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OROSZI SÁNDOR 

A mai krízis; a válságkezelés elméleti alapjai 
A gazdasági szereplő k viselkedése növekvő  gazdaságban 
Az utóbbi évek elhúzódó válságának okait a megelő ző  konjunkturális periódus 
jelenségei, folyamatai között találhatjuk meg. A gazdasági élet fellendülése so-
rán már megjelennek azok a tényező k, amelyek kifejlő dése, megerő södése a 
növekedés megtörését eredményezi. 

Ezzel korántsem kívánom azt állítani, hogy az 1929 elő tti évtizedek szabá-
lyos hullámmozgása válik ismét jellemző vé. Napjainkra a Keynes által tapasz-
talt, és elemzéseinek alapjait képező  gazdasági feltételekhez képest meghatározó 
változások következtek be. Már Káldor Miklós rámutatott analízisének egyik 
alapvető  hiányosságára: „A Keynes-féle elemzés, amelyben a fizető képes kereslet 
vezető  szerepet játszik, valójában a (nagyrészt feldolgozó iparból álló) iparra 
vonatkozó elmélet.”1 Korszakunkban viszont a fejlett országok gazdasági telje-
sítményének mintegy kétharmadát a tercier szektor adja. A másik lényeges kü-
lönbség éppen Keynes fellépésének köszönhető : a gazdasági folyamatok alakulá-
sát alapvető en befolyásolja az állam gazdasági szerepvállalása. 

Keynes a „központi hatóság” – kormányzat – ellenő rző  és irányító szerepérő l 
írt, amely első sorban a fiskális politika céljainak meghatározását és végrehajtását 
jelenti. Emellett kifejő dött és megerő södött – éppen a kormányzat gazdaság-
befolyásoló tevékenységének ellensúlyaként – a jegybanki autonómia, illetve az 
arra épülő  monetáris politika. 

A két – Keynes korában még másodlagos – tényező  megerő södése következ-
tében a gazdasági teljesítmények szabályos, ciklikus mozgás megszűnt, ez azon-
ban nem eredményez egyenletes, fenntartható növekedést, nem jelenti az idő ben 
szabálytalanul jelentkező  recessziós és depressziós, illetve megélénkülési és 
fellendülési idő szakok elmaradását. 

Elemzésünket a növekvő  gazdaság fejleményeinek vizsgálatával kezdjük. 
Konjunktúrában a gazdaság aktorai optimisták. Jelenlegi kedvező , ső t, javuló 
helyzetüket – néha megalapozatlanul – prognosztizálva a háztartások növelni 
kívánják fogyasztásukat. A vállalatok pedig – felkészülve az ebbő l származó 
piacbő vülésre – erő forrásaikat fejlesztésekre koncentrálják. 

A vázolt premisszák mellett a mikroegységek hitelfelvétele, eladósodása 
normális jelenség: 

−  a háztartások kölcsönfelvétele lényegében vásárlóerejük idő beni átcsopor-
tosítását jelenti, keresletüket elő rehozzák képző dő  jövedelmeikhez képest, 

                                                        
1 Káldor Miklós (1989) 250. o. 
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−  a vállalatok a jövendő  profitjuk terhére (a kamatokat majdani nyereségük-
bő l kell fizetniük) végeznek a jelen idő szakban fejlesztéseket. 

Az idő ben elő rehozott – hitelfelvételbő l táplálkozó – kereslet ösztönző leg 
hat a jelenbeli kibocsátásra, a gazdaság pillanatnyi teljesítményére. (Ez a sajá-
tosság figyelhető  meg a fejlett országok növekedésében a II. világháború utáni 
idő szakban, az elhalasztott kereslet konjunktúra-élénkítő  hatásának kimerülését 
követő en.) Ennek a növekedési tényező nek mindaddig érvényesül a hatása, amíg 
az adott év kölcsönfelvételei meghaladják a törlesztéseket. 

Ehhez a viselkedéshez meg kellett változtatni a háztartások szokásait, meg 
kellett győ zni a fogyasztókat arról, hogy a hitelre történő  vásárlás, az eladósodás 
nem bűn, hanem a racionális viselkedés sajátossága. 

Szűkülő  spirál a gazdaságban 
A bemutatott helyzetnek a fordítottja lenne kedvező tlen, ha a „világ lakosai… 
megpróbálnak kevesebbet költeni, mint amennyit keresnek. Ez az egyének eseté-
ben megvalósítható, de a társadalom szintjén nem. Az eredmény pedig – folytatja 
Krugman – a mindenhol megnyilvánuló pusztulás.”2 

Amennyiben a szuverén módon vállalt megtakarítások – mondhatni: önkén-
tes megszorítások – szintje meghaladja a beruházások nagyságát, összehúzódik a 
piac, csökkennek a jövedelmek, a süllyed a GDP. Ez a folyamat egy szűkülő  
spirál. A fogyasztási cikkek keresletének potenciálistól elmaradó nívója miatt 
kevesebb bő vítő  beruházás indul, ső t, gyakran a pótló beruházások egy része 
sem látszik szükségesnek. Azaz: az aggregát kereslet két legfontosabb eleme 
csökkenő  tendenciájúvá válik. 

Magas jövedelmek, növekvő  megtakarítások, pénzügyi közvetítő k 
Visszatérve a hitelfelvétellel, kereslet-bő vüléssel, dinamikus növekedéssel jel-
lemezhető  helyzetre, konstatálható, hogy a vagyonosok jövedelme nagyon gyor-
san növekszik. Progresszíven emelkedő  jövedelmük mind nagyobb hányadát 
takarítják meg és azt be is kívánják fektetni – tegyük fel egyelő re, hogy a reál-
gazdaságba. 

A világ magánvagyonának kb. 30 százaléka 91 ezer fő  kezében koncentráló-
dik. 1-30 milliárd dollár nagyságú vagyonnal további 9,3 millió fő  rendelkezik, 
ő k a magánvagyon 51 százalékát birtokolják. A világ lakosságának 0,14 százalé-
ka négyszer annyi pénzzel (44 800 milliárd dollárral) rendelkezik, mint az összes 
többi.3 

A magas jövedelmek növekedési üteme meghaladta a kibocsátás emelkedé-
sének mértékét, ezért részesedésük az utóbbi évtizedben a GDP-n belül mintegy 
tíz százalékponttal emelkedett. 

