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8 vélemény

Az Európai Konjunktúrakutató Intézetek Szer
vezete (Association of European Conjunc ture 
Institutes – AIECE) májusi konferenciáján 

részt vevők viszonylag optimistán értékelték a világ
gazdaság, az EU, illetve az euróövezet gazdasági kilá
tásait, aránylag mérsékelt negatív kockázatok mellett. 
A külső környezet értékelése a bizonytalan politikai 
események és a geopolitikai feszültségek ellenére 
meglehetősen optimista. A mérsékelt világgazdasági 
fellendülés folytatódik, a deflációs nyomás enyhül, az 
ipari termelés dinamikája gyorsul. Az amerikai gaz
daság összességében egészséges, több nagy felzárkó
zó országban (Brazília, Oroszország) a GDP stabilizá
lódott. A konjunktúraindikátorok többsége erőteljes 
növekedést jelez előre Kínában. Az indiai gazdaság 
hamarosan kiheveri a tavaly év végén végrehajtott 

pénzcsere negatív következményeit, s hamarosan visz
szatér a 7 százalékot meghaladó éves dinamikához. 
Az AIECE-intézetek szerint a világgazdaság növeke
dési üteme a 2016. évi 3,1-ről 2017-ben 3,4 százalék
ra, 2018-ban 3,6 százalékra gyorsul.

Az emelkedő infláció ellenére a monetáris politika 
várhatóan támogatni fogja a gazdasági növekedést. 
Az intézetek jelentősnek tartják a fiskális politika moz
gásterét a gazdasági növekedés elősegítésében. Ez 
mindenekelőtt a magas kapacitáskihasználtság mel
lett működő amerikai gazdaságra érvényes, a Donald 
Trump elnök által előirányzott fiskális stimulus hatá
sai az egész világgazdaságot pozitívan érintenék. Ha
sonlóképpen szükség lenne fiskális expanzióra Né
metországban nemcsak belgazdasági indokok miatt, 
hanem az euróövezet gazdasági növekedésének támo
gatása végett is. Az euróövezetben mind a kérdőíve
ken alapuló konjunktúraindikátorok, mind a „kemény” 
statisztikai adatok a fellendülés folytatódására utal
nak. Az AIECE-intézetek 2017-ben és 2018-ban is 1,6 
százalékos átlagos GDP-növekedési ütemet prognosz
tizálnak, egyébként meglehetősen nagy szórás mel
lett. Az EU-ra előrejelzett átlagos dinamika 1,8 száza

lék 2017-ben és 1,7 százalék 2018-ban. A növekedés 
mindegyik tagállamra kiterjed, sehol nem esik vissza 
a GDP. Az euróövezetben a gazdasági növekedés haj
tóereje a beruházás és a háztartások fogyasztása lesz.

A foglalkoztatás mindegyik tagállamban javul, a 
munkanélküliség csökken, de egyrészt az euróövezet 
9 százalék körüli munkanélküliségi rátája még nagy
mértékben elmarad az egyensúlyi szinttől, másrészt 
a tagállamok munkanélküliségi rátáiban továbbra is 
igen nagy eltérések lesznek (Németország 4 százalék, 
Franciaország és Olaszország 10-12 százalék, Spa
nyolország 20 százalék). Ezek a jelentős különbségek 
arra engednek következtetni, hogy a munkaerő-mo
bilitás nem elég nagy az euróövezetben, miközben az 
Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból (Bre
xit) és az euroszkeptikus politikai erők térnyerése a 

munkavállalás szabadságának nagy politikai árát jel
zi. A kérdés megítélését illetően az AIECE-intézetek 
megosztottak, egyesek fenntartanák a jelenlegi rend
szert, mások kisebb-nagyobb mértékben korlátoznák 
az Európai Unión belüli munkaerőmozgást. Abban vi
szont egyetértenek, hogy további lépésekre van szük
ség a munkanélküliség csökkentése érdekében.

