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Bevezetés	
A  „Haladó nemzetközi pénzügyek”  című  tananyag a Széchenyi  István Egyetemen a TÁMOP 4.1.2.B 

tananyag‐fejlesztési munkájának nemzetközi pénzügyi blokkjába  illeszkedik.  Ebben három  tantárgy 

található,  ezek  a  Nemzetközi  pénzpiacok,  a  Pénzpiaci  számítások,  valamint  a  Haladó  nemzetközi 

pénzügyek. 

Míg az előbbi kettő gyakorlatiasabb  jellegű (ezek közül  is értelemszerűen a Pénzpiaci számítások áll 

leginkább  közel  a  gyakorlati  kérdésekhez),  addig  ez  az  anyag  inkább  az  elméleti  összefüggésekkel 

foglalkozik. 

A  cél  az,  hogy  a  nemzetközi  pénzügyi  kérdések  szempontjából  legfontosabb  ismereteket 

áttekinthesse  az  olvasó,  s  az  anyag  elolvasása  után  magabiztosan  nyúlhasson  a  mélyebb 

összefüggések vizsgálatát jelentő egyéb szakirodalmi forrásokhoz. 

A  tananyag  középpontjában  a  különféle  fizetési mérleg modellek  és  árfolyammodellek  találhatók. 

Bármilyen  nemzetközi  tranzakciót  hajtunk  is  végre,  annak  hatása  lesz  a  fizetési  mérlegre  és  a 

devizaárfolyamra  (illetve rögzített árfolyam esetén a devizatartalékokra). Olyan alapvető kategóriák 

és összefüggések ezek, amelyeket a gazdasági területeken diplomát szerzők nem nélkülözhetnek. 

Természetesen lehet valaki profi technikai elemző anélkül, hogy például a ragadós árak modelljének 

alapfeltevéseit  ismerné.  De  úgy  gondoljuk,  hogy  ezek  az  ismeretek  minden,  a  témakör  iránt 

érdeklődő számára hasznosak lehetnek. 

Szükségesnek  tartjuk  előrebocsájtani,  hogy  az  anyagban  bemutatott  modellek  mind 

leegyszerűsítettek.  A  szakirodalomban  találhatóleírások  ezeknél  lényegesen  bonyolultabb 

feltevésekkel  élnek  és  jóval  precízebb  formulákat  használnak.  Ugyanakkor  reményeink  szerint  a 

bemutatott modellek is képesek átadni az adott témakör fő mondanivalóját. 

Jó böngészést kívánunk, a visszajelzéseket pedig a farkasp@sze.hu címen várjuk! 

Győr, 2011. április 30. 
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1. A	devizaárfolyam	alapkérdései	
A magyar gazdaság GDP‐je 2010‐ben a KSH adatai szerint folyó áron 27.120 milliárd forint volt. Ez az 

MNB napi árfolyamadataiból számított 2010‐es átlagos 208,15 HUF/USD árfolyamon 130,29 milliárd 

USD‐t tesz ki. A világ devizapiacainak napi forgalma 2010 decemberében 5.000 milliárd USD volt. 

E két adat jól mutatja, hogy a nemzetközi pénzmozgások milyen nagyságrendet értek el és szerepük 

milyen fontossá vált. 

A nemzetközi tranzakciókhoz kapcsolódó pénzmozgásokat a fizetési mérleg rögzíti, az elszámoláshoz 

pedig elengedhetetlen a devizaárfolyamok használata  (hiszen nagyon sok esetben a hazaitól eltérő 

pénznemben történik a pénzmozgás). Ezért e két kategória tisztázásával kezdjük az anyagot. 

1.1. 	Nominális	és	reálárfolyamok,	árfolyamindexek	
A  devizaárfolyam  egy  ország  hivatalos  fizetőeszközének  az  ára  egy  másik  ország  pénznemében 

kifejezve. E jegyzés lehet direkt, vagy indirekt. Indirekt árfolyamjegyzés esetében a külföldi devizában 

adjuk meg a hazai deviza egy egységének árát. Direkt árfolyamjegyzésnél hazai devizában adjuk meg 

a külföldi deviza egy egységének árát. 