Alapvető  közgazdasági összefüggés, hogy a jövedelem jelentő sége, hasznos-
sága tulajdonosa számára annál alacsonyabb, minél nagyobb a volumene. A pénz 

                                                        
2 Krugman, P (2012): 45. o. 
3 Tax Justice Network jelentése (2012) 
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határhaszna a szupergazdagok esetében – matematikai kifejezéssel élve – tart a 
nullához. Nyilvánvaló, hogy nem a mikroökonómia alapösszefüggésének tekint-
hető  II. Gossen-törvény alapján hozzák meg döntéseiket, hanem a vagyonmérleg 
logikája szerint. „A legmagasabb jövedelemmel rendelkező  emberek… nem a 
kereslet-kínálat világában élnek.”4 – állapítja meg Krugman. Ő ket nem vezeti, 
döntéseiket csak korlátozottan befolyásolja a Smith által alapvető  fontosságúnak 
tartott „láthatatlan kéz.” 

A gyorsuló ütemben kumulálódó megtakarítások azonban – szemben elő ző  
feltételezésünkkel – valójában nem találnak jövedelmező  elhelyezési lehető séget 
a gazdaság reálszférájában. Mivel azonban tulajdonosaik mindenképpen szeret-
nének befektetéseikkel újabb és újabb milliárdokat szerezni, ezért vagyonukat 
spekulatív módon allokálják. Elő áll a Lóránt Károly által vázolt helyzet: „lénye-
gesen nagyobb kamatokat lehet egy görög államadósság finanszírozásán kapni, 
vagy a telek spekuláción Spanyolországban, vagy Floridában, mint amit a gaz-
daságba befektetett tő ke hoz.”5 

Továbbgondolva Krugman elő ző  állítását: a szupergazdagok valóban nem a 
reáljavak iránti kereslet-kínálat világában élnek, hanem a (pénzügyi) befekteté-
sek hozamára koncentrálnak. Mellár Tamás a helyzetet analizálva a jövő re vo-
natkozóan is meglehető sen sötét képest fest: „A megfelelő  befektetési lehető sé-
geket kereső  óriási tő kefelesleg egy idő zített bomba a pénzügyi piacokon, amely 
bármikor újból robbanhat.”6 

Természetesen a profitszerzés vezérli a befektető k mellett a (pénzügyi) köz-
vetítő ket is. Mind nagyobb tő ke forgatásában szeretnének közreműködni, mivel 
nyereségük azzal arányos. Ehhez azonban nem elegendő , hogy fogadják a befek-
tető k által felajánlott összegeket, azokat ki is kell helyezniük. Egyik – befekteté-
si szempontból frekventált – terület a fejlett országok jelentő s részében az ingat-
lanpiac. Az itt megjelenő  „szolid” befektetések azonban gyorsan átcsaptak spe-
kulációba. 

Különleges szerepet játszottak ezekben a tranzakciókban a jelzálogbankok, 
amelyek a kecsegtető  hosszú távú befektetések érdekében rövid távú kölcsönöket 
vettek fel más pénzintézetektő l. Ezekkel szemben gyakran jelzáloghitel–fedezetű  
papírokat ajánlottak fel. A rövid távú kölcsönök lejártakor azonban mindenkor 
kétséges azok újabbakkal történő  pótlása. (Súlyosbította a helyzetet, hogy a tran-
zakciók egy jelentő s részénél betétbiztosítást sem kötöttek ezekre az ügyletekre.) 

Erre a felelő tlen hitelezésre a laza pénzügyi szabályozás teremtett lehető sé-
get, amely első sorban az Egyesült Államokra volt jellemző . A Glass-Steagall 
törvény az 1930-as években – az átélt problémákhoz hasonló anomáliák elkerü-
lése érdekében – szétválasztotta a hagyományos banki működést a befektetési 
banki tevékenységtő l. Ez a szabályozás a 80-as évektő l elkezdett erodálódni. 

                                                        
4 Krugman, P (2012): 101. o. 
5 Csermely Péter (2011) 
6 Mellár Tamás: (2010):17. o. 
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Reagen 1982-ben már lazított, ő t követő en Carter tovább enyhített a reguláción, 
végül Clinton helyezte 1999-ben hatályon kívül a Gramm-Leach-Biley törvény 
aláírásával a Glass-Steagall törvényt. 

Meglehető sen keményen fogalmazza meg a jelenséget Hans-Werner Sinn 
„Az úgynevezett értékpapírosítás során intézményi szintre emelkedett a csalás. A 
jövedelem, munkahely és lefoglalható vagyon nélküli kérelmező knek folyósított 
hitelek zsíros jutalékokhoz juttatták a közvetítő ket, a nyomukban forgalomba 
hozott papírok azonban semmilyen értéket nem képviseltek.”7 Hasonlóan jellem-
zi a kialakult helyzetet Krugman is: „…az ’eszközfedezetű  értékpapírok’ értéke-
sítése – ami lényegében azt jelentette, hogy a bankok eladhattak alulinformált 
befektető knek egy csomó jelzálog- és egyéb hitelt serkentette a meggondolatlan 
hitelezést. Az adósságfedezetű  hitelkötelezettségek – amelyek az adósságok le-
gyalulása, felkockázása és pépesítése révén keletkeztek – kezdetben AAA minő sí-
tést kaptak…, de amint rosszra fordultak a dolgok, ezeket a kötvényeket már csak 
mint ’mérgező  hulladékot’ emlegették. … amikor a dolgok rosszra fordultak, 
nyilvánvalóvá vált, hogy a biztosítóknak… távolról sem volt elég pénzük arra, 
hogy eleget tegyenek az ígéreteiknek”8 

A bankok által végrehajtott ilyen jellegű  tranzakciókat a szakirodalom ár-
nyékbanki tevékenységnek nevezte el. Bonyolításuknál kiemelkedő en magas 
kockázat jelentkezett. 

