult 
országok lakossága elsődleges haszonélvezője. A kockázati tőkétől a plasztikpénzig 
terjedő körben közelítünk a nulla tranzakciós költségű, alacsony kockázatú forrásszerzés 
tankönyvi és vállalkozói álmához. Témánk szempontjából az a lényeg, hogy a pénzügy 
demokratizálódott, a korábban csak ironikus felhanggal emlegetett idahoi 
részvénybefektető háziasszony napjainkra valóságos tömegjelenséggé vált. Így a 
bankolás szigorú szabályainak szüntelen érvényre jutása, csakúgy mint a pénzügyi 
döntések szigorú racionalitása csak erősen és rendszeresen valóságidegen 
modellföltételezésként értelmezhető. A jelzálog hitelt fölvevők, az autót kölcsönből 
vevők, a teljes öregségüket a céges nyugdíjalapra építők tömegeinek- nálunk épp úgy, 
mint Amerikában - nyilván semmi közük a tökéletesen informált gazdálkodó modelljéhez, 
se elvileg, se gyakorlati döntéseikben. Ez jó, amennyiben többen többet értek el ezen 
évtizedekben, és rossz, ha a rendszerben az információs aszimmetriát semmi se kezeli: se 
a pénzügyi szakma, se az állami/transznacionális szabályozás, mint mondjul az 
OTC/mérlegen kívüli tételek közé sorolt/ műveleteknél. 
 
d/ A bizakodás légköre. Sokat élcelődtek a „kemény” közgazdaságtan hívei azon, hogy 
mások a közgazdaságtanból úgymond „hittant” faragtak. A nem racionális várakozások, a 
kísérletileg megfigyelt viselkedési normák és a töredékes információn alapuló, 
ökölszabályokat és divatokat követő fogyasztók részben már beépültek az alkalmazott- 
semmiképp se az akadémiai- pénzügyi és kereskedelmi elemzésekbe, bár az ákltalános 
egyensúlyi elmélet keretében ettől el kell vonatkoztatni.  
 
Keynes óta közhely, és az elmúlt években igazolódott a várakozások központi szerepe. 
Az európai bankok tőkehelyzete 2008-9 során nem rendült meg, ezt 
mérlegbeszámolóikból ma már tudható. Mégis: a hitelezési pánik idején megszűnt a 
pénzkölcsönzés. Sőt, mint újabb elemzések kimutatták, épp a pénzügyi gyakorlatban 
bombabiztosnak tekintett megoldások, mint a vállalati kötvényekbe fektetés/Kaperczyk-
Schnabl, 2010/ sőt a cégértékelés kötelező előírása/de Haan,2009/ maguk is hozzájárultak 
                                                 
7 Ebben „meglepő módon” a deomkrata és republikánus kormányzatok  más-más rétegeket célzó- 
populizmusa egybeesett. 
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a befektetési kockázatok növeléséhez, pedig mindkettő elővigyázatossági intézkedésnek 
tűnhet/mert hogy annak szánják/. 
 
Rövidre fogva: a bizakodás légköre kedvez az újításnak és a vállalkozásnak. De ha 
túlhajtják- mint az 1997-2007 közti időszakban - maga is veszélyforrássá válik. Meglévő 
elővigyázatossági szabályokat nem tartanak be, valós kockázatokat lebecsülnek és ezáltal 
a magatartás maga válik a téves döntések forrásává.8 Ez a jelenség az, amit a válság 
szakirodalmának talán legobb összefoglalója/Bénassy-Queré és tsai,2009, 31.o/ úgy 
jellemez, hogy a vezető- a szabályozó hatóság, aminek minden, a döntéshez fontos 
információ birtokában van - elaludt a volánnál. Pedig ez nem racionális, nem önérdeke, 
és így a szigorú közgazdasági elméletben elvileg kizárt esemény lenne.  
 
e/A feltörekvő piacok térnyerése. Korábban gyakorta lehetett azt az észrevételt 
megfogalmazni, hogy a gazdaságelméleti szinten is újdonságnak számító jelenségek- így 
az új gazdaság, a kifinomult pénzközvetítés - leginkább az Egyesült Államokra 
korlátozódnak, mára ez a fölvetés talajtalanná vál. Mind mennyiségi, mind pedig 
minőségi értelemben teret nyertek a feltörekvő piacok, Indiától Brazíliáig, és korántsem 
pusztán a nyersanyag-kereskedelemben. Az afféle jeleségek, mint hogy az indiai 
kivitelben ötször akkora a számítástechnikai értékesítésből származó bevétel, mint a 
hagyományos agrárkivitelé, a közhelyek közé számítanak. Ebből következően amit a 
tökéletesen informált és a mikorökonómiai szempont szerint racionális egyénről, mint 
súlyos torzképről föntebb kifejtettünk, a piaci ügyletek egyre nagyobb részére érvényes. 
 
A következőkben összegezünk néhány olyan mozzanatot, amelyek nélkül a 2007-
2009.évi kisiklást egyáltalán nem tudjuk értelmezni.9  
 
II. A LEHÚZÓ ERŐKRŐL 
 
a/ A dereguláció szándékolatlan mellékhatásai túlsúlyra jutottak. A főáramú 
közgazdaságtanon edzettek számára nem szükséges a dereguláció melletti szokványos 
érveket sorolni, hiszen azok az axiómarendszerből szinte kézenfekvően adódnak. Sok 
más iskola- az osztrákoktól a kínálati oldalig- hasonló alapállású, így az, amit a 
közbeszédben neoliberális paradigmának neveznek, ha pontatlanul is, de jól jellemzi a 
lényeget. Számos, egymáshoz csak részben kötődő jelenségben fogható meg mindez. 
Ilyen például a kevéssé szabályozott fedezeti alapok térnyerése. Ilyen többek szerint a 
banki és a befektetési tevékenységet egymástól „kínai fallal” elszigetelő, a Nagy Válság 

                                                 
8 Kézenfekvő példa a saját erő nélküli hitelezés, mint válságenyhítő gyakorlat kiterjesztése a magyar és az 
amerikai lakossági  hitelintézeteknél 2006-2008 során. 
9 Kifejezetten mulatságosnak kell találnunk az e tanulmány  eredeti, előadás változatához fűzött ama 
megjegyzést, mely szerint a pénzügyi válság csak a Lehman Brothers összeomlásával vált volna 
világjelenséggé. A fő szövegben idézett munkák bőségesen dokumentálják, hogy már  2007 sok tekintetben 
válságévnek volt tekintető. Az más kérdés, hogy ne mondjuk szegénységi bizonyítvány, hogy a magyar 
gazdaságpolitika egész 2008 októberéig nem észlelte, mi történt a világban. S ez korántsem csak a fiskális 
politikára érthető, amint az érdeklődők a jegybanki munkatársak írásaiból erről kedvük szerint 
tájékozódhatnak, a legelhíresültebb mondás szerint „minket nem érint a tornádó, csak az oldalszele”. 
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tanulságának jelképévé vált Glass-Steagall törvény fölszámolása 1999-ben10. Ide sorolja a 
pénzügyi irodalom az OTC műveletek11 lendületes térnyerését, amire a kelet-ázsiai 
tanulságok ellenére került sor. És ide kell sorolnunk a szabályozatlan és átláthatatlan 
ügyletek megsokszorzódását, az offshore tevékenységek elterjedését is. Ráadásul mindez 
a meglévő- és a hatóságok által is egyre kevésbé komolyan vett- szabályok kiürülésére 
vezetett. Különösen a világ nagy pénzügyi központjaiban vált a jó modor részévé a 
szabáylozhatatlanság hangsúlyozása épp a szabályozók részéről.. 
 
b/A pénzügyi innováció. Ha általában elfogadjuk azt, hogy a gazdasági és társadalmi 
fejlődés motorja az innováció, ha nem is épp úgy, ahogy a neoklasszikus tankönyvek 
vélik, akkor nemigen lehet kifogásunk a pénzügyi innovációk ellen. Ezek -a dolog 
természetéből adódóan az esetek jelentős részében - a szabályok megkerülését szolgáló 
évszázados rabló-pandúr játék soros megoldásai. Vagyis kifejezetten mulatságos az, ha és 
amikor pénzügyi szakértők intően emelik föl ujjukat- utólag- azért, mert egy-egy újítás a 
szabályozás megkerülését célozta és ezt el is tudta érni.  
 
Ugyanakkor egyetértés van az irodalom túlnyomó részében és még inkább a gyakorló 
pénzügyi szakemberek közt abban, hogy a pénzügyi újítások jelentős része valóban elérte 
a kockázat korábbinál jobb terítését, hozzáférhetőbbé tett forrásokat a korábban azoktól 
elzárt rétegek, országok, válllalkozások számára, vagyis hogy egészében a fejlődés 
növekedésserkentő mozzanatai voltak túlsúlyban. 
 
c/ Az újraszabályozás szükségessége. Ez a gondolat a rendszerváltó országokban talán 
közhely, és a privatizációs hullámot követően a nyugati államok jelentős részében is 
polgárjogot nyert. Azt állítjuk, hogy ahogy a háború túl komoly dolog ahhoz, hogy 
katonákra lehessen bízni, a pénzügyi közvetítésben is van jelentősége annak, hogy a 
rómaiak fordulatát idézve „ki őrzi az őrzőket”. Az egyetelen szereplőt sem szolgáló, 
vagyis közérdekű szabályozás igénye filozófiailag és gyakorlatilag sok oldalról 
igazolható/Berán, szerk.,2008/. Ez a szempont annál fontosabb, minél inkább figyelembe 
vesszük azt a felismerést/Gorton,G.2010/, ami szerint a válság két sajátossága a 
következő volt: a/ bankok pánikoltak bankok ellenében, vagyis jellemzően nem az 
ügyfelek rohamozták meg a pénzintézeteket, így annak rendszerkockázati jellege volt a 
perdöntő és b/ hogy ezt jórészt a szereplők közti „árnyékbanki” rendszer váltotta ki, a 
hitelből finanszírozott eszközbeszerzések/leveraging/ hirtelen megszűntével /de-
leveraging/ és az ez ellen védő biztosítékok teljes hiányával.12 Mint az idézett kötet külön 
                                                 
