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Előszó 

 

Diplomamunkámban a John Maynard Keynes által kidolgozott 

gazdaságpolitikának a jelenkori gazdasági válság körülményei közötti 

alkalmazhatóságát kívánom vizsgálni. Ennek első lépéseként ismertetem Keynes 

elméletének történelmi hátterét, főbb téziseit, kiemelve a neoklasszikus 

közgazdasághoz képest,
1
 merőben újszerű elgondolásait, valamint a főbb 

eltéréseket; majd elemzem visszaszorulásának okait, illetve az azt felváltó 

monetarista elmélet főbb téziseit. Ezt követően vizsgálatnak vetem alá a 2000-es 

évek második fele óta tartó világméretű gazdasági recessziót: annak lehetséges 

okait, magyarázatait többek közt – az 1980-es évek óta szinte egyeduralkodó – 

monetarista gazdaságpolitika esetleges elégtelenségét; egyben keresem a választ 

arra, hogy a keynesi gazdaságpolitika alkalmasabb lehet-e a recesszió leküzdésére, 

mint a monetarista. Ennek megválaszolása érdekében elemzem az Egyesült 

Államok és az Európai Unió válságkezelő stratégiáját; előbbiben a keynesiánus 

elemek dominálnak, míg utóbbiban a monetarista eszközök a hangsúlyosabbak. 

Vizsgálódásom során 3 tényezőt vizsgálok meg: a fiskális, a monetáris politikát, 

valamint az állami szabályozást. Ezt követően statisztikákra alapozva levonom 

következtetéseim a kétféle gazdaságpolitika sikerességét illetően, ezzel együtt 

választ kapunk arra is, hogy működik-e a keynesi recept.  

Úgy gondolom, hogy vizsgálódásom tárgya különösen aktuálisnak 

tekinthető: a nyugati világ gazdasága az 1929-es tőzsde krach óta nem látott 

visszaeséstől szenved, az eddig uralkodó gazdaságpolitikai irányzat, a 

monetarizmus pedig – legalábbis ez idáig – képtelen volt hatásos választ adni. A 

Keynes-féle mechanizmus egyszer már bevált, igaz az akkori gazdasági 

körülmények jelentősen eltértek a maitól; ezért vizsgálódásom során nem 

hagyhattam figyelmen kívül a tőkés gazdaságok szerkezetében azóta bekövetkezett 

jelentős változásokat.  

                                                           
1
 Neoklasszikus közgazdaság alatt jelen írásban a Keynes előtti közgazdaságtant értem.  
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Szakdolgozatom készítése során felhasználtam a témában elérhető magyar és 

angol nyelvű szakirodalmat: könyvek, szakcikkek, különböző állami és Európai 

Uniós szervek jelentései, kiadványai formájában. A negyedik fejezetben a 

különböző gazdaságpolitikák eredményességének ismertetésénél az interneten 

elérhető, aktuális és hiteles statisztikai kimutatásokat vettem alapul, ezekre 

alapoztam következetéseimet az egyes gazdaságpolitikák sikerét illetően. 
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I. Fejezet: A Keynesi és a monetarista elmélet 

 

1. Keynes színre lép 

1.1. Eltérések a neoklasszikus közgazdaságtanhoz képest 

A Keynes előtti, ún. neoklasszikus közgazdaságtan központi kérdése az ár, az 

érték és a jövedelemelosztás volt; ezek optimális eloszlását az elmélet szerint az 

ármechanizmus biztosítja. Ebben az idilli világban a gazdaság szereplői mind jól 

informáltak, a rendelkezésre álló erőforrásokat optimálisan használják fel, 

kényszerű munkanélküliség pedig nem létezik, csakis önként vállalt; éppen ezért 

lehetséges a teljes foglalkoztatás állapotának elérése. Az állami beavatkozás ebbe a 

rendszerben nem kívánatos, csak megzavarná a tökéletes egyensúlyt.
2
  

A gazdasági válság okozta sokk jó néhány közgazdászt arra késztetett, hogy 

megkérdőjelezze a neoklasszikus közgazdaságtan tanításait. Keynes, aki már a 

válság előtt is bírálta a laissez-faire alapú liberális gazdaságpolitikát, 1936-ban 

jelentette meg fő művét, A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elméletét;
3
 

mellyel új alapokra helyezte a közgazdaságtant. Szerinte a neoklasszikus 

közgazdaságtan legfőbb problémája, hogy „hallgatólagos előfeltételezései csak 

ritkán, vagy éppen sohasem valósulnak meg…”
4
  

Keynes elveti az ármechanizmusnak tulajdonított kettős szerepet, csak az 

elsőt fogadja el; az ármechanizmus szabályozza azt, hogy miből mennyit 

termeljenek. A második funkcióját, a teljes foglalkoztatás biztosítását Keynes elveti: 

„a tapasztalat azt bizonyítja, hogy a teljes, vagy akárcsak megközelítően teljes 

foglalkoztatás ritka, és rövid ideig tartó jelenség”
5
 A teljes foglalkoztatás mellőzése 

megköveteli az elmélet módosítását arra vonatkozóan, hogy hogyan reagál az 

                                                           
2
 MÁTYÁS Antal: A modern közgazdaságtan története, Aula Kiadó, Budapest, 2003. 377. old. 

3
 KEYNES, John Maynard: A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete (fordította: Erdős Péter), 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1965.  

4
 KEYNES 402. old. 

5
 KEYNES 273. old.  
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összkereslet változására a gazdaság. A neoklasszikus modell szerint a termelés és a 

foglalkoztatás változatlan marad, az árszínvonal változik. Keynes elméletében 

éppen fordítva történik minden: a termelés és a foglalkoztatás változik, az árak csak 

annyiban, amennyiben a termelés változásával változik a határköltség nagysága.  

A neoklasszikus felfogás szerint az áraknak egyensúlyi helyzetben, tökéletes 

verseny esetén a határköltséggel kell egyenlőnek lenniük, ami feltételezi azt, hogy a 

tényezőket határtermelékenységük szerint díjazzák. A tényezők 

határtermelékenységének meghatározásához ismerni kell a foglalkoztatás szintjét, 

ami a neoklasszikus közgazdaságtan szerint 100%, így nem okoz semmilyen 

ellentmondást. Keynesnél azonban az ármechanizmus nem biztosítja a teljes 

foglalkoztatást, így megoldást kellett találni arra hogyan határozható meg a 

foglalkoztatás mértéke.
6
  

Első lépésként Keynes két részre osztja a gazdaságot: mikro- és 

makroökonómiára. Előbbiben többé-kevésbé érvényesülhetnek a klasszikus 

közgazdaságtan posztulátumai, míg utóbbiban hiányzik a „láthatatlan kéz” 

jótékony hatása; ezt a szerepet az államnak kell betöltenie. Megdőlt az a korábbi 

elképzelés, hogy pusztán monetáris politikával mérsékelhetőek az üzleti ciklusok 

okozta ingadozások. A neoklasszikus elmélet posztulátuma az, hogy az MV=PY 

képletben az M (pénzmennyiség) változása a V (forgási sebesség) állandósága 

mellett automatikusan kiegyenlítődik a másik oldallal, a P (ár) vagy az Y (nemzeti 

jövedelem) változása által. Keynes szerint a tapasztalatok nem igazolják az 

elméletet: a pénzmennyiség változását sok esetben követi a forgási sebességének 

változása, míg a képlet másik oldalának mutatói változatlanok maradnak. Ebből is 

kifolyólag Keynes a monetáris politika helyett a költségvetési – vagy más néven 

fiskális – politikára helyezi a hangsúlyt elméletében. Az összkereslet azon keresztül 

pedig a nemzeti jövedelem és a foglalkoztatás nagyságának meghatározása nála 

beruházáson keresztül történik. Amennyiben a magánberuházás nem képes a teljes 

foglalkoztatáshoz szükséges keresletet generálni, úgy az államnak kell fellépnie, és 

a kormányzati kiadások révén megteremtenie a szükséges keresletet. Keynes 

                                                           
6
 MÁTYÁS, 379. old. 
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elmélete szerint a multiplikátorhatásnak köszönhetően a kormányzati pénzköltés 

hatékonyabban befolyásolja a nemzeti jövedelmet, mint a pénzmennyiség és a pénz 

forgási sebességének bizonytalan ingadozása; valamint a keletkező jövedelemből 

utólag megteremti saját fedezetét.
7
 A következő három alfejezet erre a három 

kérdésre – fogyasztási kereslet, beruházás és megtakarítás viszonya, valamint a 

multiplikátor hatás működése – keresi a választ. 

 

1.2. A fogyasztási kereslet meghatározása 

A neoklasszikus elmélet szerint a rendelkezésre álló erőforrásokat teljesen 

kihasználják, a fogyasztás és a megtakarítás arányát pedig a kamatláb befolyásolja. 

Keynes azonban rámutatott, hogy a tőkés gazdaság automatizmusai nem biztosítják 

a teljes foglalkoztatást, az rövidtávon is képes változni, csakúgy, mint a nemzeti 

jövedelem. Keynes egyik úttörő felfedezése, hogy a nemzeti jövedelem változását 

nem azonnal, és nem azonos mértékben követi a fogyasztás változása: „A 

társadalom lélektani magatartása olyan, hogy amikor a teljes reáljövedelem összege 

nő, növekedik a teljes fogyasztás is, de nem egészen annyival, mint a jövedelem”.
8
 

Magyarul egy bizonyos jövedelmi szint felett, amikor már „mindenük megvan”, a 

jövedelem növekedése nem idéz elő azzal arányos fogyasztásnövekedést. Ez a 

megállapítás később az ún. abszolút jövedelem-hipotéziseként vált ismerté.  

Erre a jelenségre Keynes több magyarázatot is talált, elsőként a késedelmes 

alkalmazkodást: „Az egyén ugyanis elsősorban a megszokott életszínvonalához 

tartozó kiadásokat kívánja fedezni jövedelméből, és azt az esetleges többletet képes 

megtakarítani, amely az adott időszak jövedelme és megszokott életszínvonalának 

költsége közt mutatkozik…”
9
A késedelem azonban nem létesít függvényszerű 

kapcsolatot fogyasztás, megtakarítás és jövedelem közt, így további magyarázatra 

van szükség. Keynes objektív és szubjektív tényezőket különböztet meg. Előbbi 

többek közt lehet az ún. vagyonhatás vagy a kamatláb változása. Utóbbi kategóriába 

                                                           
7
 MÁTYÁS, 379-381. old. 

8
 KEYNES, 47. old.  

9
 KEYNES, 117-118. old. 
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pedig elsősorban olyan tényezők tartoznak, mint: tartalékképzés öregkorra, 

biztonságérzet megteremtése a pénztartalék által, spekulációs tartalékok, vagy 

csupán puszta fösvénység. Keynes szerint a szubjektív tényezők nagyon lassan 

képesek csak változni, az objektív tényezők rövidtávú hatásai pedig szinte 

elhanyagolhatóak. Elgondolása szerint a jövedelem és a fogyasztási kiadások 

közötti stabil függvény révén előre felbecsülhető, hogy a nemzeti jövedelem 

különböző nagyságainál mennyit kívánnak fogyasztásra költeni az emberek, illetve 

mennyit szándékoznak félre rakni. Keynes szerint a függvény egyben stabilizációs 

szerepet is betölt: fellendülés esetén tompítja az összes kereslet túlzott növekedését, 

míg válság esetén fékezi az összes kereslet csökkenését, hiszen a fogyasztási 

kereslet kisebb mértékben csökken, mint a nemzeti jövedelem. A későbbi kutatások 

bebizonyították, Keynesnek igaza volt, a fogyasztási függvény – legalábbis 

rövidtávon – az általa leírt módon viselkedik.
10

  

 

1.3. A beruházás és a megtakarítás viszonya Keynesnél 

Keynes szerint a megtakarítás előfeltétele a megtakarítható jövedelem 

realizálása. – Ellentétben a neoklasszikus feltevéssel, mely szerint beruházás 

előfeltétele a megtakarítás. – A társadalom csak és kizárólag annyit takaríthat meg, 

amennyit a vállalkozók be kívánnak fektetni. Ezzel megcáfolta a neoklasszikus 

közgazdaságtan egyik alapját képező ún. Say-dogmát, amely szerint a megtakarítás 

automatikusan beruházássá válik;
11

 amit a társadalom nem költ el fogyasztásra, az 

beruházásra kerül. Keynes elméletében a megtakarítás önmagában nem hoz létre 

beruházást: „nincs és nem is lehet vásárló eladó nélkül, sem eladó vásárló nélkül”.
12

 

Magyarán szólva össztársadalmi szinten beruházás nélkül nem lehetséges a 

                                                           
10

 MÁTYÁS, 390-393. old.  

11
 A fenti megfogalmazás a Say dogmának egy származtatott értelmezése. Jean Babtiste Say tétele eredetileg 

így szólt: „Mivel a javak előállítói azok eladása révén pénzt, jövedelmet szereznek, és ezt más javak 

vásárlására fordítják, összgazdasági szinten az áruk (ide értve a termelési tényezőket, köztük 

a munkaerőt is) kereslete és kínálata egyenlő kell hogy legyen.” Forrás: 

http://www.babylon.com/definition/Say-dogma/Hungarian  (2013. január 24. ) 

12
 KEYNES, 105. old.  
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megtakarításokat növelni, hiszen e nélkül az egyes emberek megtakarításait csak az 

teszi lehetővé, hogy mások elköltik a saját megtakarításaikat, vagyis pusztán a 

megtakarítások újra elosztása történik meg: az egyenlet végösszege ugyanaz marad, 

csak a két oldal aránya változik. A beruházás az, ami lehetővé teszi a társadalom 

egyes tagjai számára, hogy többet adjanak el, mint amennyit vesznek, így 

növekedést idézzenek elő társadalmi síkon is. Keynes szerint a társadalom nem 

takaríthat meg többet, mint a szándékolt beruházás. Ellentétben a neoklasszikus 

elmélettel a fogyasztás visszafogása révén szándékolt megtakarítások nem vezetnek 

sikerre, az ilyen kísérletek bizonyos gazdasági törvényszerűségek miatt kudarcra 

vannak ítélve. Keynes szerint amennyiben a lakosság többet kívánna a beruházásnál 

megtakarítani, akkor az összkereslet és az összkiadás kevesebb lesz, mint a 

nettótermelés nagysága; ennek következménye, hogy egyesek bére csökkenni fog, 

így ők kevesebbet takaríthatnak meg, mint amennyi szándékukban áll, így a 

megtakarítás társadalmi nagysága lecsökken a beruházás szintjére. Éppen ezért 

helytelen Keynes szerint a neoklasszikus közgazdaságtan okfejtése, miszerint a 

növekvő megtakarítás a hitelhálózaton keresztül a hitelkínálat növekedésében 

jelentkezik, növelve a beruházási kedvet. Keynes elgondolása szerint megfelelő 

beruházás nélkül a megtakarítási szándék ki sem tud alakulni.
 13

   

Keynes elmélete a megtakarítás és a kamatláb viszonyát illetően is eltér a 

korábbi felfogástól: a neoklasszikus közgazdáknál a növekvő kamatláb serkenti, a 

csökkenő elkedvteleníti a megtakarítást; Keynesnél ez éppen fordítva működik, a 

szándékolt megtakarítás nagysága a multiplikátorhatáson keresztül a szándékolt 

beruházás nagyságához igazodik. Amennyiben állandónak vesszük a 

profitkilátásokat, a csökkenő kamatláb ösztönzi a beruházást, és ennek 

köszönhetően – a nemzeti jövedelem növekedésén keresztül – nőnie kell a 

szándékolt beruházásnak.
14

  

 

                                                           
13

 MÁTYÁS, 402. old. 

14
 MÁTYÁS, 412. old. 
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1.4. A multiplikátorhatás  

A neoklasszikus közgazdaságtan, a költségvetési egyensúly fontosságát szem 

előtt tartva azt vallja, hogy az állam – akárcsak a magánszemély – csak és kizárólag 

bevételei erejéig költekezhet, ellenkező esetben eladósítja magát. Tekintve, hogy 

ingyen leves nem létezik, az államnak előbb-utóbb hitelt kell felvennie, vagy 

növelnie az adókat. Mindkét eshetőség elkedvteleníti a magánberuházókat, ezzel 

pedig a kormányzati költekezés pozitív hatásai semmivé foszlanak; előbbi esetben 

azért, mert a hitelfelvétellel a kormányzat „elszívja” a hiteleket magánszektor elől, 

amely az emelkedő kamatláb miatt nem szívesen vesz fel hitelt.  A második esetben 

pedig csökken a háztartások fogyasztási hajlandósága, amely szintén a gazdasági 

növekedés ellen hat. Keynes ezzel szemben azt mondja, hogy a kormányzat 

bevételeit meghaladóan is költekezhet; a kiadás nyomán megnövekedett nemzeti 

jövedelem ugyanis olyan mértékben növeli a jövedelmet, hogy az biztosítani képes 

a költekezés fedezetét. A kormányzat az adók révén egy olyan jövedelem részt von 

el, amely a kormányzati pénzköltés nélkül létre sem jött volna. Hogyan lehetséges 

ez, a leginkább Münchhausen báró mutatványára – a saját hajánál fogva húzta ki 

magát a mocsárból – hasonlító gazdaságpolitikai „varázslat”? A megtakarítás és a 

beruházás hagyományos ok-okozati viszonyának felcserélése révén: a neoklasszikus 

gazdaságpolitika szerint a megtakarítás határozza meg a beruházását, Keynes 

szerint ez éppen fordítva történik.
15

  

Az elméleti alapok tisztázása után egy számbeli példával kívánok 

rávilágítani, hogyan is működik a multiplikátorhatás a gyakorlatban.
16

 Ehhez „A 

modern gazdaság története” c. könyvben szereplő számszerű példát hívom 

segítségül. Tegyük fel, hogy a nemzeti jövedelem nagysága 1000 egység, a 

szándékolt beruházás 300, a szándékolt megtakarítás pedig 200. A megtakarítási 

hányad 200/1000, egyszerűsítve 1/5. Mivel a keynesi elméletben a foglalkoztatás 

részleges, ezért nem kell munkaerőt átcsábítani a fogyasztási javak termeléséből; a 
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 MÁTYÁS, 381. old.  