Az árnyékbanki tevékenység következtében a pénz megtöbbszöröző dött. 
2007-re például az USA-ban a tágan értelmezett – a szakirodalomban M3-mal 
jelölt – pénz aránya meghaladta a konzervatív bankműveletek által teremtett 
fizető eszköz, a hagyományos értelemben vett bankszámlapénz relatív súlyát. 

A gazdaság és a gazdasági szereplő k eladósodása, a Minsky-pillanat 
bekövetkezése 
A spekulációs buborék felfúvódása során a jelzálogbankok adóssága megközelí-
tette eszközértéküket, emiatt ezek az intézmények különösen sebezhető vé váltak. 
Mind a hagyományos bankok, mind a jelzálogbankok magas tő keáttétellel mű -
ködtek, ezért még a relatíve kis veszteségek is hatalmas problémákat eredmé-
nyezhettek, könnyen megrendülhetett fizető képességük. . 

A gazdaság egészében azonban nem az adósság abszolút nagysága az, ami 
közvetlen veszélyt jelent: „az adósság szintje csak akkor számít, ha a nettó érték 
eloszlása is számít, vagyis ha a nagyon eladósodott szereplő k irányában kevésbé 
eladósodott társaik különféle korlátozásokkal élnek” – vélekedett Krugman. „A 
legfő bb korlátja az ilyenfajta kölcsönzésnek az – teszi hozzá –, hogy a türelmes 
emberek mikor kezdenek aggódni amiatt, hogy nem kapják vissza a pénzüket.”9 
A félelem vírusa gyorsan fertő zött, rövid idő n belül átváltott rettegéssé. Önma-

                                                        
7 Sinn, Hans-Werner (2009)  
8 Krugman, P (2012): 74. o.  
9 Krugman, P (2012): 180. o.  
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gukat beteljesítő  várakozások fogalmazódtak meg, a helyzet nagyon rövid idő  
alatt bankpánikká szélesedett. 

A hitelező k az egyre bizonytalanabbá váló körülmények között több biztosí-
tékot kértek, amivel a jelzálogbankok nem rendelkeztek. Kétségbeesetten próbál-
tak pénzhez jutni, ezért tömegesen dobták piacra értékpapírjaikat. Azok ára ter-
mészetesen zuhanni kezdett. A borúlátó várakozások beigazolódtak, a piac 
pszichológiája szerint még pesszimistábbak léptek helyükre. A kínálattúlsúlyos 
értékpapírpiacon a bóvli-kötvényeket, a mérgezett hulladékot csak kiemelkedő en 
magas hozam ígéretével lehetett eladni. Ezek esetében a hozamelvárás az Egye-
sült Államokban a válság elő tti nyolc százalékról a Lehman Brothers cső dje után 
huszonhárom százalékra ugrott. 

A befektető k – és nem csak azok, akik az ingatlanpiacon voltak érdekeltek – 
a rohamosan romló feltételek között mind kisebb kockázatot vállaltak. A bizton-
ságos befektetési lehető ségekkel szemben megfogalmazódó vásárlási szándék 
fokozódott, még nulla kamatláb esetén is kereslet-többlet mutatkozott irántuk. 
(Miként a hajóskapitányok a vihar kitörése elő tt, ő k is révbe kívánták juttatni 
befektetéseiket, próbálták megő rizni a tő két, a profitszerzés motívuma háttérbe 
szorult.) 

Az értékpapír-csomagok mérgezett hulladék tartalma vásárláskor nem álla-
pítható meg. A piacra került, a jelzáloghitel-szerző désekkel fedezett értékpapír-
ok esetében nem deríthető  ki, mely szerző déseket kötötték subprime adósokkal. 
A tranzakciók bonyolítását követő  idő szakban beálló fizetésképtelenség, a „víz 
alá került”, gyakran eladhatatlan ingatlanokról szóló, egyre sű rűsödő  hírek a 
gazdasági szereplő ket óvatosságra késztették. Ezekbő l az eseményekbő l ugyanis 
további hasonló fejlemények bekövetkezését prognosztizálták. A bankok ezért 
egymásnak nyújtott kölcsöneik esetében nem szívesen fogadtak el értékpapír-
fedezetet, szinte teljesen befagyott a bankközi hitelezés. Az Egyesült Államok-
ban bekövetkezett az úgynevezett Minsky-pillanat, az ingatlan-piaci buborék 
kipukkanása az egész pénzügyi rendszert megbénította. 

Spekulációs buborékok több országban is képző dtek, de a lufi leginkább az 
Egyesült Államokban fúvódott fel, mivel ott „a politikai rendszer ragaszkodott a 
deregulációhoz és a nem-szabályozáshoz, noha számos figyelmeztető  jele volt 
annak, hogy a szabályozás alól felmentett pénzügyi rendszer biztosan bajba ke-
rül majd.”10 Ennek a helyzetnek a kialakulását érzékelte Balog Tamás: „vissza-
fordítjuk az idő t, s ama válság és föltételek felé haladunk, amelyek mintegy fél 
évszázaddal ezelő tt elő idézték a keynesi forradalmat.”11 A lufi kipukkanása tehát 
szinte szükségszerűen az USA-ban következett be, ahol a leglazább volt a bank-
szféra kontrollja. 

A dominó-sor dő lését a Lehman Brothers cső dje indította meg, de a kisebb 
bankok közül több már korábban tönkrement. Az addig az ingatlanpiacra gyorsu-

                                                        
10 Krugman, P (2012): 114. o. 
11 Balogh Tamás (1994): 60. o. 
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ló ütemben áramló tő ke lendülete megtört: a növekedés még folytatódott ugyan, 
de már lassuló tempóban. Ez – önmagában – az aggregét kereslet csökkenése 
irányába hatott. 