10 Ez a szakirodalom egyik legfontosabb vitapontja. Míg egyesek  szerint  ez a jelképes lépés volt a 
„felhívás keringőre”, amennyiben bárki bármivel üzletelhetett, lényegében biztosítékok és szabályok 
nélkül, mások/Wallison,2009/ kételyeiket hangoztatják. Eszerint 1. a G-S  módosítása nem helyezte 
hatályon kívül a bankok részvényügyleteinek korlátozását? 2. a befektetők- főleg a jelzálogpiacon- a 
kormány gerjesztette keresletre  mozdultak és 3. a bukott, korábban kitűnőnek értékelt papírok több mint 
kétharmada kormányzati szervek birtokában van, ami önmagáért beszél., végül 4. a CDS sokszor említett 
válságkiváltó szerepét tényekkel eddig még  nem sikerült igazolni. 
11 Over-the-counter- a könyvekben meg nem jelenő ügyletek, amelyek az ázsiai válságban egy-egy helyi 
pénzintézet forgalmának akár 40%ára is rúghattak. 
12 A deveveraging   központi szerepét a korábbi válságoknál Eichengreen és Kindleberger is kiemeli, míg a 
mai szabáylozók némelyike ezt teljesen új jelenségnek tartja. Lámfalussy Sándor idézett kötete szerint a 
válságok talán legfontosabb közös vonása az újszülött motívum, azaz a történelmi tudat hiányával fellépő 
szereplők számára minden az újdonság erejével hat, különösen ha már többször is megfigyelhető volt. 
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fejezetben taglalja, ez bizony jelentős kihívás- főleg a szabályozók számára- hiszen a 
bankolás többé nem azonos a bankok tevékenységével, és a bankok egyre kevésbé 
bankolással foglalkoznak. 
 
d/ Az elmélet felelőssége. Az elmúlt időszak számos konferenciáján és a szélesebb 
közvéleményben/Krugman,2009/ is vita tárgyává vált az, hogy felelőssé tehető-e a 
közgazdasági elmélet – különösen a neoklasszikus szintézis, a főáram- általában és a 
pénzügyi elmélet konkrétan a válságért. Megítélésem szerint kevésbé érdekes az angol 
királynő kérdése- „hogy lehet, hogy egyikük se tudta előrejelzni milyen nagy a baj?” 
Közismert ugyanis, hogy az elméletek prediktív ereje – a természet- és a 
társadalomtudományok teljes körében- valószínűségekre és tömegjelenségekre 
vonatkozóan, főleg ha azokban a racionalitási föltevés nem érvényes, csak korlátozottan 
értelmezhető és várható el. Az idézett elemzések- főképp Bénassy-Queré és tsai,2009- 
számos ponton kimutatták, hogy több versengő elmélet és előrejelzés is jelezte a bajt, 
csak épp nem hallgattak rájuk, nem utolsó sorban a bizakodó hangulat és az önámítás 
általános volta miatt. Ez minden válságnál így szokott lenni. 
 
Ami esetünkben sajátos, az elmélet egy sajátos vonala, amit a technikák egy sajátos 
irányzata erősített fel. A hatékony piacok Eugen Fama/1970/ chicagói professzor nevéhez 
köthető irányzatára gondolok és a kockázatok terítésére szolgáló, un strukturált termékek 
kiagyalóira, forgalmazóira és szabályozásuk hiányára. Nyomban fölmerül a kérdés, hogy 
egy sok évtizeddel ezelőtt közölt, kimondottan elméleti munkát szabad-e összefüggésbe 
hozni a szabályozási és a pénzpiaci gyakorlattal.13 E tekintetben a legautentikusabb maga 
a megidézett szerző, aki kiterjedt és tematika szerint rendezett blogján kérdés-felelek 
formában válaszol és veri vissza mindazok felvetéseit- legutóbb ép egy monografikus 
bírálatot14- amiben az elméletet bármilyen mértékben is hibáztathatónak vélik a 
kedvezőtlen kimenetekért. A közbeszéd fordulata szerint Fama és French- valamint 
számos más jeles főáramú közgazda, például Mirlees, Blanchard, Sargent konferencia-
megszólalásai alapján- blogjukon e cikk lezárásáig képviselik azt az álláspontot, hogy - 
őket idézve - „az elmélet köszöni, jól van”.  
 
Bizonyára igaz, hogy ha a közgazdasági elméletet- más tudományszakokhoz hasonlóan- 
az alapkutatás egy legelvontabb szintjével azonosítjuk, akkor méltatlan a felvetésünkben 
is megfogalmazódó egybevetés. Ha azonban az történik, ami az idézett szerzők esetében 
is, hogy jelentős elvontsággal, erős föltételek mellett megfogalmazott, és ennek 
megfelelően mind az irodalomban, mind az alkalmazások során erősen vitatott tételek 
fordítóprogram nélkül, mintegy közvetlenül gazdaságpolitikai, szabályozási és pénzpiaci 
döntésekhez vezetnek, amellett nem lehet szó nékül elmenni. Hisz a szereplők erre 
közvetlenül hivatkozva lépnek, kockáztatnak, nyernek vagy veszítenek! Akkor pedig az e 
döntéseket megalapozó közgazdasági eléletek kiagyalóinak az elefántcsont toronyból 
bizony ki kell jönniük.                                   

                                                 
13 Az empirikus tesztelési kísérletek ugyanis nem támasztották alá a modell érvényességét, amire viszont az 
a közkeletű válasz, hogy utóbbi nem szükséges föltétele a modell érvényességének, ha a koherencia 
követelményei teljesültek/márpedig megfelelően választott föltételek mellett kétségkívül teljesültek/. 
14 Fama-French Forum/Market Efficiency/Q+A: Is market efficiency the culprit? 4 Nov,2009/letöltve: 
2010.júl.14. 
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Mint a fentiekben kifejtettük, egyetlen magyarázó tényezőt sem tekintünk 
kizárólagosnak, hiszen hatásukat általában nem is közvetlen módon fejtik ki/mint 
mondjuk egy rosszul végzett műtét, vagy egy elcserélt gyógyszer/. Minden elmélet 
áttételesen hat azokra, akik tudatosan vagy tudatalattijukban alkalmazzák, és az emberi 
döntéseket jellemző ökölszabályokká egyszerűsödve hatnak. Ebben a gyenge és közvetett 
értelemben nem hárítható el a felelősség, sem az önszabályozó piac modelljének a 
valóságos tőkepiacra való ráhúzásáért, sem pedig az erős föltételek mellett igaz 
hatékonysági fölvetés szabályozási gyakorlattá alakulásáig. Akkor sem, ha mint láttuk, az 
óvatlanság számos elemből adódott össze, s ezek közül csak az egyik az elmélet által 
sugallt „végzetes önhittség”/Hayek/. Ez abban nyilvánul meg, amikor valóságosan 
elhiszük, hogy a kockázatok átcsomagolásával a kockázatok megszűnnek, hogy a 
megfelelően kalibrált DSGE modell valóban kiszűri a kockázatot,15 s hogy az aktívák 
átárazódása pusztán egy nominális folyamat, aminek társadalmi következményei vagy 
nincsenek, vagy átlagosan kiegyenlítődnek, és ezzel a dolog le van tudva.  
 
e/Az újfajta makroökonómiai populizmus. Populizmuson olyan politikai gyakorlatot 
értünk, ami a választóközönség ízlésének és közvetlen elvárásainak szolgai követését 
jelenti. A gazdaságpolitikában ez a bonyolutl kölcsönhatások, az ellentétes szempontok 
köztí mérlegelést néhány egyszerű- némelykor egy-ügyű- tétellel, avagy a közkeletű 
fordulat szerint „a helyes elmélet következetes alkalmazásával” megoldhatónak véli. 
Közismert, hogy épp az ilyen túlegyszerűsítések vezettek a latin-amerikai szerkezeti 
kiigazítási programok felemás sikeréhez, s ennek helyretételére, a releváns 
gazdaságpolitika iránytűjeként született meg a washingtoni konszenszus két 
évtizede/kritikai áttekintését számos eredeti forrással ld Szakolczai, 2010/. 
 
Azon nem csodálkozhatunk, hogy a szovjet birodalom romjain kiemelkedő új elit 
egyfajta sznobizmusból és ismerethiányból hajlott az efféle fölvetésekre. Az azonban 
mélyebb társadalomlélektani elemzést igényel, hogy a nyugati társadalmakban 
éppenséggel az ésszerűség iránt leginkább elkötelezett, mi több, saját egzisztenciájával 
játszó pénzügyi vezetők és vállalkozók miként kerülhettek a leegyszerűsítő nézetek 
uszályába. Soros György/2008/ nemcsak legutóbbi kötetében, hanem jó két évtizede küzd 
azzal, hogy amit tapasztal és amit a pénzügyekben tanítanak, az szerinte nincs egymással 
köszönő viszonyban. 
 