16
 A bemutatásra kerülő számbeli példa nem foglalkozik az adók és a különböző transzferek hatásaival, 

amelyek befolyásolhatják a multiplikátorhatás eredményességét. Azok torzító hatásáról később, az Obama 

kormány gazdaságpolitikájának bemutatásakor lesz szó.    
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300 egység értékű beruházás meg tud valósulni. Ugyanazon nemzeti jövedelem 

mellett a társadalom 800 egységnyit szeretne fogyasztási javakra költeni, azonban, a 

fogyasztási javak kínálata csak 700. A megtakarítás és a beruházás ex post egyenlő: 

a társadalom az 1000 egységnyi jövedelemből nem fogyaszthat többet, mint 700, 

300-at meg kell takarítania. Amennyiben a raktárkészletet 100 egységgel 

csökkentik, úgy a tényleges beruházás 100 egységgel kisebb lesz, mint a szándékolt 

beruházás, ezáltal éppen egyenlő a megtakarítással. A kínálatot 100 egységgel 

meghaladó kereslet, illetve a raktárkészlet csökkenése a vállalkozókat arra fogja 

ösztönözni, hogy növeljék a fogyasztási javak termelését. A fogyasztási javak 

kínálata és kereslete azonban így sem fog egyensúlyba kerülni: mivel nő a 

foglalkoztatás a fogyasztási javak termelésében, nőnek a jövedelmek, ezáltal pedig 

a kereslet 800-ról 880-ra. A termelők tovább növelik a kínálatot, amely további 

foglalkoztatást, és így keresletnövekedést eredményez, példánkban 64 egységnyit.
17

 

Ahogy Keynes írja: „a közösségnek ama törekvése, hogy a jövedelem 

növekményének egy részét elfogyassza, mindaddig ösztönözni fogja a termelést, 

amíg a jövedelmek új szintje kellő nagyságú megtakarítást nem biztosít.”
18

 

A kérdés az, hogy meddig kell a termelést növelni, hogy a létrejött nemzeti 

jövedelemből a társadalom annyit kívánjon fogyasztási cikkek vásárlására fordítani, 

mint amennyi fogyasztási jószágot kínálnak; vagyis, hogy a fogyasztási javak 

kínálata utolérje azok keresletét. Közgazdasági nyelven megfogalmazva meddig 

kell a termelést bővíteni, hogy a létrejövő nemzeti jövedelemből a társadalom 

annyit kívánjon megtakarítani, amennyit a vállalkozók be kívánnak fektetni.  Az 

1/5-ös megtakarítási hajlandóságot alapul véve a társadalom a nemzeti jövedelem 

4/5-öd részét kívánja fogyasztási javak vásárlására fordítani. Egyensúlyi helyzetben 

a következőképpen alakul a képlet: 4/5Y=Y-I. A képletet tovább alakítva a 

következő eredményt kapjuk: Ix(1/S)=Y.
19

 A nemzeti jövedelem egyensúlyi szintjét 

Keynes oly módon határozza meg, hogy a szándékolt beruházás nagyságát 

megszorozza a megtakarítási hányad, illetve a határhányad reciprokával. 
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 MÁTYÁS, 407-408. old.  
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 KEYNES, 139. old. 
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 A levezetést lásd az I. számú mellékletben. 
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Példánkban Y=300x5, azaz 1500, amelyből a társadalom 1200 egységet kíván 

fogyasztási javak vásárlására költeni, a fogyasztási javak kínálata szintén 1200 

(1500-300). Továbbá 1/5-öd megtakarítási hányadot figyelembe véve, a társadalom 

300 egységet kíván megtakarítani, pont annyit, amennyit a vállalkozók be akarnak 

ruházni. A nemzeti jövedelem egyensúlyi szintje 1500 lesz. 
20

 

A megtakarítási hányad reciproka, amivel a beruházás növekményét 

szoroztuk nem más, mint a multiplikátor, vagy szorzó. A multiplikátor megmutatja, 

mennyivel kell megnövekednie a társadalmi foglalkoztatásnak ahhoz, hogy a reális 

jövedelem növekedését eredményezze, amely arra ösztönzi a társadalmat, hogy 

létrehozza szükséges megtakarítását.
21

 

Az előbbi példában a beruházási szándék múlta felül a megtakarítási 

szándékot, számolni kell azonban azzal a lehetőséggel is, hogy mindez fordítva 

történik, a megtakarítási szándék múlja felül a beruházási szándékot: ebben az 

esetben a multiplikátorhatás a termelés, a nemzeti jövedelem és a foglalkoztatás 

szintjének csökkenése révén teremti meg a megtakarítási és a beruházási szándék 

egyensúlyát. Az előbbi példát használva, 1500 egységnyi nemzeti jövedelemnél 

tételezve a teljes foglalkoztatást, továbbá 1/5-ös megtakarítási hányadot feltételezve 

a szándékolt megtakarítás 300 egység. A vállalkozók által szándékolt beruházás 

viszont csak 200 egység. Ebben az esetben a nemzeti jövedelemnek 1000-re kell 

csökkennie, és vele együtt a foglalkoztatásnak is, hogy a kétféle szándék 

egyensúlyba kerüljön.
22

  

A fenti két példából is látszik, hogy a Keynesi modellben teljesen másként 

kerül sor az egyensúlyi szint elérése, mint a neoklasszikus elméletben, ahol a 

kamatláb mozgása hozza összhangba a társadalom megtakarítási szándékát a 

vállalkozók beruházási szándékával, s ezen keresztül az összkeresletet az 

összkínálattal, amely csak teljes foglalkoztatásnál valósul meg. A munkabér 

mozgása megakadályozza, hogy a foglalkoztatás csökkenjen, ebből a modellből 
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hiányzik a multiplikátorhatás, a ciklikusságot az ár mozgása adja. Keynesnél ezzel 

szemben a munkabér-mechanizmus nem biztosítja a teljes foglalkoztatást; helyette a 

termelés, a foglalkoztatás és a nemzeti jövedelem változása hozza meg az 

egyensúlyt, amelye részleges foglalkoztatás mellett is megvalósulhat.
23

  

Keynes elmélete részleges foglalkoztatást feltételez, amennyiben a gazdaság 

eléri a teljes foglalkoztatást, úgy minden kormányzati pénzköltés inflációt okoz. 

Ennek igazolására újfent az előbbi számolási példa szolgál alapul. Amennyiben 

feltételezzük, hogy 1500 egységnyi nemzeti jövedelemnél van teljes foglalkoztatás, 

a lakosság megtakarítási hajlandósága továbbra is 1/5-öd, ennek megfelelően a 

szándékolt megtakarítás mértéke 300 egység. A vállalkozók azonban továbbra is 

csak 200 egységet hajlandóak beruházni, a nemzeti jövedelem egyensúlyi szintje 

így csak 1000 egység. A kormányzat teendője az, hogy költekezzen 100 egység 

nagyságban: tekintve, hogy a multiplikátorhatás ötszörös, a nemzeti jövedelem 

szintje eléri a teljes foglalkoztatás szintjét, az 1500-at. Mivel létezik kényszerű 

munkanélküliség, így a kormányzat által megnövelt összes kereslet nem az 

árszínvonalat, hanem a termelést növeli. Mivel 500 egységgel nőtt a nemzeti 

jövedelem, a kormányzat elvonhat 100 egységet a költségei utólagos fedezésére. 

Tekintve, hogy a beruházási szándék csak 200, így a kormányzat olyan összeget 

von el, amelyet egyébként is megtakarítottak volna.
24

 

 

1.5. Keynes pénz- és kamatelmélete 

Keynes elméletében a pénz felértékelődik az árukkal szemben, különleges 

szerepet játszik: mivel egyrészről teljes foglalkoztatás csak nagyon ritkán valósulhat 

meg, másrészről csak kivételes esetben alakul ki olyan nagyságú összkereslet, 

amelynél teljes foglalkoztatás mellett termelt termékmennyiséget normálprofittal 

tételezett költségeken lehetne pénzzé változtatni. Keynes szerint a pénz különleges 

szerepe likviditásában nyilvánul meg, amely alatt Keynes azt érti, hogy könnyen 

kicserélhető, mindamellett tartási költségei elhanyagolhatóak. Szerinte ahhoz, hogy 
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egy tárgy likviditással rendelkezzen és pénzként szolgáljon, két dolog szükséges: 

Ne lehessen szabadon újra termelni, valamint ne legyen helyettese.
25

  

Már a neoklasszikus közgazdaságban is ismerték a pénz kettős funkcióját, 

amely nem más, mint csereeszköz és az érték felhalmozója. Ez utóbbinak azonban a 

neoklasszikus közgazdák nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget, mivel az 

általuk ábrázolt világban a bizonytalanság nem játszik szerepet. Keynes elméletében 

viszont jelentős szerepe van a bizonytalanságnak, ennek megfelelően felértékelődik 

a pénz értékfelhalmozó funkciója. A pénzkeresletet 3 motívumra vezeti vissza, 

úgymint: ügyleti motívum, óvatossági motívum, illetve spekulációs motívum. A 

legelső a személyes és üzleti célok lebonyolítását szolgáló készpénzszükségleteket 

szolgálja. Az óvatossági motívum az egyén pénztartalékolását jelenti, melynek 

célja, hogy a hirtelen jött kiadásokat fedezni tudja. Ez a két pénzkeresleti motívum 

Keynes szerint nem kamatrugalmas, ellentétben a spekulációs pénzkereslettel, 

amely elméletének egy sarkkövét alkotja. A pénz spekulációs kereslete Keynes 

szerint két okra vezethető vissza: egyesek attól félnek, hogy a más formában tartott 

vagyonuk elértéktelenedik, mások pedig úgy gondolják, hogy a jövőben esni fog az 

értékpapír árfolyam, így érdemes pénzkészletet tartani, hogy a megfelelő 

pillanatban felvásárolhassák a papírokat. Ez utóbbi pénztartási motívum 

egyértelműen kamatláb függő. Keynesnél a jövőbeni bizonytalan kamatlábbal 

kapcsolatos spekuláció hozza létre a pénzkereslet kamatrugalmasságát. Minél 

alacsonyabb a kamatláb jelenlegi nagysága, annál többen tartanak attól, hogy a 

jövőben emelkedni fog; ennek hatására csökken a papírok árfolyama, vagyis 

érdemesebb pénzre váltani. Ezt nevezik bessz spekulációnak, az ilyen spekulánsok 

úgy gondolják, hogy az árfolyam esése nem csak a várt kamatbevételeket csökkenti, 

hanem esik a befektetett vagyon értéke is; ezzel szemben a pénzben tartott vagyon 

esetén csak a kamatbevétel egy részét kell feláldozni, a vagyon értékvesztésétől 

nem kell félni. Levonva a következtetéseket Keynes elmélete szerint alacsony 

kamatlábnál magas, míg magas kamatlábnál alacsony lesz a pénzkereslet.
26
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A spekulációs pénzkereslet bevezetésével Keynes megmutatta miként 

befolyásolja a monetáris politika a kamatláb nagyságát, illetve milyen korlátai 

vannak ennek a befolyásgyakorlásnak. A neoklasszikus közgazdák – és a későbbi 

monetaristák –, akik a kamatlábat reáljelenségként kezelik, tagadták, hogy a 

monetáris politika tartós hatást tudna gyakorolni a kamatláb nagyságára: szerintük 

teljes foglalkoztatás mellett a termelés tovább nem növelhető, a pénzkibocsátás az 

árszínvonalat növeli. Az infláció végső soron a kamatláb emelésére készteti a 

bankokat. Ezzel szemben Keynes azt vallja: a bankok a pénzmennyiség növelésével 

leszorítják a kamatlábat, ezzel pedig serkentik a beruházást; a multiplikátorhatásnak 

köszönhetően nő a nemzeti jövedelem, ezzel együtt új egyensúlyi helyzetet hoznak 

létre, új egyensúlyi kamatlábbal. Ezt az teszi lehetővé, hogy Keynes szerint nem 

csupán egyetlen egyensúlyi kamatláb létezik, hanem több is. Továbbá éppen a 

spekulációs pénzkereslet az, amely lehetővé teszi a nyíltpiaci műveleteket: normális 

körülmények között a központi bank mindig tud kötvényt venni vagy eladni, mivel 

a kamatláb szerény változtatása révén képes rávenni a lakosság egy részét arra, 

hogy kötvényeket vegyenek vagy eladjanak. A spekulációs pénzkereslet 

ugyanakkor csökkenti is a monetáris politika hatékonyságát, sőt végső soron káros a 

gazdaság egészére nézve. Amennyiben az állam nyíltpiaci műveleteket végezve, 

kötvényt vásárolva felhajtja az árfolyamot, úgy a kamatláb csökkeni fog, amely 

előidézi a bessz-spekulánsok táborának növekedését. – Itt érdemes megjegyezni, 

hogy ellentétben a monetaristákkal, akik szerint a monetáris politika eszközei közül 

a pénzmennyiség szabályozása a fontosabb, Keynes szerint a pénzmennyiség 

nyíltpiaci változása csak a kamatláb változásán keresztül képes kifejteni hatását. – 

Az alacsony kamatok miatt a pénztartás költsége végletesen lecsökken, az emberek 

inkább „ülnek a pénzükön”, ahelyett, hogy abból vásárolnának, vagyis növelnék az 

árupiaci keresletet. Ilyen körülmények közt a piac szinte bármilyen mennyiségű 

pénzkínálatot képes elnyelni, anélkül, hogy a megnövekedett pénzmennyiség 

hatással lenne a kamatlábra: a monetáris politika hatástalannak bizonyul. Ez a 

jelenség az ún. likviditási csapda. Mindent összevetve, Keynes szerint a pénz 

spekulációs kereslete káros, mert: akadályozza a kamatláb csökkentését, azon át a 
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beruházás növekedését, ugyanakkor olyan dologra irányul, amely nem termelhető; 

akadályozza tehát, hogy az összkereslet együtt nőjön az összkínálattal, és 

akadályozza a teljes foglalkoztatás megvalósítását. A fentiekből kifolyólag – is – 

Keynes úgy tartja, hogy a monetáris politika önmagában nem vezethet optimális 

eredményre, azt minden esetben fiskális politikának kell kísérnie.
 27

 Ahogy írja: 

„nem látszik valószínűnek, hogy a bankpolitikának a kamatlábra gyakorolt 

befolyása önmagában optimális beruházási volument eredményezne.”
28

 

 

1.6. Keynes elméletének összefoglalója 

Keynes elméletében a beruházásnak nem előfeltétele a megtakarítás. A 

beruházási javak termelése növelhető anélkül, hogy a megtakarítás tőkét és munkát 

szabadítana fel a fogyasztási javak termeléséből, vagy onnan termelési tényezőket 

kéne átcsoportosítani. Sem a bankoknak, sem az államnak nem kell a hitelnyújtást 

és a költekezést a szándékolt megtakarítás keretei közé szorítaniuk; a költségvetés a 

bevételein túl is költekezhet. A növekvő kormányzati pénzköltés – kiszélesítve a 

keresletet – a termelést ösztönzi, mely a bérek növekedését idézi elő. Az ezekből 

elvont adóból a kormányzati pénzköltés utólag megteremti saját fedezetét.
29

  

Keynes elméletében fontos szerepet tölt be a pénz és annak spekulációs 

kereslete, amely egyrészről lehetővé teszi a monetáris politikát, másrészről annak 

egyik fajtája, az ún. bessz-spekuláció, jelentős mértékben csökkenti annak 

hatékonyságát. A spekulációs pénzkereslet tulajdonképpen a Say-dogma teljesülése 

ellen hat: a pénzt ahelyett, hogy elköltenék, inkább tartalékolják, továbbra is 

fenntartva az elégtelen kereslet állapotát. Ez tovább súlyosbítja a gazdasági 

depressziót, mivel növeli az elégtelen keresletet. Keynes szerint a monetáris politika 

képes hosszútávon befolyásolni a kamatlábat és azon keresztül a nemzeti 

jövedelmet. Mivel Keynes elmélete szerint több egyensúlyi kamatláb létezik, a 

                                                           
27

 MÁTYÁS, 416, 418, 421-424;  

28
 KEYNES, 401. old. 

29
 MÁTYÁS, 413. old. 



 

17 

 

pénzmennyiség növelése nem feltétlenül idéz elő inflációt, helyette a gazdaság új 

nyugvópontra kerül.
30

   

 

1.7. Keynes elmélete a gyakorlatban: a New Deal  

Noha a New Deal-re nem tekinthetünk úgy, mint amely minden elemében a 

Keynesi elméletet valósítja meg; kétségkívül ez volt az első olyan intézkedés 

csomag, amely nagyban épített elképzeléseire. Keynes hatása az amerikai 

gazdaságpolitikára minden valószínűség szerint azzal a nyílt levéllel kezdődött, 

amelyet a New York Times felkérésére válaszul írt. A tekintélyes napilap arra kérte 

fel az angol közgazdászt, hogy írja meg véleményét az akkori amerikai gazdasági 

helyzetről. Keynes eleget tett a felkérésnek, nyílt levelét egyenesen az amerikai 

elnöknek, Franklin Delano Rooseveltnek címezte. Mint írja, a világ szeme most az 

elnökön van: amennyiben sikerrel jár, példáját szerte a világon követni fogják; ha 

elbukik, vele együtt bukik a remény arra, hogy új, racionális alapokra helyezzék a 

gazdasági rendet.
31

 Rooesevelt – aki nem volt közgazdász – eltökélt volt, hogy új 

alapokra helyezi a gazdaságot. Elszánt volt, és karizmatikusságával reményt tudott 

adni a tömegeknek, ahogy egyik híres mondása tartja: „Az egyetlen dolog, amitől 

félnünk kell, az a félelem maga.” A szándék tehát megvolt, de hiányzott egy 

összefogó koncepció. Itt jött a képbe Keynes levele. A közgazdász és az elnök 

személyesen mindössze egyszer találkozott – az sem sikerült a legjobban – 

mindketten másra számítottak: Keynes azt hitte az elnökről, hogy gazdaságilag 

felkészültebb, Rooseveltet pedig untatták, és összezavarták Keynes száraz 

közgazdasági fejtegetései, konkrét gazdaságpolitikai lépésekben gondolkodott, nem 

az alapul szolgáló elmélet érdekelte. Ahogy a találkozó után az elnök fogalmazott: 

„[Keynes] inkább matematikus, mintsem közgazdász.” Egy dologban azonban 

egyetértettek: a munkanélküliség leküzdése a legfontosabb cél, ez elég volt az 
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elnöknek. Roosevelt holdudvara pedig megértette Keynes üzenetét, a New Deal-re 

vitathatatlan hatást gyakorolt az angol közgazdász elmélete.
32

    

A New Deal hiányosságai ellenére alapvetően sikeresnek mondható: egyrészt 

sikerült csökkenteni a Roosevelt elnök ciklusának elején még igen magas – a 

munkaképes lakosság egy negyedét érintő – munkanélküliséget; habár tény, hogy 

egészen a második világháború kezdetéig viszonylag magas maradt. Másrészt 

sikeresen fékezte meg a zabolátlan szabadpiaci versenyt, mely a válságot 

megelőzően hozzájárult a deflációs állapot kialakulásához: szabályozást vezetett be 

a munkabérekre és a ledolgozható órákra vonatkozóan. A mezőgazdaság működését 

azzal próbálta meg stabilizálni, hogy támogatást biztosított azoknak a farmereknek, 

akik hajlandóak voltak kevesebbet termelni. Harmadrészt, az addig példanélküli 

strukturális reform keretében kiterjesztette a szövetségi kormányzat jogköreit: új 

központi szabályozó hatóságokat állított fel, valamint elfogadásra került a Glass-

Steagal törvény, amelynek értelmében szigorúan szétválasztották a kereskedelmi és 

a befektetési banki funkciókat. – A törvényt nem rég erősítettek meg újra, okulva a 

jelenlegi gazdasági válság tanulságaiból. – Ahogyan Winkler professzor írja: a New 

Deal politikailag abszolút sikeres volt: munkát adott az embereknek, visszaadta a 

tőkés gazdaságba vetett hitüket, megmentette a kapitalizmust. Hiányosságaként az 

lehet felhozni, hogy a fiskális politika eszköztárát nem vette igénybe elég bátran, a 

kezdeti hatásmechanizmus leginkább a monetáris politikára épült. A költségvetési 

politika csak az évtized második felében kezdett dominánsabb szerepet játszani. A 

gazdaság pedig igazán csak a háborúnak köszönhetően állt helyre, a 

hadigazdálkodásra történő átállás következtében a kormányzati pénzköltés a 

sokszorosára nőtt, a növekvő termelés pedig pillanatok alatt eltüntette a 

munkanélküliséget.
33

  

                                                           
32

 WINKLER, Allan M.: The New Deal: Accomplisments and Failures. Winkler professzor vallomása az 
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4d4d-ac38-381541c0d2ff (2013. január 10.)  
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Összegezve az eddig leírtakat a New Deal és az alapul szolgáló elmélet 

sikeresnek mondható: a New Deal megindította a gazdaságot a helyreállás útján, 

sikerét pedig olyan grandiózus építmények őrzik, mint a Hoover-gát.
34

  

 

2. A monetarista fordulat 

2.1. A keynesi elmélet egyeduralma és visszaszorulásának okai 

A második világháborút követően a Keynesi elmélet szinte egyeduralkodóvá 

vált a nyugati országokban, ahogyan Richard Nixon fogalmazott: „Most már 

mindnyájan keynesiánusok vagyunk”.
35

 A gazdaság strukturális változásai azonban 

lassan megingatták addigi vezető szerepét. Az ipar és a mezőgazdaság egyre 

kevésbé töltött be vezető szerepet az egyes országok gazdaságában, a 

szolgáltatóipar előretört, a lakosság 60%-ának adott megélhetést. – Ez az átalakulás 

többek közt a New Deal egyik hatása: olyan iparágakat támogatott, melyek anélkül 

adnak munkát az embereknek, hogy további termékfelesleget produkálnának, a 

szolgáltató ipar tipikusan ilyen. – A tercier szektor jellegzetessége, hogy kevésbé 

válság érzékeny, mint az ipar vagy a mezőgazdaság. Továbbá a kormányzat egyre 

nagyobb befolyást volt képes gyakorolni a nemzeti jövedelem újraelosztására, a 

kormányzati pénzköltés pedig nem profitorientált, így a gazdasági ciklusoknak sincs 

alárendelve. A fenti tényekből kifolyólag a tőkés gazdaság válság érzékenysége 

csökkent. Csökkent a kereslet hiányából adódó munkanélküliség, helyette a 

technológiai-strukturális munkanélküliség lett a meghatározó. Csökkent továbbá az 

állótőke beruházások szerepe, helyette a fogyasztási cikkek lettek meghatározóak. 