A pénzügyi válság kiterjedése a gazdaságra, a likviditási csapda 
bekövetkezése 
A háztartások – észlelve a leírt jelenségeket – saját jövő beli helyzetüket egyre 
pesszimistábban ítélték meg, fokozatosan romlott a fogyasztói bizalmi index. 
Egyéni megoldásokat kerestek, visszafogták költekezéseiket, igyekeztek tartalé-
kokat képezni. Ez a fogyasztási cikkek iránti kereslet visszaeséséhez vezetett. 
(V.ö: Krugman 2. lábjegyzetben szereplő  gondolatával.) Ez – a beruházási cik-
kek keresletének származékos jellege következtében –, lelohasztotta a beruházá-
si kedvet, negatívan hatott a fizikai tő kejavak invesztíciójára. A hazai kereslet 
csökkenése az exportpiacok beszűküléshez vezetett. A növekedés minden, a 
magánszférára épülő  motorja takarékos üzemmódra váltott. A kieső  aggregát 
keresletet az állami költekezés pótolhatta volna, amelynek vállalását a túlzott 
eladósodástól való aggodalom szinte minden országban megakadályozta. Az 
áttekintett áttételeken keresztül a pénzügyi krízis átterjedt a reálszférára, gazda-
sági válsággá szélesedett. 

A biztonságos befektetések nullához közeli kamatszintje erő sen leszűkítette 
a jegybankok interveniálási lehető ségét, monetáris eszközökkel nem tudták 
élénkíteni a gazdaságot. „Szomorú helyzetünk oka az – állítja Krugman –, hogy 
likviditási csapdába estünk.”12 A monetáris politika ilyen helyzetekben hatásta-
lan, mivel sem a pénzkínálat növelésével, sem az irányadó kamatláb csökkenté-
sével nem képes hatni a piaci kamatlábra. 

A közgazdászok széles köre szerint „… néhány gazdasági szereplő  jelenlegi 
hitelfelvétele orvosolhatja azt a problémát, amelyet néhány más szereplő  korábbi 
túlzott hitelfelvétele okozott.”13 Ilyen magánbefektető k azonban nem tolonganak, 
erre a szerepre az állam predesztinált. 

„Még nulla kamatláb esetén is van kezdeti túlkínálatunk a megtakarítások-
ból.” Ebben a helyzetben „…az állami hitelfelvétel… Felkínál egy helyet ezek-
nek a megtakarításoknak – és ez a folyamat növeli az általános keresletet, ezál-
tal a GDP-t is.”14 

Válságkezelés: tűzoltás 
Meglehető s késéssel, de végre a politikusok próbáltak úrrá lenni a helyzeten. Az 
Egyesült Államokban és Európa fejlett országaiban több százmilliárd dolláros 
segélyalapokat szavaztak meg a bankokban történő  részesedésvásárláshoz, illet-
ve garancia-nyújtáshoz. Ezek eredményeképpen 2009 tavaszára a pénzügyi rend-

                                                        
12 Krugman, P (2012): 47. o.  
13 Krugman, P (2012): 180. o. 
14 Krugman, P (2012): 168. o. 
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szer szinte minden országban konszolidálódott, ami azonban nem váltotta ki a 
várt prosperitást. 

Keynes a következő képpen látta a kérdést: „…a tő ke határhatékonyságának 
függvénygörbéje alapvető  fontosságú, mert a jövő t illető  várakozás fő képp e 
tényező n keresztül (sokkal inkább, mint a kamatlábon keresztül) befolyásolja a 
jelent.”15 

A gazdasági folyamatok kedvező  alakulásába vetett bizalom – amelyet ma a 
vállalkozói és fogyasztói bizalmi indexek ragadnak meg – Keynes szerint meg-
határozó jelentő ségű  a kibontakozás szempontjából. Az állam által közvetlenül 
megfogalmazott, illetve az állam által támogatott-indukált lakossági kereslet 
(utóbbira eklatáns példa a több országban bevezetett roncsautó-program) indít-
hatja csak be a gazdaság motorját. 

Az államok a bank-konszolidációval és kereslet-élénkítéssel kapcsolatos ki-
adásaikat kötvénykibocsátással fedezték. Ezzel egy biztonságos befektetési lehe-
tő séget kínáltak a parlagon heverő  a megtakarításoknak, így a korábbi lakossági 
adósság helyébe részben az államadósság lépett. 

Megszorítás versus keresletösztönzés 
A neokeynesiánus felfogás – amely véleményem szerint a neoliberálisnál köze-
lebb áll a valósághoz –, hangsúlyozza, hogy sokkal ambiciózusabb interveniálást 
kellett volna megvalósítani. A kötvénykibocsátással meg sem közelítették állam-
adósság növelésének elméleti korlátját. (Ezen a tényen az sem változtat, hogy 
például az Egyesült Államokban a republikánusok késhegyig menő  vitát provo-
káltak ki a költségvetési plafon növelésének kérdésében. Ennek során első sorban 
politikai érdekek ütköztek a közgazdasági felfogások mellett.) 

Az Európai Unió, kiemelten Németország válságkezelő  programjára alapve-
tő en a megszorítások jellemző ek. Álláspontjuk szerint csak az ily módon jöve-
delmező vé tett GDP-elő állítás racionális, különben az adósságok bő vített újra-
termelése következik be, azok aránya progresszíven emelkedik a növekvő  kibo-
csátás viszonylatában. 

Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy abból az országból, amelyben 
esetleg a megélénküléshez elegendő  lenne a kormányzati költekezés, a multipli-
kátor külföldre szivároghat. Az ettő l való félelem megnyilvánulásaként nyugtáz-
hatjuk az Obama elnök által 2009. február 17-én aláírt 787 md $-os csomagban 
szereplő  felszólítást „Buy American”, vagy Miguel Sebastián spanyol ipari mi-
niszter kérését honfitársaihoz, hogy azok spanyol ruhákat, felszereléseket ve-
gyenek. Ide sorolható Sarkozynek a Renault és a Citroen számára ígért a 6,5 
milliárd eurós mentő csomag folyósításához megszabott feltétele, miszerint ott-
hon nem zárhatnak be üzemet. 

