
„A valutaunió felbomlásához elképzelhetetlen politikai 
földindulásra lenne szükség” 
Csaba László közgazdász a pénzügyi válságról 

Kolozsváron tartott előadást Csaba László közgazdász, a Közép-európai Egyetem, a 

Budapesti Corvinus Egyetem és a Debreceni Egyetem tanára. A Kolozsvári Akadémiai 

Bizottság Értékek Akadémiája előadássorozata keretében elhangzott A pénzügyi válság 

kihívása és a közgazdaságtan válaszai című előadás után a neves szakemberrel a mai pénzügyi 

válság problémakörét jártuk körül. 

– A 2008-as válság Amerikából indult, és mögötte a meggondolatlan hitelezés, a bankok 

mohósága áll. Van összefüggés a néhány évvel ezelőtt kirobbant amerikai és a mai európai 

pénzügyi gondok között?  

– Mindenképpen van. Három további problémára emlékeztetnék mindenkit. A kérdésben is 

megfogalmazott két tényező mellett szerepet játszik egy harmadik, szabályozási probléma is: 

ki, mikor, kinek és milyen feltétellel nyújthat hitelt, s ha azt elbukja, akkor „ki fizeti a 

révészt”. A szabályozás nagymértékben lehetővé teszi, hogy ezt az adófizetők állják, ez pedig 

további felelőtlen hitelnyújtásra ösztönzi a hitelezőket. 

A másik probléma az, hogy a 2008-2009-es válság kezelése folytán a kormányok 

beavatkozásának hatására jelentősen megnőtt bizonyos országok közadóssága, az összes nagy 

ország adóssága. Ezek közül is kiemelkedik az Egyesült Államok, ahol az adóssághalmaz 

idén meghaladja a bruttó nemzeti összterméket, 2013-ra pedig akár 120%-ra is fölmehet az 

adósságráta. Angliában 90% fölött van, Írországban pedig 90%-ra szökött a korábbi 35%-ról. 

Nem a déli országok számítanak igazán, hanem a mag-országok – Egyesült Államok, Anglia, 

Japán. Ezekben az országokban a kormányok úgy tettek, mintha a megnőtt adósságráta nem 

okozna problémát. Valóban nem számít, ha az embernek van pénze, de nagyon számít, ha 

nincs. Ha ennek a három világgazdaságot meghatározó országnak ekkora az adóssága, akkor 

bizony felmerül a kérdés, hogy a piac ezt mennyi ideig finanszírozza... 2009 márciusától 2011 

júniusáig úgy nézett ki, hogy a piac ezt finanszírozza. Ám 2011 közepén fölhorkantak a piaci 

szereplők, mert az Egyesült Államokban az a kérdés, hogy miként lehet az adósságplafont 

fölemelni, Japánban pedig, hogy hogyan lehet még többet költeni, Angliában a konzervatív 

kormány hatalomra kerüléséig az adósságcsökkenésre nem volt semmiféle törekvés, 

Görögország kormánya pedig az orránál fogva vezette az egész nemzetközi közösséget. 



Mindebből az látszik, hogy nincs következménye az adósságtermelésnek. Adunk-e akkor 

tovább kölcsönt? – nyilván nem.  

A harmadik probléma, hogy az állami adósság és a magánadósság egy-egy ország 

tekintetében összeadódik. A magánadósságok jelentős része nem az elmúlt két évben, hanem 

a jó években, 2000-2008 között keletkezett. A magánszektor sem mutatott hajlandóságot arra, 

hogy ezt leépítse. Akkor kezdődik az igazi baj – ami a mostani pánik forrása –, amikor azt 

láthatják, hogy sem a magánosok, sem a közszféra nem tesznek semmit az adósságnövelés 

megállítására. Mi lesz a vége, ha a két szektor a mi pénzünkkel játszik piramisjátékot? Pánik. 

A mostani válság kirobbanása tehát abban gyökerezik, hogy a 2008-2009-es válság alapjait 

nem oldották meg és a következményeit egyáltalán nem, vagy csak felszíni jelleggel kezelték, 

mint például Görögország esetében. 

– Az előző években-évtizedekben is előfordult már, hogy egy országnak túl magas volt a 

költségvetési deficitje, ám ez mégsem okozott olyan pánikszerű hangulatot, mint amilyen 

napjainkban tapasztalható. Lát-e Ön a jelenlegi hisztéria mögött valamilyen pénzügyi 

összefogást, ami célzottan arra irányul, hogy pénzügyi körök kikezdjék egy-egy ország 

szuverenitását?  

