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Magyarország függése a külső ﬁnanszírozástól
Tanulmányomban a hetvenes évektől napjainkig tekintem át a külföldi forrásbevonás főbb jellegzetességeit, elemzem a külkereskedelmi pozíciók, a GDP felhasználás, a kormányzati-költségvetési túlköltekezés
rendre visszatérő adóssággeneráló összefüggéseit. Rámutatok az elmúlt több mint harminc év eladósodási és restrikciós hullámainak hasonlóságaira és különbségeire, valamint kísérletet teszek az ezredforduló
néhány új jelenségének megragadására.
JEL-kód: H6, F4
Kulcsszavak: külkereskedelmi egyenleg, külföldi működőtőke, államháztartási deﬁcit, külső eladósodás

A külkereskedelmi deﬁcit meghatározó szerepe
A magyar gazdaság mindenkori ﬁzetési pozícióit az ország külkereskedelmi helyzete
határozza meg. A gazdaság mérete és nyitottsága megköveteli, hogy az itthon termelt jövedelem tetemes hányada a külpiacokon realizálódjék. Az elmúlt évtized tendenciáinak
eredményeképpen a magyar gazdaság nyitottsága fokozódott, az ezredfordulóra a hazai
termék előállítása és realizálása a világbanki adatok alapján mintegy kétharmados exportarányos GDP mellett valósult meg. A magyar gazdaságban az exportkényszer régóta érvényesülő késztetés, amit a hazai kereslet erőltetett növelése nem képes hosszú
távon sem helyettesíteni.
Néhány rövidebb ideig tartó válság- vagy restrikciós szakasztól eltekintve elmondható, hogy már a hetvenes évektől az import bővülése rendre meghaladta az exportét.
A második világháború után a szuperhatalmi enyhülés időszakától került sor jelentős
külpiaci nyitásra, de dinamikus külkereskedelmi felfutás csak a transzformációs válság
után valósult meg a külföldi működőtőke beáramlásának köszönhetően.
Az exportexpanziót elkerülhetetlenül kísérő importbővülés két körülményre hívja
fel a ﬁgyelmet: a hazai áruk és szolgáltatások kivitelének fokozott importigényességére
és az importált termelési inputok hatékony konverziójának kényszerére. Az exportbővülés mértékét rendre meghaladó importtöbblet tartósítja a külkereskedelmi deﬁcitet,
az export-import konverzióban jelentkező zavar a hazai gazdaság egyik tartósan érvényesülő jellemzője. Ez egyben azt is jelenti, hogy gazdaságunk külkereskedelmi kapcsoKuti Mónika Ph.D - hallgató a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Vállalati Gazdaságtan és Számvitel Tanszékén. E-mail: kutimm@freemail.hu.
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latokból nem képes tartósan forrástöbbletet nyerni, sőt ellenkezőleg, pótlólagos forrásokra szorul a nemzetgazdaság ﬁzetési pozíciónak stabilitásához.
Az export folytonos bővülésének igénye a nemzetközi konjunktúra kiszámíthatatlan ingadozásai által okozott korlátokba ütközik. A külpiaci realizálási lehetőségek
romlása bármikor bekövetkezhet – mint ahogy azt a hetvenes évek olajválságai, vagy
a 2000 utáni dekonjunktúra példái tanúsítják –, melyek az exportexpanziós stratégiák
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A bruttó nemzeti termék és felhasználása
Ha egy gazdaság nagyfokú külpiacra utaltság mellett a nagy volumenű exporttal sem
tud forrástöbbletet generálni, akkor a szabad rendelkezésű hazai terméktöbblet lesz az
egyetlen pótlólagos forrás a felhasználás ﬁnanszírozásában. Az olajárrobbanásokat követően a külkereskedelmi deﬁcit eleve forrásigényt támasztott, amely párosult a GDP
növekedését meghaladó beruházási és azt nagyjából követő fogyasztási ütemmel (2.
ábra).
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egyaránt kérdésessé tették a jöv�beni adósságszolgálat zökken�mentes viselését.