Ezek kereslete a fogyasztási hiteleken keresztül kamatrugalmas, megnőtt a 

monetáris politika felelőssége a ciklusok alakításában.
36

  

A fentiekkel együtt megjelent egy új jelenség, amellyel a keynesi politika 

már nem tudott megbirkózni: az infláció. Kialakulásának oka sokrétű: egyrészt az 
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oligopóliumok és a szakszervezetek kezdték el használni a nemzeti jövedelemből 

való részesedésért folytatott harcban; másrészt az inflációs várakozások beépültek 

az ár- és bérmegállapodásokba. A végső csapást az ún. olajárrobbanások okozták. 

Az olaj és a földgáz árának robbanásszerű növekedése begyűrűzött a gazdaság többi 

részébe is, általános áremelkedést okozva. A bajokat tetézte a stagfláció, az infláció 

növekedése és a gazdaság egyidejű leállása. A keynesi gazdaságpolitika, mely 

sikeresen enyhítette a munkanélküliség okozta problémákat, ezúttal kudarcot 

vallott. A kormányzati intézkedések nemhogy enyhítették, inkább súlyosbították a 

gazdaság válságát. A gazdasági növekedés elmaradása miatt a multiplikátorhatás 

nem érvényesülhetett, így minden egyes elköltött cent csak tovább növelte az 

államadósságot, anélkül, hogy megteremtette volna saját finanszírozásának 

lehetőségét.
37

  

 

2.2. A monetarista politika elméletének főbb pontjai és az azokat ért kritikák 

Amint az infláció egyre nagyobb méreteket öltött, a közgazdászok egy része 

fokozatosan arra az álláspontra helyezkedett, hogy a gazdasági problémák legfőbb 

forrása nem a munkanélküliség, hanem az infláció. Ennek megfelelően a 

gazdaságpolitika súlypontja az infláció elleni küzdelem irányába tolódott el, amely 

egyértelműen a monetáris politika elsőbbségét követeli meg. Nem maga a monetáris 

politika mikéntjében található a legfőbb eltérés a két irányzat között, hanem annak a 

fiskális politikához viszonyított helyzetében. A monetaristák a monetáris politika 

elsőbbségét hirdetik, még a keynesiánusok a költségvetési politikában hisznek, 

amelyet kiegészít a megfelelő monetáris politika.
38

 

Nem ez az egyetlen eltérés a két elmélet között: a keynesiánusok szerint a 

magángazdaság instabil, amelynek oka, hogy a beruházások profitkilátásai 

bizonytalanok és sűrűn változnak, a monetaristák ezzel szemben azt vallják, hogy a 

magánszektor stabil, a megbomlott egyensúlyt hamar helyre állítják a flexibilis 

árak. Két további különbség, hogy szerintük – ellentétben a keynesiánusokkal – a 
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kereslet nem lehet elégtelen, ekkor ugyanis érvelésük szerint esne az árszínvonal, 

nőne a pénzállomány vásárló ereje, nőne az összes reálkereset, s megfelelne a teljes 

foglalkoztatás mellett előállított termékmennyiségnek; másrészt nem lehetséges 

kereslethiányból fakadó tényleges munkanélküliség. A munkaerő keresletét és 

kínálatát egyensúlyba hozza a reálbér mozgása. Akik a fennálló reálbér mellett 

hajlandóak munkába állni, bizton találnak munkát. Itt némi hasonlóságot vélhetünk 

felfedezni a neoklasszikus közgazdaságtan által mondottakkal, azonban Friedman 

elismeri, hogy a munkanélküliségnek léteznek bizonyos tartós típusai, így a teljes 

foglalkoztatás nem törvényszerűen fennálló állapot. Ez a munkanélküliség ún. 

természetes vagy egyensúlyi rátája, amely egy tudatos döntés eredménye: a munkás  

– figyelembe véve minden körülményt  – úgy döntött, hogy számára jobban megéri, 

ha nem áll munkába. Ezt az egyensúlyi nagyságot a reálgazdaság határozza meg, 

sem költségvetési, sem monetáris politikával nem befolyásolható érdemben.
39

  

  A monetaristák – a magánszektor stabilitásának elvéből következően – 

elvetik a stabilizációs politikát, mind monetarista, mind költségvetési formában, 

ugyanis – ahogyan Milton Friedman, a monetarista elmélet „atyja” írja – stabil 

magángazdaságban sem a monetáris, sem a költségvetési politika nem képes hatni. 

Amennyiben mégis szükséges valamilyen ráhatás, úgy a nominális összes keresletet 

egyedül a monetáris politika képes tartósan befolyásolni.  Friedman szerint a 

közgazdászok alábecsülték azt a hatást, amit a pénz képes gyakorolni a gazdaságra: 

azt tételezték fel, hogy a pénzmennyiség egy passzív nagyság, amely reagál a többi 

gazdasági tényezőre, azonban nem képes azokat befolyásolni. Friedman szerint a 

pénzmennyiség változásának komoly hatása van a gazdasági folyamatokra; a pénz 

szerepének ily mértékű felértékelődése azt is eredményezi, hogy elmélete szerint a 

költségvetési politika önmagában – a monetáris politika támogatása nélkül – nem 

képes az összes keresletet tartósan növelni.
40

  

Friedman elméletében – a keynesi elmélethez képest – eltérés mutatkozik a 

kamatláb és a pénzmennyiség viszonyáról alkotott felfogásában: szerinte kettős 
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viszony áll fenn a kamatláb és a pénzmennyiség közt. A pénzmennyiség változása 

először egy bizonyos irányba befolyásolja a kamatlábat, később azonban pontosan 

az ellenkező irányba. Ezért, ahogy írja: „a kamatláb nagyon félrevezető útmutató a 

monetáris politika számára.”
41

 Szerinte a monetáris politika nem a kamatlábra, 

hanem a pénzmennyiségre gyakorolt hatása miatt fontos: „a központi bankoknak 

inkább a pénz mennyiségére kell ügyelniük, mivel szilárd viszony áll fenn a 

pénzmennyiség növekedési üteme és a nominális jövedelem növekedési üteme 

között.”
42

 

 A mennyiségi pénzelmélet értelmében az összes keresletet a pénz 

mennyisége határozza meg döntően, a forgási sebességnek alárendelt szerepe van, 

amely ugyanakkor Friedmannál néhány kulcsváltozó stabil függvénye. Szerinte a 

gazdasági automatizmusok reálszféra zavarait hamar kiküszöbölik, a forgási 

sebesség hosszú távú mozgásában már nem jelentkeznek. A pénzmennyiség és a 

forgási sebesség hosszú távon ellentétesen mozog, és a pénzmennyiség az, amely 

meghatározó: a nominális nemzeti jövedelem változását így a pénzmennyiség 

határozza meg, a mennyiségi pénzelmélet így Friedman rendszerének fontos eleme. 

A mennyiségi pénzelmélet megállapításai helyesnek bizonyultak a következő 

kérdésekben: a nominális összkereslet csak akkor nőhet, ha nőtt a pénzmennyiség, 

adott pénzmennyiség mellett a forgási sebesség változása csak korlátozott hatást 

fejthet ki; az infláció csak akkor bontakozhat ki, ha nő a pénzmennyiség, ez persze 

nem jelenti azt, hogy az inflációt pusztán a pénzmennyiség növekedése váltja ki. 

Helyes az okfejtése továbbá abban, hogy a pénzmennyiség növekedésével bizonyos 

feltételek fennforgása esetén az összes kereslet is növelhető; végezetül igaz, hogy a 

kamatláb a pénzmennyiség növekedésének hatására csak kezdetekben csökken, 

miután az emberek felismerik, hogy infláció van, a kamatlábat ehhez igazítják.  

Friedman hibás következtetésre jutott azonban a következő kérdésekben: ha a 

profitkilátások rosszak, a vállalkozó nem fog hitelt felvenni beruházási célra; 

hiányzik belőle az a gondolat, hogy az árszínvonal változása is hat a 
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pénzmennyiségre, nem csak a pénzmennyiség az árszínvonalra. Többek közt 

pontosan ebben mutatkozott meg a monetarista politika egyik gyengesége, és 

vezetett első gyakorlati kudarcához: az Egyesült Államokban Friedman tanácsára 

1970-74 közt évi 7%-al növelték a pénzkibocsátást, nem vették figyelembe az 

olajárrobbanást és annak az árszínvonalra gyakorolt hatását. Bekövetkezett a 

stagfláció jelensége: nőtt az árszínvonal, a nominális kereslet növekedése azonban 

elmaradt mögötte. Mivel nem nőtt az összes kereslet, így csökkent a termelés, nőtt a 

munkanélküliség. A probléma abban gyökeredzett, hogy Friedman nem ismerte a 

költséginfláció fogalmát: az infláció monetáris jelenség, amelyet a pénzmennyiség 

növekedése idéz elő, nem pedig az árszínvonal emelkedése. Szerinte adott 

pénzmennyiség esetén nem változhat az árszínvonal, ilyenkor más áruk árának kell 

csökkennie. Ezzel szemben a gyakorlati tanulság az, hogy az olajár robbanásszerű 

emelkedése begyűrűzik más áruk piacára, így azok árszínvonala általános 

növekedésnek indul. A stagfláció elkerülése végett a pénzmennyiségnek növekednie 

kell, ez az Egyesült Államokban elmaradt, így bekövetkezett az, amelyet Friedman 

elmélete nem tart lehetségesnek: a költségek növekedése vonta maga után a 

pénzmennyiség növekedését. Első ránézésre a kétféle inflációnak – a keresleti és a 

költséginflációnak – hasonló a hatása; a pénzmennyiség növekszik, azonban 

kezelésük más orvosságot igényel.
43

  

 Friedman elméletében a stock változók szerepe felértékelődik a flow 

változókkal szemben. Ez azt is jelenti, hogy a monetaristák a kormányzati 

pénzkibocsátás rövid távú hatásai mellett annak hosszú távú, finanszírozási, 

valamint a monetáris politika eredményességére gyakorolt hatásaival is számolnak. 

Ez utóbbi hatás abból adódik, hogy az idők során egyre inkább felduzzadt kötvény 

állomány miatt a központi bank pénzkibocsátása egyre kevésbé képes annak 

keresletét befolyásolni. A monetáris politika egyébként is csak a flow-stock arányt 

képes befolyásolni a nyíltpiaci műveletekkel, valódi vagyonnövekedést csak a 

fiskális politika képes előidézni.
44
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Friedman megkülönbözteti a monetáris és a hitelpolitikát, szerinte ugyanis 

ezt a kettőt sokszor keverik. Hitelpolitika alatt a pénzügyi hatóságok cselekvésének 

hatását érti a „kamatlábra, a kölcsönzés időtartamára, arra, hogy az emberek milyen 

könnyen tudnak kölcsönvenni, továbbá a hitelpiacok feltételeire.”
45

 Ezzel szemben 

a monetáris politika a pénzügyi hatóságok cselekvésének hatása a 

pénzállományra.
46

  

 

3. A keynesi és a monetarista elmélet főbb pontjainak összevetése  

 A két elmélet több pontban különbözik egymástól, az eddig leírtak alapján a 

leglényegesebbeket szeretném ehelyütt kiemelni. Először is a keynesiánusok 

instabilnak feltételezik a magángazdaságot, ahol létezhet elégtelen kereslet; ezzel 

szemben a monetaristák úgy vélik a magángazdaság stabil, éppen ezért nem létezhet 

elégtelen kereslet. Ebből következik az állami szabályozás szükségességének eltérő 

megítélése: a keynesiánusok szerint szükség van állami beavatkozásra mind 

monetáris, mind fiskális eszközökkel, a monetaristák elvetik annak szükségességét, 

ha mégis be kell avatkozni, úgy annak a monetáris politika az eszköze. 

Másodsorban eltérés mutatkozik meg abban, hogy milyen hatásmechanizmust 

tulajdonítanak a monetáris politikának: a keynesiánus elmélet a monetáris 

politikának a kamatlábra gyakorolt hatását helyezi előtérbe, míg a monetaristák a 

pénzmennyiségre gyakorolt hatását. A keynesiánusok szerint létezhet kényszerű 

munkanélküliség, a gazdaságpolitikának elsősorban a munkanélküliség 

csökkentését kell célul tűznie; a monetaristák szerint nem létezik kényszerű 

munkanélküliség – legfeljebb a munkanélküliségnek van egy ún. természetes rátája 

– így nem a munkanélküliség leküzdése a fő cél, hanem az infláció leszorítása.  
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II. Napjaink pénzügyi válságának lehetséges magyarázatai 

 

1. Bevezető 

Szakdolgozatom 2. fejezetének megírásához két művet vettem alapul, az 

egyik Dr. Bartha Zoltán: Közgazdaságtudomány és pénzügyi válság, egy 

összefoglaló összefoglalója
47

 című írása, mely maga is egy összefoglaló művön 

alapszik; Az említett mű Andrew W. Lo: Reading About the Financial Crisis: a 21-

Book Review c. írása (a továbbiakban: a 21-Book Review).
48

  Ez utóbbi 21, a 

gazdasági válsággal foglalkozó mű főbb tételeit mutatja be. Írásomban én magam is 

erre a 21 műre koncentrálok Bartha csoportosítását alapul véve, de az elsődleges 

forrásokat elemezve. 

 Ahogyan azt az összefoglaló is említi, a pénzügyi válság lehetséges 

magyarázatai közül némelyik igen gyenge empirikus lábakon áll. Egyes 

magyarázatok szerint a hatékony piacok elméletébe, vagy más néven a láthatatlan 

kézbe vetett túlzott hit az, amely megakadályozta a befektetőket abban, hogy 

felismerjék az értékpapírosított adósságot megtestesítő eszközök túlárazott voltát. 

Ez tipikusan az utólag mindenki okosabb esete: visszanézve a jó hitelminősítés 

mellé kiemelkedő hozam párosult, ami megtévesztette azokat, akik nem találták 

gyanúsnak az egyes papírok hozama közt fennálló 100-200 bázispontnyi 

különbséget. Más elemzők szerint a Wall Street szervezeti kultúrája idézte elő a 

pénzügyi válságot, amely javadalmazási és ösztönző rendszerével leginkább a 

kockázat növelési hajlandóságot ösztönözte. Mint a fejezetben ismertetésre kerülő 

cikkekből látni fogjuk, ez nem minden alap nélküli, azonban önmagában nem lehet 
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elégséges magyarázat. Harmadrészt szokás az amerikai értékpapír felügyeletet 

okolni, amiért szabályozásának eredményeként kritikus mértékűvé vált a bankok 

tőkeáttétele. Megvizsgálva a kérdést megállapítható, hogy valójában 1998-ban jóval 

nagyobb volt a tőkeáttétel, mint 2006-ban.
49

  

 

2. A lehetséges magyarázatok 

2.1. Értékpapírosítás és ingatlanpiaci láz 

Ennek a magyarázatnak az a különös pikantériája, hogy rámutat arra, hogy 

még azok sem voltak képesek az értékpapírosítás működését tökéletesen átlátni, 

illetve veszélyeit felismerni, akik egyébként naponta foglalkoztak értékpapírokkal.  

Az értékpapírosítás előfutára a keletkeztető és szétosztó modell – angol 

rövidítéssel OAD (Originating and Distributing) –, amely bizonyos előnyös 

tulajdonságainak köszönhetően már hosszú ideje jól működött az Egyesült Államok 

jelzálogpiacán. Viszonylag új jelenségként jelent meg a fedezet keresleti láz: az 

egyre bonyolultabb és egyre nagyobb volumenű tranzakciókhoz speciális, ún. 

információra nem érzékeny követelésekre volt szükség. Az értékpapírosított adósság 

pedig mindenben megfelelt az elvárásoknak: rövid időn belül lehívható, elsőbbségi 

követelésnek minősül, széles portfóliót testesít meg, újraforgatható. Az 

értékpapírosított adósság az ún. árnyékbankrendszer segítségével működött: ezek, a 

bankfelügyelet hatálya alá nem eső, ugyanakkor banki tevékenységet folytató 

társaságok leányvállalataik révén felvásárolták az anyabank által nyújtott hiteleket, 

ezzel értékpapírosítva a hiteleket: a bankok kockázatát szétterítették az 

értékpapírpiacon. Az értékpapírosítás másik szegmense a repópiac volt, ahol a 

fedezetül szolgáló államkötvényeket lassan felváltották a hitellel fedezett 

értékpapírok és a fedezett adósságkötvények.  Az előbbieknek az a jellemzője, hogy 

a fedezetül szolgáló hitelcsomag tulajdonságait megváltoztatják, újracsomagolják. 

Ezt tetézte be a CDO (Collateralized Debpt Obligation) vagyis a hitellel fedezett 

értékpapírokkal fedezett adósságkötelezvények. E papírok még a hitelminősítőket is 
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becsapták: a BBB minősítésű pakettből kivették azokat a papírokat, amelyek miatt 

nem kaphatott AAA minősítést az értékpapír csomag. Ezt követően a maradékot 

immár AAA minősítéssel értékesítették. A rendszer bökkenője, ezek az 

értékpapírok az áttételek sokaságára visszavezethetően fokozottan érzékenyek a 

nemfizetési eseményekre. A rizikót növelte, hogy 2000 és 2007 között az ilyen 

másodrendű jelzáloghitelek aránya 15%-ra növekedett.
50

  

Az imént vázolt folyamatokat 3 írás tárgyalja, eltérő következtetésekre jutva. 

Gary B. Gorton
51

 szerint a keletkeztető és szétosztó modell átláthatatlansága 

okolható a pénzügyi válságért.
52

 Az ingatlan piaci árak tetőzésével a 

legérzékenyebb jelzálog értékesítéssel foglalkozó cégek hamar csődbe jutottak. A 

sok áttétel ekkor még sikeresen elrejtette a következményeket, így a többi piaci 

szereplő még nem láthatta előre a következményeket. Mikor fokozatosan tudatosult 

bennük a probléma, az áttételek kusza szövedéke miatt senki sem lehetett tisztában 

azzal mely jelzáloghitelek a gyanúsak, így senki sem merte ezt a fajta értékpapírt 

elfogadni a repópiacon. Ettől a ponttól kezdve beindult a dominó effektus: senki 

sem akart hitelt nyújtani, mindemellett mindenki szabadulni igyekezett a gyanúsnak 

gondolt papíroktól, ami tovább apasztotta a bankok eszközállományát, szűkítve a 

finanszírozási piacokat. Gorton végkövetkeztetése, hogy nem maga a rendszer a 

hibás, hanem a szabályozás hiánya, ennek megfelelően elsődleges cél annak újra 

gondolása.
53

 Ez időközben meg is valósult a Dodd-Frank törvény elfogadásával, 

melyet a III. fejezetben ismertetek. 