Ha párhuzamot akarunk vonni a termékpiacokkal, akkor ott a természetes árjegyzés például egy üveg 

ásványvíz esetében lehet 80Ft/liter. Azt adjuk meg tehát, hogy a termék egy egységéért hány forintot 

kell adnunk. A termék  lehet az ásványvíz, a  legkorszerűbb 3D televízió, mozijegy, de akár egy másik 

ország pénze is. Ilyenkor azt adjuk meg, hogy a másik ország pénzének egy egységéért hány forintot 

kell adnunk. Ezt a jegyzést sokszor nevezik természetes jegyzésnek is. 

Ha  például  az  euró  és  a  forint  közötti  árfolyamot  nézzük,  akkor  a  250  HUF/EUR  árfolyam  direkt 

jegyzést  jelent a magyar szereplők számára, hiszen azt adja meg, hogy 1 euróért hány  forintot kell 

adnunk. 

Megadhatjuk  azt  is, hogy  egy  forintot  1/80  liter  ásványvizet  tudnánk  vásárolni,  azonban  ennek  az 

árjegyzésnek  a  napi  életben  túl  sok  haszna  nincs. Mindenesetre  számszakilag  helyes  lenne  ez  a 

kifejezési mód is. 

A  devizaárfolyamoknál  ezt  a  formát  is  használják.  Ugyanis  az  eurózóna  tagországaiban  is  250 

HUF/EUR  árfolyamot használják, nem pedig  a 0,004  EUR/HUF  alakot.  Számukra  ez utóbbi  lenne  a 

direkt  árfolyamjegyzés. De  ők  nem  így,  hanem  indirekt módon  jegyzik  az  árfolyamot. A HUF/EUR 

jegyzés tehát egy osztrák szereplő számára indirekt jegyzés, hiszen azt adja meg, hogy az ő pénzének 

egy egységéért (egy euróért) mennyit kell adni a külföldi pénznemből (forintból). 

A hazai és külföldi deviza megnevezések pontatlanok, mert egy ügylet megkötésekor akár mindkét 

pénzem  is minősülhet  külföldinek.  Ezért  a  jegyzett  deviza  és  bázis  deviza  kifejezések  használata 

kívánatos. A  bázisdeviza  lesz  az,  amelyben  a  jegyzés  történik,  a  jegyzett  deviza pedig  az,  amelyre 

árfolyamot képzünk. 

Az árfolyamjegyzések közlésére két „szokvány” létezik, az egyik szerint, ha az árfolyam előtt egymás 

után kötőjellel  jelöljük a két devizát, akkor első a bázis deviza, második a  jegyzett deviza., pl. EUR‐

HUF  250,00. Ha  pedig  az  árfolyam  után  törtvonallal  jelöljük  őket,  akkor  először  a  jegyzett,  utána 

pedig a bázisdeviza következik, pl. 250 HUF/EUR. 
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A fenti ábrán látható, hogy az EUR‐USD árfolyamjegyzés 1,4395‐1,4397. Tehát ha eurónk van, akkor a 

piacon  ezt  1,4395  dollárért  veszik  meg  tőlünk.  Ha  pedig  eurót  szeretnénk  venni,  akkor  1,4397 

dollárért tudunk vásárolni. 

A kereskedés nagyon gyorsan zajlik, a  jegyzés  folyamatosan változik. Az adatok gyors változásának 

követésére már  automatizált  kereskedési  rendszerek  léteznek,  illetve  számos  egyéni  befektető  is 

folyamatosan  figyelni az árfolyamokat,  illetve az ezekből készített grafikonokat és azonnal  reagál a 

kibontakozó  változásokra.  Az  ilyen  elemzések,  kereskedések  nagy  része  a  technikai  kategóriába 

tartozik. 

A  témának  egyre  gazdagabb  irodalma  van,  azonban  ezek  jó  része  inkább  „megérzésekre”  épít. 

Szabályokat dolgoznak ki, amelyek alapján bizonyos alakzatok megjelenésekor eladni, vagy vásárolni 

kell az adott pénznemet. 