A világ legtöbb országa az állampapírok értékesítését tekintve nincs olyan 
kedvező  helyzetben, mint az Egyesült Államok, a befektető k gyakran csak több 

                                                        
15 Keynes, J. M. (1965):168. o. 
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száz százalékpontos felár mellett vásárolják meg kötvényeiket. A piacok magas 
hozamelvárása miatt megemelkedik adósságszolgálatuk, növekszik költségvetési 
deficitjük. A növekvő  adósság, illetve az annak magas kamatterhei miatt (is) 
növekvő  hiány sérti a maastrichti elveket, ami huszonnégy tagország esetében 
vezetett túlzott-deficit eljáráshoz. 

Olivier Blanshard és Daniel Leigh (mindketten az IMF vezető  közgazdászai) 
elemzései szerint az uniós országok stagnálásának egyik oka a megszorítások 
várt és tényleges multiplikátora közötti több mint háromszoros eltérés (0,5 he-
lyett 1,6). 2010. februárjában Blanchard két munkatársával közösen jegyezte „A 
gazdaságpolitika újragondolása” című  esszéjét, amelyben – mint Krugman állít-
ja –, a három szerző  „megkérdő jelezett minden olyan feltevést, amelyre az IMF 
és majdnem minden felelő s pozícióban lévő  szereplő  a politikáját alapozta az 
elmúlt húsz évben.”16 A tanulmányukban feltárt összefüggések nagyban hozzájá-
rultak ahhoz, hogy az IMF változtatott korábbi, a megszorításokat elő nyben ré-
szesítő  koncepcióján. 

Krugman az egyensúlyi növekedés aranyszabályára hivatkozva állította, 
hogy: „az sem lenne tragédia, ha az adósság folyamatosan emelkedne, legaláb-
bis addig nem, amíg lassabban emelkedik, mint az infláció és a gazdasági növe-
kedés együttesen.”17 Az inflációs rátával deflált adósság, a reáladósság és a reál 
GDP alakulását kell figyelembe vennünk. Amennyiben utóbbi emelkedne na-
gyobb ütemben, minden bizonnyal az államadósság törlesztésére is fordítható 
összeg termelési célú felhasználásával nagyobb növekményt képes elő állítani a 
nemzetgazdaság, mint amekkora a kölcsönök után fizetendő  reálkamat. 

A kérdés mérlegelésénél a közgazdasági elméletben használatos opportunity 
cost elve alapján kell gondolkodnunk. Az adósságcsökkentés „ára” a termelés 
elmaradó bő vülése. Lényegében tehát a kérdés arra egyszerűsödik, a reálhozam 
növekménye, illetve a reálkamat közül melyik nagyobb. Racionális felhasználás 
esetén az elő bbi. Valójában ugyanaz a döntési szituáció jelenik meg az állam 
szintjén, mint a vállalatok esetén: képes-e kitermelni a kölcsön a reálkamatot. 

Összehasonlításunkban a hitelek magas hatékonyságú, a gazdasági teljesít-
ményt fokozó felhasználását feltételeztük. A kölcsönök felhasználásának nem is 
a közvetlen hozam az érdekes! „…kitűnik, hogy végeredményben miképpen tehe-
ti mégis gazdagabbá a társadalmat a kölcsönbő l finanszírozott ’haszontalan’ 
költekezés. Piramis, földrengések, ső t, még háborúk is növelhetik a gazdagsá-
got…”18 

Krugman kritériumába belefér az is, hogy az adósság növekedése kisebb 
ütemű , mint az infláció mértéke. Ez esetben az adósság elinflálása következik 
be. Sok ország – ha nem is deklaráltan, de tudatosan – élt ezzel a lehető séggel. 
Ez összeegyeztethető  a neokeynesiánus felfogással. A lakosság és a vállalatok 

                                                        
16 Krugman, P (2012):198. o. 
17 Krugman, P (2012):174. o.  
18 Keynes, J. M. (1965): 168. o.  
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ilyen körülmények között motiváltak kölcsönök felvételére, mivel a reálkamat 
negatív, tehát „jó adósnak lenni”. 

A hitelező k érdeke viszont, értelemszerűen, a minél magasabb reálkamat. 
Ennek elérése érdekében nyilván mozgósítják gazdasági hatalmukat, amelyet 
Friedman már az I. világháborút követő  periódusban is veszélyesnek minő sített: 
„a FED felállítása egy szűk csoportszámára olyan hatalmat biztosított – amivel 
idő rő l idő re éltek is –, hogy önkényes folyamatok segítségével jelentő s és felis-
merhető  módon megváltoztassák az események menetét…”19 Az azóta fokozódó 
jövedelmi-vagyoni egyenlő tlenségek (lásd: 3. lábjegyzet) nyilván növelte a 
szupergazdagok gazdasági hatalmát. 

A neokeynesiánusok állásponttal szemben gyakran hangoztatott ellenérv ér-
telmében az állami kötvénykibocsátás kiszorítja a hitelfelvétel lelhető ségébő l a 
magánszektort. A Nobel-díjas Tobin magvas választ ad rá: „A monetaristák 
gyakran vádolják azzal a deficites költségvetést, hogy ’kiszorítja’ a magán ter-
melő  beruházásokat. Ennek a vádnak a népszerű  verziói különösen hamisak, 
mivel nem képesek megkülönböztetni a kínálatkorlátos reáltermelés esetét attól 
az esettő l, amikor a termelés pusztán pénzkorlátos.”20 Hasonló Krugman állítása 
is: „egy válságban lévő  gazdaságban a költségvetési deficit nem verseng a ma-
gánszektorral a tő kéért…” A krízisben a magánszektor teljesítményének stagná-
lása, csökkenése, a GDP-rés emelkedése az alapvető  probléma. A magánszektor 
takarékon megvalósuló működése nem szívja fel a képző dő  megtakarításokat, 
annak finanszírozásához nincs nagyobb tő kére szükség. 