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olyan fokot ért el, amikor a fizetett kamatok járultak hozzá a folyó fizetési mérleg
„passzivizálódásához”, azaz fokozták az eladósodást.
A transzformációs válság idején tapasztalt beruházási mélypont után a beérkez�
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amikor a ﬁzetett kamatok járultak hozzá a folyó ﬁzetési mérleg „passzivizálódásához”,
azaz fokozták az eladósodást.
A transzformációs válság idején tapasztalt beruházási mélypont után a beérkező
külföldi működőtőke hozott fordulatot, ami gyakorlatilag beruházási „boom”-ot generált, s így a bruttó állótőkeképzés éves százalékos változása bőven meghaladta a GDPét.
A külföldi működőtőke komplex szerepe
A magyar eladósodási folyamat mélyreható elemzésénél ki kell térni a nyolcvanas évek
végétől beáramló külföldi működőtőke összetett szerepkörének bemutatására is. A magánhitelezőktől származó kereskedelmi és banki hitelek, valamint a portfolió-befektetések mellett a külföldi működőtőke importja a nemzetközi magántőke-áramlás egyik
meghatározó eleme (3. ábra). A külföldiek hazai tulajdonszerzésének jogi biztosítékai,
a realizált proﬁt repatriálása, a hazai privatizáció beindítása olyan vonzóerőt jelentett,
ami a külföldi működőtőke tényleges megtelepedését elősegítette az országban. A küljelentett,
ami a külföldi
m�köd�t�keerőteljes
tényleges
megtelepedését
el�segítette
országban.
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–
a
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–
a
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egyikmegszerzésére
jellegzetes formája.
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2002).
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– Sass 2002). A külföldim�köd�t�ke-

áramlás egyre jelent�sebb hányadát képviselte az újra befektetett profit.
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A beáramló külföldi m�köd�t�kének kiemelked�en nagy szerepe volt egy „beruházási
fordulat” véghez vitelében, e t�keforrásból a privatizációt követ�en további
beruházásokat valósítottak meg, és a tulajdonosok a profit egy részét visszaforgatták
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A beáramló külföldi működőtőkének kiemelkedően nagy szerepe volt egy „beruházási
fordulat” véghez vitelében, e tőkeforrásból a privatizációt követően további beruházásokat valósítottak meg, és a tulajdonosok a proﬁt egy részét visszaforgatták (Bélyácz 1999).
A külföldi tulajdonosok által létrehozott, értéktermelő vállalati beruházások jelentősége a külföldi adósság kezelése szempontjából abban rejlik, hogy a létrehozott gyártó és
szolgáltató kapacitások a nyugati külpiaci orientációval egyetemben teremtették meg
annak az – adósságszolgálat alapját képező – exportexpanziónak a bázisát, ami páratlan az elmúlt negyven évben.
A piacgazdasági átmenet kezdetén bekövetkezett keleti külkapcsolati relációk öszszeomlása után a külföldi tőke fűzte vissza a magyar áru- és szolgáltatásexportot a nyugati piachoz, tagolta be egy nagyobb, transznacionális térszerkezetbe. Ez a megugrott,
de egyben a nyugat-európai konjunktúrára és dekonjunktúrára érzékeny exportbővülés
teszi lehetővé az adósságszolgálat terheinek viszonylag kedvező fajlagos mutatók melletti viselését, javít az exportarányos kamat, az adósságszolgálat és az összes adósság mutatóin (4. ábra). Közismert tény, hogy a hazai export háromnegyede tartósan a beáramlott
és hatékonyan forgatott külföldi működőtőkének köszönhető.