– Ezt sokat hallom, de egyszerűen nem látom igazolva, mivel a világ pénzpiaca hihetetlenül 

decentralizált. Japántól Ausztráliáig sok tízezer szereplő egyéni döntéseiként jönnek létre ezek 

a folyamatok. Ahogy már említettem, 2011 júniusáig semmi nem mutatott arra, hogy a 

pénzpiac a deficittel kapcsolatban különösen érzékeny volna. Ír, angol, amerikai kormányok 

9-10%-os deficittel nagyszerűen megvoltak. Én azt gondolnám, hogy az alapvető problémát 

inkább a kormányzatok magatartásában kell keresni: az a fajta hozzáállás a divatos, hogy 

„nem számít, írja a többihez fiam”. Ha megnézzük például az Európai Bizottság előrejelzését, 

olyan fokú adóssághegy-növekedés látható a fejlett országok jelentős részében – 

Hollandiában, Ausztriában, Luxemburgban, Dániában, Finnországban nem, de az Egyesült 

Államokban, Angliában, Olaszországban és Görögországban igen –, ami egyszerűen 

fenntarthatatlan, és mindeközben a görög kormány újabb pénzek felvételéről tárgyal, nem a 

kiadások csökkentéséről... Ez így nem mehetett tovább. Senki nem adná kölcsön a saját 

pénzét olyasvalakinek, aki arról híres, hogy soha semmit nem ad vissza. 

Ellentmondásos helyzet alakult ki Európában: közös a pénz, de a költségvetés nemzeti 

hatáskör, ugyanakkor azt láttuk, hogy ha ezekért a költségvetésekért nem olyan felelős 

személyek felelnek, mint például Finnországban, vagy Luxemburgban, akkor abból olyan 



problémák adódnak, melyek a teljes közösségre kiterjednek. Ha következmények nélkül 

minden így menne tovább, az euró inflációja és egy újabb recesszió következne, vagyis a 70-

es évekből megismert stagfláció – amikor a termelés stagnál, és az infláció nő – jöhetne. Ez 

nem célszerű, következik tehát a megoldási lehetőségek keresése. Viszont már most akkora 

összegek keringenek, egyes országok finanszírozása olyan összegeket igényel, hogy azt csak 

nemzetközi összefogással lehet kellő időben és likviditással előteremteni. Ilyenkor történik 

olyasmi, ami csődegyezség esetén is szokásos: kijelölnek egy csődgondnokot, aki felülírja, 

hogy a tulajdonos mit tehet és mit nem, illetve átszervezheti a céget a tulajdonos vagy 

munkavállalók akarata ellenére is. Ilyen értelemben megsérti a tulajdon szentségét. Amikor az 

úgynevezett „trojka” Görögország ügyeibe beavatkozik, és átszervezi az országot, erről van 

szó. Ám mindez bizonyos értelemben a csődhelyzet következménye. Látom, hogy a nemzeti 

szuverenitás csökken, hiszen a költségvetés annak alapvető eleme, ugyanakkor ez 

következmény és nem ok. Ezért nem látom a háttérben az összeesküvést, s azt, hogy kik 

akarnák mindezt.  

A pénzpiac alapelve a „pecunia non olet” – vagyis a pénznek nincs szaga –, tehát nem érdekli, 

hogy ki teljesít, a lényeg, hogy jól teljesítsen. Egyébként volt Görögországnak jól működő 

szocialista kormánya is Konstantinos Simitis idejében, tehát ez nem politikai meggyőződés 

kérdése. Most konkrétan a görög, olasz és portugál ügyekben egész biztos, hogy nem. 

Ellenpéldaként említhető Írország, ahol egy radikálisan piacpárti konzervatív-liberális 

kormányt buktattak meg.  

– Naponta hallunk híreket az eurózóna összeomlásáról és annak lehetséges 

következményeiről. Ön szerint mi a legvalószínűbb forgatókönyv?  

– Az összeomlást elképzelhetetlennek tartom, mert az igen pusztító volna: a 29-33-as 

világválság és az azt követő kétoldalú fizetési rendszerek, kereskedelmi zsugorodás és 

elhúzódó nyomor forgatókönyvét jelentené. Azt a világ jól megtanulta, hogy ilyenekbe nem 

szabad belemenni. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy az elmúlt héten, amikor a világ 

központi bankjai likviditásbővítő intézkedéseket hoztak, összehangoltan, egyidejűleg léptek. 

Ez annak a jele, hogy tisztában vannak vele: a mai világban mindenki mindenkivel összefügg. 