Robert J. Shiller
54

 művében az ingatlanpiaci buborékhoz köti a válságot, 

vagyis az ingatlanpiaci lázhoz. Az árakat a valóságban gyakran nem a kereslet és a 
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kínálat határozza meg, hanem a piaci szereplők – gyakran téves – elvárásai. Ezen 

hibás elvárások kivédése, korrigálása az állam feladata.
55

  

  Az Akerlof és Shiller szerzőpáros
56

 Gortonnal teljesen ellentétes 

következtetésekre jutott: interpretációjukban a keletkeztető és elosztó rendszer célja 

nem más, mint a pénzügyekben kevésbé járatos döntéshozók megtévesztése.
57

  

 

2.2. Tőkebőség 

A Reinhart – Rogoff szerzőpáros
58

 szerint a buborék kialakulásának fő oka, 

hogy az Egyesült Államok rendkívül népszerű befektetési célpont volt a rendkívül 

magas hozamok miatt. A tőkebőség és a hitelexpanzió az, amely végül elindította a 

válságot. A szerzőpáros az Egyesült Államok korábbi hitelválságait is 

tanulmányozva arra a következtetésre jutott, hogy megfigyelhetőek bizonyos 

tendenciák, melyek alapján előre jelezhetőek a válságok.
59

   

A Garnaut – Llewellyn-Smith szerzőpáros
60

 hasonló következtetésekre jutott: 

a tőkebőség, jelesül a nagymértékű kínai tőkebeáramlás volt a szikra, mely 

kirobbantotta a válságot. 
61

 

 

2.3. Intézményi okok 

Ebben a körben három művet érdemes kiemelni; közös bennük, hogy a 

válság okát a pénzügyi intézményrendszer anomáliáiban és a szabályozó hatóság 

gyenge teljesítményében látják.  
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  Joseph Stiglitz
62

 a jelenlegi pénzügyi válság kezdetét az ún. dot.com válság 

idejére teszi, véleménye szerint az „internet lufi” ezredforduló körüli kipukkanása 

nem választható el az évtized végi pénzügyi válságtól; mi több, a korábbi helytelen 

válságkezelési stratégiák – az alapvető problémák megoldása helyett, a szabályozás 

leépítése, elhibázott kormányzati intézkedések – előkészítik a porondot a következő 

válságnak. Ebből kifolyólag Stiglitz szerint az egyetlen helyes megoldás egy, a nagy 

gazdasági világválság óta nem látott gazdasági reform, mellyel kiküszöbölhetőek a 

keletkeztető és szétosztó modell gyengeségei, valamint a „too big to fail” jelenség 

okozta problémák. Ez utóbbi az egyes pénzügyi intézmények túl nagy méretéből 

adódik: vezetőik úgy érzik, hogy az általuk irányított intézmények túl nagyok 

ahhoz, hogy a kormányzat hagyja őket elbukni, akármilyen rosszul is működnek, 

hiszen – méretük révén – összeomlásuk az egész ország gazdaságára kihatna. Ezt az 

elbizakodottságot tovább erősítette a kormánygaranciák széles köre. A kettő együtt, 

a túlzott kockázat vállalást és a felelőtlenséget erősítette ezen intézményekben.
63

 

 A Johnson – Kwak szerzőpáros
64

 a válság okát a túlzott pénzügyi 

koncentrációban látja. Egyrészt az általuk említett „tizenhárom bankár” – hatalmas 

vagyonuk révén – olyan politikai befolyásra tett szert, melynek segítségével 

sikeresen érvényesíthetik akaratukat akár a törvényekkel szemben is, vagy azok – 

számukra kedvező – megváltoztatása révén. Másrészt a „too big to fail” jelenség 

miatt figyelmen kívül hagyták a kockázatokat. Értékelésük szerint a válság 

megoldásának módja az, ha a kormányzat visszatér a Roosevelt elnök által 

alkalmazott szoros gyeplő politikájához, a jelenleg érvényesülő – Ronald Reagan 

elnök idején bevezetett és a válság kirobbanásáig egyre meghatározóbb – 

deregulációra és liberalizációra épülő politika helyett. Ennek a politikának a 
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részeként a legsürgetőbb lépés a pénzügyi intézmények túlzott koncentrációját 

megakadályozó méretkorlátozás bevezetése lenne.
65

  

 A Roubini – Mihm
66

 szerzőpáros is az intézményrendszer átalakítását 

szorgalmazza. Roubini szerint a jelenlegi gazdasági válság nem egy ún. fekete 

hattyú, vagyis előreláthatatlan és kiszámíthatatlan jelenség; hanem egy ún. fehér 

hattyú,
67

 vagyis a pénzügyi rendszer és a szabályozás hiányosságainak egyenes, 

egyszer s mind könnyen megjósolható következménye. A gazdasági összeomlást 

jövendölő írásai miatt Roubini a sajtótól a Dr. Végzet becenevet érdemelte ki. Mint 

említésre került a szerzőpáros a pénzügyi intézményrendszer átalakítását 

szorgalmazza. Ezt – nézetük szerint – kétlépcsős rendszerben a legcélszerűbb 

megtenni: rövid és hosszú távú célokra bontva. A rövid távú célok a következők: az 

átláthatóság fokozása, a juttatási rendszerek felülvizsgálata, valamint a felügyeleti 

rendszer átvizsgálása. Hosszútávra szóló javaslataik a következők: a monetáris 

hatóság kísérje figyelemmel, és még időben semlegesítse a pénzügyi buborékokat, 

egységes pénzügyi felügyelet létrehozása a szabályozás fregmentáltságának 

kiküszöbölése érdekében, nagy bankok feldarabolása, végezetül pedig a visszatérés 

befektetési és kereskedelmi banki funkciók szétválasztására épülő modellhez.
68

 

 

2.4. Jövedelmi különbségek 

Raghuram G. Rajan: Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the 

World Economy c. művében a társadalmi különbségeket jelöli meg a gazdasági 

válság legfőbb előidézőjeként. Elsősorban az Egyesült Államokat vizsgálja, ahol 

régóta megfigyelhető trend a szociális olló egyre szélesebbre nyílása: a szegényebb 

rétegek gyermekeinek szinte esélye sincs a magasabb szintű oktatásra, ezzel a 
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rendszer folyamatosan újratermeli a társadalmi különbségeket. A felsőbb rétegek e 

társadalmi különbség csökkentésének legegyszerűbb módját a házhoz jutás 

támogatásában látták. A különböző állam közeli ügynökségeken – Fannie Mae, 

Freddie Mac
69

 – keresztül szinte korlátlan mértékben jelent meg a piacon az 

államilag garantált másodrendű jelzáloghitel. Rajan javaslatai a következők: 

elsősorban tényleges és hatékony szociálpolitikát kell meghonosítani az Egyesült 

Államokban, vagyis támogatni a szegényebb rétegeket az oktatáshoz való 

hozzáférésben, továbbá átfogó egészségbiztosítási rendszert kell bevezetni.
70

 

Másodsorban az államnak ki kell vonulnia a jelzáloghitelek piacáról, ugyanis az 

állami garancia arra ösztönzi a befektetőket, hogy rendszeresen alulértékeljék a 

befektetések kockázatait. Emellett arra kell késztetni a vállalati befektetőket, hogy a 

rövid távú, extra profit helyett a hosszú távú prudens működést tartsák szem előtt. 

Harmadrészt erős felügyeleti szerveket kell létrehozni, valamint biztosítani az 

átláthatóságot. Ellentétben a Johnson – Kwak szerzőpárossal a pénzügyi 

szolgáltatók méretkorlátozását nem tartja megfelelő megoldásnak, lévén könnyű 

kijátszani. Egyetért viszont a Rouibini Mihm párossal a Glass-Steagall törvény 

visszaállításának szükségesében: a befektetési és a kereskedelmi banki funkciók 

szétválasztásának fontosságában. 
71

  

 A négy szerző – jelesül: Acharya, Richardson, van Nieuwerburgh és White – 

által jegyzett Guaranteed to Fail: Fannie Mae, Freddie Mac, and the Debacle of 
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Mortgage Finance c. mű
72

 szintén a jövedelem különbségeket emeli ki, mint a 

válság fő előidézőjét.  Írásuk központi kérdése a Fannie Mae és a Freddie Mac 

jövője. A szerzők szerint visszatekintve a történtekre a gondok a Fannie Mae 

privatizációjával kezdődtek: onnantól fogva magánvállalatként viselkedett a piacon, 

miközben maga mögött tudhatta az állam támogatását, és élvezte az állami 

szervezetek privilégiumait. A Reagan kormány alatt végbemenő dereguláció tovább 

tetézte a gondokat: lévén biztosabb befektetési lehetőség, a magán befektetők 

inkább ezt a két állami szervet preferálták a magánvállalkozások helyett, ezzel 

gigantikus méretűre duzzasztva az itt kezelt pénzeket. Ahogy a szerzők megjegyzik, 

ez a két vállalat nem, hogy túl nagy a bukáshoz, hanem klasszisokkal a „too big to 

fail” súlycsoportja felett van. A szerzők – hasonlóan Rajanhoz – elvetik a lakhatási 

támogatások ilyen módon történő kivitelezését, helyette az állam kivonulását és 

szigorú szabályozást javasolnak.
73

  

 

2.5. A döntéshozatal sajátosságai 

Andrew W. Lo csoportosításában, innentől újságírók által közreadott 

publikációk ismertetésére kerül sor. Tekintve, hogy a szakmában jártas 

zsurnalisztákról van szó, műveiket nem lehet kevésbé értékesnek tekinteni. Jellemző 

ezekre az írásokra, hogy elsősorban a döntések személyes oldalát domborítják ki, 

ami azért is különösen helytálló megközelítés, mert a korábban említett roppant 

pénzügyi koncentráció miatt az egyes emberek döntései tényleg meghatározóak 

lehettek a teljes pénzügyi szektor szempontjából.
74
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William Cohan a Bear Stearns’ – befektetési és kereskedelmi bank – utolsó 

napjait elemzi művében,
75

 különös tekintettel annak utolsó vezérigazgatójára, James 

Cayne-re, aki még az utolsó pillanatokban sem ismerte fel a túlzott kockázat 

vállalás veszélyeit; ez az a tulajdonság, mely az egész szervezeti kultúrára jellemző 

volt, s egykor oly sikeressé tette a céget, végül mégis a vesztét okozta. Cohan jó 

hasznát vette korábbi kutatásainak: vizsgálódási területei többek közt a stresszes 

helyzetben hozott, illetve a kis létszámú csoport által hozott döntések. A cég 

vezetését tekintve többen is profi bridzs játékosok voltak – az igazgató sokszor 

éppen a bridzs versenyek miatt maradt távol a vezetőségi ülésektől –, azonban – 

ahogy Cohan megjegyzi – azok a képességek, amelyek profi bridzs játékossá 

tesznek egy embert, nem minden esetben teszik alkalmassá egy vállalat 

vezetésére.
76

  

Greg Farell
77

 a Meryll Linch utolsó hónapjait követi nyomon írásában, 

erősen hangsúlyozva a vezetők személyiségét és annak hatását a vállalat 

működésére. A vezető egyéniségek viselkedése olyan, az alkalmazottak által 

követett viselkedésmintákat hoz létre, amely még a piaci racionalitásokat is 

felülírja, így a vállalat a piaci változásokra teljesen irreális módon reagált. Ezt a 

vezetésben megfigyelhető diszfunkcionalitást erősítette fel a pénzügyi válság.  

Farell szerint felelősség terheli a cég utolsó vezérigazgatóját, aki minden jel szerint 

alábecsülte a pénzügyi válság mélységét és időtartamát. 

Gillian Tett
78

 szintén egy bank, a JP Morgan működését helyezi a 

középpontba, annak elmúlt 20 évét bemutatva. A JP Morgan egy, fiatal 

közgazdászokból álló csapata 1994-ben állt elő a fedezett adósságkötvények 

ötletével, amely – előnyös tulajdonságainak köszönhetően – villámsebesen elterjedt 
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szerte a világon, a JP Morgant pedig piacvezetővé tette. Tett, aki 

társadalomtudósként kezdte a pályát felfedezte a folyamatok mögött lezajló 

csoportdinamikát: az eredeti ötletet kidolgozó csapat tisztában volt a fedezett 

adósságkötvények kockázataival, és ennek megfelelően kezelte azokat. A JP 

Morgan és a Chase Manhattan egyesülése azonban a korábbi vezető gárda teljes 

kicserélődését hozta magával, ezzel együtt pedig egy új, nagyobb kockázat vállalási 

hajlandósággal rendelkező vállalati kultúrát. A JP Morgan annak köszönheti 

túlélését – írja Tett –, hogy egy újabb cégfúzió és az azt követő menedzsmentváltás 

új, óvatosabb szemléletű vállalatirányítást eredményezett.
79

 

Roger Lowenstein
80

 szerint az értékpapírosítás nem más, mint piaci kudarc: a 

cégek annak érdekében, hogy a befektetéseik kockázatát a minimumra szorítsák, a 

társadalom azon rétegeire terhelték a kockázatot, amelyek a legkevésbé képesek azt 

kezelni. Más szavakkal az egyéni kockázatot a társadalom egészére terhelték.
81

  

 

2.6. Történetek a válságról 

Henry Paulson – az Egyesült Államok 2006 és 2009 közt hivatalban lévő 

pénzügyminiszterének – memoárja
82

 érdekes adalékul szolgálhat a válság 

megismeréséhez: megismerhető belőle az amerikai politikai rendszer döntéshozatali 

mechanizmusa, nem mellesleg mellőzi a memoárokra sokszor jellemző 

önfelmentést, a felelősség másokra hárítását. Paulson inkább olyan szakértőként 

mutatja be magát, aki olyan eseményeket próbált irányítani, amelyekre kevés 

ráhatása volt; ennek megfelelően sokszor ő maga is bizonytalan volt az 

intézkedéseivel kapcsolatban. Írása kevésbé analitikai, helyette – ahogyan Andrew 

Lo írja – leginkább egy bokszoló beszámolója, a meccset követő reggelen. Az 

iromány legérdekesebb része a Problémás Eszközök Mentőprogramjának (Troubled 
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Assets Relief Program – TARP), illetve annak elfogadásának ismertetése. Paulson a 

szakértők által javasolt 1000 milliárd dolláros pénzügyi keret helyett, csak 700 

milliárd dolláros keretet volt hajlandó javasolni; tudva, hogy a nagyobb összeget a 

képviselők sohasem fogadnák el. Paulson csomagja ennek ellenére sem talált 

szívélyes fogadtatásra.
83

  

Érdekes történetet mesél el Gregory Zuckermann: hogyan keresett John 

Paulson – egy korábban alig ismert, befektetési alapokkal foglalkozó menedzser – 

közel egymilliárd dollárt 2007-ben. Paulson nagy mennyiségben vásárolta fel 

fedezett adósságkötelezvények biztosításait, egy olyan papírfajtát, amelynek értéke 

akkor meredeken esett, ráadásul rendszeres fizetési kötelezettséget vont maga után. 

Mindenki értetlenül állt előtte, ám Paulson jól számolt: kitartása és pénzügyi 

tartalékai segítettek átvészelni az eladási rohamot, azt ezt követő áremelkedés pedig 

többszörösen behozta a befektetett „filléreket”.
84

  

A McLean – Nocera
85

 és a Morgenson – Rosner
86

 szerzőpárosok művei az 

egyes befolyásos gazdasági szereplőknek a kormányzati döntésekre, és ezen 

keresztül az állami szabályozásra gyakorolt hatását helyezi a középpontba; ezzel 

érték el, hogy egy szűk csoport számára a törvények és egyéb szabályok 

extraprofitot tegyenek lehetővé. Az egyik legjobb példa a Countrywide Financial 

nevű jelzáloghitelező cég „Angelo barátai” nevű programja, melynek keretében 

több szenátor is kiemelkedően kedvező kamatozású hitelhez juthatott, cserébe – a 

választóik helyett a pénzügyi körök irányában tanúsított – lojalitásukért. A kormány 

közeli szervek sem maradtak tétlenek; a Fannie Mae és a Freddie Mac is 

rendszeresen visszaélt kvázi-kormányszerv státuszával, hogy üzleti előnyre tegyen 

szert.
87
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3. Mi okozta tehát a válságot? 

Amennyiben az előbb leírtakból akarunk koherens következtetéseket levonni, 

nincs könnyű dolgunk. Az egyetlen, amiben a témával foglalkozó közgazdászok, 

szakújságírók meg tudnak állapodni az az, hogy semmiben nem tudnak 

megállapodni. Még a válság okait illetően sincs egyetértés, nemhogy annak 

kezelését illetően. Olyan alapvető kérdésekben is vita van, hogy vajon a nagy 

pénzügyi vállalatok vezérigazgatói vállaltak-e túl nagy kockázatot, vagy maga a 

rendszer kényszerítette erre őket az ösztönzési rendszeren keresztül? Vajon 

ténylegesen a magas tőkeáttétel okolható a válságért? Lee Pickard, az Egyesült 

Államok Pénzügyi és Tőzsdefelügyeletének hivatalnoka szerint 2004-ben enyhítettek 

a tőkeáttételi korláton – amely addig 13:1-hez arányban maximalizálta a tőkeáttétel 

lehetséges mértékét –, az új szabályozásnak köszönhetően a Bear Stearn’s 

tőkeáttételi mutatója 33:1-hez arányt mutatott, a válságot nem sokkal megelőzően. 

Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a nagyobb pénzügyi intézmények 

tőkeáttétele magasabb volt 1998-ban, mint 2006-ban. További kérdés, hogy vajon a 

szabályozás megfelelően szigorú volt-e, vagy túlontúl elnéző, illetve a monetáris 

politika a túl alacsony kamatszintek révén hogyan járult hozzá az ingatlanpiaci 

buborék kialakulásához?
88

  

Annak szemléltetésére, hogy ez miért van így, Andrew Lo – a repülőgép 

szerencsétlenségeket kivizsgálni hivatott –, az Egyesült Államok Nemzeti 

Közlekedés Biztonsági Hivatalának vizsgálatait állítja párhuzamba a gazdasági 

válságot magyarázni próbáló elméletekkel. Egy légi katasztrófa során szinte minden 

esetben meg lehet találni a baleset okát, legyen az emberi mulasztás vagy műszaki 

hiba, tekintve a repülésben részt vevő emberek kis létszámát, illetve az egzakt ok-

okozati összefüggéseket a műszaki berendezések esetében. Például, ha a pilóta ki 

akarja engedni a futóművet, azt egyetlen módon teheti meg. A gazdaság azonban 

nem így működik: szüntelenül özönlenek az információk, hírek, jelentések, a 

választható opciók pedig szinte végtelenek. Ezen felül az emberi tényező a 
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végrehajtásban is szerepet játszik: nem kapcsolók állítása történik, a feladatokat 

hús-vér, motivációkkal és önálló gondolatokkal rendelkező emberek hajtják végre, 

adott esetben az utasítással nem teljesen megegyezően. Ezen a végtelen szövedéken 

elindulva, fekete doboz segítsége nélkül szinte lehetetlen pontosan megállapítani, 

mi is okozta valójában a gondokat. 
89
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III. Kiútkeresés 

 

1. Az Egyesült Államok válasza a gazdasági válságra 

1.1. Fiskális politika 

1.1.1.  A frissen végzett orvos példája bevezetés gyanánt 

Szakdolgozatom célja, hogy megvizsgáljam a keynesi modell alkalmazható-e 

napjaink pénzügyi válságának leküzdésére. A modell egyszer már bizonyított, 

azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy azóta mennyit változott a világ, a gazdaság 

szerkezete teljesen eltér attól, amilyen a harmincas években volt: a nehézipar immár 

marginális szerepet játszik a GDP termelésben, helyette a szolgáltató ipar és az 

információs technika a vezető ágazat. Nemcsak eltér azonban, hanem sokszorosan 

bonyolultabb is: jóval több tényezőt kell figyelembe venni a tervezéskor, a várható 

multiplikátor hatás meghatározásakor, illetve a gazdaságpolitika sikerességének 

megítélésekor. Ezt N. Gregory Mankiw egyik cikkéből vett orvosos példával 

illusztrálom.
90

  

Barack Obama hivatalba lépésével a keynesi irányba történő eltolódás állt be 

az amerikai gazdaságpolitikában, a cikk írásakor – nem sokkal az intézkedések 

bevezetése után – még kevés látható eredménnyel. Itt jön a fiatal orvos példája. 

Tegyük fel, hogy egy rossz állapotú beteg érkezik a rendelőnkbe, még sohasem volt 

dolgunk ilyen súlyos megbetegedéssel, amelynek okait csak találgatni tudjuk. 