A kilencvenes évtizedben mindvégig olyan nemzeti elszámolási felfogás uralkodott, amely a külföldi működőtőke befektetéseket a folyó ﬁzetési mérleg hiányának
kompenzációs ellentételeként tekintette. Figyelembe véve, hogy a kilencvenes évek végére gyakorlatilag leállt a külföldiek tulajdonszerzését lehetővé tevő privatizáció, a gazdaság működőtőkét vonzó képessége is jelentősen megcsappant. A „tőkeimport csupán
mint külső forrás nem jöhet számításba úgy, mint a gazdasági növekedés tartós meghatározója” (Erdős 2003:322–323). A hazánkba irányuló külföldi működőtőke beáramlása
lendületvesztésével szükségképpen megrendült a ﬁzetési pozíciók e komponensre épített konstrukciója is. A külföldi tulajdonban lévő vállalatok proﬁtjának egy részét hiába
fektették be újra a magyar gazdaságba, ez a ﬁzetési tétel újabban a folyó ﬁzetési mérleg
kiadási oldalán is megjelenik, s következő lépésben hiába javítja a tőkemérleget, mivel
nem a nemzetgazdasági elszámoláson átmenő pozitív tétel, így nem is tekintik a ﬁzetési
pozíciót javító tételként.
A kilencvenes évek közepétől gazdaságunkban alapvetően megváltozott az adósság
nyilvántartásának és kezelésének rendje. A működőtőke-beruházások kumulált (viszszatartott és újra befektetett proﬁttal megnövelt) állománya mellett külön veszik számításba a külföldi tőketulajdonosok által eszközölt portfolió befektetéseket, amelyek
többsége gazdaságunkban kötvénybefektetésben, kisebb része pedig részvénybefektetésben testesül meg. E befektetések állománya az 1997-es 12,5 milliárdos értékről 2002re 21 milliárd dollárra emelkedett, s e növekedés után is rohamosan folytatódott. Az
elmúlt öt évben a portfolió-beruházások megkétszereződése jelentette a forrásszerzés
ama pótlólagos csatornáját, amely a működőtőke-beáramlás beszűkülését ellensúlyozta. E tételeken túlmenően egyéb befektetések elnevezés alatt tartják számon a jegybank,
a kormányzat, a kereskedelmi bankok és a vállalatok külföldi adósságát. Az egyéb befektetések együttesen 2002-ben mintegy 15 milliárd dolláros összeget tettek ki. Ha a
felsorolt forrásokat együtt tekintjük, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy 20032004-ben a magyar gazdaságot megközelítőleg 72 milliárd dollárnyi külföldi tőke ﬁnanszírozta.

beáramlása lendületvesztésével szükségképpen megrendült a fizetési pozíciók e
komponensre épített konstrukciója is. A külföldi tulajdonban lév� vállalatok profitjának
egy részét hiába fektették be újra a magyar gazdaságba, ez a fizetési tétel újabban a folyó
fizetési
mérleg kiadási oldalán is megjelenik,
Kuti Mónikas következ� lépésben hiába javítja a
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t�kemérleget, mivel nem a nemzetgazdasági elszámoláson átmen� pozitív tétel, így nem
is tekintik a fizetési pozíciót javító tételként.
4. ábra
A külföldiműködőtőke-állomány hatása az exportra és néhány adósságszolgálati
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volt (UNCTAD
2004:72).befektet�k
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többségében a
fizetési
mérleg magas
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hozzájárulhat
a külföldi
bizalomvesztéséhez
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tőkekihelyezési
tevékenységének
tulajdonítható
tőkeexport
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(Berger et al. 2003).
évi külföldi működőtőke csupán közel 40%-át nem semlegesítette a forrásakkumuláció
szempontjából. 2003-ra mintegy 42,9 milliárd dollár, a GDP közel 52%-át kitevő, beér-

2003-ra a külföldre irányuló kumulált közvetlen hazai t�kebefektetés állománya elérte a
2,8 milliárd eurót, ami az 1995-ös értéknek több mint tízszerese. Az állományi adatok
mellett a „flow”-statisztikákat is érdemes megvizsgálni. 2003-ban a ki- és beáramló
m�köd�t�ke hányadosa Magyarország
62% volt (UNCTAD
A túlnyomó többségében a MOL
függése a2004:72).
külső ﬁnanszírozástól
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és az OTP t�kekihelyezési tevékenységének tulajdonítható t�keexport a beérkez� évi
külföldi m�köd�t�ke csupán közel 40%-át nem semlegesítette a forrásakkumuláció
kezett külföldiműködőtőke-állomány
fel országunkban,
szempontjából.