A válságkezelő  gazdaságpolitikák és a közgazdasági elméletek összefüggése 
Friedman véleménye szerint „a pártatlan állampolgárok között a gazdaságpoli-
tikát illető  nézetkülönbségek első sorban abból fakadnak, hogy eltérő en ítélik 
meg egy-egy gazdaságpolitikai lépés következményeit...”21 Hozzátehetjük: a 
politikusok és a közgazdászok álláspontja is alapvető en emiatt tér el, bár elő bbi-
eknél sokszor erő sebb pártjuk politikai platformjának hatása. 

A klasszikus közgazdaságtan a piaci szabályozás dominanciáját hirdette, az 
állam minimális interveniálása mellett. Ennek lényegét ragadta meg Smith sok-
szor idézett gondolata: „Ebben is, mint sok más esetben, láthatatlan kéz vezeti ő t 
egy cél felé, melyet ő  nem is keresett… Azzal, hogy ő  saját érdekét követi, gyak-
ran a társadalomét eredményesebben mozdítja elő , mint ha annak elő mozdítása 
lett volna a valóságos célja.”22 Ricardo álláspontja hasonlatos. Ő  az árupiacok 
mellett a munkapiacon sem tartja helyesnek az állami szerepvállalást: „Mint 
minden más szerző dést, a munkabérét is a piac tiszta és szabad versenyére kelle-
ne hagyni és sohasem kellene a törvényhozás beavatkozásával irányítani.”23 A 

                                                        
19 Friedman, M. (1986/c): 85. o.  
20 Tobin, J. (1984): 306. o.  
21 Friedman, M. (1986/b): 19. o.  
22 Smith, A. (1940): 449. o. 
23Ricardo, D. (1940): 71. o. 
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komparatív elő nyök elméletét kifejtve a világgazdaság egészére is kiterjesztette 
az elv érvényességét: „a közérdeket sohasem szolgálja semmi jobban, mint az 
össztő kének legtermelékenyebb elosztása, másszóval az egyetemesen szabad 
világkereskedelem.”24 

A közgazdaságtan a következő  bő  egy évszázadban egyre kifinomultabb 
módszerekkel ábrázolta a tökéletes piacot, következetesen elvetve minden állami 
interveniálást. A mikrogazdasági alapokon nyugvó teória az Általános Egyen-
súlyelmélet kidolgozásával érte el csúcspontját, mely szerint az egyes piacokon 
egyszerre válhat egyenlő vé a kereslet és a kínálat.25 Ekkorra azonban felerő sö-
dött a gyakorlat kritikája, az egyre mélyülő  krízisek sorában megjelent az 1929-
es válság. Ez nemcsak a nemzetgazdaságokat rendítette meg, hanem azt a teóriát 
is, amely a piacok spontán önszabályozását hirdette. 

Az Általános Egyensúlyelmélet axiómáival kapcsolatban Soros György meg-
lehető s kétkedéssel foglalt állást: „Ezt az egyensúlyelméletet… olyan feltételezé-
sekre alapozzák, amelyek a valós világban csak ritkán teljesülnek. Ső t, az üzleti 
életben elérhetetlenek.”26 Kornai János is határozottan elveti az irányzatot: „az 
ÁE-iskola a közgazdasági gondolkodás fejlő désének egyik kerékkötő jévé vált.”27 

A beruházások tő zsdei meghatározódásával összefüggésben írta Keynes: 
„Ha egy ország tő kéjének fejlő dése egy játékkaszinó tevékenységeinek mellék-
termékévé válik, aligha végeznek jó munkát.”28 (A Keynes által bevezetett 
metafórát azóta is gyakran használják a szakirodalomban.) 

A gyakorlati és elméleti kritikák hatására bekövetkezett a fordulat: az állam 
komoly szerepet vállalt a gazdaság irányításában. Ez nem jelentette azonban a 
keynesi teória meghatározó szerepét, helyette a neoklasszikus szintézis vált ural-
kodó elméleti irányzattá. „Már néhány hónappal a General Theory megjelenése 
után sikerült Hicksnek visszamerevítenie a makrogazdaságtant a klasszikus köz-
gazdasági iskolához, hogy azután ez az olvasat szentesüljön a következő  harminc 
esztendő  során a ’progresszív’ tankönyvekben.”29 Az idő tartamot illető en téve-
dett Balog Tamás: a „szentesülés” hetven évig tartott és nagy valószínűséggel 
tovább folytatódik. 

Ezen a dogmarendszerré merevedett elméleti alapon megfogalmazott gazda-
ságpolitikai ajánlások nem tudták kezelni a hatvanas évek végétő l jelentkező  
gazdasági feszültségeket, majd a hetvenes évek elején megjelenő  problémákat 
(Bretton Woods-i rendszer összeomlása, a nyersanyagok és energiahordozók 
árrobbanása stb.) A kudarcok elő készítették a talajt a monetarizmus, majd a ma-
in stream térhódítása számára. 
                                                        
24 Ricardo, D. (1940): 275. o. 
25 Debreu szerint több mint háromszáz matematikai bizonyítása létezik a teóriának, ez irányú 
teljesítményükért 1969-tő l kezdő dő en többen részesültek közgazdasági „Nobel-díjban”. 
26 Soros György (2001): 13. o. 
27 Kornai János (1971): 49. o. 
28 Keynes, J. M. (1965): 181. o.  
29 Balogh Tamás (1994):60. o. 
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Leporolták a piaci önszabályozás teóriáját, amely fő leg bizonyos „pártkötő -
désű” közgazdák körében vált népszerűvé. Friedman az állam fiskális interveniá-
lását több okból sem tartotta szerencsésnek (az állam rossz gazda; a szükségsze-
rűen késve kidolgozott-elhatározott, és a gyakorlatban újabb késéssel ható inter-
veniálások nem csökkentik, hanem fokozzák a gazdasági tevékenység hullámzá-
sát stb.). 