Felidézve az egyetemen tanultakat, olvastunk egy hasonló esetről, ennek 

megfelelően van egy elképzelésünk arról, mi okozhatja a problémát, azonban ez 

nem 100% -ig biztos. Mit tehetünk hát? A legjobb megoldás egy irányított kísérlet 

lenne, 100 kísérleti alannyal; egyik felének az általunk hatásosnak gondolt 

gyógyszert adnánk, másik felének placebót, és várnánk az eredményt. Erre azonban 

most nincs mód: marad hát a remény, hogy megfelelő diagnózist állítottunk fel. 
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Beadjuk a gyógyszert a páciensnek, és várjuk, mi fog történni. A beteg visszatér egy 

kis idő múlva, a tünetei rosszabbak, mint a kezelés megkezdésekor, innentől két 

lehetséges konklúzió kínálkozik; az egyik, hogy a betegség sokkal súlyosabb, mint 

gondoltuk, több gyógyszerre van szükség; a másik, hogy rossz volt a diagnózis, 

másfajta gyógyszerre van szükség.
91

  

 

1.1.2. Az Obama kormány fiskális politikája és annak számszerű adatai 

Mankiw szerint ezzel a kérdéssel kényszerül szembenézni az Obama 

kormányzat. Hivatalba lépésekor az amerikai gazdaság nagyon rossz állapotban 

volt, a munkanélküliség rohamosan nőtt, a kormányzat becslése szerint az állam 

beavatkozása nélkül rövid időn belül elérte volna a 9%-ot. Az Obama kormányzat a 

keynesi tanokat alapul véve, a következő diagnózist állította fel: a hitelválság 

következtében a hitelhez jutás nehézzé vált, ellehetetlenítve a vállalkozásokat. A 

megoldás: a gazdaság pénzzel történő támogatása. Erre két lehetséges megoldás 

kínálkozik: az egyik az adócsökkentés – amely általában a republikánusok 

vesszőparipája –; az állam több pénzt hagy a gazdaság szereplőinél, mind a 

termelőknél, mind a fogyasztóknál. A termelők nagyobb haszonra tesznek szert, 

több embert tudnak alkalmazni, az alkalmazottak pedig több pénzt visznek haza, így 

többet költenek, növelve a keresletet. A másik lehetséges megoldás a keynesi 

modell: az állam nagyarányú kiadásokkal támasszon pótlólagos keresletet, ezzel 

áramoltasson olcsó pénzt a gazdaságba, amely így – Münchhausen báró módjára – a 

saját hajánál fogva húzza ki magát az ingoványból. A kormányzat által használt 

számítási modell szerint az adócsökkentés multiplikátor hatásának értéke 0.99, ezzel 

szemben a kormányzati pénzköltés 1,57-es szorzót biztosít. A választás 

egyértelműen az utóbbira esett.
 92

   

Az amerikai kormány mondhatni mindent a gazdasági növekedés 

beindítására tett fel, hatalmas összegeket áldozva a gazdaságélénkítő programokra: 

csak az Amerikai Újjáépítési és Finanszírozási törvény keretében 800 milliárd 
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dollárt költöttek el 2009-ben. Ez a legismertebb gazdaságélénkítő lépés, valójában 

azonban az Obama kormányzat ennek többszörösét költötte fiskális stimulusra. Az 

adatokat Thomas A. Firey cikkéből vettem. A szerző – aki a libertáriánus, állami 

beavatkozás ellenes Cato Intézet munkatársa – a 800 milliárdos költekezést is 

soknak tartja, tételesen ismerteti az Obama kormány által elköltött összegeket.
93

  

2010-ben az előző évi gazdaságélénkítést újabb kormányzati pénzköltés követte: az 

Adó csökkentésről, a munkanélküli segélyről, valamint a munkahelyteremtésről 

szóló törvény további 900 milliárdot irányzott elő. A kettő összese 1700 milliárd 

dollárral terhelte meg az államkasszát. E két nagyméretű kiadás mellett további 

állami pénzköltésre is sor került, amely azonban legtöbbeknek elkerülte a figyelmét, 

tekintve, hogy ennél kisebb összegeket irányoztak elő. Azonban, ahogyan a mondás 

tartja sok kicsi sokra megy: további 800 milliárd dollár áramlott a gazdaságba 

különböző nagyságrendekben. A végösszeg Firey következtetései szerint 2500 

milliárd dollárra rúg.
94

  

 

1.2.3. Az Obama kormány fiskális politikájának megítélése 

A fiskális intézkedések nagyságrendjének megismerését követően érdemes 

megvizsgálni, mennyire bizonyult eredményesnek az egyes szerzők szerint.  

Mankiw szerint a gyakorlat nem igazolta a várakozásokat, a munkanélküliség 2010-

ben majdnem elérte a 10% ot. A „beteg” visszatért, a tünetei még súlyosabbak. Az 

Obama kormányzat arra a következtetésre jutott, hogy gazdaság rosszabb állapotban 

volt, mint gondolták, a multiplikátor hatás kiszámolásához használt modell helyes.
95

 

– Hogy igazuk volt-e, azt a IV. fejezetben ismertetett statisztikák segítenek majd 

megítélni. – A gond abból adódhat – írja Mankiw –, hogy a döntéshozók nem vették 

figyelembe a való életben fellépő torzító hatásokat, példának okáért, hogy az 
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emberek a nagyarányú kormányzati pénzköltés hatására, későbbi adóemelést – mint 

a kormányzati költekezés fedezetét – vizionálva a plusz pénzt nem elköltik, hanem 

félrerakják annak fedezésére.  Mankiw – aki egyébként magát keynesiánusnak tartja 

– felteszi a kérdést, vajon nem lett volna-e jobb az adócsökkentést választani. Ezzel 

kapcsolatban két kérdés merül fel: az első, hogy vajon a kormányzat képes-e nagy 

mennyiségű pénzt gyorsan és bölcsen elkölteni; a másik kérdés pedig arra 

vonatkozik, hogy a keynesi alaptétel, mely szerint a kormányzati pénzköltés 

szorzója mindig nagyobb, mint az adócsökkentésé, vajon tényleg megállja-e a 

helyét? Az első kérdés megválaszolásához Mankiw egy személyes példát hoz fel: a 

környékén egy új főiskola van épülőfélben. Az építkezést hosszas vita előzte meg, 

vajon szükséges-e egyáltalán, ezt követően ki kellett választani a helyszínt, 

megtervezni az épületet, hosszú hónapokat szánva az egyes fázisokra. Mi történt 

volna – teszi fel a kérdést Mankiw –, ha valaki felajánlja, hogy fedez minden 

költséget, de cserébe a lehető legrövidebb időn belül – lehetőleg már tegnapra – 

kész kell lennie az új főiskolának. A legvalószínűbb az lenne, hogy a döntéshozók 

nem gondolkoznának sokat, elfogadnák a pénzt és nekilátnának, hogy elköltsék azt. 

A minőséget feláldoznák a sebességért cserébe. Könnyű belátni, hogy ugyanez 

mondható el a lakosság pénzköltéséről is. A másik kérdés kapcsán elmondható, 

hogy számos kutatási eredmény kétségbe vonja a Keynesi elmélet 

következtetéseinek helyességét. Többek közt Christina Romer – a Gazdasági 

Tanácsadók Tanácsa volt elnökének – megállapításai: számításai szerint az adó 

háromszoros multiplikátorhatással rendelkezik; ez háromszorosa annak, amit az 

Obama kormányzat a gazdaságélénkítő programjának készítése során figyelembe 

vett. Romer csak az adócsökkentés hatásával foglalkozott, a fiskális politika 

multiplikátorhatását egy másik kutató, Valerie Ramey tanulmányozta behatóbban. 

Számításai szerint a kormányzati pénzköltés multiplikátor hatása 1,4 szeres; ez jóval 

kevesebb, mint az adócsökkentés hatása. Egy harmadik kutatás az OECD 

országokban alkalmazott válságkezelő programokat csoportosította sikerességük 

szerint. Alberto Alesina és Silvia Ardagna megállapításai szerint a sikeres 
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gazdaságélénkítő csomagok alapvetően mind adócsökkentésre épültek, míg a 

sikertelenek a kormányzati költekezésre. 
96

 

Összefoglalva az eddigieket, megállapítható, hogy adott esetben az 

adócsökkentés megfelelőbb módszer lehet a gazdaság élénkítésére, mint a 

kormányzati kiadások növelése; az adócsökkentés gazdaságélénkítő hatását számos 

szerző alul értékeli; nem szabad azonban megfeledkeznünk az esetleges 

hátulütőkről sem. Ennek szemléltetésére Mankiw az új munkahelyekre adott 

kedvezményekkel kapcsolatos problémákat ismerteti. Először is nem tudjuk 

pontosan definiálni mi is az az új munkahely; a törvényhozónak nyilvánvalóan nem 

lehet az a célja, hogy a munkaadó elbocsássa Józsefet, csak azért, hogy Istvánt 

felvéve kedvezményeket vegyen igénybe, mint új munkahelyet teremtő vállalkozás. 

Ennek leküzdésére kézenfekvő megoldásnak tűnik egyfajta minimális 

foglalkoztatási létszám meghatározása, melynek elérése, vagy túllépése esetén a 

munkaadó támogatásban részesülhet. Ez esetben azonban felmerül az a probléma, 

hogy a válság által legjobban sújtott iparágakban a kedvezmény sem fogja kellően 

ösztönözni a vállalkozásokat, ha meglévő munkaerő számára is alig van elegendő 

munkalehetőség. A harmadik az új vállalkozások kérdése: egy új vállalkozás esetén 

minden egyes munkahely újnak fog számítani. Mi következik ebből? Az, hogy az 

élelmesebb vállalkozások kiszervezik a munkát új – akár általuk alapított – 

vállalkozásokba, hogy részesüljenek az adókedvezményekből.
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Eddig a negatív kicsengésű véleményeket ismertettem, azonban hosszabb 

távon nem szabad ennyire elhamarkodottan ítélni. Mankiw azt írja, hogy a beteg 

visszatért és tünetei súlyosbodtak. Valóban felesleges volt a kezelés? Christina D. 

Romer ennek megcáfolására szintén egy az egészségügyből vett példát használ. 

Tegyük fel, hogy behoznak egy embert a kórházba: balesetet szenvedett, súlyos 

belső vérzése van, az állapota válságos. Miután megműtötték, még mindig nagyon 

rosszul érzi magát, fáj mindene. Vajon ez azt jelenti, hogy nem is kellett volna 

megműteni? Minden bizonnyal nem: annak elvégzése nélkül a páciens meghalt 
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volna, azonban a műtét során elállították a belső vérzést, stabilizálták a páciens 

állapotát, aki így megindulhat a gyógyulás felé vezető rögös úton. A példa kiválóan 

alkalmazható az fiskális politika sikerességének megítélésére is. Az első, 2009-es 

törvény elfogadása előtt a munkanélküliek létszáma majdnem elérte a 6 millió főt, 

egyes becslések szerint a beavatkozás nélkül ez a szám a 12 millióhoz közelített 

volna. Ezzel szemben a kormányzati gazdaságélénkítés elősegítette, hogy 3 millió 

új munkahely létesüljön, így ma már feleannyi munkaképes ember van munka 

nélkül, mint elfogadását megelőzően, így tehát – egyet kell értenem Romerrel – az 

Obama kormány gazdaság politikája rövidtávon sem nevezhető kudarcnak, akkor is, 

ha vannak vitatható elemei. Amennyiben számba vesszük az infrastrukturális 

fejlesztéseket – új utak, hidak, repülőterek – akkor azt kell mondanunk, hogy a 

fiskális stimulus hosszútávon is kedvező hatást fog gyakorolni a gazdasági 

növekedésre, ahogyan az a New Dealt követően is történt. Miért van mégis negatív 

visszhangja az Obama kormány gazdaság politikájának? Romer három lehetséges 

okot jelöl meg. Először is kevésnek tartja a gazdaságélénkítésre szánt 800 milliárd 

dollárt – amiről Firey cikke nyomán tudjuk, hogy jóval több volt –, másrészről a 

program adócsökkentésre vonatkozó része nem volt kellően kiforrott, számos család 

nem észlelte annak hatásait. Utóbbihoz kapcsolódik a harmadik lehetséges ok: a 

döntéshozók nem fektettek elég hangsúlyt a lakosság megfelelő tájékoztatására és 

támogatásának megszerzésére.
98

 Egy a New York Times és a CBS által közösen 

végzett 2010-es felmérés szerint a megkérdezettek kevesebb, mint 10%-a tudott a 

kormány által bevezetett adócsökkentésekről.
99
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1.2. Monetáris politika 

1.2.1. A monetáris politika főbb eszközei 

A nagy gazdasági világválság óta eltelt időben a közgazdasági szakemberek 

körében általánossá vált az a vélekedés, hogy a gazdasági növekedés elősegítése 

leginkább monetáris politika útján lehetséges, a fiskális politika kevésbé 

hatékony.
100

 A monetáris politika leghatékonyabb eszköze a jegybanki alapkamat 

csökkentése: ennek révén a befektetők olcsó hitelhez jutnak, tekintve, hogy a 

megtakarításokat birtoklóknak sem éri meg így a pénzt a bankban tartani.
101

 Az 

Egyesült Államok központi bankjának Szövetségi Szabad Piac Bizottsága – amely a 

jegybanki alapkamat meghatározásáért felelős – élt is ezzel az eszközzel: a válság 

kezdetén 2007 szeptembere és 2008 júniusa közt 5,25%-ról 2%-ra csökkentette a 

jegybanki alapkamatot. Felismerve a válság súlyos és tartós voltát, 2008 októberére 

a Bizottság – hihetetlenül alacsony – 0 és 0,25 % közti értéket állapított meg; ezzel 

azonban gyakorlatilag az összes hagyományos monetáris eszközét bevetette, 

ugyanis a jegybanki alapkamat nem mehet 0 % alá. A Fed kénytelen volt kevésbé 

szokványos – és egyben kockázatosabb – eszközökhöz folyamodni, többek közt a 

monetáris lazításhoz.
102

  

A monetáris lazítás hatás mechanizmusa a következő: a központi bank 

nyíltpiaci művelet keretében nagymértékű értékpapír felvásárlásba kezd, ezzel 

felhajtja az árfolyamukat. – A felvásárolt értékpapír lehet államkötvény, vagy 

vállalati kötvény. – Az árfolyam és a kötvények hozamának mértéke egymással 

fordítottan arányos: az ár emelkedésével csökken a hozamuk, ez a vállalatok 

számára olcsóbbá teszi a tőkéhez jutást, vagyis befektetésre ösztönöz. A felvásárlás 
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fedezetét a központi bank által teremtett virtuális pénz teremti meg, ebben rejlik a 

monetáris lazítás kockázata: amennyiben ez a pénz kikerülne a reálgazdaságba – 

például hitelnyújtás keretében –, az infláció elszabadulna. Ezt a Fed többek közt 

azzal igyekszik megakadályozni, hogy kamatot fizet a bankoknak, amennyiben ezt a 

pénzmennyiséget a Fed számláin helyezik el ahelyett, hogy hitelt nyújtanának 

belőle; továbbá minden lehetséges módon igyekszik megnyugtatni a piaci 

szereplőket, hogy ezt a pénz mennyiség nem fog kikerülni a gazdaságba.
103

  

 

1.2.2. A monetáris politika számadatai  

Az Obama kormány hasonlóan a fiskális politikához itt is hatalmas 

összegeket költött az eddigi két monetáris élénkítő csomag keretében. Az első 

monetáris lazításra 2009 márciusa és 2010 márciusa közt került sor, melynek 

keretében 1750 milliárd dollár értékben végzett nyíltpiaci műveleteket a Fed. A cél 

az volt, hogy biztosítsák a hitelhez jutás lehetőségét a magánszektorban, továbbá 

fellendítsék az lakáspiacot. A második monetáris lazításra 2010 novembere és 2011 

közepe közt került sor, 600 milliárd dollár értékben. Célja a gazdaság 

helyreállításának segítése, és az esetlegesen kialakuló defláció elkerülése volt. A 

Fed meghirdetett egy harmadik – nyílt végű – monetáris lazító programot, melynek 

keretében évente 40 milliárd dollárt fordít kötvény vásárlásra a Fed.
104

  

 

1.2.3. A monetáris politika megítélése 

Az egyik legfőbb kritika a monetáris lazítással szemben, hogy nem növelte 

jelentős mértékben a hitelezési hajlandóságot: a pénz mennyiség, amihez a bankok 

jutottak a bankok tartalékait növelték – közel 1500 milliárd dollárral
105

 –, ahelyett, 

hogy olcsó hitelhez juttatták volna a magán szektort; így semmilyen 

multiplikátorhatás nem érvényesült. Ez a kritika szerintem nem veszi figyelembe azt 
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az inflációs hatást, amit ilyen mennyiségű pénznek a gazdaságba történő beáramlása 

okozhatna. A következő kritika pontosan az inflációs hatás figyelembe vételén 

alapszik: miután a gazdaság szereplői számolnak a lehetséges inflációval, 

emelkedett az árszínvonal.
106

 További kritika, hogy tekintve az értékpapírok 

egyenetlen eloszlását – az értékpapírok 65 %-át a társadalom 20%-a birtokolja – a 

fogyasztásra igen csekély hatást képes csak gyakorolni. Végezetül a 

munkanélküliséget sem csökkentette kellően.
107

 Hogy ezek a kritikák – a hosszabb 

távú folyamatokat figyelembe véve – mennyire állják meg a helyüket, arra az utolsó 

fejezetben, a gazdasági mutatók értékelésénél visszatérek. 
108

 

 

1.3. Jogszabályi válasz az Egyesült Államokban: A Dodd-Frank 

törvény
109

 

1.3.1. A törvény fő célkitűzései  

A törvény, melyet Obama elnök 2010 júliusában látott el kézjegyével, a nagy 

gazdasági világválságot követő szabályozás óta nem látott módon regulázza meg a 

pénzügyi világ szereplőit, nem ok nélkül; az évek, melyek során a Wall Street és a 

nagy bankok az elszámoltathatóság legcsekélyebb lehetősége nélkül, gyeplőjüket 

vesztve „garázdálkodtak” a pénzügyi piacokon, a ’29-es válság után a legsúlyosabb 

krízisbe taszították Amerika és a világ gazdaságát. Csak az Egyesült Államokban 8 

millió munkahely szűnt meg, vállalkozások mentek tönkre, és drámaian visszaestek 

az ingatlan árak. A válság határozott intézkedéseket kíván annak érdekében, hogy – 

ahogyan a törvény preambuluma fogalmaz –: „…elősegítsük az Egyesült Államok 

pénzügyi stabilitását a pénzügyi rendszer átláthatóságának és 

elszámoltathatóságának a javítása által, hogy véget vessünk a too big to fail 

jelenségnek, hogy megvédjük az amerikai adófizetőket a kormányzati kimentések 
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megszüntetése révén [attól, hogy ők állják a számlát], hogy megvédjük a 

fogyasztókat a visszaélés szerű pénzügyi gyakorlattól.”  

 

1.3.2. A törvény fókuszpontjai 

A törvényhozás főbb fókuszpontjai a következők: független és kompetens 

fogyasztóvédelmi hatóság felállítása a fogyasztók védelme érdekében; megszüntetni 

a rendszerben rejlő kockázatot, valamint a „too big too fail” intézmények 

kormányzati kimentését; a Szövetségi Tartalék Rendszer
110

 (a továbbiakban Fed)– 

amely tulajdonképpen az Egyesült Államok jegybankja –,
 
valamint a pénzügyi 

intézményekre vonatkozó szabályok megreformálása. 

A törvény létrehozza a Fogyasztók Pénzügyi Védelmét Szolgáló Irodát
111

 (a 

továbbiakban: az Iroda), melynek vezetőjét az elnök jelöli ki, és a Szenátus hagyja 

jóvá, egyebekben pedig teljesen független, semmilyen szövetségi szerv nem 

utasíthatja. Függetlenségét erősíti, hogy saját költségvetéssel rendelkezik. Az Iroda 

ellenőrzési jogosítványokkal rendelkezik, illetve szükség esetén kényszerítő 

eszközöket is alkalmazhat. Önálló rendeletalkotási jogosítványa lehetővé teszi, 

hogy sürgős esetben eredményesen léphessen fel a fogyasztók védelme érdekében; 

így ugyanis nem kell megvárni, míg a Kongresszus – a politikai életben megszokott 

lassúsággal – reagál a fennálló helyzetre.
112

 

 A pénzügyi rendszerben esetlegesen felmerülő veszélyeztető tényezők 

felismerésére, és az azokra történő reagálás céljából a törvény létrehozza a Pénzügyi 

Stabilitási Tanácsot
113

 (a továbbiakban: a Tanács). Tagjai szavazattal, illetve azzal 

nem rendelkező személyekre különíthetőek. A teljesség igénye nélkül, szavazattal 

rendelkezik: a pénzügyminiszter – aki egyben az elnöki tisztségét is betölti –, a 

Kormányzók Testületének elnöke – vagyis a Fed elnöke
114

 –, illetve az Iroda 
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elnöke. A Tanács feladata, hogy a Fed irányába tett ajánlásaival megakadályozza a 

„too big to fail” vállalatok kialakulását. Az ilyen vállalatok idejekorán történő 

beazonosításáért a Pénzügyi Kutatások Irodája
115

 felel, melynek megállapításait 

felhasználva a Tanács évente jelent a Szenátusnak. Végső esetben 2/3-os 

szavazatával – beleértve a Tanács elnökének támogatását – hozzájárulhat a Fed 

döntéséhez, melynek értelmében a túl nagy vállalatokat fel kell darabolni. A Tanács 

ezen felül meghatározhatja a minimális tőkekövetelményeket, illetve a maximális 

tőkeáttételt 15:1-hez arányban rögzítheti olyan vállalatok esetén, amelyek a Tanács 

megítélése szerint veszélyeztetik a gazdaság stabilitását.
116

  

Többé nem fordulhat elő, hogy az adófizetők állják a csekket, a pénzügyi 

vállalkozások top menedzserei helyett. A részvényeseknek és befektetőknek kell 

elszenvedniük a veszteségeket – ahogyan annak a tőkés gazdaság szabályai szerint 

lennie kell –, a felróható magatartást tanúsító igazgatóknak pedig akár a büntetőjogi 

felelősséget is viselniük kell. Minden vállalkozásnak el kell készítenie, és bizonyos 

időközönként aktualizálnia kell likvidációs tervét; ez lehetővé teszi, hogy a 

szabályozó hatóság átlássa az adott szervezet működését, továbbá megkönnyítse a 

felszámolást, ha arra kerül sor.
117

  

 A Fed sürgősségi kölcsönzési jogosítványát – amely ez idáig a bajba jutott 

intézmények megsegítésének eszköze volt – komoly szigorításoknak vetették alá. 