2003-ra mintegy 42,9 halmozódott
milliárd dollár,
a GDP közelmelynek
52%-át ellenkitev�,
irányú
kumulált
kiáramlása
3,9
milliárd
dollár
volt.
beérkezett külföldim�köd�t�ke-állomány halmozódott fel országunkban, melynek
ellenirányú kumulált kiáramlása 3,9 milliárd dollár volt.
5. ábra
Bruttó nemzeti megtakarítás
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is.
A
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a
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hazai
megtakarítás
az
ellakossági megtakarítás is. A GDP arányában a bruttó hazai megtakarítás az elmúlt
múlt
harminc
évben
ingadozás
mellett
folyamatosan
csökkent
(5.
ábra),
ami
a
pótlólaharminc évben ingadozás mellett folyamatosan csökkent (5. ábra), ami a pótlólagos hazai
gos hazai
források
bázisát zsugorította.
belülkedvez�tlen,
azonban kedvezőtlen,
hogy aztöbb
elmúlt
források
bázisát
zsugorította.
Ezen belülEzen
azonban
hogy az elmúlt
mint
több
mint
tíz
év
alatt
a
lakosság
megtakarítási
rátája
közel
zérusra
süllyedt,
sőt
átmenetíz év alatt a lakosság megtakarítási rátája közel zérusra süllyedt, s�t átmenetileg még
tileg még negatívba is fordult (1. táblázat).
negatívba is fordult (1. táblázat).
Súlyosbította a helyzetet, hogy miközben a lakosság lemondott a megtakarításokSúlyosbította a helyzetet, hogy miközben a lakosság lemondott a
ról, a fogyasztás szinte túlzó preferálása vált jellemzővé, melynek következtében a lamegtakarításokról,
a fogyasztás
szinte
túlzó
preferálása
jellemz�vé,
melynek
kossági hitelek állománya
1996–2004
között
közel
ötszörösérevált
szökött
fel forráselszívó
következtében
a
lakossági
hitelek
állománya
1996–2004
között
közel
ötszörösére
szökött
ﬁnanszírozási igényt támasztva ezzel a gazdaságban.
fel forráselszívó finanszírozási igényt támasztva ezzel a gazdaságban.
1. táblázat
táblázat. megtakarítási
A lakossági megtakarítási
rátaszázalékában
a GDP százalékában
A 1.
lakossági
ráta a GDP
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Lakossági megtakarítási ráta
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Forrás: Magyar Nemzeti Bank

Mivel sem a lakosság, sem az állam nem bizonyult megtakarítónak, a fogyasztás okozta
piaci fellendülés követését a vállalatok pótlólagos hazai forrásokból nem ﬁnanszírozhatták. A fogyasztás mellett a beruházási célú felhalmozás csak nagyon lassú ütemben növekedett, miközben az ezredforduló első éveire a vállalatok nettó megtakarítókká vál-

Forrás: Magyar Nemzeti Bank

Mivel sem a lakosság, sem az állam nem bizonyult megtakarítónak, a fogyasztás okozta
Kuti Mónikapótlólagos hazai forrásokból nem
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piaci
fellendülés követését a vállalatok
finanszírozhatták. A fogyasztás mellett a beruházási célú felhalmozás csak nagyon lassú
ütemben
növekedett,
miközben az
ezredforduló
a vállalatok
nettó
tak. A nemzeti
termék növekedését
messze
meghaladóels�
üteműéveire
belső felhasználás
ívének
megtakarítókká
váltak. Akellett
nemzeti
termék
növekedését
meghaladó
bels�
a forráshiány korlátjába
volna
ütköznie.