A monetaristák elismerték – első sorban Friedman kutatásainak hatására –, 
hogy az USA-ban a krízisekben nagy szerepet kapott a pénz. „Hazánk valameny-
nyi nagyobb válságát vagy monetáris zavar okozta, vagy legtöbbször az mélyítet-
te el.” – írta, majd hozzáfűzte: „a monetáris politika „megakadályozhatja, hogy 
a pénz legyen a gazdasági zavarok egyik legfő bb oka.”30 Az anomáliák elkerülé-
séhez szerinte elegendő , ha a jegybank konzekvens a pénzkínálat szabályozásá-
ban. A nem megfontoltan növelt pénzmennyiség által kiváltott infláció miatt 
ugyanis „romlik az árrendszer gazdasági tevékenységet szabályozó képessé-
ge.”31 Más helyütt pontosítja az összefüggést: „nem önmagában az infláció szá-
mít, hanem az elő re nem látott infláció.”32 

Lóránt Károly elemzésébő l az derül ki, hogy a spontán, a gazdaságpolitikától 
függetlenül érvényesülő  tényező k eredményeként bekövetkező  növekedés „segí-
tett” az ingatag alapokon nyugvó elméleten, illetve a rá épülő  gazdaságpolitikán: 
„a 70-es évek végétő l, részben az olajárrobbanás hatására is bejött ez a bizo-
nyos neoliberális gazdaságpolitika, amely a kapitalizmusnak a vad erő it teljesen 
szabadjára bocsájtotta.”33 

Fontos adalék Stiglitz nemzetközi vizsgálatokon alapuló megfigyelése: 
„azok az országok, például Anglia, ahol a legközvetlenebbül követték a moneta-
rista elő írásokat, nem igazán voltak sikeresek az infláció ellenő rzésében, ugya-
nakkor rendkívül magas munkanélküliségi rátát idéztek elő ; részben azért, mert 
a pénz és a kibocsátás értéke közötti összefüggés – amely a monetarista tanítás 
középpontjában áll-, nem bizonyult stabilnak az elmúlt évek során.”34 

Érdekes Hans-Werner Sinn német közgazdának, a világhírű  IFO Gazdaság-
kutatóintézet igazgatójának a gondolatmenete: „az önszabályozó gazdaság, a 
’Chicago-kapitalizmus’ halott. Kiderült, káoszhoz vezet, ha a gazdaság önmagát 
szabályozza. Csak a piacnak van önszabályozása – ez a láthatatlan kéz –, megfe-
lelő  szabályozási kereteken belül. Úgy is mondhatjuk, hogy a német típusú neoli-
beralizmusé a jövő , vagyis azé a modellé, amely szerint a piacgazdaságnak kell 
egy olyan szabályrendszer, amelyet a kormány alakít ki annak érdekében, hogy a 
piaci szereplő k önzését kanalizálja. Ezt a modellt elő ször... a nagy világválság 
után fejlesztették ki. Akkor úgy vélték, hogy a vadnyugati kapitalizmus vezetett a 

                                                        
30 Friedman, M. (1986/a):233. o.  
31 Friedman, M. (1986/d):258. o. 
32 Friedman, M. (1986/d0):247. o. 
33 Csermely Péter (2011): 4. o. 
34 Stiglitz, J. E. (2003): 701. o. 
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világválsághoz, a kilábaláshoz pedig szigorú szabályok kellenek.”35 Sinn épít 
Keynes gondolatára, miszerint a végtermék-piacok akár teljes egyensúlya ellené-
re tartósan is a „félpangás” állapotában lehet a gazdaság: az adott idő szakban 
piacra vitt tényező k (kiemelten a munka) és a létrehozott kapacitások kihaszná-
lása csak részleges. 

Meglepő ek Friedman aggódást kifejező  sorai: „Én mindazonáltal azért 
hangsúlyozom a húszas évek végén uralkodó és a mai nézetek közötti hasonlósá-
got, mert félek, hogy most, akárcsak akkor, az inga megint túl messzire lendül, és 
ismét fennáll a veszély: nagyobb szerepet tulajdonítunk a monetáris politikának, 
mint amit be tud tölteni…”36 Paradox módon a monetarista iskola feje mutatott 
rá a monetáris politika veszélyeire. 

Mintegy az eddigi vélemények összegezésének tekinthető k Mellár Tamás so-
rai: „A piac nem önszabályzó rendszer, ezt jól bizonyította a mostani válság is. 
Pedig sokan (politikai döntéshozók és közgazdászok) elhitték, hogy az, és ezért 
feltétel nélkül hittek a piac hatékonyságában és elutasítottak minden állami be-
avatkozást.”37 Ezt a konklúziót erő sítik meg Lóránt Károly szavai: „Semmi sem 
indokolja azt a visszaesést, aminek tanúi vagyunk, kizárólag az, hogy csináltunk 
egy kaszinókapitalizmust és nem akarjuk föladni.”38 

A teoretikusok szerint más jellegű  gazdaságpolitikára lenne szükség. Kérdés 
azonban, hogy valóban a (német típusú) neoliberalizmusé-e a jövő , miként azt 
Hans-Werner Sinn gondolja? 

Hall és Taylor felhívja a figyelmet: „Lényeges, hogy különbséget tegyünk az 
’aktivista’ szabályok (activist policy rules), és az esetenkénti döntési szabadság, 
más szóval diszkrecionális politika (discretionary policy) között. …. Az aktivista 
szabályok tartalmaznak visszacsatolásokat a gazdaság állapotáról a gazdaság-
politika felé, de a visszacsatolás része magának a szabálynak.”39 

A fejlett gazdaságok többségében feszültségekkel terhelt, inkonzisztens sza-
bályozórendszert alakították ki, jelentő s részben a piaci önszabályozás gondola-
tát gazdasági programjukba emelő  politikai erő k parlamenti tevékenysége miatt. 
Gyakran csak jelentő s kompromisszumok árán fogadták el a hatalmon lévő  
párt(ok) törvénytervezeteit, ső t, a kormányoldal a javaslatok többségének beter-
jesztésénél már eleve önmérsékletet, visszafogottságot tanúsított. Emellett szép 
számmal fordultak elő  tévedések, melléfogások is a gazdaságpolitikában. 