Úgy gondolom, az elmúlt években eleget írtak arról, hogy a leegyszerűsítő nézetek – az 
alacsony kamatoktól a szakadatlan növekvő és föltétlen önkorrekcióra képes piacokig - 
miféle félreértésekre és tévedésekre vezettek16. Ehelyütt legyen elég annak leszögezése, 
hogy az osztrák iskola képviselőihez társulva a rendszer eredendő komplexitásában 
                                                 
15 Az elmélet képviselői nemigen tartották erre alkalmasnak, de magam is vettem részt2008-2009 során 
olyan konferencián, ahol a jegybanki döntéshozok efféle képességeket tulajdonítottak a DSGE-nek. 
Általános jelenség, hogy az angolszász világban a bankok erőteljesen építenek a modellekre, bár azok 
teljesítménye  ellentmondásos, míg a német és a svájci jegybank hagyományosan inkább tapasztalatokra és 
ökölszabályokra építve ér el jobb eredményt az árstabilitás tekintetében. A DSGE hihetetlen- és 
indokolatlan- befolyását mutatja, hogy a Nobel díjas Robert Solow /2010/ szentátusi megghallgatásán is 
épp e modellek uralmát hibáztatja a nagy mellélövések okaként, ami a legutóbbi pénzügyi válságot jelenti. 
16 A magyar szakirodalomban a legélesebben Szentes Tamás/2009/.és Török Ádám/2010/. 
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látjuk azt az áthághatatlan akadályt, ami miatt a tantermekben és a 40 másodperces 
tévéklipekben átütő erejű „tuti tippek” terjedését veszélyesnek és a válság egyik lényeges 
kiváltójának tekintjük. Mi más adhat nagyobb biztonságot, mint a tudatlanságé, a hírhedt 
courage d’ignorance? Ha azt se tudjuk, mit kell kérdeznünk, nyilván könnyű elfogadni az 
egyszerű, egy-ügyű választ, és erre az elektronikus média uralma miatt a fejlett országok 
társadalma a jövőben is vevő lesz.17 A tudás határainak emlegetése korszerűtlen és nem is 
piacképes. 
 
A fentiekben öt területen mutattuk be a világgazdaság átalakulását, majd öt további 
területen mutattunk fel- a teljesség igénye nélkül- olyan folyamatokat, amelyek nem 
kézenfekvők a 2007-2009.évi válság elemzésében, s amiket ezért taposóaknáknak 
neveztünk. Más szóval: a válság elmúltával ezek a tényezők továbbra is hatnak. A 
pénzpiacokon már is látható, hogy visszatért a növekményi érdekeltség, a strukturált 
termékek forgamazása, a szolid biztosítékokat nélkülöző kihelyezések gyakorlata, és a 
jórészt még meg sem született játékszabályok kijátszása „pénzügyi innováció” néven. Ha 
pedig az „elmélet köszöni, jól van”, akkor egy történelmi tudat néküli, ámde a valóság 
iránt kevéssé érzékeny elemzői kör kezében lesz a jövőben is a társadalom jó részének 
gazdagsága. Velük kapcsolatban nyilván igaz lesz Fama/1970/ régi kiszólása, mely 
szerint a hatékony piacon a majom sem ér el rosszabb eredményeket, mint a pénzügyi 
befektető. Vagyis az utóbbiak önérdeke hozná csak létre a bonyolult pénzügyi 
intézményeket. Igaz persze csak akkor, ha a Fama feltételezte piaci rendszer valah is 
létezett volna, létezne, vagy létezhetne,, amit a szerző- kolmoly elméleti közgazdaként - 
„természetesen” sosem állított. 
 
 
 
 
       Ismét egy klasszikus konjunkturális visszaesés?  
 
Az eddigiekben azt igyekeztünk kiemelni, amiben a 2007-2009.évi folyamatok eltértek a 
korábbiaktól. Ugyanakkor- különösen az 1997-99.évi válsággal egybevetve- lehetetlen 
nem kitérnünk arra, hogy a mostani válság sokkal inkább tankönyvszerű volt, mind az 
okokat, mind a lefolyást, mind pedig a következményeket tekintve, mint a megelőző 
kelet-ázsiai és latin-amerikai válság volt. A következőkben a teljesség igénye nélkül négy 
mozzanatot emelünk ki, amivel a két válság különbségét modellszerűen szemléltethetjük. 
E vonások ugyanis sokkal inkább a klasszikus válságleírásokat, semmint az 1997-99.évi 
események értelmezésére kifejlesztett harmadik generációs válságmodelleket idézik. 
Vegyük sorra e vonásokat! 
 
1. Az 1997-99.évi válság talán legfontosabb megkülönböztető jegye az volt, hogy a/nem 
a centrumországokban, b/ nem a fundamentumokhoz kötődően alakult ki, c/ fontos eleme 
volt a banki szabályozatlanság és d/ szinte egykettőre, 6-9-12 hó alatt szinte nyomtalanul 

                                                 
17 Más szóval: a mélyebben szántó, komolyabb, igazabb magyarázatokra ezután sem igen lesz vevő a 
választóközönség túlynomó része. Így pedig az „információs aszimmetria” bizony újratermelődik a 
jövőben, újabb és újabb válságokat eredményezve. Lehet, hogy ugyanabba  a folyóba- a közmondás 
ellenében- mégis bele lehet lépni kétszer. 
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elmúlt. Ez a négy jellemző 2007-2009-ben bizonyára nem állt fenn. A pénzügyi válság az 
amerikai és angol jelzálog-hitelezésből indult ki, és végigsöpört a centrumországokon. 
Sőt, a 2008. és 2009.év adatainak ismeretében épp azt emelik ki az elemzők, hogy az un 
feltörekvő piacok, mindenek előtt Kína és India játszotak kiegyenlítő szerepet és 
mérsékelték a világgazdaság egészének visszaesését.  
 
Megoszlanak a vélemények atekintetben, hogy a világggazdaság egészének és főleg az 
amerikai gazdaság számos ágazatának régóta halmozódó egyensúlyhiányai milyen 
mértékben ágyaztak meg a válságnak. Abban azonban minden elemző egyetért, hogy az 
érintett országokban nem egyszerű, véletlenszerű kisiklás történt, hanem a feszültségek 
évek óta halmozódtak, vagyis- ha nem is triviális módon- de voltak fundamentális okai. 
Ezek közül az amerikai költségvetés és fizetési mérleg kiegyensúlyozatlansága és a 
fiskális politika expanzív jellege semmiképp se illeszthető a hatékony piacok 
megnyilvánulásai közé. Az persze vita tárgya volt és maradt, hogy e fundamentumok 
mennyiben tehetők közvetlenül is felőssé a 2007.évben megindult pánikrakciókért. 
 
Más a helyzet a szabályozatlansággal, ami a kelet-ázsiai esetben különösen fontos 
tényező, amennyiben a jelentett és tényleges nemzetgazdasági teljesítmények eltérésének 
egyik fő magyarázója/Lámfalussy, 2008/. Ez nem terjeszthető ki a 2007-2009.évi 
válságra, hiszen abban a valóban szabályozatlan körülmények közt működő fedezeti 
alapok igen jól teljesítettek. A bukott tanulók közt viszont kiemelt szerepet kaptak a 
szabályozott piacokon működők, jelesül a lakossági lakásvásárlást politikai célokból is 
előmozdító intézmények. Kiemelkedő a szabályozási kudarc szerepe az amerikai 
jelzáloghitelezésben/részletesen Győrffy, 2009/, de jól megfigyelhető ez az európai 
példáknál is. Egyfelől az európai bankok a rendkívül jövedelmezőnek- és vég nélkül 
növekvőnek- tetsző amerikai jelzálogpiacon és a strukturált termékek köréből vásároltak 
be és ezen buktak. Másrészt a bukottak jelentős része saját tevékenységi körében is az 
államilag szabályozott területek18 terén működtek. Akár magáncégként- mint a holland 
Fortys-, akár félállami formában, mint a Hypo Real Estate Németországban, vagy a 
Northern Rock Angliában.                            
 
 Ha valami igazán újszerű, akkor a szabályozottság és a szabályozatlanság sajátos 
összjátéka, méghozzá épp a prudenciális előírásokat megtestesítő Glass-Steagall törvény 
kiiktatása után és részben következtében. A pénzközvetítés univerzalizálódása azt 
jelentette, hogy házon belül is párhuzamosan futott a szabályozott és a szabáylozatlan 
tevékenység, az átláthatóság minimuma nélkül. Az olyan sokat idézett esetek, mint a 
Lehman Brothers AAA minősítése 2008 júliusában nem mutat mást, mint hogy sem a 
szabályozók, sem a cégértékelő/minősítő intézetek nem mozogtak stabil talajon. A 
modellek tudományos és objektív jelleget kölcsönöztek azon értékítéleteknek, amelyek 
megalapozottsága a meteorológiai előrejelzésekét, vagy a totó-tippekét sem érhette és így 
nem is érte el. A baj ugyanis- az előadottak miatt- az alapadatokból fakadt, ahol viszoont 
a klasszikus információ-aszimmetria állt fenn: a kibocsátón kívül senki semmiben nem 
lehetett biztos. Az áttétel- leverage- és annak durva megszűnte- deleveraging- ezt csak 
súlyosbította, de nem írta felül, nem maga okozta, sőt ebben még az újdonságérték sem 
erőteljes/Krishnamurthy,A,2010/ 
                                                 
18 Ilyen a lakossági hitelezés, a lakásépítés és a nyugdíjbiztosítás minden tárgyalt  országban. 
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Tehát- ismét tankönyvszerűen- a centrumországokban, fundamentális okokból, 
egymáshoz kapcsolt módon- nem az un fertőzéssel- és a pénzügyi szektorból magából 
kiindulva jött létre a recesszió.  
 
Mindezekből következően a legkevésbé se meglepő, hogy a kilábalás sem ment végbe 6-
9 hnapó alatt, különösen azért, mert a – még taglalandó- válságellenes intézkedések a 
gyenge szereplők kihuláásának megakadályozását célozták. Mivel ezt el is érték, a 
piactisztulás lassú és elégtelen, a fellendülés pedig törékeny. Ez is inkább hagyományos, 
semmint újszerű vonás. 
 