Mivel ez messze
nem történt
meg, ígyütem�
az eladófelhasználás
ívének
a forráshiány
kellettforrásbehozatal
volna ütköznie.a kormányzati
Mivel ez nemhiányt
történt
sodás tovább
fokozódott.
A hiánytkorlátjába
pótló külföldi
és
az
egyéni
fogyasztási
többletet
ﬁnanszírozta,
így
nem
juthatott
belőle
a
lassan
élénmeg, így az eladósodás tovább fokozódott. A hiányt pótló külföldi forrásbehozatal a
külő vállalatihiányt
beruházásokra.
kormányzati
és az egyéni fogyasztási többletet finanszírozta, így nem juthatott
bel�le a lassan élénkül� vállalati beruházásokra.
A kormányzati-költségvetési szektor túlköltekezése

A kormányzati-költségvetési szektor túlköltekezése

Már a hetvenes évektől – néhány év kivételével – lényegében állandósult a kormányzatiköltségvetési
tendencia
a költségvetési
bevételek állandósult
korlátján túli
költekezésMár
a hetvenesszektorban
évekt�l – anéhány
év kivételével
– lényegében
a kormányzatire (6. ábra). A piacgazdasági átmenet időszakát vizsgálva Oblath (1995) rámutat, hogy
költségvetési szektorban a tendencia a költségvetési bevételek korlátján túli költekezésre
a költségvetési kiadási többletet lényegében az államadósság után megﬁzetett kamatok
(6. ábra). A piacgazdasági átmenet id�szakát vizsgálva Oblath (1995) rámutat, hogy a
okozzák. Tágabb időhorizontot tekintve azt is megállapítja, hogy 1970–1990 között a
költségvetési kiadási többletet lényegében az államadósság után megfizetett kamatok
külső adósságra eső nettó kamatﬁzetés volt a magyar nettó adósságfelhalmozás legnaokozzák.
Tágabb id�horizontot
tekintve azt is megállapítja, hogy 1970–1990 között a
gyobb komponense
(Oblath 1992).
küls� adósságra es� nettó kamatfizetés volt a magyar nettó adósságfelhalmozás
legnagyobb komponense (Oblath 1992).
6. ábra
A magyar költségvetés bevételei és kiadásai a GDP százalékában
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államháztartás részér�l
részéről nem
jellemző,
hogyhogy
szorosan
a bevételi,
azaz az üzemAz
nemvolt
volt
jellemz�,
szorosan
a bevételi,
azaz az
gazdasági
korláthoz
tartsa
magát,
gyakran
az
elsődleges
egyenleg
nem
nyújtott
elég feüzemgazdasági korláthoz tartsa magát, gyakran az els�dleges egyenleg nem nyújtott
elég
dezetet aa tőkejuttatóknak
fedezetet
t�kejuttatóknak ﬁzetendő
fizetend�használati
használatidíjra.
díjra.Frappáns
Frappánsmegfogalmazásban:
megfogalmazásban:„a„a
költségvetésnekaalegpuhább
legpuhább aa költségvetési
költségvetési korlátja” (Antal
költségvetésnek
(Antal 2004:208).
2004:208).Kornai
Kornai(1997)
(1997)
szerint
bizonyos
esetekben
a
nemzetközi
pénzügyi
közösség
és
az
adós
ország
szerint bizonyos esetekben a nemzetközi pénzügyi közösség és az adós országközött
közöttis is
létezheta apuha
puhaköltségvetési
költségvetésikorlát
korlátjelenségét
jelenségétkísér�
kísérőalá-fölérendeltségi
alá-fölérendeltségi viszony.
viszony.
létezhet
AA költségvetési
deﬁcit
ﬁnanszírozásának
két
alaptípusa
a
pénzkibocsátás
költségvetési deficit finanszírozásának két alaptípusa a pénzkibocsátásésésazaz
adóssággal
való finanszírozás
ﬁnanszírozás (Barabás
1998).
EgyEgy
további
fontos
kérdés,
hogy hoadóssággal való
(Barabásetetal.al.