Az intézetek prognózisa szerint a harmonizált fo
gyasztói árindexszel mért infláció a 2016. évi 0,2-ről 
2017-ben 1,6 százalékra gyorsul, 2018-ban pedig 1,4 
százalék lesz. Eszerint nem teljesül az Európai Köz
ponti Bank 2 százalékhoz közeli inflációs célkitűzése. 
Az utóbbi években végrehajtott konszolidáció nyomán 
az államháztartási hiány a GDP 3 százaléka alatt lesz 
az euróövezet mindegyik tagországában. Az intéze
tek az idén és jövőre enyhén expanzív, illetve semle
ges fiskális helyzetet várnak az euróövezetben. Ettől 
eltér a kívánatosnak tartott fiskális helyzet, egyes or
szágokban restriktívebb, másokban expanzívabb fis
kális politikát tartanak szükségesnek. A kockázatokat 
tekintve több intézet tart a kínai gazdasági dinamika 
erőteljes lassulásától. Az egyik intézet elemzője vi
szont arra hívta fel a figyelmet, hogy a kínai vezetés
nek megvannak az eszközei a válság elkerülésére, a 
hard landing (kemény földet érés), amitől évek óta 
tartanak az elemzők, kockázata ezért túlzott.

A pénzügyi piacok eddig az amerikai elnök neve 
alapján „trumponomics”-nak hívott és nem konven
cionálisnak tartott gazdaságpolitika feltételezett vagy 
tényleges pozitív gazdasági növekedési hatásaira kon
centráltak. Az intézeti prognózisok azt feltételezik, 
hogy Trump elnök meghirdetett elképzeléseinek csak 
egy részét hajtják végre, a protekcionista kereskedel
mi intézkedések nagy részét nem, így az EU gazda
ságára gyakorolt hatás viszonylag csekély lesz. Ettől 
függetlenül az USA gazdaságának nagyságából adó
dóan az amerikai gazdaságpolitikával kapcsolatos bi
zonytalanságok és kockázatok tetemesek.

A Brexit hatásai a prognózisidőszakban nem érvé
nyesülnek teljes mértékben (legfeljebb a megnöveke
dett bizonytalanságon keresztül), hanem csak akkor, 
amikor egyértelmű lesz az EU és az Egyesült Király
ság közötti kapcsolatrendszert szabályozó gazdasági 
modell, azaz várhatóan két év múlva. Az AIECE-in
tézetek a hard Brexitet, azaz az EU-val való gyöke
res szakítást tartják a legvalószínűbbnek. Az Európai 
Unión belüli politikai környezet alakulását illetően az 
intézetek optimisták, nem számolnak az euroszkepti
kus, populista politikai erők térnyerésével. Ezt a vá
rakozást eddig a tavalyi osztrák államfőválasztás, az 
idei holland parlamenti és a legutóbbi francia elnök
választás eredményei igazolták.

Losoncz MikLós,
a GKI Gazda
ságkutató kuta
tásvezetője

nourieL roubini,
a New York 
University 
professzora, 
a Roubini 
Macro Asso
ciates elnöke

A zzal, hogy Emmanuel Macron 
győzött a francia elnökválasz
táson, az EU és az euró ismét 

megmenekült. A geopolitikai veszélyek 
azonban továbbra is növekednek. Mac
ron győzelme nem fogja lecsendesíteni 
a globalizáció ellen Nyugaton tapasz
talható populista ellenreakciót. Emel
lett Oroszország továbbra is agresszí
van lép fel a Baltikumban, a Balkánon, 
Ukrajnában és Szíriában. A Közel-Ke
leten még mindig sok állam a szétesés 
szélén áll. Ázsiában pedig az USA és 
Észak-Korea kockázatos politikája kato
nai konfliktust idézhet elő. E geopoliti
kai kockázatok ellenére a globális pénz
piacok új csúcsokra értek. Érdemes így 
feltenni a kérdést: vajon a befektetők 
alábecsülik-e annak lehetőségét, hogy 
ezek a konfliktusok súlyosabb válságot 
idézhetnek elő, és ha igen, akkor mi
lyen sokk kell ahhoz, hogy ez az önelé
gült állapot megszűnjön?