2. A klasszikus válságokra jellmző módon a megrázkódtatás a pénzügyi közvetítő 
rendszerre összpontosult. Kelet-Ázsiában és Latin Amerikában nem a pénzügyi rendszer 
omlott össze, egy-egy bank rendült meg. Az OECD orszzágokban ezzel szemben csak 
többszöri és rendszer-szintű állami beavatkozással volt elkerülhető, hogy a pánikreakció 
a teljes pénzügyi szektor bedőlésére vezessen. Kiemelhetjük, hogy az állami 
mentőcsomagok mellett az állam tartós szerepvállalása, államosítások és 
garanciaválllalások sora volt megfigyelhető. Kivétel számba mennek azok az államok, 
mint a skandinávok, Spanyolország és Magyarország, ahol a bankok túlnyomó részben 
nem állami tőkeinjekcióval élték túl a megrázkódtatást.  
 
Érdemes azt is kiemelnünk, hogy a legsúlyosabb csapás a korábban leggyorsabban 
növekvő- és értelemszerűen a reálszférához legkevésbé kötődő- innovatív 
pénzközvetítőket érte. Ilyenek a befektetési bankok és a biztosítók is. 
 
Bonyolultabb a helyzet a klasszikus banki szférával. Itt egyfelől a hitelezési pánik maga 
is oka volt a reálszféra zsugorodásának. Másfelől viszont a reálszféra visszaesése és 
kedvezőtlen várakozásai közvetlenül is visszafogták a bankok hitelezési hajlandóságát. 
Az állami pénzrek rendszerbe pumpálása19 bizonyára tompította a visszaesést, de 
másfelől nem tudta a bizalomhiányt kiváltani. Az okság láthatólag fordított: amikor 
abizalom helyreállt, a bankok akkor- és nem föltétlen az államilag kijelölt irányokban és 
mértékekben- kezdtek el hitelezni, illetve alakították át korábbi szerződéseiket , az 
ügyfelekkel kétoldalú rendben alkudozva.  
 
Számos nyitott kérdés- és jelentős, technikai és részletismereteket is követelő- ágazati 
irodalom van kibontakozóban a szabályozás elvi és gyakorlati kérdései, az állami 
szerepvállalás és a magánkezdeményezés új egyensúlya ügyében. Ezek áttekintése- akár 
csak töredékesen is- szétfeszítené a jelen összefoglaló műfaját. Ezért csak jelzhetjük, 
hogy a jóformán még be sem vezetett Bázel-2 szabályokat mostanra Bázel-3 szabályok 
váltották föl, nem kis részben az önszabályozás és a Bázel-2t a mikroalapozás okán 
jellemzett prociklikusság ellentmondásainak feloldására törekedve. 
 
3. A beszállító ágazatok multiplikatív összeomlása. A 2007-2009.év kevéssé meglepő 
eseményei közé tartozott, hogy a pénzügyi szektor beteges összehúzódása az általa 
érintett, illetve szolgáltatásaira közvetlen és nagymértékben építő ágazatok még 
                                                 
19 A GDP 1,5-2%-ának megfelelő nagyságrendben. 
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fokozottabbb és erőteljesebb összehúzódását vonta maga után, egészen keynesi módon. 
Nyilvánvalóan építette ez az építőipart- a konjunktúra egészének egyik legfonosabb előre 
mutató és jelző indikátorát. Hasonlóképp érintette a szinte kizárólag hitelből működő 
autóipart és-értékesítést, valamint a háztartások többsége számára halasztható keresletnek 
számító idegenforgalmat is. Az említett iparágaknak további beszállító ágazataik vannak, 
amelyek hasonlóképp reagáltak. Aligha meglepő mindezek miatt, hogy épp a korábban 
legjobban teljesítő munkapiaci országokban- így, Írországban/13,2%/, 
Szlovákiában/14,1%/ és Spanyolországban/19,7%/- volt a legdrámaibb a 
munkanélküliség növekedése. Érdekes, hogy az Egyesült Államok 9,7%-os és Japán 
5,0%-os munkanélküliségi rátája - erőteljes megugrása ellenére is kisebb az EU 
átlagánál/9,7%/, miközben a munkapiaci részvétel arányaaz EU-ban a válság 
mélypontján, 2009-ben is 71,1% maradt, szemben az amerikai 65,4%-kal/japán, az 
életfogytig tartó foglalkoztatás hazája ebben élen járt:a maga 73,9%-ával/.20  
 
4. Végül, de korántsem utolsó sorban a pénzügyeket és a reálszférát egyaránt érintő 
piacvédelem és a nemzeti szintű újraszabályozási törekvések ellenére a globális pénzpiac 
nem esett szét. Ez egyebek mellett azt is jelnti, hogy a megtakarítás-beruházás 
egyensúly/azonosság elvileg és átmenetileg sem állt helyre. Mint Bertraut és 
szerzőtársai/2009/ részletesen igazolják, ennek bekövetkezte – végső fokon az amerikai 
fizetési hiány megszűntetése vagy lényeges leapasztása- a világgazdaság egészében lefelé 
menő spirál-folyamatokat váltott volna ki. Mindebből következően szó sincs 
arról/Drahokoupil,2010/ hogy az egész kifelé forduló fejlesztési stratégia 
megkérdőjeleződött volna.                  
 
Az persze igaz, hogy nyitott gazdaságra a külpiaci folyamatok jobban, hatnak, ezért – 
átmenetileg- 2009-ben a legjobban a leginkább zárt gazdaságok teljesítettek, Európában 
például Macedónia. Ebből azonban nem következik, hogy tartósan és modellszinten 
érdemes lenne visszatérni az elzárkózáshoz, vagy akár az, hogy ennek a lehetősége akár 
csak átmenetileg is komolyan fennállna bármely jelentős gazdaság 
számára/Mishkin,2009/. Mindebből az következik, hogy a korábbiakban megfigyeltekhez 
hasonlóan a válság csak átmenetileg jár/t/ a nemzetközi kereskedelem és a nemzetközi 
hitelezés összezsugorodásával. Hosszabb távon- sőt már rövid távon is- a korábbi trendek 
visszatérésére lehet számítani. Azaz továbbra is a reálgazdasági és a pénzügyi 
globalizáció lesz a fejlődés és a növekedés fő motorja szerte a világon. Ezt úgy is 
mondhatjuk, hogy a jó tankönyveket azért nem kell kidobnunk.   
 
Ebben a fejezetben kimutattuk, mi az a négy alapvető vonás, ami a 2007-2009.évi 
fejleményeket sokkal inkább a konjunkturaelmélet kalsszikus leírásaihoz, semmint az 
1973., az 1979., vagy épp az 1997-99.évi válságokkal rokonítja. Ebbőlk az áttekintésből 
következik, hogy a történelmi közelítés a legelvontabb szinten- ha tetszik az analitikai 
közgazdaságtanban- sem pótolható. Ugyanis ez alapozza meg a választ arra a kérdésre, 
hogy van-e az elmélet által korábban nem taglalt talány, vagy pedig a korábbi 
eszköztárral értelmezhető az adott esemény.                                                          
 

                                                 
20 ECB: Statistics Pocket Book, June,2010.Frankfurt/M., 44.o, valamint 7. és  8.o. 
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Ez egyben az elmélet igazolható vagy cáfolható voltát biztosító- és az öncélú újítások és a 
történelem- az előzmények- nélküli elméletet jellemző újrafelfedezéseket elkerülő- 
egyetlen biztos útnak tetszik. Az pedig, hogy az adott területen a mérhetőség fontos-e, 
vagy elhanyagolható- mint amilyen az újabb, a hosszú távú fejlődést értelmező 
közgazdasági elemzésekben kiemelt helyen taglalt becsületesség, a megbízhatóság, a 
minőség, az innovativitás, az együttműködési hajlam és képesség terén, hogy csak a 
vállalatgazdaságtanban is már régóta alkalmazott kategóriákat idézzük- az az egyedi 
mérlegelés és a kontextus függvénye. Márpedig ha ez így van- és az elmúlt évek 
nemzetközi szakirodalmában egyre inkább így volt már a válság előtt is - akkor 
egyszerűen lehetetlen „az egyetlen helyes módszertan” igényét elvileg is fölvetni, még 
kevésbé pedig a tudományosság egyetlen -vagy akár csak fő - kritériumává megtenni. 
 
         A gazdaságpolitika válaszai és tanulási útja 
 
E kötetet igénylő témáról is csak néhány, tézis-szerű gondolatot fogalmazunk meg az 
összkép kibontása céljából. Témánk ugyanis nem az egyes országok konkrét 
megoldásainak összehasonlító elemzése, ami a hírportálokon és a napi sajtóban, valamint 
az egyetemek és intézmények working paper-jeinek szintjén a maga természetes 
medrében és vég nélkül folyik. Most csupán négy mozzanatot emelünk ki, ami az 
elméleti általánosítás- az összkép felvázolása- szempontjából perdöntő lehet. 
Tárgyalásunk szintje nem a konkrét szabályozás, hanem a tankönyv szintű, elméleti 
általánosítás és modellképzés. 
 
a/ A neoklasszikus fő áram uralmát tekintve- ami nemcsak a tanszékekre, de az 
intézmények elemző részlegeire és a tanácsadásra, valamint a bankokra is kiterjedt- 
némileg meglepő, hogy a kormányzatok szerte a világon az ezzel élesen szembenálló 
paradigmát követve, vagyis keynesi módon reagáltak. Ez ösztönös reakció volt, 
ideológiai alátámasztására legföljebb utólag és részlegesen került sor. Az elméletből 
pedig lényegében csak azok szólaltak meg a nyilvánosság előtt, akik korábban nem 
főáramú- mindenekelőtt az intézményi és az osztrák iskola képviselőiként- a megtűrtek 
közé sorolódtak/a mindíg önkényes akadémiai rangsorokban/21. 
 