1998).
további
fontos
kérdés,
hogy
gyan oszlik meg a hazai és a külföldi ﬁnanszírozás. A Világbank statisztikái alapján
megállapítható, hogy a költségvetési deﬁcit ﬁnanszírozásához a nyolcvanas évek első

hogyan oszlik meg a hazai Magyarország
és a külföldifüggése
finanszírozás.
A Világbank statisztikái alapján9
a külső ﬁnanszírozástól
megállapítható, hogy a költségvetési deficit finanszírozásához a nyolcvanas évek els�
néhánynéhány
évébenévében
túlnyomó
részt részt
külföldi
forrásokat
használt
az az
állam,
dedea anemzetközi
túlnyomó
külföldi
forrásokat
használt
állam,
nemzetközi
pénzügyi
piacokhoz
való hozzáférés
sz�külése
miatt
a nyolcvanas
évek
második
pénzügyi
piacokhoz
való hozzáférés
szűkülése
miatt
a nyolcvanas
évek
másodikfelében
felében
már domináns
a hazai
források
igénybevétele,
1990–1991-t�l
eltekintve
– a
már domináns
a hazai
források
igénybevétele, s�t
sőt ––1990–1991-től
eltekintve
– a kilenckilencvenes
évekmásodik
második
felében
is jelent�sen
meghaladta
a külföldi
eredet�
venes évek
felében
is jelentősen
meghaladta
a külföldi eredetű
ﬁnanszírozást.
finanszírozást.
Oblath
(1996) hogy
megjegyzi,
1990 és
1992 között
az ország
által
Oblath (1996)
megjegyzi,
1990 éshogy
1992 között
az ország
által teljesített
erőforrásteljesített
er�forrástranszfer
képezte
az effektív adósságszolgálat
forrását.
transzfer
képezte az eﬀektív
adósságszolgálat
forrását.
A nyolcvanas
évekmásodik
második felében
felében aa külföldi
távol
tartották
maA nyolcvanas
évek
külföldiﬁnanszírozók
finanszírozók
távol
tartották
gukat
a
magyar
költségvetés
ﬁnanszírozásától.
Ebben
változást
a
transzformációs
válmagukat a magyar költségvetés finanszírozásától. Ebben változást a transzformációs
ság
hozott,
ekkor
erőteljesen
meglódult
a
külföldi
hitelek
igénybevétele.
A
kilencvenes
válság hozott, ekkor er�teljesen meglódult a külföldi hitelek igénybevétele. A kilencvenes
évekfelében
első felében
folyamatosan
csökkenő
tendenciát
mutatott
a GDP-arányoskülföldi
külföldi
évek els�
folyamatosan
csökken�
tendenciát
mutatott
a GDP-arányos
ﬁnanszírozás
mértéke,
mely
a
Bokros-csomag
hatására
érte
el
egyik
–
csupán
átmenefinanszírozás mértéke, mely a Bokros-csomag hatására érte el egyik – csupán átmeneti –
ti – mélypontját.
után az
azonban
évtized második
alatt drasztikusan
nőtt a
mélypontját.
Ezek utánEzek
azonban
évtizedazmásodik
fele alattfele
drasztikusan
n�tt a küls�
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Magyarország
formálisadósságadósságátütemezést erős likviditásvesztés, a nyugati központi bankok által nyújtott sürgősségi
átütemezést er�s likviditásvesztés, a nyugati központi bankok által nyújtott sürg�sségi
segélynyújtás és az IMF-fel kötött keretmegállapodás árán (Tyson 1986). A nyolcvanas
évek második felében normalizálódik a helyzet részben a restrikció, részben az
importhelyettesítési stratégia hatására, azonban az évtized végén és a piacgazdasági
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segélynyújtás és az IMF-fel kötött keretmegállapodás árán (Tyson 1986). A nyolcvanas
évek második felében normalizálódik a helyzet részben a restrikció, részben az importhelyettesítési stratégia hatására, azonban az évtized végén és a piacgazdasági átmenet
kezdeti éveiben a megnövekedett politikai és gazdasági kockázat miatt is óvatosabbak a
külföldi hitelezők, melynek következtében az eladósodás üteme mérséklődik.