Az új szabályozás megtiltja, hogy a Fed egyedi esetekben, illetve fizetésképtelen 

vállalatoknak nyújtson kölcsönt. A hitelprogramokat pedig a jövőben a 

pénzügyminiszternek kell jóváhagynia. A Kormányzat Elszámoltatásáért Felelős 

Iroda (a továbbiakban: elszámoltatási iroda) átvizsgál minden a pénzügyi krízis alatt 

nyújtott sürgősségi kölcsönt. Ezt követően pedig jogában áll bármely kölcsönt vagy 

nyíltpiaci műveletet felülvizsgálni. Ezen felül az elszámoltatási iroda tanulmányt 

készít az igazgatók jelölésének jelenlegi rendszeréről, hogy megvizsgálja, vajon a 

jelenlegi rendszer megfelelően képviseli-e a közérdeket? 
 118
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A jövőben a hitelt nyújtó intézmények felelőssége, hogy meggyőződjenek 

arról, az ügyfél képes visszafizetni a hitelt. A felelőtlen hitelnyújtás 

következményeit a hitelt nyújtók és a közvetítők kötelesek megfizetni a fogyasztók 

részére. A hitelnyújtók felelőssége, hogy megfelelően tájékoztassák a szolgáltatást 

igénybe vevőket, minden a hitellel kapcsolatos költségről.  

A szabályozás bezárja a kiskapukat a befektetési alapok előtt is: azáltal, hogy 

az „árnyék bankrendszerre” is kiterjeszti az Értékpapír és Tőzsde Felügyelet
119

 (a 

továbbiakban: felügyelet) felügyeleti jogköreit.
 120

 A felügyelet keretein belül a 

törvény létrehozza a Hitelminősítési Irodát,
121

 amelyet szakértők alkotnak, és 

bírságolási jogkörrel rendelkezik. Végső eszközként, amennyiben az adott 

hitelminősítő huzamos időn keresztül, visszatérően téves minősítéseseket ad, a 

felügyeletnek joga van az adott irodát törölni a hitelminősítők regisztrációjából.
122

  

Megerősítésre kerül a Volcker szabály: a bankok nem vihetik be a saját 

pénzüket a befektetési alapokba, illetve nem kereskedhetnek értékpapírokkal a saját 

tőkéjük kockára tételével; kivétel ez alól bizonyos alapok, ahol a befektetők 

elvárják, hogy a befektetési tanácsadó maga is részesedjen bizonyos mértékig az 

adott befektetésből. Ennek magyarázata, hogy amennyiben a befektetési tanácsadó 

személyesen is érintett a pénze révén, úgy vélhetően nem fog felelőtlen tanácsokat 

adni.
123

 A szabályozás kiterjeszti továbbá, a Fed ellenőrzési jogköreit az olyan nem 

bank jellegű leányvállalatokra, amelyek banki tevékenységet végeznek. Az ilyen 

vállalatok ugyanolyan elbírálás alá esnek, mint a bankok, ez is része az 

árnyékbankrendszer felszámolásának.
124

  

 A részvényesek a pénzükért cserébe nagyobb beleszólási lehetőséget kapnak 

a vezetők javadalmazásának és az ún. arany ejtőernyők
125

 mértékének 
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meghatározásakor. Igaz, a szavazás eredménye nem kötelező erejű, azonban így is 

nagyobb az esélyük arra, hogy a vezetőket elszámoltassák. A szabályozás lehetővé 

teszi, hogy a nem valós adatokon alapuló vezetői kifizetések visszakövetelhetőek 

legyenek. A szabályozás értelmében a tőzsdei felügyelet feladatai közé tartozik a 

vezetők javadalmazásnak ellenőrzése, ez magában foglalja azt is, hogy a 

vállalatoknak öt évre visszamenőleg el kell készíteniük egy táblázatot, amely a 

vezetők javadalmazását és a cég pénzügyi teljesítményét hasonlítja össze.
126

  

 Jelentős előrelépés a Szövetségi Biztosítási Iroda felállítása a 

pénzügyminisztérium keretein belül, melynek feladata a biztosítási iparág 

felügyelete; többek közt annak figyelemmel kísérése, hogy a biztosító társaságok 

nyújtanak-e olyan biztosításokat, amelyeket az alacsonyabb jövedelmű és hátrányos 

helyzetben lévő személyek is megengedhetnek maguknak.
127

 A törvény továbbá 

erősíti a fogyasztók védelmét az által, hogy az esetleges törvénysértő üzleti 

gyakorlat bejelentője igen magas, akár a büntetési tétel 30%-át is kitevő jutalomban 

részesülhet.
128

  

 

1.3.3. A Dodd-Frank törvény megítélése 

  Tekintve, hogy a törvény az amerikai üzleti gondolkodástól eddig idegen 

megoldásokat – erős központi szabályozás, a kisebb súlyú piaci szereplőknek 

nyújtott privilégiumok – is segítségül hív a válság kezeléséhez, nem meglepő 

módon, két évvel elfogadása után is heves viták övezik a törvényt, ahogyan Alain 

                                                                                                                                                                                
tartalmazhat pénzbeli juttatásokat, elővásárlási opciót. – 

http://www.investopedia.com/terms/g/goldenparachute.asp#axzz2GWzlmPRf (2013. január 24.) 
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Sherter fogalmaz: „Kevesen szeretik, sokan gyűlölik”.
129

 Az ellenzők egy része – 

szerintem legalábbis – ideológiai alapon támadja a törvényt, anélkül, hogy 

érdemben mérlegelné annak hosszú távú hatásait. Azok pedig, akik alapvetően 

egyetértenek a céljaival, nem tartják elég radikálisnak. A törvény így 

tulajdonképpen két tűz közé szorult. 

A Fogyasztók Pénzügyi Védelmét Szolgáló Iroda páratlan jogosítványai 

állnak J.V. Verrett kritikájának a középpontjában: még az elnöknek sincs felette 

ellenőrzési jogköre, működésének bírói felülvizsgálata csak korlátozottan 

lehetséges, költségvetése révén pénzügyi függetlenséget élvez, azt még a 

kongresszus sem bírálhatja felül. – Többek között ez képezi alapját annak a 

bíróságra benyújtott kérelemnek, amely a törvény alkotmányellenességének 

megállapítását indítványozza.
130

 – Verrett szerint a hitelintézetek számára előírt 

kötelezettségek, többek között a hiteligénylők pénzügyi helyzetének felmérésére 

vonatkozók azt eredményezik, hogy az alacsony jövedelmű, továbbá a hátrányos 

társadalmi helyzetű rétegek csak nehezen vagy jóval drágábban juthatnak majd 

hitelhez. Nehezményezi továbbá, hogy az Iroda szabályozási jogköre kiterjed a 

hitelkártyákra is; mint írja számos mai vezető nagyvállalat – mint a Google vagy a 

YouTube – ilyen hitelkártyán nyújtott pénzkölcsönökkel finanszírozta indulását 

„garázsvállalkozás” korában. Megállapítása szerint a szigorítás máris érezteti 

hatását a vállalkozási kedv csökkenésének formájában.
131

 A versenyképesség 

csökkenése más szerzőnél is visszaköszön: Edward F. Green megállapítása szerint 
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az amerikai vállalatok előbb-utóbb hátrányba fognak kerülni a globális versenyben, 

mivel ellentétben az európai szabályozással a központi kormányzat – engedve a 

közvéleménynek a nagy pénzügyi cégek iránt érzett ellenszenvének – el van tiltva 

bármiféle segítségnyújtástól. A nehéz helyzetbe került cégek előtt egyetlen út áll: a 

felszámolás, szemben az európai cégekkel, amelyek nehéz helyzet esetén 

számíthatnak a bankadókból létrehozott alap támogatására. Nem az a cél, hogy 

minden céget automatikusan kihúzzanak a gödörből, de Green szerint rugalmasabb 

megoldásra lenne szükség.
132

  

További – véleményem szerint teljesen jogos – kritika, hogy az egyébként is 

számtalan meglévő szabályozó hatóság összevonása és egységesítése helyett újabb 

hatósági szerveket hoz létre; tovább bonyolítva a már egyébként is szinte 

átláthatatlanul bonyolult amerikai szabályozó rendszert. Ráadásul a nagy súlyú 

döntések meghozatalához ezeknek a szervezeteknek egy asztalhoz kell ülni a 

Tanács keretein belül, és 2/3-ös többséggel dönteni; ismerve az egyes hatóságok 

között feszülő ellentéteket, ez könnyen megakadályozhatja a hatékony munkát. A 

másik, ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódó kritika, hogy az új szabályozó hatóságok 

létrehozása révén növekszik az állam mérete, ezt pedig az amerikaiak nagy része – 

történelmi hagyományaikból kifolyólag – zsigerből ellenzi.
133

 

Visszatérő kritika, hogy a törvény nem nyújt igazi megoldást a „too big to 

fail” vállalkozások okozta problémára, ehhez kapcsolódóan pedig a morális 

kockázat
134

 kérdéskörére. Utóbbi esetén – írja Green –, arról van szó, hogy a 

kormány nem engedheti meg magának, hogy bizonyos nagyvállalatokat hagyjon 

elbukni, tekintettel annak kiszámíthatatlan hatásaira. Egy ilyen mentőakcióval pedig 

általában a piacok is egyetértenek. Ami a „too big to fail” problémakört illeti: a 

Dodd-Frank csak a fúziós növekedést korlátozza, a vállalatok belső növekedése 

nem esik semmilyen korlátozás alá; holott az USA öt legnagyobb pénzügyi vállalata 
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20%-kal nőtt a válság kirobbanása óta. Ennek fényében jogos a kritika, hogy a 

törvény ellenére nem szűntek meg ezek – az egyébként kiküszöbölhető – kockázati 

tényezők.
135

  

 

2. Az Európai Unió reakciója a válságra 

2.1. Az Európai Gazdasági Újjáépítési Terv 

Az európai gazdaság – hasonlóan az USA gazdaságához – a nagy gazdasági 

világválság óta nem látott recessziótól szenved. A válság első évében főleg 

monetáris jellegű intézkedésekre került sor, 2008 őszére azonban világossá vált, 

hogy a válság súlyosabb, és tovább fog tartani, mint azt először gondolták. Immár 

egyértelművé vált, hogy a recesszió a pénzpiacokról egyre jobban átterjed a 

reálszférára, a gazdasági növekedés pedig drasztikusan visszaesik.
136

 Az Európai 

Unió válasza gyors és határozott volt – hogy mennyire eredményes azt a jelen 

alfejezet végén ismertetem –, 2008-ban elfogadták az Európai Gazdasági 

Újjáépítési Tervet (a továbbiakban: EERP)
137

, ennek főbb célkitűzéseit és 

előirányzatait ismertetem a következőkben.  

Az EERP egyfajta iránymutatásul szolgál a tagállamok számára, a célok 

megvalósításához szükséges jogalkotási munkálatok a tagállamokra marad. 

Ahogyan José Manuel Barroso – az Európai Bizottság elnöke – írja az EERP 

preambulumában, két fő célkitűzése van a tervezetnek: tőkeinjekció révén életet 

lehelni a gazdaságba, visszaállítani a pénzügyi intézményekbe vetett hitet és növelni 

a keresletet; valamint ún. okos befektetéssel növelni Európa versenyképességét. Az 

okos befektetés a jövő igényeinek megfelelően kivitelezett beruházást jelent, 

például különböző zöld energiaforrásokba, vagy a gazdaságot élénktő és tartós 

infrastrukturális fejlesztésekbe. E két célkitűzéshez kapcsolódik egy alapelv, 
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méghozzá a szociális érzékenység alapelve: azokat kell támogatni, akik leginkább 

rászorulnak.
138

 

Az eredményes cselekvés előfeltétele az uniós és a tagállami politikák 

összehangolása. Annál is inkább, mert az EU nem rendelkezik önálló végrehajtó 

apparátussal, a végrehajtás tagállami szinten történik, főleg ami a fiskális politikát 

illeti. Ez utóbbinál a gondot az okozza, hogy az egyes államok kormányai eltérő 

fiskális mozgástérrel rendelkeznek, ezt az uniós szabályozásnak figyelembe kell 

vennie.
139

 Fiskális élénkítésre minden országban sor került valamilyen szinten,  még 

Németországban is, a megszorító intézkedések legfőbb szószólójában is; a Merkell 

kormány legsikeresebbnek bizonyult gazdaságélénkítő programja keretében 3000 

dollár körüli összeget fizetnek azon autó tulajdonosoknak, akik 9 évnél idősebb 

autóikat új autóra cserélik. A példa ragadós volt – az egyébként is a fiskális élénkítő 

csomagok hívének számító – Nagy-Britania is hasonló intézkedések bevezetését 

fontolgatja Franciaországgal egyetemben. A tapasztalat azt mutatja, hogy a német 

kezdeményezés sikeresnek mondható, az adott iparágban rengeteg munkahelyet 

mentett meg.
140

  

Az EERP stratégia céljai a következők: a lehető legrövidebb úton serkenteni 

a keresletet, valamint visszaszerezni a fogyasztók bizalmát; minimalizálni a 

gazdasági válság miatt kialakuló munkanélküliséget, az elbocsátott embereket minél 

hamarabb álláshoz segíteni; felkészíteni Európát arra, hogy amikor megindul a 

gazdaság növekedése, kiaknázhassa előnyeit; végezetül elősegíteni a zöld 

energiaforrásokra való áttérést. E célok elérése közben a következőkre kell oda 

figyelni: a szinergiák minél teljesebb kihasználása, egyben a káros begyűrűző 

hatások kiküszöbölése a koordináción keresztül; kihasználni minden rendelkezésre 

álló monetáris, fiskális és strukturális eszközt; biztosítani a rövid, a közép és a 
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hosszú távú célok koherenciáját; végezetül teljes mértékben számításba venni a 

válság globális jellegét. Az EERP a következőképpen épül fel: 200 milliárd eurós 

gazdaságélénkítő csomag, valamint számtalan elsőbbségi cselekvési terv, melyek 

célja a növekedés és a strukturális változások megvalósítása.
141

 

 

2.2. A fiskális politika 

2.2.1. A fiskális politika irányelvei 

A tagállamok közti koordináció a fiskális politika terén nagyon fontos, 

figyelembe kell venni a tagállamok eltérő helyzetét: azok a tagállamok, amelyek a 

„bőség évei” alatt jobban megszedték magukat, most nagyobb fiskális mozgástérrel 

rendelkeznek. A kevésbé tehetős országok – ez alatt főleg az Euró zónán kívüli 

országokat kell érteni – szűkebb mozgástérrel rendelkeznek, ráadásul gazdaságukat 

súlyos belső egyensúly hiány sújtja, itt az elsődleges cél ezek kiküszöbölése. A 

fiskális politikának jól átgondoltnak kell lennie, valamint négy elvárásnak kell 

megfelelnie: 

(i) Kellően gyorsnak, átmenetinek, célzottnak és koordináltnak kell lennie. 

Gyorsnak, hogy pont a kellő időben fejthesse ki hatását, átmenetinek, hogy a 

későbbiekben ne kelljen adó emelésekkel kompenzálni a kormányzati kiadásokat – 

valamint elkerülhetőek legyenek a korábban említett torzító tényezők, mikor a 

lakosság a pénzt, annak elköltése helyett inkább megtakarításai növelésére fordítja –

, célzottnak, hogy ott fejtse ki hatását, ahol arra a legnagyobb szükség van, 

végezetül koordináltnak, hogy minél jobban kihasználja a pozitív hatásokat.  

(ii) Bevételi és kiadási eszközöket is alkalmaznia kell. Az állami kiadásoknak 

rövidtávon van jelentősebb hatása. Egy olyan intézkedés, amelyet kellően gyorsan 

és háztartásokra célzottan vezetnek be – például a munkanélküli segély átmeneti 

megemelése –, nagy valószínűséggel növeli a fogyasztást. A munkáltatók terheinek 

csökkentése ösztönzi az új munkahelyek teremtését, a munkavállalók adóterheinek 

csökkentése pedig növeli a keresletet. 
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(iii) A Stabilitási és Növekedési Paktum keretein belül kell végrehajtani, növelve 

az intézkedésekbe vetett bizalmat.  

(iv) Strukturális reformokat kell végrehajtani, mivel a jelenlegi válság számos 

oka strukturális problémákra vezethető vissza. Ilyen strukturális intézkedés lehet: a 

piac működésének javítása, ezáltal a vásárlók alkupozíciójának növelése, ez az árak 

leszorításához, egyúttal a kereslet növeléséhez vezet; a munkaadók adminisztrációs 

terheinek csökkentése; a munkaerő rugalmasságát célzó intézkedések, a rövid távú 

gazdasági nehézségek okozta elbocsátások kiküszöbölése végett.
142

 

Az EERP által meghirdetett 10 célt, a Növekedést és Munkahelyeket Célzó 

Lisszaboni Stratégia négy kiemelt területével összhangban kell megvalósítani, a 

következő csoportosításban: 

(i) A munkahelyek megvédése, a vállalkozási kedv serkentése. 

a. A lakosságot érintő intézkedések 

1. Az egész uniót átfogó, munkavállalást ösztönző kezdeményezés indítása, 

a hátrányos helyzetben lévők munkához juttatása. 

2. A munkaerő kereslet növelése: az alacsonyabban képzett munkaerő után 

fizetendő társadalmi hozzájárulás csökkentése a kevésbé képzett 

munkaerő alkalmazásának elősegítése érdekében. 

b. A vállalkozásokat érintő rendelkezések 

3. A vállalkozások hitelhez jutásának elősegítése, a közepes méretű 

vállalkozások segítése, mivel ezek az Európai gazdaság kulcsszereplői.  

4. Az adminisztratív terhek csökkentése a vállalkozási kedv növelése 

érdekében, főleg a kis vállalkozások esetében. 

(ii) A jövőbe történő befektetés tovább vitele 

c. Infrastruktúra és energiagazdálkodás 

5. Európa infrastruktúráját fejlesztő befektetések végrehajtása. 

6. Az épületek hatékony energia felhasználásának elősegítése. 

7. A zöld termékek támogatása, többek közt az ilyen termékek általános 

forgalmi adójának mérséklése révén. 
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d. Kutatás-fejlesztés 

8. A K+F tevékenység, valamint az oktatás fejlesztése 

9. Tiszta technológiák fejlesztése 

10. Széles sávú internetet mindenkinek 

 

2.2.2. A fiskális politika számadatai és megítélése 

Az EERP egy 200 milliárd Euró összegű gazdaságélénkítő csomagot 

irányzott elő, amely nyilvánvalóan nagyságrendekkel szerényebb összeg, mint amit 

az amerikai kormány gazdaságélénkítésre költött. Amennyiben a 2009 december 

31-i dollár-euró árfolyamot vesszük alapul – ebben az évben indította be első 

gazdaság élénkítő csomagját az Obama kormány – akkor a szorzó 1,4; vagyis 1 euró 

körülbelül 1 dollár 40 centet ért.
143

 Ezek alapján átszámolva a 200 milliárd Eurót, 

csupán 280 milliárd dollárt kapunk; ez kevesebb, mint a fele az amerikai kormány 

által 2009-ben elköltött 800 milliárd dollárnak.  