Mint közismert, Keynes maga is a pénzügyminisztériumi „számüzetése” idején előbb 
gyakorolta, majd utóbb híres alapművében az általános elmélet szinjére emelte a 
válságellenes politikát. Keynes közgazdaságtana ezért definíciószerűen és eleve a válság 
gazdaságtana. Nem meglepő, ha újrafölfedezik, illetve ösztönösen alkalmazzák, hiszen 
eredetileg is eképp jött létre. És persze az sem kétséges, hogy a 70-es évtized végéig 
mind a tanszékeken, mind a gazdaságpolitikai jó modorban meghatározó kenyesianizmus 
búvópatakként- és a Samuelson alkotta neoklasszikus szintézis meghatározó részeként22- 
folytonosan jelen volt és maradt a döntéshozók gondolatvilágában.  
                                                 
21 Közismert, hogy például az impakt faktort vagy a Hirsch indexet, no meg az idézettséget sem 
finanszírozási célokra találták ki, még kevésbé a tudományterületek egybevetésére és versenyeztetésére. 
Ennek ellenére a gyakorlatban számos országban és intézményben  e célokra használják, mi több a valóban 
önkényes egyetemi és folyóirat-rangsorok alapján előmenetelt illetve ösztöndíjakat/tandíjakat szabnak meg, 
és ma már korántsem csak az angolszász világban. 
22 Ezt különösen is kiemeli- és részleteiben bemutatja Mátyás Antal/1991/ akadémiai székfoglalója, majd 
két évtized múltán  Móczár József/2010/ Samuelson életművét és hatását áttekintő kitűnő írása. Igaz, a 
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Mindazonáltal a világ nagyot változott azóta, hogy Keynes elméletét megalkotta. Mint 
egyik utolsó élő tanítványa, Axel Leijonhoufvoud/2009/ kifejti, leginkább a pénz és a 
pénzpiac működési mechanizmusa alakult át alapvetően, ami az eredeti fölismerések 
változatlan alkalmazását kockázatossá teszi. A magyar gazdaság feltételeire értelmezve 
Erdős Tibor/2010,264.o/- aki nem kimondottan monetarista szellemű szerző- jut arra a 
felismerésre, hogy a visszaesésre a deficit szándékos növelésével reagálni káros és 
főképp eredménytelen is lenne, még ha arra a nemzetközi föltételek lehetőséget is 
adnának.  
 
A sok tekintetben reflex-szerű kormányzati rakciókat megjelenítve         az államadósság 
szintje és GDP-hez viszonyított aránya szerte a világon ijesztő méretben és korábban nem 
tapasztalt ütemben, rövid idő alatt megnőtt23. Eközben a kilábalás lassú és elégtelen, mert 
az ebből vezető kiút- az Európai Központi Bank által régóta szorgalmazott exit strategy- 
töredékes, részleges és a piacok értékítélete szerint nem meggyőző. Épp ez a körülmény 
magyarázza azt, hogy a világgazdaság- sőt az euró-övezet egésze- szempontjából 
elhanyagolható méretű görög gazdaság éppen soron lévő mellékönyvelési botránya 
miképp uralhatta 2010 első felében a globális pénzpiacokat és a G 20 gazdaságpolitikai 
találkozóit egyaránt. Vagyis nem arról van szó, hogy Görögország - állampolgárain 
kívül- bárkinek is oly fontos lenne, hanem arról, hogy az általános és teljes 
bizalomvesztés idején a görög statisztikai jelentés volt az a jelentéktelen mozzanat, ami a 
bonyolult rendszereknél megfigyelt módon aránytalanul nagy kilengéseket válthat ki a 
rendszeregész teljesen más részében és váratlan, előre láthatatlan módon is24.  
 
Rövidre fogva: az államadósság nemcsak azért vált fontos- a deficitnél is fontosabb- 
mutatóvá a közpénzügyek elméletében és gyakorlatában, mert emlékezete van. Hanem 
azért is, mert az államadósság mérete és dinamikája előre jelző mutatóként vázolja a 
kormányzat jövőbeli mozgásterét is. Ez bizony egyáltalán nem /neo/keynesianus 
felismerés, hisz abban a pénzügyi mutatók- közte az államadósság- csak egy a számos 
nominális változó közül, aminek alakulása sok-sok szempont érvényesülésétől és 
mérlegelésétől függően kedvező vagy kedvezőtlen, súlyos vagy kevésbé lényeges. Ami 
Reinhart és Rogoff/2009/ művében gazdaságtörténeti tanulság volt, az mára a 
gazdaságpolitika kényszerzubbonyává vált. Tetszik- nem tetszik, ezzel számolni kell, s 
míg e téren nincs megnyugtató- azaz hitelesen vázolható jövőbeli pályát megrajzoló- 
makrogazdasági program, addig a piacok nemigen hitelezik az adott országokat. És ez is 
újdonság: immár nemcsak az állami- a közadósság- hanem a magánadósság is számít.  
 
Bizonyos fokig ez is a tankönyvszerű felismerések sorába kerülhetne, ha az olvasó a régi- 
és nem az évtizedünkbeli- tankönyvekre gondol. Mert valóban igaz, hogy – békeidőben- 
                                                                                                                                                 
hithű  cambridge-iek számára ez csak afféle „fattyú keynesianizmus”/bastrard Keynesianism/, azaz 
elfajulás, hisz Keynes és követői, mint Káldor nem voltak hívei a formalizálásnak. 
23 Az EU Bizottság számításai szerint a közösségi szinten mintegy 20 százalékponttal nőtt és még 2011-ben 
se csökken  az adósság, egyes esetekben- mint Írország- közel négyszeresére, egészében semmissé téve  a 
megelőző negyedszázad konszolidációs erőfeszítéseit.DG EcFin: European Economy News, 2010 
július.,11.o. 
24 Vita tárgya, hogy a pénzügyi rendszerre értelmesen alékalmazható-e E.Lorenz és I.Prigogine kidolgozta 
pillangó effektus. 
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a magánadósságok épp olyan fontosak, sőt fontosabbak, mint a köz adóssága. Ha csak a 
latin-amerikai és a mostani balti és balkáni hitelválságra gondolunk, szembeötlő, hogy a 
feleőtlen magánszektorbeli magatartás bizony felülírhatja és felül is írja a kormányzat 
fegyelmezett politikáját. A balti kormányok, de a délkelet-európaiak és újabban a 
normális politikát folytató latin-amerikaiak25 esetében is nem az állami osztogatás áll/t/ a 
pénzügyi megrázkódtatás hátterében.  
 
b/ Állandósult az erkölcsi kockázat. Minden közgazdász egyetért abban, hogy rossz és 
kerülendő az a – sokszor és sokhelyütt megfigyelt - gyakorlat, amikor a jó pénzt a rossz 
után vetik. Vagyis a már elszenvedett veszteségekre hivatkozva újabb veszteségeket 
finanszíroznak/ld MÁV,BKV/. Ez önmagában is aggályos, de még inkább akkor- ha a 
fenti példákhoz hasonlóan- esély sincs a korábbi veszteségeket kiváltó, általában 
szerkezeti és intézményi jellegű torzulások és hiányosságok kiküszöbölésére. Ezt hívja a 
szakirodalom erkölcsi kockázatnak/moral hazard/, mert mikroökonómiai értelemben 
eképp ösztönzés jön létre a hibás és káros gyakorlat továbbfolytatására. A támogatást 
megkapó egységnél látszólag minden mehet a régi kerékvágásban, a támogatást nyújtó 
pedig hajlik annak belátására, hogy az adott területen jobb teljesítmény nem várható. 
Mivel „társadalmilag szükséges”, ezért a jövedelmhiányt, sőt a tőkefölélést is bocsánatos 
bűnnek tekintik. Modell szinten- az adólázadást, az államcsődöt és a kormány külföldi 
gondnokság alá helyezését nem számítva- az adósságfeltornyozó gyakorlat akár az idők 
végezetéig is folyhat. Már akkor, ha van, aki állja a számlát. 
 
A válság/ok/ lehetséges hasznai a közgazdászok kedves témái. Drazen és Grilli/1993/ 
cikke óta - ami egyébkét akkoriban a mi térségünkben több évtizedes bölcsességnek 
számító felismerést formalizált- azt szokás hinni/állítani, hogy a rossz helyzet kedvez/het/ 
a jó politika elindításának. Igaz, az új politikai gazdaságtani irodalomban vitatott, hogy a 
vesztesek kárpótlását lehetővé tevő többletjövedelem híján mitől is marad fenn ez a „jó 
kormányzás”, és az empirikus elemzések tapasztalata semmilyen irányba nem mutat a 
fenntarthatóság tekintetében.  
 
Ez a dilemma egész kézzel foghatóvá vált a mostani válság elmúltával. Egyfelől megvolt 
a régi begyöpösödött struktúrákat megbontó külső sokk. Másfelől viszont- az irodalom 
szkeptikusabb részét igazolva- a közkiadások ösztönösen a leghangosabban kiabáló, nem 
pedig a legnagyobb megtérülést biztosító területek felé áramlottak. Szélsőségesen rossz 
példa a német tragacsprémium, ami kifejezetten környezetkárosító és egyértelműen 
versenyképességi gondokkal küzdő területet támogatott meg közvetlenül, a szerkezeti és 
fenntarthatósági szempontok ellenében.  
 
Ha egy terület túlélte a válságot, s támogatáshoz jutott, mi se természetesebb, mint hogy 
az beépüljön az ágazat/cég gazdálkodási rendjébe. Az EU közös agrárpolitikája az 
érdeklődők számára végtelen példatárként szolgálhat arra, hogy normál közgazdasági 
értelemben megfontolás tárgyává se tehető igények miképp vállnak a tagállami, majd a 

                                                 
25 Nem számítva tehát a gazdasági józan ésszel  nyíltan szakító kubai, venezuelai és bolíviai 
kísérletezéseket, amelyek rednre sajátos járadék-jövedelemre építenek a rendszeres és normális 
bevételekkel szemben. Kuba esetében e járadékok elapadni látszanak, így a rezsim élettartama sem lehet 
nagyon hosszú. 
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közösségi politika szerves részévé. Az EU válságellenes fellépései- jórészt a tagállamok 
lépéseit keretbe foglalva- eredendően ebbe az irányba mutatnak. 
 