A kilencvenes évek első felében Magyarország maradt a legnagyobb hitelfelvevő az átmenet országai közül, ami az általuk gyűjtött források körülbelül felét tette ki
(External… 1995). „1991 végén két mutató (…) alapján Magyarország túllépte a Világbank által használt küszöbértéket, és az erősen eladósodottnak minősülő országkategória
határán volt” (MNB 1992:13). Az 1992–1995 közötti időszakban ismét nekilóduló hitelfelvétel az 1995-ös újabb likviditási válsághoz vezetett, mely a nyugati hitelezők toleranciahatárának újabb tesztje volt. Ekkor mintegy 5,2 milliárd dolláros tőkeﬁzetési késedelem lépett fel, ami az ország hiteltörténetének egyetlen makulája a vizsgált időszakban.
A Bokros-csomag által fémjelezett korrekció viszonylag rövid ideig fejtette ki hatását,
hiszen 1997–2003 között mind a bruttó, mind a nettó külföldi adósság megkétszereződött, azaz megtörténik a visszarendeződés, így az eladósodás közelmúltbeli meglódulása a nemzetközi piacok kockázattűrő képességének és hitelezési hajlandóságának újabb
próbája.
Az elmúlt közel harmincöt év tapasztalata alapján elmondható, hogy általánosságban Magyarország jó adósnak minősült, ami kedvező helyzetet biztosított a nemzetközi hitelfelvételi piacon. Mutatkozik azonban az a belső tendencia, mely szerint az
ország mindaddig nem tanúsít önmérsékletet a külső ﬁnanszírozási források bevonásában, amíg a nemzetközi pénzügyi piacok a restrikciót ki nem kényszerítik, azaz létezik
egy hajlam a belső forrásképzés szabta felhasználási korlátok túlzott igénybevételére,
„felpuhítására”, aminek a nemzetközi pénzügyi piacok által jóváhagyott források szabnak csak gátat. Másik oldalról viszont a magyar gazdaságnak is alkalmazkodnia kell a
nemzetközi pénz- és tőkepiacok ciklikus természetéhez, a forrásbőség és annak korlátozása okozta eladósodási és megtorpanási periódusokhoz.
A rendszerváltástól napjainkig terjedő időszak kritikai megítélése
az eladósodás szempontjából
A hetvenes évektől napjainkig terjedő időszakot nézve elmondható, hogy a külföldi
tőke beáramlása nyomán csak a rendszerváltás után jött létre az a látványos exportexpanzió, ami az adósságszolgálati mutatókon jelentősen javítani tudott. Ekkor valósultak
meg hatékonysági kritériumoknak eleget tevő beruházási projektek, melyek képesek az
import, valamint a tőkeköltségek ﬁnanszírozására. Úgy is lehet fogalmazni, hogy a reálgazdasági alrendszerben önﬁnanszírozó köráram működik, amely a folyó ﬁzetési kötelezettségeken túl kitermeli a külföldi működőtőke repatriált proﬁtban megtestesülő
igénybevételi díját. Ez a tőkemegtérülési és ﬁnanszírozási köráram azonban csak akkor
biztosít külső stabilitást, ha a nemzeti össztermék belső elosztása szorosan igazodik az
éves növekedési üteméhez. A reálgazdasági köráram nem lehet képes a kormányzatiköltségvetési szektor túlelosztási következményeinek kompenzálására.
Az eddigiek rávilágítanak az elmúlt másfél évtizedben végbement piac- és versenyképességi alapú hazai modernizáció ellentmondásos voltára. Igazán piackonform reform
és szerkezeti modernizáció csak a reálgazdaságban ment végbe a külföldi működőtőke
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döntő szerepének köszönhetően, a társadalomgazdaság többi alrendszerében (egészségügy, oktatás, közigazgatás, védelem) nem, így a nemzetgazdaság ﬁzetési pozíciói továbbra is sebezhetők maradnak.
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