Mint korábban említettem az egyes országok fiskális mozgástere eltér 

egymástól, ez korlátozza az európai szintű fellépés hatékonyságát. Létezik azonban 

egy további korlátozó tényező: a politikai akarat hiánya. Az Uniót alkotó országok 

politikai vezetésének nagy része – élükön Angela Merkel német kancellárral – a 

költségvetési szigor híve, amelyet a többi országtól is megkövetelnek.
144

 Az 

egyetlen kivétel Egyesült Királyság – amely mindig is szeretette a maga útját járni 

az Unión belül – ahol Egyesült Államokéhoz hasonló gazdaságpolitikát folytattak, 

azonban a költségvetési deficit a brit kormányt is arra késztette, hogy mérsékelje a 

kormányzati költekezést.
145

 

Egyre több gazdasági szakember és politikus kérdőjelezi meg a megszorító 

intézkedések hatékonyságát, többek közt Francois Hollande, Franciaország 
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nemrégiben megválasztott elnöke. Stefan Collignon cikkében számításokkal 

igyekszik alátámasztani a Hollande által vizionált gazdaságpolitika helyénvalóságát. 

Az uniós szinten jelenleg érvényesülő gazdaságpolitika, mely a megszorításokra és 

strukturális reformokra épít nem képes beindítani a gazdaságot; az állami szervek 

költségvetésének és személyi állományának csökkentése, a szociális juttatások 

megnyirbálása tovább csökkentik a keresletet, súlyosbítva a reálgazdaság válságát: 

mint a mellékelt ábrán látható a megszorítások és a gazdaságteljesítménye közt 

fordított arányosság áll fent, vagyis minél szorosabbra húzza a kormány a 

„nadrágszíjat”, annál jobban visszaesik a gazdaság.
 146

  A szerző szerint e helyett az 

amerikaihoz hasonló gazdaságélénkítésre lenne szükség; amely a félelmekkel 

ellentétben egyáltalán nem növelné az államadósságot, helyette a gazdasági 

növekedés beindulása révén befolyó adókból csökkenteni lehetne azt. – Ez 

tulajdonképpen a Keynes által ismertetett multiplikátorhatás. – A mellékletben 

szereplő táblázat
147

 bal oldala azt mutatja meg, hogy 1%-nyi költségvetési szigorítás 

a kormányzati kiadásokban milyen mértékben befolyásolja a GDP/államadósság 

értéket. Továbbá ismerteti, hogy milyen mértékű megszorítások történtek, és azok 

hogyan befolyásolták az államadósság mértékét. Az adatok alapján egyértelmű 

kapcsolat áll fenn fiskális megszorítások és a magasabb államadósság közt. A 

táblázat jobb oldala azt mutatja meg, hogy 1%-nyi fiskálisenyhítés milyen 

mértékben befolyásolná a GDP és az államadósság alakulását. Az adatokból 

megállapítható, hogy az államadósság egyértelműen csökkenne; összefoglalva az 

eddigieket az Európai Unión belül általánosan elfogadott gazdaságpolitika nem 

kívánt eredményeket hozza, azok felülvizsgálata kívánatos lenne.
148
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 Lásd III. számú melléklet 5/b számú táblázat 
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2.3. Monetáris politika 

2.3.1.  Az európai monetáris politika főbb irányvonalai 

Az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) komoly szerepet játszott a 

gazdaság stabilizálásában: az alacsony alapkamat, továbbá a bankoknak nyújtott 

kölcsönök révén stabilizálta a piacokat, valamint segített megőrizni a bankok 

likviditását. A stabil bankszektor előfeltétele a jól működő, növekedni képes 

gazdaságnak. A válság megmutatta, hogy a pénzügyi intézmények jelenlegi 

szabályozása milyen rizikófaktorokat hordoz, ezeket ki kell küszöbölni. Fontos, 

hogy a reform lehetővé tegye a bankok számára eredeti funkcióik ellátását: a 

reálgazdaság likviditásának biztosítását, valamint a befektetések támogatását. 

 

2.3.2. Monetáris lazítás 

Ezen a területen figyelhető meg a legtöbb hasonlóság az európai és az 

amerikai gazdaságpolitika közt: az EKB hasonlóan a Fedhez monetáris lazítással is 

igyekszik megőrizni a bankszektor fizetőképességét, valamint élénkíteni a 

gazdaságot. Az ún. Hosszú Lejáratú Refinanszírozási Ügyletek
149

 (a továbbiakban 

LTRO) keretében az Unió bankja hitelt nyújt a kereskedelmi bankoknak, 

amennyiben azok fedezetül állampapírokat tudnak felkínálni. A kereskedelmi 

bankok felvásárolják az állampapírokat, majd felveszik az EKB által nyújtott hitelt. 

Ezzel az LTRO két legyet üt egy csapásra: egyrészről biztosítja a kereskedelmi 

bankok likviditását, másrészről pedig felhajtja az állampapírok keresletét, előidézve 

a korábban ismertetett hatásmechanizmust. Harmadrészt pedig – szintén nem 

elhanyagolható szempontként – bevételt biztosít a tagállamok számára, amelyet 

fiskális stimulusra költhetnek. – Feltéve természetesen, hogy ilyesmi a 

szándékukban áll.
150

 

Az EKB eddig két LTRO programot hirdetett meg és vitt véghez. Az elsőt 

még 2008 márciusában és 2009 júniusában, indították és 2011 decemberében zárult, 
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36 hónapos futamidejű kölcsönök jegyzésével. A program során összesen 489 

milliárd Euró áramlott a bankszektorba. A második LTRO program 2012 

februárjában indult, 800 bankot juttatott összesen 529 milliárd Euró hitelhez. 

Jelenleg egy harmadik LTRO program van kilátásban.
151

 Mint említésre került a 

monetáris politika terén nem sok különbség figyelhető meg az európai és az 

amerikai válságkezelési modell közt, ez vonatkozik az elköltött pénzmennyiségre is. 

A korábban alkalmazott 1,4 –es szorzóval számolva az EKB által nyújtott kb. 1000 

milliárd eurós finanszírozás nagyjából 1400 milliárd dollárnak felel meg. 

Összehasonlítva a Fed által nyújtott támogatásokkal – amelyek 2350 milliárd 

dollárra rúgnak – körülbelül 1000 milliárd dollár a különbség, szemben a fiskális 

politikával, ahol Egyesült Államok – Európai Unió összevetésben majdnem 

tízszeres különbség mutatkozik az elköltött pénz mennyiséget illetően.
152

 

 

2.4. Szabályozási és strukturális politika  

2.4.1. Az Európai Rendszerkockázati Testület 

Az Európai Unió az 1092/2010-es rendelettel
153

 létrehozta az Európai 

Rendszerkockázati Testületet (a továbbiakban: ESRB),
154

 melynek feladata a 

rendszerben rejlő kockázati tényezők folyamatos figyelemmel kísérése, és 

felmérése, továbbá hozzájárulni a pénzügyi stabilitáshoz, valamint csillapítani a 

belső piacot és a reálgazdaságot ért behatásokat.
155

 A célok elérése érdekében az 
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ESRB: elemzi a rendelkezésre álló releváns információkat; felismeri és előrejelzi a 

lehetséges rendszerkockázati tényezőket; figyelmeztetéseket, valamint a 

szükségesnek vélt törvényhozási intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat bocsát ki, és 

– amennyiben szükséges – nyilvánosságra hozza azokat. 
156

 

Az ESRB felépítése a következő: Általános Vezetői Testület (a továbbiakban 

Testület), Kormányzói Testület, Titkárság, Tudományos Tanácsadó Bizottság, 

valamint a Technikai Tanácsadó Testület. A legfőbb szerv funkcióját betöltő 

Testület elnöke az EKB elnöke, tagjai pedig – többek közt – a központi bankok 

elnökei, az Európai Bizottság egy képviselője; a Testület évente legalább négyszer 

ülésezik, az összehívás az elnök reszortja. Az ESRB tagjainak pártatlanul kell 

ellátniuk feladataikat, és csakis az Unió érdekeit tarthatják szem előtt; tilos utasítást 

elfogadniuk bármely tagállamtól vagy annak kormányától, de még más uniós 

intézményektől is. A Testület döntéseit egyszerű többséggel hozza, kivéve az 

ajánlások vagy figyelmeztetések nyilvánosságra hozataláról szóló döntéseit, 

melyeket kétharmados többséggel kell meghozni.
157

  

A figyelmeztetések és az ajánlások lehetnek általános jellegűek vagy 

címzettek: tagállamnak, tagállami intézménynek vagy az Európai Unió 

Bizottságának. Amennyiben célzott, úgy pontosan meghatározott határidőt kell 

tartalmaznia, amelyen belül a címzettnek tájékoztatnia kell ez ESRB-t a megtett 

intézkedésekről, amennyiben ezt elmulasztja, úgy megfelelő kimentési okot kell 

felhoznia. Amennyiben a címzett ajánlás vagy figyelmeztetés nyilvánosság 

hozatalra kerül, a címzettet előre figyelmeztetni kell, valamint lehetőséget adni neki, 

hogy kifejtse véleményét a témában. 

 

2.4.2. Az EERP és a Dodd-Frank törvény közti főbb különbségek 

Az egyik eltérés, hogy a Dodd-Frank törvény által létrehozott Pénzügyi 

Stabilitási Tanácsot hatósági jogkörökkel ruházták fel, szemben európai párjával, 

melynek hatásköre csak figyelmeztetések és ajánlások kibocsátására terjed ki; azok 
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végrehajtása – amennyiben egyáltalán végrehajtják azokat – a nemzeti jogalkotók 

feladata.
158

 Ebben az amerikaiak egyértelműen előnyben vannak. A következő 

jelentős különbség a pénzügyi intézetek méretének és tevékenységi köreinek 

szabályozása. A Dodd-Frank maximalizálja a fúzióval elérhető növekedést, az 

EERP nem tartalmaz ilyen kikötést. Érdemes megemlíteni a svájci szabályozást, 

amely a tőke követelmények kifinomult szabályozással és átlátható intézményi 

struktúrával kívánja csökkenteni a rendszerben rejlő kockázatot. Az Egyesült 

Államok bevezette a Volcker szabályt, az európai államok – köztük a nem EU tag 

Svájc – egyértelműen elutasították egy hasonló szabályozás bevezetését; helyette a 

tőkekövetelmény emelésével próbálják meg csökkenteni a rendszerben rejlő 

kockázatot.
159

 A harmadik jelentős eltérés – Green szerint egyértelmű hátrány az 

Egyesült Államok számára –, hogy a Dodd-Frank megtiltja a rosszul működő 

vállalkozások életben tartását, az egyetlen lehetséges út számukra a felszámolás. 

Ezzel szemben a legtöbb európai állam létrehozott valamilyen alapot, melyet a 

bankszektorra kivetett adókból finanszíroznak és célja, hogy válság esetén segítse a 

nehézségekkel küzdő pénzügyi vállalkozásokat és swap kereskedőket.
160

 Ezzel 

ugyan sikerült a Lehman-Brothers’ csődjéhez hasonló megrázkódtatásokat elkerülni 

– ezt ki is emeli az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának 

jelentése
161

 –, azonban a jelenlegi helyzetet ismerve felmerül bennem a kérdés, 

hogy valóban jó döntés volt-e rengeteg pénzt ezekbe az intézményekbe pumpálni, a 

gazdaság élénkítése helyett. A válasz véleményem szerint egyértelműen nem. Az 

amerikaiak megszabadultak a „beteg” intézményektől, mindent egy lapra tettek fel: 

növekedés bármi áron. Bár az állami költekezés a legelső időkben – mint azt 

dolgozatomban korábban jeleztem – nem hozta meg a kívánt eredményt, jelenleg az 

amerikai gazdaság a jelek szerint immáron kilábalóban van a gazdasági válságból, 

míg az európai egyre mélyebbre süllyed. A negyedik eltérés az EERP nyitottsága a 

nemzetközi együttműködésre, a Dodd-Frank nem tartalmaz hasonló kikötést. Ebben 
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a kérdésben az európai szabályozás egyértelműen jobb, egyet kell értenem 

Greennel.  

 

2.5. Az EERP és az uniós gazdaságpolitika megítélése 

Az Európai Bizottság által kiadott 2009-es jelentés, a Gazdasági Válság 

Európában, sikeresnek ítéli meg az európai válságkezelést, azon belül az EERP 

programot: összehangolt cselekvéssel sikerült stabilizálni a pénzügyi szektort. 

Ugyanakkor elismeri, hogy a krízis messze nem tekinthető még megoldottnak, 

számos probléma továbbra is fennáll: többek között a szűkös hitelforrások, mely 

béklyóként akadályozzák a gazdasági növekedést, valamint a válságot előidéző, a 

gazdaságban továbbra is jelenlévő rizikóforrások. Amíg ezekre nem sikerül 

megoldást találni, a gazdaság teljes helyreállítása hiú ábránd.
162

    

A 2012-es adatokat szemlélve Európa gazdasága, különösen a 17 állam 

alkotta eurózóna, messze van attól, hogy kilábaljon a gazdaságból, helyette egyre 

mélyebbre süllyed. Az eurózóna gazdasági teljesítménye két egymást követő 

negyedévben is visszaesést mutatott, immáron tagadhatatlan a recesszió. A 

mediterrán országok után immár Hollandia, és Németország gazdasága is kezd 

megrendülni. Előbbiben nem régen vezettek be takarékossági intézkedéseket. 

Utóbbi eddig Európa motorjának számított, és stabilitása jó hatással volt az 

eurózónára.
163

 A német politikusok nagy része, élükön német kancellárral – Angela 

Merkellel – a megszorító intézkedések híve, ezt követeli meg azoktól az országoktól 

is, amelyeknek Németország pénzügyi segítséget nyújt. Ezt a politikát kérdőjelezi 

meg Peter Bofinger, keynesiánus közgazdász professzor: szerinte nem 

megszorításra, hanem pénzügyi impulzusra van szükség, továbbá az eladósodott 

országok felelősségének hangoztatása helyett közösen kell vállalni a felelősséget. 

Mint emlékeztetett az eurózóna előnyeiből Németország is jócskán profitált, annak 

összeomlása katasztrofális következményekkel járna a német gazdaságra is. 

Egyelőre kevés esély van rá, hogy tanácsait meghallgassák: 2013 őszén választások 
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lesznek Németországban, Merkel pedig nem kockáztathatja, hogy magára haragítsa 

a szavazóit egy esetleges újabb mentőcsomaggal.
164

 

Az európai válságot immár az amerikaiak is aggodalommal figyelik: az 

Egyesült Államok egyik legfőbb kereskedelmi partnere Európa:
165

 a McDonalds 

bevételeinek 40%-a Európából származik, a General Motors összes értékesítésének 

1/5-e Európában történik.
166

 Bár a válságot az amerikai pénzügyi szektor idézte elő, 

amíg Európa továbbra is „nagy beteg”, a globális piacok továbbra sem indulhatnak 

növekedésnek. 
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IV. Összehasonlítás: Válságkezelés Európában és Amerikában 

 

1. A válságkezelő stratégiák összehasonlítása: hasonlóságok és 

különbségek 

Az eddig leírtakat összefoglalva megállapítható, hogy a két válságkezelési 

terv elsősorban a fiskális politika terén tér el egymástól: Az Egyesült Államok 

válságkezelési mechanizmusában jóval hangsúlyosabb szerepet kapott, mint az 

Európai Unió válságtervében. A szabályozási politika terén is jelentős különbségek 

fedezhetőek fel, bár nem olyan mértékűek, mint a fiskális politikában. A 

legkevesebb különbség a monetáris politika eszközeiben és mértékében fedezhető 

fel. Következtetésképpen, amennyiben a számszerű statisztikákat összehasonlítva 

egyik vagy másik gazdaságpolitika eredményesebbnek bizonyul, akkor abban a 

fiskális politikának jelentős szerepet kell játszania.  

 

2. Gazdasági mutatókon alapuló összehasonlítás: melyik megoldás 

bizonyult eredményesebbnek? 

A korábban már ismertetett statisztikák és elemzések a keynesi elméletre 

hangsúlyosan építő amerikai gazdaságpolitika sikerét igazolják inkább, azonban 

közvetlen összevetésre is szükség van, ahhoz, hogy egyértelműen ki lehessen 

jelenteni, valóban így van-e. A következőkben az Európai Unióra és az Egyesült 

Államokra gazdaságát jellemző öt mutatót vettem alapul: a GDP növekedését, az 

ipari teljesítmény növekedését, a munkanélküliségi, az inflációs ráta alakulását, 

valamint a GDP-nek az államadóssághoz viszonyított mértékét.  

Elsőként a reál GDP változását vettem górcső alá. E mérőszám alapján az 

amerikai gazdaság 2009-ben érte el mélypontját, a GDP nem hogy nőtt, csökkent.
167

 

Ekkortájt írta – korábban idézett – cikkét Mankiw, aki szerint a keynesi 

gazdaságpolitika ez esetben kevésbé bizonyult hatékonynak, szerencsésebb lett 
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volna adócsökkentéssel ösztönözni a gazdaságot. Ugyanakkor látható, hogy 2010-

től kezdve a GPD kisebb nagyobb ingadozásokkal, de újra növekedni kezdett, az 

előrejelzések szerint a tendencia folytatódik. Összehasonlítva az Európai Unió 

adataival
168

 – akár a 27 tagú Uniót, akár a 17 tagú Euró zónát nézzük – 

megállapítható, hogy a 2009-es mélypont közös mindkét gazdasági egységnél, 

azonban az Európai Unió esetén az átmeneti növekedést 2012-ben újabb mélypont 

követte, 2012-ben csökkent a GDP. Ezt követően 2013-tól újra növekedésnek indul 

a gazdaság, azonban az Egyesült Államokhoz viszonyítva szerényebb mértékben. 

Ily módon véleményem szerint ez a mutató az Egyesült Államok 

gazdaságpolitikájának sikerét mutatja. 

A következő mutatószám az ipar teljesítménye. Itt első körben azt vizsgáltam 

meg, hogyan alakul az amerikai, illetve az európai gazdaság részesedése a 

világméretű gazdasági növekedésből. Ennek elemzéséhez az ENSZ Iparfejlesztési 

Testületének
169

 jelentésében szereplő adatokat használtam.
170

 Az Egyesült Államok 

láthatóan ezen a téren is leelőzi Európát: részesedése magasabb, mint az öreg 

kontinensé; ezen felül látható, hogy a gazdasági teljesítménye – ellentétben 

Európával – szerény mértékben ugyan, de növekszik.
171

 Ezt követően 

összehasonlítottam az Egyesült Államok és az Európai Unió ipari teljesítményének 

változását. Első pillantásra megtévesztő lehet, hogy az Unió adatait tartalmazó 

táblázat magasabb értékeket mutat. Ennek oka, hogy az első táblázat nem 

tartalmazza a gazdaság nagybetegének számító építőiparra vonatkozó adatokat
172

 – 

azt a második táblázat ismerteti –, míg az Egyesült Államok gazdasági növekedését 

bemutató táblázat igen.
173

 Ezt korrigálva és figyelembe véve a következő 

megállapításokra jutottam: az Egyesült Államokhoz képest az európai 

                                                           
168

 Lásd IV. számú melléklet 1/B számú táblázat 

169
 United Nations Industrial Developement Organisation 

170
 ENSZ Iparfejlesztési Testület, 2012. első negyedévére vonatkozó jelentés. 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Research_and_Statistics/statistics/publication/QuartPro

d/STA%20Report%20on%20Quarterly%20production_2012Q1.pdf (2013. január 6.) 