Könnyű pedig belátni azt, hogy ha az állami beavatkozás célja és eredménye az 
elüszkösödött részek életben tartása, akkor az annak eltávolítását föltételező gyógyulás 
esélye erőteljesen csökken. Hiszen újabb és újabb fájdalomcsillapításra kerül sor, míg a 
bajok gyökerét nem kezelik, a politikai célszerűségre hivatkozva. Ez a 
közgazdaságtanban kontraszelekcióként ismert mechanizmus, ami a piacgazdasági elvek 
hangoztatása közepette is azokkal épp ellentétes eredményeket hozhat és hoz is.  
 
c/ Az állam ott van minden kilométerkőnél. Ez a megállapítás több szinten és több 
értelemben is igazolható. Mindenek előtt igen fontos különbség- főleg az 1929-33-as 
válsággal szemben- az, hogy Európa-szerte az állami újraelosztás a teljes jövedelem 40 és 
50%-a között tartósult, míg akkoriban ennek a felét ha elérte. Ebből adódóan a 
gazdaságban és a társadalomban is jelentős az un. automatikus stabilizátorok szerepe. 
Nyugdíjat példaául nem a konjunktúra-ciklus vagy a jövedelmezőség alakulása szerint 
fizetnek. Ez önmagában az európai országok GDP-jének 9-17%-a. Aztán nem marad el 
ettől az állami és önkormányzati foglalkoztatás, ahol a helyzet hasonló. Számos 
országban- Franciaországtól Olaszországig- jelentős az állam vállalkozói vagyona- és a 
közvetlenül vagy közvetve államilag vezérelt pénzintézetek száma. Ehhez társul az 
egészségügyi és oktatási, valamint szociális szolgáltatók magas aránya. Az állami 
szerepvállalás ugyanis az elmúlt két évtizedben már nem csökkent, s a válság alatt még 
nőtt is az OECD országokban, immár az angolszász modellt követők körében is. 
 
Ez a helyzet egyfelől azt jelenti, hogy a piaci kilengések közvetlen társadalmi, 
foglalkoztatási és gazdasági hatása mérséklődött. Ugyanez a másik oldalról azt jelenti, 
hogy a e társadalmak jelentősen érzéketlenebbekké váltak a gazdasági kényszerekre és az 
ösztönzőkre is. Az euró-szklerózis nem teljesen kiürült fogalom. 
 
Minél nagyobb az esélye- és minél több példát látunk arra- hogy az állam vállalkozói és 
társadalomszervezői feladatokat tartós jelleggel magára vállal, annál nagyobb az 
intervencionizmus legalaposabban Ludwig von Mises/1929/ fölvázolta veszélye. Ez 
pedig a szándékoktól és ideológiától függetlenül vezet a vállalkozói tevékenység 
lényegéhez tartozó magán-kockázatok fokozatos társadalmasításához, amit 
szocializmusként ismerünk/elméletileg és történetileg/. Amikor a „mérgező aktívák” 
tartósan a köz tulajdonában maradnak, amikor a köz tartósan bankokat működtet és 
foglalkoztat, termel és kereskedik, piacot véd és teremt, az a piacvezérelte gazdasági 
modellek mindegyikének végórájával egyenértékű.  
 
E veszélyt érzékeli az un Volcker kezdeményezés, ami gátat próbál szabni a 
pénzintézetek mértéktelen növekedésének. Hiszen tudjuk- Walter Euckentől/1940/- hogy 
a magára hagyott piacgazdaság oligopol- majd monopolszerveződésre hajlik, ami részint 
a hatékonyságra, részint a szabadságra, utóbb magára az emberi életre is veszélyessé 
válik/a totális rendszerek formájában/. Napjainkban a 30-as évekhez hasonlóan valós 
veszéllyé vált, hogy a válság után életben maradt intézmények vagy eleve túl nagyok, 
vagy egyéb szempontból „túl fontosak” ahhoz, hogy a kormány ne támogassa őket. És 
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épp ez a veszély az, ami miatt a német közgazdászok mindegyike a versenypolitkát, a 
piacépítést, a közjó és a demokratikus ellenőrzés alapján álló szabályozást a civilizált 
piacgazdaság elengedhetetlen alkotórészének tekintette. E kérdésekről manapság alig esik 
szó, vagy- mint Volcker esetében- az újrafölfedezés keretében csupán.  
 
d/ Fennmaradt a nyitott gazdasági világrend. Ennek alapja- az 1929-44 évek tanulságait 
is hasznosítva- a folytonos kormányközi egyeztetés, immár leginkább a G 20 és részben a 
G 7 keretében, az IMF és a WTO adta keretek hasznosításával., Ha az ember a 
közszereplők- például Sarkozy elnök- megnyilatkozásait hallgatja, kifejezetten 
elismeréssel gondolhat a kormányzati bürokráciáknak a nemzetközi együttműködés 
sokoldalú rendjének megőrzését biztosító tevékenységére. Igen fontos, hogy a folytonos 
egyeztetés átmenetileg se szakadt meg, és így az egyoldalú lépések eszkalációja elmaradt. 
Emiatt a világ kereskedelme és pénzforgalma hamarabb képes visszatérni a normál 
kerékvágásba.  
 
Ugyanakkor nem lehéz átlátni, hogy a Kereskedelmi Világszervezetben összeomlott 
kereskedelmi tárgyalások/Scott- Wilkinson,2010/ amelyeknek valójában már egyre 
kevesebb közük lenne az árukereskedelemhez, és egyre inkább a piacgazdasági normák 
egyfajta globalizálását jelentenlék/főleg a szellemi termékek jogvédelmében, a 
befektetési szabályokban, a versenyszabályokban és persze az állami támogatások terén/. 
Fontos szem előtt tartani, hogy az igazi nagy lelassulás- a föntebb sorolt szingapúri 
föladatok feladása- már 2004-ben elindult és a 2007.évi hongkongi miniszteri fordulóban 
egyértelművé vált. Vagyis: nem a válság váltotta ki a régi vágású piacvédelmet, hanem 
az utóbbi ágyazott meg a válság alatt kiterjedten- bár inkább csak suba alatt- alkalmazott 
megszorításoknak és piacvédelemnek.  
 
Így tehát érdemi kettősséggel zárunk: egyfelől értékeljük, hogy nem került a 
világgazdaság elzárkózási spirálba, másfelől viszont kézzel foghatóvá vált a további- 
szükséges- liberalizáció erőteljes korlátozottsága, méghozzá a fejlett országokon belüli 
fordulat által megerősítve..  
 
Ebben a részben azt a négy rendszer-formáló elemet összegeztük, amiben a válságkezelés 
gyakorlata az elméleti általánosítás és elemzés tárgyává tehető. A leíró részt követi a 
normatív, amikor arra keressük a választ, hogy miképp lehet a jelen helybenjárást 
meghaladni, miképp lehetne az elmélet és a gazdaságpolitika számára az eddigieknél jobb 
kimeneteket biztosító megoldásokra jutni. 
 
        Merre van az előre?  
 
Az előadottak szerint a helyzet ellentmondásos, de nem reménytelen. A gyakorlatban 
ugyanis- mint várható volt- a kedvezőtlen irányzatok mellett a tanulás jelei is 
kimutathatók. A hagyományos kérdések mellett úgy tűnik, a döntéshozóknak maradt tere- 
s ha úgy kívánják, lehet szellemi muníciója is- a jobb eredményeket hozó, a botladozások 
tanulságaira építkező megoldásoknak. Ismét hangsúlyozzuk, tárgyalásunk csak az 
elméleti kereteket, nem az egyes országokban és a globális szabályozó 
szervezetekben/egyezményekben kialakítandó konkrét megoldásokat veszi célba. 
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Utóbbiak kialakítása és becikkelyezése részint a gyakorlati szakemberek, az érdekeltek/pl 
betétesek képviselői, pénzügyi felügyeletek, sajtó/ képviselőinek bevonását, részint a 
reményeink szerint kialakuló, részben a jelen elemzéssel is kimunkálandó újszerű 
elméleti keret figyelembe vételét föltételezi majd a jövőben.  
 
a/ A fenntartható politikák felé. Korábbi elemzésünkkel/Csaba,2010/ azt véltük igazolni, 
hogy a válságkezelés nem folytatható tovább. Gyakorlatilag azért nem mert a pénzpiacok 
nem finanszíroznak bármit és bármeddig26, holott két évtzeden át ez volt a helyzet. 
Elméletileg azért nem, mert az ódivatú válságenyhítő intézkedések csak elfödték a bajt, a 
megoldást sokszor nem alapozták meg. Külön is visszautalunk az erkölcsi kockázatról 
föntebb kifejtettekre, és a korábbi időszakból ismert szerkezeti nehézségek 
fennmaradására, az innovációtól a foglalkoztatásig terjedő körben. 
 
Mindebből követően egyáltalán nem csak a környezetvédelemben, hanem a pénzügyi és a 
társadalmi közpolitikák teljes körében vissza kell térni a fenntartható megoldásokhoz. Ez- 
mint a szabályalapú költségvetés, vagy az inflációkövető monetáris politika- alapot adhat 
arra, hogy a piaci szereplők bizalma- a kiszámíthatóságot tapasztalva- visszatérjen. Ettől 
kezdve egy sor kényszerintézkedés megszűnhet, és a normalitás világa visszatérhet. 
 
b/ A szabályozó állam veszélye. Kézenfekvő, hogy ha a pénzügyi válság okai közt a 
szabályozatlanság- elvi és gyakorlati- kultuszát láttuk, akkor a szabályozásnak a 
korábbiaknál nagyobb szerepet kell szánni. Ez- mint ismeretes- nem jelent föltétlen 
nagyobb államot, mert szabályozni sokhelyütt a szereplők jobban tudnak az 
államnál/történelmi példa a lex mercatoria/. Másfelől a szabályozás minősége a lényeg. 
Ez pedig közismerten gyakorta fordítottan arányos a kibocsátott rendelkezések és 
előírások számával. 
 