Sok magyarázata van annak, hogy a 
piacok miért hagyják figyelmen kívül 
a geopolitikai kockázatokat. Először is, 
bár a Közel-Kelet jó része lángokban 
áll, eddig nem következett be semmi

lyen olajellátási sokk vagy embargó. A 
második magyarázat szerint a befekte
tők a korábbi sokkokból, mint például a 
2001. szeptember 11-i terrortámadás
ból indulnak ki, amikor a politikai dön
téshozók úgy kezelték a helyzetet, hogy 
erőteljes monetáris és fiskális politikai 
lazítással támogatták meg a gazdasá
got és a pénzpiacokat. Ezek az intéz
kedések a sokkot követő piaci korrek
ciókat vételi lehetőséggé alakították 
át, mivel az eszközárak heteken belül 
visszatértek korábbi szintjükre. Har
madrészt azok az országok, amelyek 
lokalizált szintű eszközpiaci sokkokon 
estek át (például Oroszország és Ukraj
na), nem elég nagyok ahhoz gazdasági 
szempontból, hogy hatással legyenek az 
amerikai vagy a globális pénzpiacokra. 
A negyedik magyarázat szerint a világ 
eddig megúszta, hogy a jelenlegi geo
politikai feszültségekhez kapcsolódóan 
alacsony valószínűségű sokkesemények 
következzenek be. Eddig nem volt köz
vetlen katonai konfliktus a nagyobb ha
talmak között, valamint az EU és az eu
rózóna sem bomlott fel. Az új amerikai 
elnök radikálisabb, populista intézkedé

sei pedig részben korlátokba ütköztek. 
A piacok nehezen tudják a „ritka, mint 
a fehér holló” eseményeket beárazni, 
amelyek bekövetkezte igen valószínűt
len, de ha megtörténnek, nagy károkkal 
járnak. A piacok így nem tudhatták elő
re jelezni a 9/11-et sem.

Az USA és Észak-Korea közötti konf
rontáció is egyfajta „fehér holló” ese
ménnyé válhat, ám ezt a lehetőséget a 
piacok nem veszik figyelembe. Az egyik 
oka ennek, hogy az USA-nak igen kevés 
katonai lehetősége van: ha megtámadja 
Észak-Koreát, akkor az utóbbi hagyo
mányos fegyverekkel el tudná pusztí
tani Szöult. A befektetők azt feltéte
lezhetik, hogy még ha egy korlátozott 
mértékű összecsapásra sor is kerül, az 
nem fog kiterjedt háborúvá eszkalálód
ni. Vannak más lehetséges szcenáriók 
is, melyek közül néhány „fehér holló” 
eseménnyé válhat. Az USA állítólag ki
berfegyvereket használ az észak-kore
ai nukleáris fenyegetések felszámolá
sára. Ez megmagyarázhatja, hogy az 
utóbbi hónapokban miért hiúsult meg 
sok észak-koreai rakétakísérlet. De mi
ként fog erre Észak-Korea reagálni? Az 

egyik válasz szerint saját maga is kiber
támadást indíthat. Kiberháborús képes
ségei alig maradnak el az orosztól vagy 
a kínaitól. Egy észak-koreai kibertáma
dás megbéníthatja vagy megsemmisít
heti az USA fontos infrastruktúrájának 
részeit, és jelentős gazdasági károkat 
okozhat. Észak-Korea úgy is válaszol
hat, hogy egy „piszkos bombával” (radi
ológiai fegyverrel – a szerk.) megrakott 
hajót küld amerikai kikötőkbe.

Vagyis miközben a befektetőknek 
igazuk lehet abban, hogy az USA és 
Észak-Korea közötti hagyományos ka
tonai konfliktus kockázatát nemigen 
veszik figyelembe, ezzel alábecsülhetik 
egy igazi „fehér holló” esemény, például 
a két ország közötti kiberháború vagy 
az USA elleni piszkosbomba-támadás 
kockázatát is. A koreai helyzet eszka
lációja vételi lehetőség lenne az átme
netileg csökkenő árak miatt, vagy egy 
jelentős piaci összeomlás kezdetét je
lezné? A piacok be tudják árazni azokat 
a kockázatokat, amelyek statisztikailag 
mérhető eseményekhez kötődnek. Na
gyobb bajban vannak azokkal, amelye
ket nem lehet véletlenszerűségi alapon 
előre kalkulálni.
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