Mint a tanulmány elő ző  részeiben áttekintettük, a fejlett országok gazdasá-
gában az utóbbi két évtizedben megint jelentkeztek – első sorban pénzügyi – 
válságok, melyek közül a 2008-as bizonyult a legmélyebbnek. A sű rűsödő  mű -
ködési zavarok, a jelentkező  anomáliák miatt a kormányok diszkrét eszközökhöz 
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nyúltak. A gazdaságpolitika boszorkánykonyhájában általában a keynesi recept 
alapján igyekeztek kifő zni valamit. 

Mindenekelő tt a pénzügyi szektort igyekeztek stabilizálni, ez 2009-re sike-
rült is. Krugman azonban hangsúlyozza: „a pénzügyi rendszer stabilizálása nem 
hozza el szükségszerűen a prosperitást.”40 Ez rímel Keynes megállapítására: „a 
magas kamatláb sokkal hatékonyabb a fellendülés ellen, mint az alacsony kamat-
láb a pangás ellen.”41 

Az államnak első  fázisban megfelelő  gazdasági környezetet kell teremtenie a 
bizalom helyreállítása érdekében, mivel „a hitelező k bizalmának gyengülése elég 
ahhoz, hogy összeomlást okozzon, erő södése a gyógyulás szükséges, de nem 
elégséges feltétele.”42 Bizalom hiányában az adott országból menekül a tő ke, 
csökken a gazdasági aktivitás. Egyensúlyi költségvetés, stabil pénzügyi rendszer 
azonban nem elegendő  ahhoz, hogy bő vítsék a kibocsátást, a megélénküléshez 
elengedhetetlen a piac bő vítése, a kereslet fokozása. 

Keynes 1933-ban elismerését fejezte ki Roosevelt elnöknek az aggregát ke-
reslet növelése érdekében tett lépéseiért: „letért az ortodox gazdaságpolitika 
útjáról, és olyan általános intézkedésekhez folyamodott, amelyeket azelő tt csak a 
háború és pusztítás céljainak érdekében tartottak megengedhető nek.”43 A gazda-
ság lendületbe hozása semmiképpen sem érhető  el pusztán megszorító intézke-
désekkel. Krugman elemzéseibő l az derül ki, hogy „a megszorítások sokkal in-
kább idéznek elő  válságot, mint gazdasági növekedést.”44 Mankiw csöppet más-
ként fogalmaz: „a stabilizációs célú intézkedések túl gyakran destabilizáló hatá-
súak.”45 A ritka kivételek közé feltehető en azok a precedensek tartoznak, ame-
lyekben egy nemzetgazdaság megszilárdította pénzügyi rendszerét, egyensúly 
körüli helyzetbe hozta államháztartását. és az ily módon „felújított uszályt” von-
tatókötélre fogta a világgazdaság valamelyik dinamikusan növekvő  centruma. 

A piac keresleti korlátjának oldása érdekében a fejlett országok többsége 
gazdaságélénkítő  csomagokkal próbálkozott. Ezek mindenképpen fékezték a 
gazdaság teljesítményének visszaesését, de csak korlátozottan stimulálták a nö-
vekedést. Az Európai Bizottság 2010. évi jelentése szerint „az EU-nak csak 
2012. év második negyedévére sikerül visszaállítani a 2008. I. negyedévének a 
kibocsátási szintjét.”46 Ugyanebben a jelentésben olvasható a következő  megál-
lapítás: „2010 eleje óta megfigyelhető  a hitelnyújtás növekedése, amit a fellen-
dülés gyenge jelei kísérnek.”47 Két esztendő  távlatából megállapítható: optimista 
hangnemet ütött meg a jelentés. Ezt jelzi a majdnem két évvel késő bb kiadott 
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jelentés is: „Az államadósság jövő re lesz a legmagasabb az euróövezetben 94,5, 
és 2014-ben az EU-ban, és ezt követő en kezd majd csökkenni a GDP százaléká-
ban kifejezve.”48 

A helyzet az Egyesült Államokban sem sokkal kedvező bb. A gazdaság gépe-
zetének lendületbe hozásához jelentő s kezdeti lökés szükséges, amelyhez Obama 
787 milliárd dolláros gazdaságélénkítő -programja még multiplikálódva sem 
bizonyult elegendő nek. A neokeynesiánus közgazdák már meghirdetésekor elég-
telennek tartották, prognosztizálták annak sikertelenségét. 

A csomagot eleve rövidtávra tervezték. Az intézkedések hatása 2010 nyarán 
tető zött, majd a folyamatok kimerültek. Obama programja fékezte ugyan az agg-
regát kereslet és a GDP visszaesését, de nem tudta elérni kitűzött célját, a gazda-
ság fenntartható növekedési pályára állítását. A korlátozott siker súlyos gazda-
ságpolitikai következményekkel járt: „az élénkítő program kudarca arról győ zte 
meg a választókat, hogy az állami kiadások növelésével nem lehet munkahelyeket 
teremteni. Így az Obama-kormány nem kapott újabb lehető séget.”49 

A költségvetési interveniálások során az állam szerepvállalása fokozódott, de 
jellemző en a mentő akciók végrehajtása érdekében. A fenntartható növekedési 
pályára állítás nem érhető  el rövidtávú programokkal, elengedhetetlen a szerke-
zetváltás végrehajtása. Ez csak átgondolt, választási ciklusokon átívelő  gazdasá-
gi stratégia alapján lehetséges. Alig található példa arra, hogy az állam ilyen a 
feladatokra vállalkozna. 

Ennek – mint Mellár Tamás rámutatott – hiányoznak a teoretikus alapjai, a 
makroökonómia szerinte „nem tudott, és ma sem képes megfelelő  (elméletileg 
megalapozott) terápiát adni a válságból való kilábalásra.”50 Ő  fogalmazta meg 
a következő  költő i kérdést is: „Vajon mikor készülnek olyan makro-modellek, 
amelyek input oldalon a tő ke és munka mellett a nem megújuló erő forrásokat is 
figyelembe veszik és output oldalon a veszteségfüggvényben a környezeti károk is 
szerepelnek.”51 Félő , hogy még sokáig kell ilyenekre várnunk. Mint Friedman 
fogalmazott: az inga leng… 
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