Szakmailag megalapozottabbak  a mikrostruktúra  elemzések,  amelyek  az  ajánlati  könyv  adataiból 

próbálnak meg következtetéseket  levonni és a rögzített ajánlatok  (illetve a megkötött szerződések) 

alapján  próbálják  vizsgálni,  hogyan  befolyásolja maga  a  devizapiaci  kereskedelem  a  devizapiacon 

kialakuló árfolyamok nagyságát. 

A nemzetközi pénzügyek klasszikus  témakörei nem  foglalkoznak  sem a bid és offer árfolyamokkal, 

sem a nagyfrekvenciás adatokkal. Ez utóbbiak nem egykönnyen érhetőek el, főleg nem elemzésekhez 

használható  formában.  Ahhoz,  hogy  nagyfrekvenciás  adatokat  valamilyen  elemzésre  alkalmas, 

szoftverben  is  felhasználható  formában  nyerhessünk  ki,  nem  lehet  valamely  publikus  honlapról 

letölteni adatokat. A hozzáférés bonyolultabb és az esetek többségében fizetős tartalomként érhető 

csak el. 

A fősodorba tartozó nemzetközi pénzügyi vizsgálatokhoz elég a napi frekvenciájú adatok megléte és a 

középárfolyam  ismerete. Sőt, gyakran heti, vagy havi árfolyamokkal dolgozunk. Az árfolyam‐adatok 

választásakor  az  is  fontos  szempont,  hogy  milyen  más  adatokkal  együtt  szeretnénk  vizsgálni  az 

árfolyamokat. Ha ugyanis  inflációs adatokkal hoznánk összefüggésbe az árfolyam‐alakulást, akkor az 

inflációs  adatok  havi  publikálása miatt  havi  átlagos  árfolyamokkal  kell  dolgoznunk. A GDP  adatok 

negyedévente jelennek meg, ilyenkor elképzelhető a negyedéves árfolyam használata is. Hosszú távú 

elemzéseknél az éves átlagos árfolyam alkalmazása is gyakori. 

Az árfolyamok  lehetnek nominális és  reálárfolyamok. A nominális árfolyam azt mutatja meg, hogy 

egy  másik  ország  pénzének  egy  egységéért  a  hazai  devizából  hány  egységet  kell  adni  (direkt 

árfolyamjegyzés), vagy pedig azt, hogy a belföldi pénz egy egységért valamely külföldi pénznemben 

hány egységet kell fizetni (indirekt árfolyamjegyzés). Azonban a nominális árfolyam még semmilyen 

információval nem szolgál az adott pénznem vásárlóerejével kapcsolatosan. 

A nominális árfolyamot gyakran fejezik ki árfolyamindexként  is, amikor egy korábbi bázisidőszakhoz 

képest mért elmozdulást százalékban adnak meg. 
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3. ábra: A magyar, a cseh, a lengyel és a román fizetőeszköz nominális árfolyamának alakulása az euróval szemben. 
(Havi árfolyamok, 2008. január = 100%) 

 
forrás: Eurostat adatok alapján saját szerkesztés 

Az ábrán  láthatjuk, hogy a vizsgált devizák viszonylag hasonló pályát  jártak be az euróval szemben, 

ezzel együtt fontos különbségek tapasztalhatók az egyes árfolyampályák között. 

A nominális árfolyamok mellett nagyon fontos a reálárfolyam alakulása is. A reálárfolyam a nominális 

árfolyam relatív árakkal kiigazított értéke. A reálárfolyam kifejezhető a következő alakban: 

∙
∗

 

ahol   a nominális árfolyam,   a reálárfolyam,   a belföldi, míg  ∗ a külföldi árszint. A reálárfolyam 

tekintetében  a  le‐,  illetve  felértékelődés  irányát  a  nominális  árfolyam  segítségével  tudjuk 

legegyszerűbben kikövetkeztetni. A HUF/EUR árfolyam esetében egyértelmű, hogy ha korábban 270, 

később pedig 280 forintot kellett egy euróért adni, akkor ez forint‐leértékelődést  jelent. Ha tehát a 