171
 Lásd IV. számú melléklet 2/A számú táblázat 

172
 Lásd IV. számú melléklet 2/C számú táblázat 

173
 Lásd IV. számú melléklet 2/B számú táblázat 



 

67 

 

reálgazdaságban egy év késéssel jelentkeztek a válság tünetei, azonban tartósabbnak 

is bizonyultak; míg az amerikai gazdaság 2010-től kezdve újra erőteljes 

növekedésnek indult – ekkor fejtette ki hatását az Obama kormány fiskális 

gazdaságélénkítő csomagja –, az Európai Unió gazdasága csak nagyon lassú 

ütemben kezdett növekedni. Amennyiben a 17 Euró zóna országot nézzük, a helyzet 

még borúsabb. Igaz meg kell említeni, hogy a táblázatból az amerikai gazdaság 

újbóli visszaesése is megállapítható – a táblázatban szereplő értékek átlagát véve 

mínusz 0.1-es értéket ad ki –, ez még így is kisebb a korábban ismertetett európai 

szintű 0,4-es visszaeséshez képest.
174

  

Harmadik mutatószámnak a munkanélküliség alakulását választottam. Az 

Egyesült Államokban a munkanélküliség a gazdasági krízis „legsötétebb óráján” 

sem haladta meg a 10%-ot.
175

 Megfigyelhető, hogy 2010 óta folyamatosan csökken: 

körülbelül ekkor kezdte el éreztetni hatását a kormányzat gazdaságélénkítő 

költekezése. Egyelőre még nem éri el a válság kirobbanását megelőző értékeket, 

azonban így is jóval alacsonyabb, mint az Európai Unió mutatói.
176

 A 27 tagállam 

átlaga 2009 óta egyre jobban közelít a 10%-hoz, az Euró zóna 17 tagállamának 

átlaga pedig át is lépte azt. Igaz észre kell venni, hogy a fejlettebb országok, mint 

Németország igen alacsony, 6% alatti munkanélküliségi rátával rendelkezik; magas 

átlag többek közt a Spanyolországban mért 26%-os munkanélküliségnek 

„köszönhető”.  

Az inflációt tekintve az amerikai és az európai adatok szinte azonosnak 

tekinthetők. Mint az Egyesült Államok inflációs adatait tartalmazó táblázatból
177

 

megállapítható, a kormányzati pénzköltés nem idézett elő semmilyen 

földrengésszerű változást az inflációs mutatókban; sőt 2009-ben deflációról lehet 

beszélni. Ez utóbbi hosszú távon ugyan nem kedvez a gazdaságnak, azonban mint 

az látható, 2010 és 2011-ben ismét mérsékelt inflációról beszélhetünk.  Az Európai 
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Unió 27 tagállamának inflációs rátája sem mutat kiugró hullámzásokat; 2009-ben 

közel volt a 0%-hoz, de nem érte azt el.
178

 

Utolsó mérőszámnak az államadósság GDP-hez viszonyított arányát 

választottam. Az Egyesült Államok mutatószámait
179

 megvizsgálva megállapítható, 

hogy az ifjabb Bush regnálása alatt – a háborúzás miatt – egyébként is 

növekedésnek indult államadósság mutatója határozottan romlott a pénzügyi válság 

kirobbanását követően: a második világháború óta nem látott mértékben nőtt az 

államadósság GDP-hez viszonyított aránya, jelenleg ez az érték 107%, ami első 

ránézésre nem egy sikeres gazdaságpolitikát tükröz. Összehasonlítva az Euró 

övezet, illetve az EU 27 országaival
180

 látható, hogy az Egyesült Államok 

államadóssága jóval magasabb; az államcsőd szélén álló Spanyolország csupán 68 

%-os eladósodottsági mutatóval rendelkezik, mégis mindenki a vészharangokat 

kongatja. Eközben az Egyesült Államoknak 2012 végén, 2013 elején épphogy csak 

sikerült elkerülni a fizetésképtelenséget, még sincs pánik hangulat.
 181

 Mi okozza ezt 
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az eltérést? Több tényező játszik szerepet ebben, ezek közül most csak párat 

említenék meg. Először is az Egyesült Államok a GDP-t alapul véve még mindig a 

legnagyobb gazdaság a világon, államadósságai megvásárlását a befektetők jelentős 

része még mindig az egyik legbiztosabb befektetésnek tekinti. Ebben közrejátszik 

az is, hogy története során több alkalommal is sikeresen csökkentette az 

államadósságot. Legutóbb a Clinton adminisztráció alatt. A legfontosabb ok 

azonban kétségkívül az, hogy az Egyesült Államok az egyetlen olyan ország, amely 

a saját valutájában adósodott el, így az államadósság egy része könnyen elinflálható 

a pénznyomda beindítása révén. Ennek ugyan megvannak a kockázatai – 

elszabadulhat az infláció – azonban olybá tűnik, hogy jelenleg a pénzügyi 

döntéshozókat – élükön a Fed elnökével – jobban foglalkoztatja a gazdaság 

növekedésének fenntartása. Az Európai Unió országai két okból nem élhetnek az 

elinflálás módszerével: először is a világ tartalék valutája még mindig a dollár és a 

svájci frank, így a legtöbb hitelt e valutákban nyújtják, másrészt az Eurózóna 

országai, lemondtak monetáris függetlenségük jelentős részéről, így a 

pénznyomtatás jogáról is.
182

  

Összegezve a leírtakat, véleményem szerint a keynesi alapokra építkező 

amerikai gazdaságpolitika hatékonyabb választ adott a gazdasági krízisre, mint a 

jellegében inkább monetaristának tekinthető uniós válságkezelési stratégia. Az 

Egyesült Államok kormányzata idejében meghozta azokat a drasztikus döntéseket, 

amelyeknek köszönhetően a gazdaság most ismét növekedhet. A kormányzat 

pénzköltésével élénkítette a magánszektort, ezzel egy időben szigorú szabályozás 

alá vonta a pénzügyi szektort, a válságért felelős és életképtelen pénzintézeteket 

pedig eltávolította a rendszerből, pont úgy, ahogyan azt az orvos teszi a fekélyes 

testrészekkel. Ezzel szemben az öregkontinens politikusai késve és erőtlenül 

válaszoltak. Ez nagyban köszönhető annak is, hogy az Európai Unió egyelőre még 

nem érte el a föderális állam szervezettségét, így a politikai döntések meghozatala 

nehézkesebb, több kompromisszumot igényel; ez egyben azt is jelenti, hogy 
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drasztikus intézkedések véghezvitelére – amelyekre most a legnagyobb szükség 

lenne – kevés mód van. Úgy gondolom, az Európai Unió döntéshozóinak felül kéne 

emelkedniük a rövidtávú nemzeti érdekeken, átgondolniuk az eddigi 

gazdaságpolitikát, és meg kéne hozniuk a felelős, hosszútávra szóló döntéseket. 
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Konklúzió 

 

 Diplomamunkámban a John Maynard Keynes által kidolgozott 

gazdaságpolitikának a jelenkori gazdasági válság körülményei közötti 

alkalmazhatóságát kívántam megvizsgálni. Előfeltevésem az volt, hogy Keynes 

receptje alkalmazható. Ennek igazolása érdekében először nagy vonalakban 

bemutattam a Keynesi elméletet, majd az azt felváltó monetarista elgondolást. 

Számba napjaink gazdasági válságának lehetséges okait, majd megvizsgáltam az 

azokra adott válaszokat; Először az Egyesült Államokét, majd az Európai Unióét. 

Ezt követően statisztikák elemzések révén összehasonlítottam a két 

gazdaságpolitikát és levontam a következtetéseimet azok eredményességét illetően. 

Arra a következtetésre jutottam, hogy a hangsúlyozottan keynesi alapokra építő 

amerikai gazdaságpolitika sikeresebbnek bizonyult, amelyben számos a 

dolgozatban részletesen tárgyalt tényező közrejátszott. 

Reményeim szerint diplomamunkámban sikerült át fogó képet adnom a 

keynesi elméletről, valamint arról hogyan járulhat hozzá napjaink recessziótól 

szenvedő gazdaságának növekedési pályára állításához. 
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English summary 

 

Changing economic theories: the applicability of the Keynesian theory to 

solve the economic depression of our times 

 

My intention is to examine whether the Keynesian theory is applicable to 

solve the economic depression of our times. As a first step I introduce the 

Keynesian theory, highlighting its novelty and how it differs from the mainstream 

economics up to that time. Then I analyse why it was repressed by the monetarist 

concept. Subsequently this, I give a detailed analysis on the current depression; 

what are the possible causes, among these the shortcomings of the monetary theory, 

and their possible contribution to the recession. I look forward the answer, whether 

the Keynesian theory can be more suitable to fight the depression, than the 

monetary policy or not? To answer this question I will subject the economic policy 

of the United States and the European Union to examination. The first is dominated 

by the Keynesian idea, while the latter lays emphasis on monetary tools. During my 

examination I will focus on 3 main points: the fiscal policy, the monetary policy 

and the regulation policy. Before drawing my final conclusions I will analyse 

different sort of economic statistics. Based on these I can determine which economy 

policy did better, at the same time I can answer the “million dollar question”; does 

the Keynesian theory do the trick in these days? 

I am convinced that the actuality of my thesis is beyond doubt: the economy 

of the western world suffer from a recession, unprecedented since the Great 

Depression of 1929 and the so far dominant concept, the monetary theory failed to 

give proper answers. Once in the past, the Keynesian theory did well, however the 

world has changed a lot ever since; therefore I had to take into account the changes 

in the structure of the modern economies.  

In the course of my research I studied all the relevant special literature, 

including: books, magazines, and official issues of states and international 
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organisations. To underline my conclusions I used a variety of statics on the 

economic indicators. 
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Mellékletek 

 

I. számú melléklet: A multiplikátorhatáshoz tartozó számolási példa képlete 

 

 

 

 azaz s a megtakarítási hányad, így  

 

Y-t már meghatároztuk C+I-ként. Ezek szerint a C+I és  egyensúlyban egyenlők. 

Fejezzük ki a C-t -ként. Helyettesítve kapjuk: . Ebből , 

így a , a C+I=Y kifejezésből tehát levezethető az  kifejezés.  

 

 

Forrás: MÁTYÁS, 409. old 
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II. számú melléklet: A keletkeztető és elosztó modell ábrája 

 

Forrás: BARTHA, 5. old.
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III/1. számú melléklet: Firey kimutatása az Obama kormány által a gazdaság 

élénkítésére költött összegekről 

 

# Név Összeg 

(Milliárd 

dollár) 

Elfogadás 

dátuma 

Törvény 

azonosító száma 

1.0 2008-as gazdaságélénkítő 

csomag 

 $167 2/13/2008 110-185 

1.0.1 2008-as a munkanélküli 

segély kiterjesztéséről szóló 

törvény 

 $5.7 11/21/2008 110-449 

2.0  2009-es Amerikai Újjáépítési 

és Finanszírozási törvény 

 $819 2/17/2009 111-16 

2.0.1 Pénzt a roncs autókért cserébe 

program kiterjesztése 

 $2 8/7/2009 111-47 

2.1 2009-es Munkás, 

Háztulajdonosi és Vállalkozás 

biztosítási program 

 $44.7 11/6/2009 111-92 

2.2 2010-es ideiglenes 

kiterjesztési program 

 $8.1 3/2/2010 111-144 

2.3 Foglalkoztatás ösztönző 

program 

 $17.6 3/18/2010 111-147 

2.4 2010-es további kiterjesztési 

program 

 $18.1 4/15/2010 111-157 

2.5 2010-es házvásárlás ösztönző 

és segítő program 

 $145 7/2/2010 111-198 

2.6 2010-es munkanélküli segélyt 

kiterjesztő program 

 $33.9 7/22/2010 111-205 

2.6.1 2010-es az Egyesült Államok 

ipari teljesítményét növelő 

törvény 

 $3 8/11/2010 111-227 

2.7 2010-es a kisvállalkozásoknál 

történő foglalkoztatásról szóló 

törvény 

 $85.4 9/27/2010 111-240 
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3.0 2010-es Adó csökkentésről, a 

munkanélküli segélyről, 

valamint a 

munkahelyteremtésről szóló 

törvény 

 $916.8 12/17/2010 111-312 

3.1 2011-es ideiglenes törvény 

béreket terhelő adók 

csökkentéséről 

 N/A 12/23/2011 112-78 

4.0 2012-es törvény a 

középosztály adóterheinek 

csökkentéséről és állások 

teremtéséről 

 $167.6 2/22/2012 112-96 

Összesen:   $2,433.9   

Forrás: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oNkiCxZq-xoJ:www.cato.o 

rg/blog/800-billion-stimulus-i-wish+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=hu&client=firefox 

-a (2013. január 22.)  
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III/2. számú melléklet: A kereskedelmi bankok és a Fed tartalékainak alakulása 

 

Forrás: http://www.mbaskool.com/business-articles/finance/5456-quantitative-easing-a 

-blessing-or-a-curse.html (2013. január 6.) 
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III/3. számú melléklet: A fogyasztói árszínvonal valamint az órabérek alakulása 

 

Forrás: http://www.mbaskool.com/business-articles/finance/5456-quantitative-easing-a 

-blessing-or-a-curse.html (2013. január 6.)
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III/4. számú melléklet: A foglalkoztatottság alakulása 

 

Forrás: http://www.mbaskool.com/business-articles/finance/5456-quantitative-easing-a 

-blessing-or-a-curse.html (2013. január 6.) 
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III/5/a számú melléklet: A fiskális politika hatása a gazdaság teljesítményére és a GDP 

alakulására az Európai Unió egyes országait figyelembe véve 

 

Forrás: http://www.social-europe.eu/2012/05/francois-hollande-is-right-why-fiscal-stimulus-would-reduce-

debt/ (2013. január 6.) 
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III/5/b számú melléklet: A kormányzati költekezés hatása a gazdasági teljesítményre  

Ország Adósság/GPD 

(%) 

Változás az 

adósságban 

Fiskális 

megszorítás 

 Fiskális stimulus által indukált 

adósság csökkenés 

 2012 2012-09 2012-10  GDP 

%-ában 

Adósság 

%-ában 

Az adósság 

változásának 

%-ában 

EU 

(27) 

84,9 10,2 2,6  -0,9 -1,1 -9,0 

Euró 

zóna 

(17) 

90,4 10,6 2,5  -0,9 -1,0 -8,7 

 

Forrás: http://www.social-europe.eu/2012/05/francois-hollande-is-right-why-fiscal-stimulus-would-reduce-

debt/ (2013. január 6.) 
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III/6. számú ábra: Az Egyesült Államok és az Európai Unió közti kereskedelem 

volumenének összehasonlítása az Egyesült Államok és a világ többi része közti 

kereskedelem volumenével  

 

Forrás: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113465.pdf (2013. január 6.) 
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IV/1. számú melléklet: A GDP változása az előző évhez képest százalékban kifejezve 2000 

és 2014 közt (EU, Euró övezet, Egyesült Államok). – A 2013-as, valamint a 2014-es évekre 

vonatkozó értékek becsült adatok 

 

GDP változása az előző 

évhez képest                   

      Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

EU (27 ország) 3,9 2,1 1,3 1,5 2,5 2,1 3,3 3,2 0,3 -4,3 2,1 1,5 -0,3 0,4 1,6 

Euró övezet (17 ország) 3,8 2 0,9 0,7 2,2 1,7 3,2 3 0,4 -4,4 2 1,4 -0,4 0,1 1,4 

Egyesült Államok 4,1 1,1 1,8 2,5 3,5 3,1 2,7 1,9 -0,3 -3,1 2,4 1,8 2,1 2,3 2,6 

 

Forrás:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec

00115 (2013. január 6.) 
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IV/2/a számú melléklet: Európa és az Egyesült Államok részesedése a világméretű 

gazdasági növekedésből (%) 

 Részesedés a 

világméretű 

gazdasági 

növekedésből 

(2010) 

Százalékban az 

az előző 

negyedévhez 

hasonlítva 

az év azonos 

szakaszához 

hasonlítva 

Globális 100 3,4 3,9 

Iparosodott 

országok: 

67,9 0,2 1,6 

Észak-Amerika 24,8 2,4 5,3 

Európa 23,5 -0,5 -0,8 

Kelet-Ázsia 18,1 -1.2 1,9 

 

Forrás:http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Research_and_Statistics/statistics/publication/

QuartProd/STA%20Report%20on%20Quarterly%20production_2012Q1.pdf (2013. január 6.) 
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IV/2/b számú melléklet: Az Egyesült Államok gazdasági növekedése 

Ipari teljesítmény 2008 2009 2010 2011 2012 

július 

Teljes -11.2 -3,1 6,7 3,8 0,6 

Gyártás -14,7 -3,3 6,9 4,5 0,3 

 

Forrás: http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/monitoring-the-

economy/Documents/monthly%20ECONOMIC%20DATA%20TABLES.pdf (2013. január 6.) 
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IV/2/c számú melléklet: Az Európai Unió és az Euró zóna gazdasági növekedése az 

építőipar nélkül (1. táblázat), illetve az építőipar növekedése (2. táblázat)   

 Ipari teljesítmény változása az építőipar nélkül 

Év 2007  2008 2009 2010 2011 

EU 27 3,7 -1,8 -13,7 6,8 3,2 

Euró zóna 3,9 -1,8 -14,9 7,3 3,4 

 

Forrás: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Annual_growth_rates_for_industry_

(excluding_construction),_2007-2011_(%25).png&filetimestamp=20121031075405 (2013. január.6) 

 

 Az építőipar teljesítményének változása 

Év 2007  2008 2009 2010 2011 

EU 27 2,5 -2,8 -7,7 -3,6 1,1 

Euró zóna 2,0  -4,4 -7,0 -7,1 -0,3 

 

Forrás: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Annual_growth_rates_for_construct

ion,_2007-2011_(%25).png&filetimestamp=20121031075351 (2013. január 6.) 
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IV/3/a számú melléklet: Az Egyesült Államok munkanélküliségi mutatói a teljes munkaerő 

százalékában kifejezve 

Év %  (mért adat) Év % (becsült adat) 

2000 3.967 2011 8.950 

2001 4.742 2012 8.229 

2002 5.783 2013 8.125 

2003 5.992 2014 7.664 

2004 5.542 2015 7.053 

2005 5.083 2016 6.463 

2006 4.608 2017 6.014 

2007 4.617 - - 

2008 5.800 - - 

2009 9.275 - - 

2010 9.625 - - 

 

Forrás: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2012 

Link: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/weoselgr.aspx (2013. január 6.) 
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IV/3/b számú melléklet: Az Európai Unió és az Euró zóna munkanélküliségi mutatói (a 

teljes munkaerő százalékában kifejezve) éves lebontásban (1. táblázat), illetve az országok 

közti rangsor 2011-ben (2. táblázat) 
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Forrás: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Unemployment_rate,_2000-

2011_(%25).png&filetimestamp=20120502100338 (2013. január 6.) 

 
Forrás: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Unemployment_rates,_seasonally_a

djusted,_October_2012.png&filetimestamp=20121130092724 (2013. január 6.) 
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IV/4/a számú melléklet: Az Egyesült Államok inflációs mutatói 2000 és 2017 közt 

 

Év % (mért adat) Év % (becsült adat) 

2000 3.367 2011 3.142 

2001 2.817 2012 1.967 

2002 1.596 2013 1.769 

2003 2.298 2014 1.750 

2004 2.668 2015 1.816 

2005 3.366 2016 2.025 

2006 3.222 2017  

2007 2.871 - - 

2008 3.815 - - 

2009 -0.321 - - 

2010 1.640 - - 

 

Forrás: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2012  

Link: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/weoselgr.aspx (2013. január 6.) 
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IV/4/b számú melléklet: Az  Európai Unió és az Euró övezet országainak inflációs adatai 

2000 és 2012 közt 

Inflációs ráta változása (%) 

Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Európai Unió (27 ország) 1,9 2,2 2,1 2 2 2,2 2,2 2,3 3,7 1 2,1 3,1 2,6 

Euró övezet (17 ország) 2,2 2,4 2,3 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 3,3 0,3 1,6 2,7 2,5 

 

Forrás: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tec00118&tableSelection=1&

footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 (2013. január 6.)
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IV/5/a számú melléklet: Az Egyesült Államok államadóssága a GDP százalékában 

kifejezve 2000 és 2017 közt 

 

Év %  (mért adat) Év % (becsült adat) 

2000 54.835 2010 98.617 

2001 54.747 2011 102.930 

2002 57.118 2012 107.180 

2003 60.425 2013 111.724 

2004 68.269 2014 113.818 

2005 67.865 2015 114.185 

2006 66.625 2016 114.191 

2007 67.161 2017 114.015 

2008 76.137 - - 

2009 89.655 - - 

 

Forrás: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2012 

Link: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/weoselgr.aspx (2013. január 6.) 
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IV/5/b számú melléklet: Az Euró övezet és az Európai Unió átlagos államadóssága a 

GDP százalékában kifejezve 

 Átlagos kormányzati 

eldósodottság 

         A GDP %-ában kifejezve 

           Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Euró övezet (17 ország) 69,2 68,2 68 69,2 69,6 70,3 68,6 66,4 70,2 80 85,4 87,3 

EU (27 cország) 61,9 61 60,5 61,9 62,3 62,8 61,6 59 62,2 74,6 80 82,5 

 

Forrás: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=teina225 

(2013. január 6.) 

 


