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EFSF → ESM

European Financial Stability Facility (2011) →

European Stability Mechanism (2012)
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Stabilizációs intézkedések

• orthodox
– elbocsátások

– bércsökkentés, 
bérbefagyasztás

– adóemelések

– nyugdíjcsökkentés, 
nyugdíkorhatár-
emelés

– segélyek és 
kedvezmények 
csökkentése

• unorthodox
– nagyvállalatok 

megadóztatása

– személyi jövedelem-
adó csökkentés

– adókedvezmények 
nagycsaládosoknak

– társasági adó 
csökkentése

– rezsicsökkentés



Államadósság, költségvetés, 

növekedés
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Munkanélküliség

• A munkanélküliséget tekintve ugyan jó a 
pozíciónk, de nem szabad elfelejteni, hogy a 
foglalkoztatás szintje nálunk kiugróan alacsony: 
az EU átlagában 65%, miközben nálunk csak 
58% a felnőtt népesség körében. (The Economist June 8th 

2013.)

• A déli periférián a mienkhez hasonlóan alacsony 
a foglalkoztatási ráta, de a keleti szomszédos 
országokban magasabb.

• Az európai foglalkoztatási ráták ezen a táblázaton 
tanulmányozhatók:

• http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Employment_rate,_age_
group_15-64,_2001-2011_%28%25%29.png&filetimestamp=20121030182934
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Államkötvények kamata

és kockázati felárak
• Az államháztartás pénzpiaci 

finanszírozásának magas az ára; a 10 

éves kötvényeket tekintve Magyarország 

világviszonylatban azon országok közé 

tartozik, melyek a legdrágábban vesznek 

fel hiteleket. Ez az ára annak, hogy a 

Valutaalap helyett a kormány dönti el, 

milyen stabilizációs intézkedéseket hoz.
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Összevetés Kelet-Európával



HVG 2012. dec. 22.



Következtetések

• Az EU a déli perifériát hatalmas méretű 
pénzügyi támogatásban részesíti, de a válságon 
ez nem segít

• A magyar válságkezelés minden tekintetben 
sikeresebb

• A kelet-európai gazdaságok jobb állapotban 
vannak, mint Magyarország, de ez elsősorban 
annak köszönhető, hogy az ő 
adósságállományuk jóval alacsonyabb

• A saját válságkezelési út árát a magas 
hitelkamatokkal fizetjük meg