Mindezek miattt aggodalommal figyeljük a G 20 és az EU csúcstalálkozóiról érkező 
rendszeres sürgetéseket, amelyek az élet minden területén a rendészeti/rendvédelmi 
szempontok és a fegyelmezés útján próbálnak megoldásokat találni. Ezért az erőteljesebb 
szabályozás eszméjének a hathatós szabályozás és betartott játékszabályok kettősének 
kellene átadnia a helyét.  
 
c/Az átláthatóság kérdése. Nincs olyan elemzés, amiben a pénzügyek és a tulajdonosi 
viszonyok terén meg ne fogalmazódnak az átláthatóság igénye. Hiszen- mint láttuk- az 
1997-99.évi válságban az állam-bank-vállalat összefonódásban, a 2007-2009.évi 
válságban pedig a befektetési bank- cégértékelők, a tőkepiaci vevők és eladók széles köre 
közt állt fenn az információs aszimmetria27. Nem teljesen véletlen, hogy a piacgazdaság 
régi kritikusa, Joseph E.Stiglitz/2002/ épp az egyensúlyi közelítést elméletileg is 
tökéletesen irrelevánssá tevő, a gyakorlatot átható informcációs aszimmetriák témájábam 
végzett kutatásaiért kapta a Nobel díjat. Hisz épp ez az a terület, ahol a szabályozás, az 
ellenérdekű felek közti érdekkiegyenlítés, az erős mikroösztönzők és gyenge nem 
gazdasági gátlások szempontjai a legkézelfoghatóbban mutatják, hogy a pusztán 

                                                 
26 Azótas ezt igazolta a görög válság és az erre adott reakciók sora. 
27 Ezt az áttételek, a származékos ügyletek és  a pénzügyi újítások- főképp a strukturált termékek- 
elterjedése nem okozta, de kétségkívül kiélezte. Utóbbiak elemzése külön cikket igényel. 
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öntörvényeit és a szereplők magánérdekét követő piac nemhogy az egyensúly felé 
tendálna, hanem nagy és növekvő kilengésekkel halad saját maga felszámolása 
irányába28.  
 
Nos az átláthatóság, ami az érdekösszefonódásokon alapuló bennfentes ügyletkötés 
legfőbb ellenszere, nyilván azok közé az értékek közé tartozik, amit ugyan mindenki 
hirdet, de senki sem követ önszántából. Ahogy mondjuk a verseny vagy a visszafogott 
árazás inkbb a többiek, mint magunk terepén szorgalmazható, úgy az átláthatósággal 
kapcsolatban is jelntős ellenérdekek érvényesülnek. Hisz mindnyájan szeretünk 
belepillantani társaink kártyájába, főleg akkor és addig, amikor ők nem láthatják a mi 
lapjainkat. 
 
Egyfelől mind a kormányzat, mind az egyes magáncégek tekintetében jogos az az igény, 
hogy ha nem is tökéletesen, de megfelelően informált félként léphessünk velük 
kapcsolatba, akár adózó, akár szolgáltatás- vagy termékfölhasználó minőségben/a 
bonyolultabbakról most nem szólva/. Másfelől már a római joból ismert- és okkal ismert- 
fogalom az üzleti- és az államtitok, valamint a munkaadóhoz való lojalitás, az 
összeférhetetlenség, és sok más a valós idejű információ korlátlan áramlását nehezítő 
mozzanat.  
 
Ezért jogos igény – a betegtájékoztatótól a befektetési tájékoztatón át a zárszámadásig- 
hogy a felhasználó megalapozott döntéseket tudjon hozni az életét és jólétét érintő 
kérdésekben. Másfelől viszont naivitás lenne azt elvárni, hogy az információ 
létrehozásában behozhatalan előnnyel bíró- és többnyire közvetlenül érdekelt- felek 
szempontjai nem fognak érvényre jutni a jövőben. 
 
Eképp a megoldás iránya- mint a nyílt társadalmakban annyi más esetben- az ellenérdekű 
szempontok egyensúlyát a közérdek szerint létrehozó kiegyenlítő eljárások és 
intézmények megerősítése lehet. Például a céghitelesítő intézetek vezetőinek személyes 
felelősségét az USA-ban már 2001-ben kimondta az Oxley-Sarabanes törvény, ámde 
alkalmazására csak a legutóbbi válság rengéseinek hatására került sor. Emellett az 
információ kialakításának rendje, tartalma, közzétételének módja tekintetében lehet 
érdemes általános és kikényszeríthető szabályokkal kereteket szabni a részleteiben 
nyilván előre láthatatlan eseményeknek.  
 
d/ A piactisztítás alapelve. A válságkezelés föntebb adott részleges bemutatása során 
vissza-visszatérően felmerült az a gondolat, hogy a gazdaságpolitikai gyakorlatot 
semmilyen elv nem vezette, ezzel szemben az egyes részérdekek közvetlen kiszolgálása 
gyakorta megfigyelhető volt. A lgnagyobb felháborodást nyilván a pénzintézetek 
váltották ki, ahol az állami mentőövekből vezetői juttatásokat fizettek, nem is szerény 
mértékben Angliában/Royal Bank of Scotland/ és az Egyesült Államokban/AIG, Merryl 
Lynch/ is.  
 

                                                 
28 Aligha véletlen, hogy az elv alkalmazásából kimondottan radikális gazdaságpolitikai javaslatok adódtak, 
legutóbb in/Griffith-Jones- Ocampo-Stiglitz,szerk.,2010/. 
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A jobb kimenetekhez talán érdemes visszaidézni az ordoliberális fölfogásból jól ismert 
alapelvet, ami a fentebb leírt gyakorlat ellenkezőjét tartja célravezetőnek. Vagyis: 
egyfelől kerülni érdemes a pusztán egy-egy szereplő relatv helyzetének bebiztosítását 
célzó lépéseket. Ha ilyen történt- nem is kevés- akkor ennek visszametszése a jövő útja. 
Másfelől az állami szerepvállalást csakis szigorú rendszerszemléletben érdemes 
kialakítani, azaz a „mellékhatások” sorát is számba kell venni, s lehetőleg a 
részintézkedéseket egybe kell hangolni. Ez demokratikus, koalíciós kormányzás mellett 
nem kézenfekvő, nem önmagától megoldódó, hanem felelős és a napi befolyásoktól óvott 
technokráciát igénylő föladat. A közhatalom beavatkozása ekkor a közérdekre, nem pedig 
egyes részcélok elérésére kell, hogy irányuljon. Rendre azt a kérdést érdemes föltenni- s 
ebben minden iskola egyetért- hogy mi az amit senki más nem tud ellátni, mert vélhetőleg 
az lesz az igazi közfunkció. Ezzel szemben például édességek forgalmazása vagy 
hitelszerződések feltételeinek központosított átszabása nem elengedhetetlen és többnyire 
nem is hasznos. 
 
Az előadottaknak az a vezérelve, hogy a gazdasági összfolyamat alapvető rendező elve a 
tisztességes verseny, végeredménye ezért épp oly kevéssé kalibrálható előzetesen, mint a 
lóversenyé, már amennyiben a szabad társadalom és a jólét növelése axiomatikusan a 
célok rendjének élére kerül. Ekkor pedig egy sor országban szükség lesz a rögtönzött, 
tűzoló jellegű, és pusztán jövedelemátcsoportosító célú megoldások – köztük a 
bankállamosítások és az ágazati, cégre szabott juttatások- visszagöngyölésére, s 
szándékolatlan következményeinek piackonform leküzdésére is.    
 
         Epilógus az elméletről   
 
Az összkép felvázolása után eljött az ideje, hogy válaszoljunk az elemzésünk címében 
föltett általánosító kérdésre. Áttekintésünkben bemutattuk, hogy miképp halmozódott fel 
az „aranykorban” az a számos taposóakna, aminek felrobbanása a 2007-2009.évi 
kisikláshoz vezetett. Bemutattuk, hogy 1997-1999-től eltérően most erőteljesebben 
érvényesült a konjunktúra-ciklusok hagyományos elméletéből ismert számos 
szabályosság, beleértve a centrum országok és a pénzügyi közvetítő rendszer kiemelt 
szerepét és az ismert csatornákon érvényesülő, önerősítő láncreakciókat. Ehhez most a 
harmadik generációs válságmodellekben is kiemelt szerepet kapó várakozások inkább 
kiegészítő, semmint meghatározó jelleggel járultak hozzá. 
 
A gazdaságpolitikai válaszokat tekintve két ellentétes eredményre jutottunk. A közvetlen 
válságkezelő intézkedések nem jártak tartós eredménnyel, mi több, bizonyára rendszer 
jelleggel folytathatatlanok már rövid távon is. Ugyanakkor a fejlett országok 
kormányzatai sok tekintetben tanulékonynak bizonyultak. A megváltozott állami 
szerepvállalás részint szándékolatlanul, részint viszont tudatosan a visszaesés 
következményeinek mérséklését érte el. 
 
A visszaesés elmúltával a kiút keresése és az ezzel együtt járó normatív fölvetések 
megfontolása kerültek a napirendre. Megállapítottuk, hogy miközben a közgazdaságtan 
fő áramának egyes népszerű tételei megbuktak, a tudományszak egésze kellően sokszálú 
maradt azért ahhoz, hogy legyen még a tarsolyában használható ismeret. Ebből adódóan 
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nem osztjuk az elmélet és a helyzet egészének kilátástalanságát és kiúttalanságát sugalló 
szélsőséges vélekedéseket. 
 