Emiatt lehetséges, hogy egy olyan kicsi ország, mint Görögország a még kisebb pénzügyi 

szektorával – amely a német pénzügyi szektor követeléseinek a tőkeértékének körülbelül 1%-

a – ekkora bajt tud okozni. 



Az eurózóna voltaképpen nem 12 éves, hanem nagyjából 30 éve működik többé-kevésbé. 

Korábban márkaövezetként alakult ki. A 70-es években a német politika sokkal 

eredményesebb volt bárki másénál, az ár stabilitására épült. Előbb a finnek, majd az 

osztrákok, belgák, hollandok kezdték el hozzákötni a maguk valutáját a német márkához, 

aztán jöttek a franciák, a nagy élénkítési kísérlet összeomlása után, 1984-ben. Csatlakoztak a 

spanyolok 86-ban, az olaszok 92-ben, és így létrejött egy márkaövezet, amihez a valamint 

balti államok – Bulgária, bizonyos értelemben Lengyelország, Szlovákia, Csehország, 

Szlovénia – is hozzákapcsolódtak. Ezeknek az országoknak nem érdekük, hogy az euró előtt 

másfél évtizeddel is jól működő stabilitási-klubot fölszámolják.  

Ha mindenki visszavezetné régi valutáját, akkor azt márkaövezetnek hívhatnák, de például a 

finnek szempontjából semmi értelme nem lenne egy újabb valuta bevezetésének. A 

valutaváltásnak költsége van, ami lehet akár 10% is, miközben az ipari átlagprofit 5%. Egy 

kis országnak nyilván nem érdeke elhagyni a valutauniót, de a „rosszaknak” és „jóknak” sem 

az. Azt gondolom, hogy a valutaunió felbomlásához elképzelhetetlen politikai földindulásra 

lenne szükség.  

A válság idején a valutaunióban való bentlét előnyei nagyon nyilvánvalóak, a beruházó és 

megtakarító szempontjából is egyértelműek. Emiatt nem áll fönn a szétbomlás veszélye, tehát 

az euróövezet mindenképpen fönn fog maradni. Az könnyen elképzelhető, hogy, ha bizonyos 

országok egyes követelményeket nem teljesítenek, illetve ha valamelyik állam nem a 

valutaunió logikája szerint gazdálkodik, akkor ráfizet. Azt gondolom, hogy országaink 

számára az euró vonzó valuta maradt. Egyébként az új tagállamok gazdasága lényegesen 

rugalmasabb mint számos régi tagállamé, tehát a valutaövezetből mi profitálnánk. Akik 

viszont nem reformáltak, nem változtattak, nem tettek semmit a versenyképességért, azok 

ráfizetnek. Ezt láttuk annak idején, amikor az olasz egység kialakult és a közös valuta, a líra 

bevezetésre került: Dél-Olaszország tönkrement. Kelet-Németország még a márkaövezetben, 

az euró előtt nagyjából tönkrement. Ez akkor történik, ha valaki a versenyképtelen 

szerkezetekhez ragaszkodik. De ez nem szükségszerű. 

Mint minden megoldásnak, az euróövezetnek is vannak költségei. Az egyik költsége a 

gazdasági szerkezetben, munkanélküliségben van. Észtországban, ahol nem értékelték le a 

valutát, hogy beléphessenek a valutaövezetbe, 19% volt a munkanélküliség, míg nálunk csak 

10. Van költsége abban a tekintetben is, hogy ha valaki nagyon eltolja a költségvetési 

politikáját, akkor szupranacionális beavatkozás érkezik. Van költsége a nemzeti szuverenitás 

tekintetében, de ezek eltörpülnek azokhoz az esélyekhez, lehetőségekhez képest, amit egy kis, 



nyitott ország számára az euróövezet jelent. Különösen akkor, hogyha az a kis nyitott ország 

nem Anglia, amely külkereskedelmének 2/3-át a világ többi részével bonyolítja le, a 

pénzpiaca pedig 200 éve a világ pénzpiacának központja. Nekik nem kell. De nekünk – ahol 

nem gyarmatokkal kereskedünk, pénzpiacunk sincsen, kiszolgáltatottak vagyunk, mert a mi 

valutánk ellen 2-3 bank is össze tud fogni egy spekulációs támadásban – alapérdekünk, hogy 

az euróövezetben maradjunk.  

– A minősítő intézetek sokak szerint hatalmasabbak, mint a kormányok. Mivel magyarázható 

a minősítő intézetek példátlan megerősödése, amivel országok sorsát befolyásolhatják vagy 

megpecsételhetik?  

– Ez azzal függ össze, hogy a kormányoknak nincs pénze, a magánosoknak pedig van. 

Akiknek pénzük van, befektetési alapokba teszik, a befektetési alapokat pedig rövidtávú, 

pénzügyi megfontolások alapján helyezik ki, a legnagyobb megtérülés reményében. Azt, hogy 

hol vannak ezek a legnagyobb megtérülések, egy befektetési alap maga nem tudja megítélni. 

Nagy befektetési alapoknál is három-négy elemző van arra, hogy 40-50 ország helyzetét 

áttekintse. Emiatt a befektetők rászorulnak a külső minősítő intézetekre, amelyek nem az 

adott ország helyzetét minősítik általában, hanem azt, hogy mi a valószínűsége annak, hogy 

az illető ország kormánya, vagy nagy cégei fizetésképtelenné válnak. Példának okáért 

Magyarország fizetőképessége tökéletesen rendben van, az ország fizetőképes. Ugyanakkor 

az országon belül van egy csomó nehézség: a foglalkoztatástól, a roma-kérdésen, illetve a 

gazdasági növekedés lassúságán át a közoktatás helyzetéig, amit a kormány is elismer, és 

dolgozik rajta. A minősítő intézetet mindezek nem érdeklik. Az intézetet az érdekli, hogy a 

kormány fizet-e, vagy sem.  

Tehát a minősítő intézetekre azért van szükség, mert a kormánynak nincs pénze, a 

magánosnak van, s aki befektet, az nem ért hozzá, hogy ahova befekteti, ott milyenek a 

viszonyok. Ezért kikéri azok véleményét, akik ebből a sajátos szempontból vizsgálják a 

helyzetet. Minél kevésbé van pénze a kormánynak, annál inkább rászorul az anonim, 

világpiacon összegyűlt, ilyen-olyan eredetű, nagy összegű pénzekre (kínai, orosz, japán, arab 

pénzek összegyűlnek, és anonim módon befektetési célpontot keresnek). De ennél fontosabb, 

hogy azok, akik az irányt mutatják, mit gondolnak az adott országról mint befektetési 

célpontról. Természetesen egyikük sem mindenható, tehát nem tudja megmondani, hogy mi 

fog történni a jövőben. De van egyfajta gyakorlatuk, és a reputációjukat viszik a piacra.  

Ha egy minősítőcég rendszeresen és sokat lő mellé, akkor oda a hitelessége. A természetes 



szelekció elvéből következően nagyon meg kell fontolniuk, mit mondanak. Az persze igaz, 

amit a politikai diskurzusban fölvetnek, hogy ez egy sajátos logika: hol fogok én holnap, vagy 

három-hat év múlva többet beszedni, nem törődve a költségekkel és következményekkel. Ez 

szűk szempont. Mondhatjuk, hogy ez a pénz vagy a tőke ideológiája, minden egyéb korlátozó 

szempont mellőzése mellett, és bizony nem nagyon meglepő, hogy ez gyakran szembemegy 

azzal, amit a választott kormányok és parlamentek a népesség szélesebb szempontjai szerint 

képviselni próbálnak. Ebben benne van a szociális biztonság, kiszámíthatóság, a saját életmód 

és kultúra megválasztásának joga, és sok minden egyéb, aminek semmi köze a tőke 

megtérüléséhez. 

 

Csaba László közgazdász, a Közép-európai Egyetem (CEU) Nemzetközi és Európai 

Tanulmányok tanszékének, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Debreceni Egyetem 

oktatója, az MTA levelező tagja. Kutatási területe a világgazdaságtan, ezen belül az 

összehasonlító gazdaságtan, illetve a nemzetközi gazdasági kapcsolatok. 1954-ben 

született Budapesten, 1976-ban szerzett diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi 

Egyetem nemzetközi kereskedelempolitika és pénzügy szakirányán. Doktori 

disszertációját 1978-ban védte meg a Budapesti Közgazdaságtudományi és 

Államigazgatási Egyetem (BKÁE, ma Budapesti Corvinus Egyetem) Világgazdaságtan 

Tanszékén, kandidátusi értekezését a Magyar Tudományos Akadémián 1984-ben védte 

meg. Az összeomlás forgatókönyvei című, 1994-ben megjelent munkájával 1996-ban 

elnyerte az MTA doktora címet, majd 1997-ben a BKÁE-n habilitált. A külgazdasági 

minisztérium (1994), a Bezerédj Alapítvány Európáért (2003) és a Magyar Nemzeti 

Bank Popovics szakmai díjának (2004) birtokosa. 2005-ben nyerte el az Akadémiai 

Kiadó nívódíját. Nős, két gyermek édesapja. 