Továbbra is annak a nagyszámú, jó nevű szerzőnek a véleményét osztjuk, akik szerint a 
közgazdaságtan egésze, különösen azonban az Arrow és Samuelson megalkotta 
neoklasszikus szintézis, és még ennél is sokkal inkább a közgazdaságtan graduális és 
posztgraduális szintű oktatása alapvető és átfogó megújulásra szorul. Ennek azonban 
csak kisebb részben mozgató rugója a 2007-2009.évi válságban fölhalmozódott, részben 
új ismeretanyag. Nagyobbrészt olyan- episztemológiai, módszertani, erkölcsi és 
tapasztalati- tényezők indokolják ezt, amelyek érvénye messze túlmutat egyetlen konkrét 
gazdaságtörténeti szakaszból leszűrhető tanulságok körén.              
 
Ha a meglévő ismeretanyag segít is a legújabb események rendszerezett értelmezésében, 
azt azért láthatólag mégsem mondhatjuk, hogy „az Elmélet”- értve ezen a főáramú, 
formalizált neoklasszikus szintézist- „köszöni, jól van”. Az eseményeket ugyanis nem a 
neoklasszikus szintézis mentén lehetett értelmezni, hanem a vele versenyviszonyban álló 
paradigmák- mindenek előtt az osztrák iskola és az intézményi gazdaságtan nyomában. A 
gyakorlatban pedig a neoklasszikus szintézisbe épült, keynesi gyógymóddal kezelt beteg, 
ha meg nem is halt, láthatólag nem ettől gyógyult meg29, inkább az életereje tért vissza. 
Tartós felépüléséhez épp az osztrák iskola által központinak minősített mozzanatok- így 
az egyéni kezdeményezés, a nem mérhető teljesítménymutatók, a megújulást megalapozó 
társadalmi környezet-lesznek meghatározóak. 
 
A legutóbbi válság rámutatott arra, hogy a tudományszakunkat is jellemző intellektuális 
divatáramlatok jelentőségét nem szabad túlbecsülni. A korábban a főáramon kívülre 
szorult irányzatok, így az osztrák iskola, a német intézményi közgazdaságtan, a 
szabályozás irodalma, a piacelmélet, a viselkedési közgazdaságtan, valamint a 
társtudományok, a gazdaságtörténettől a biológiáig, számos olyan ismerettel gazdagítják 
tudásunkat, ami a kormányzat és a cégek eredményesebb működését megalapozó 
közgazdaságtanhoz és jobb minőségű gazdaságpolitikához vezethetnek a szabad 
társadalmakban. 
 
Mindebből az a következtetés is adódhat, hogy a közgazdaságtanban eddig fő áramnak 
számító elméletek és módszerek fokozatosan, de indokoltan adják majd át helyüket a 
velük versengő, korábban mellékáramnak tekintett közelítéseknek. Ez különösen az 
Arrow és Samueslon, de még inkább párthíveik30 által bizonyos rendszerességgel az 
oktatásból kizárt és a tudományos parnasszuson margóra szorított Ludwig von Mises és 
követőinek/Lachmann, Kirzner,Boettke/, valamint az egymás közt is sokféle irányzatra 
osztó intézményieknek körére értelmezhető. Jól láthattuk, hogy a legutóbbi két válság- 
vagyis a minden tudományszak legizgalmasabb elméleti kihívásait tartalmazó 

                                                 
29 A válságkezelő csomagok, mint láttuk,  sehol nem haladták megl az éves GDP 2 %-át. 
30 Talán az emberi természetből adódik, hogy az igazi kíméletlen leszámolást- mind személyi, mind 
szellemi értelmben- a második vonal képviselői hajtják végre világszerte. Mint ismeretes, Keneth Arrow 
kimondottan ösztönözte Kornai Jánost az Anti-Equilibrium megalkotására,  vagy hogy Hayek a 
világháborút Keynes villájában vészelte át. 
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fordulópontok - leírásához és értelmezéséhez az általános egyensúlyelméletre épített 
formalizált makroökonómia szinte semmit se volt képes hozzáadni.  
 
Az olyan irányzatnak, amiben az előrejelző képesség és a pontos számszakiság- lett 
volna- a maga szabta sikermérce, nyilvánvalóan nem lehet központi szerepe a szakma 
jövőbeli fősodrának kialakításában, ha épp saját mércéjén bukott el. Mind a valóság 
leírása, mind pedig értelmezése tekintetében- ahogy a jelen esettanulmányban is 
igazoltuk. És az is sok tekintetben a fő áram szegénységi bizonyítványának számíth, hogy 
hiábavalónak- konkrétan hatástalannak - bizonyult némely komoly, módszertanban, 
statisztikában járatos szerzők/Durlauf,2000 / határozott intése, hogy a regresszió és a 
robusztusság mérése nem zárja ki a közös harmadik ok, vagyis a multikollinearitás 
meghatározó szerepét, pusztán azért, mert szokássá vált eltekinteni tőle kényelmi 
okokból. 31 Ez nem kevesebbet jelkent, mint hogy a növekedéselmélet számos sokat 
idézett eredménye, különösen az évtizedünk második felében divatossá vált demokrácia, 
történelem és más számszerűsíthetetlen tényezők hatását kimutató elemzések rendre 
homokra épült várak. S fordítva: az a tény, hogy- mint közismert- a heterodox irányzatok 
egymás közti különbsége értelemszerűen nagyobb, mint a neoklasszikus szintézis és 
bármelyikük közti, nem ad felmentést az alól, hogy az oktatásban a való világ megértését 
egyáltalán nem segítő tantétel-rendszert 32és a valóság iránti érdektelenséget oktatnak, 
kiképzőtiszti tempóban, az egyedül üdvözítő és minden mást megalapozó 
közgazdaságtanként szerte a világon.                           
 
 Nyilvánvaló, hogy sem ártalmatlannak, sem jelentéktelennek nem tekinthetjük- sem az 
elméleti keret, sem az alkalmazás szempontjából- azt a gyengeséget, amit a nemzetközi 
szakirodalomban Paul Krugman/2009/33 és Geoffrey Hodgson/2009/, a hazai 
szakirodalomban pedig a legalaposabban Móczár József monográfiája/2008/ fejt ki: a 
neoklasszikus szintézis művelőinél a matematikai szépség, vagy épp a rendelkezésre álló 
adattömeg jellege és feldolgozásának szempontjai rendre uralják a mélyebb elméleti 
megfontolásokat. Hiszen közismert, hogy minden más tudományszakban- az 
atomfizikától a biológiáig – ez épp fordítva van, mind a követelmények, mind a gyakorlat 
szintjén/McCloskey,2002/.                                          
 

                                                 
31 Ilyen például az oktatási rendszer hatásda, amikor a demokrácia növekedésserkentő hatásáról esik szó, 
vagy  a  történelmi örökség, ami az idézett szerző szerint az apriori föltevések megformálását kellene hogy 
alakítsa. 
32 Ezt a legtöbb oktató büszkén vállalja is az elméleti- divatos kifejezéssel módszertanilag igényes- 
tanszékeken. 
33 A mi finnyás akadémiai közgazdászaink közt megütközést és  nem titkolt  ellenérzést keltett, ha épp ezt a 
művet idézik. Mert hogy is lehet az,  hogy egy Nobel díjas, akinek igazán nincsenek közlési gondjai, épp 
egy napilapban fejtette ki véleményét a szakma állapotáról? Érdemes ehhez megjegyeznünk, hogy 
Krugman, a Nobel díjas és tankönyvíró, 1.azóta sem talált/keresett más fórumot e nézetei kifejtésére, ami 2. 
bizonyára nem véletlen, mert annak a jele lehet, hogy e véleményét a szélesebb közvéleményre tartozónak 
ítéli, hisz 3. máskor is  rendszeresen  közölt a politika és a gazdaság  folyó kérdéseiről szóló 
kommentárokat/mint egyébként Samuelson, Becker, Phelps, Stiglitz, V.Smith, D.North,  vagy a néhai 
M.Friedman is tette volt/, végül 4. az sem szokatlan gyakorlat, hogy összegyűjtött kommentárjait/cikkeit 
adja ki kötetként. Ennyit a „magas tudomány” és a közéleti szerepvállalás örökzöldjéről. A  Krugman cikk 
egyébként mind terjedelmét, mind kifejtését tekintve elfért volna bármely akadémiai lapban. 
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Ezzel szemben a gyakorlatot formáló- értelmező és alakító- elemző központok, 
közintézmények, bankok és üzleti erők egyaránt – ösztönösen vagy tudatosan- a 
gazdaságtörténészekhez fordultak34. Utóbbiak pedig a történeti tudatát el nem vesztett – 
korábban heterodoxként lesajnált- irányzatokkal kölcsönhatásban bizonyultak képesnek 
arra, hogy a valóságot jól leíró áttekintéseket készítsenek. A döntések pedig- 
nemzetgazdasági és válllalati szinten- ekkor szilárdabb alapra épülhetnek, mint a korábbi 
spekulatív – tértől, időtől, kontextustól független- önmagát bájosan „analitikainak” vélő – 
neoklasszikus szintézis egyeduralmának évtizedeiben. És lehet, hogy nem nagy baj, ha 
végleg megszűnik az „akadémiai” és az „üzleti” gazdaságtudomány mesterkélt és 
terméketlen elkülönülése, sőt szembenállása. Egymásra hatásukból ugyanis az elmúlt 
háromszáz évben számos termékeny eredmény született már, a David Ricardotól Joseph 
Schumpeteren át Oliver Williamsonig terjedő körben. 
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