HUF/EUR formában kifejezett árfolyam emelkedik (vagy az árfolyam‐index növekszik), akkor a forint 

nominális értelemben  leértékelődik. Nincs ez másként a  reálárfolyam  tekintetében sem. Ha a  fenti 

képletre ránézünk, akkor láthatjuk, hogy a reálárfolyam egyik alkotóeleme a nominális árfolyam. Ha a 

belföldi és külföldi árak nem, vagy pedig azonos arányban változnak, akkor a reálárfolyam alakulását 

teljes  egészében  a  nominális  árfolyam  határozza  meg.  Ha  például  az  amerikai  dollár  5%‐kal 

felértékelődik az euróval  szemben, miközben egyik országban  sem változik az árszínvonal, akkor a 

dollár reálárfolyama is 5%‐kal erősödik az euróval szemben. 

A fenti képlet használható árfolyamindexek segítségével is. Ekkor   a nominális árfolyam indexe,   a 

reálárfolyam‐index,   a belföldi árindex, míg  ∗ a külföldi árindex. 

1. táblázat: A forint reálárfolyamának meghatározása az euróval szemben 2009 januárra (2008.01=100%) 

Időpont  HUF/EUR 
nominális árfolyam 

HUF/EUR árfolyam‐
index (2008. jan. = 

100%) 

HUF árindex (előző 
év azonos hónap 
=100%) (HICP) 

EUR árindex (előző 
év azonos hónap 
=100%) (HICP) 

2008. január  256,03  100,00% 107,4% 103,2%

2009. január  279,86  109,31% 102,4% 101,1%
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forrás: Eurostat 

A fenti adatokból a forint reálárfolyam‐indexe 2009 januárra 2008 januárhoz viszonyítva:  

1,0931 ∙
1,011
1,032

1,0931 ∙ 0,9797 1,0709 → 107,09% 

A  forint  tehát  a  vizsgált  időszakban  nominális  értelemben  9,31%‐kal  értékelődött  le  az  euróval 

szemben.  Mivel  a  forint  esetében  a  harmonizált  fogyasztói  árindex  nagysága  meghaladja  az 

eurózónában mért árindexet  (3,2%  szemben az 1,1%‐kal), ezért a  reálárfolyam nem gyengül olyan 

mértékben,  mint  a  nominális  árfolyam.  A  reálárfolyam  tehát  7,09%‐kal  volt  gyengébb  2009 

januárjában, mint 2008 januárjában. A képletből látszik az is, hogy amennyiben az árindexek közötti 

differencia  nagyobb  lett  volna,  mint  a  nominális  leértékelődés  mértéke,  akkor  a  reálárfolyam 

erősödést mutatott volna. 

A  reálárfolyamot  több  módon  is  lehet  képezni,  az  fogyasztói  árindex‐alapú  mutatók  mellett 

lehetséges  a  reálárfolyamnak  a  termelői  árindexek  alapján,  illetve  a  munkaerő‐költség  alapján 

történő meghatározása is. A tananyagban ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk, ha reálárfolyamról lesz 

szó, azon mindvégig fogyasztói árindex‐alapú reálárfolyamot értünk. 

4. ábra: A forint nominális (NER) és reálárfolyamának (RER) alakulása az euróval szemben 1999 és 2008 között 
(1999M1=100%) 

 
forrás: Eurostat adatok alapján saját számítás 

A fenti ábra a forint euróval szembeni nominális és reálárfolyamát mutatja az 1999 és 2008 közötti 10 

évben. Látható, hogy a két görbe hasonló mintázatot vesz fel, azonban a reálárfolyam a nominálishoz 

képest egy  felértékelődő  trendet  ír  le. A  jelenségre a magyarázatot a  reálárfolyam képlete adja: a 

reálárfolyam változása a nominális árfolyam változásából, valamint az  inflációs különbözetből alakul 

ki. Mivel  a  vizsgált  időszakban  a magyar  inflációs  ráta  folyamatosan magasabb  volt  az  eurózóna 

inflációjánál,  ezért  gyengülő  nominális  árfolyam  esetén  a  reálárfolyam  a  nominális  gyengülésnél 

kisebb  mértékben  gyengül,  vagy  pedig  erősödik.  Erősödő  nominális  árfolyam  esetén  pedig  a 

reálárfolyam erősödése nagyobb, mint a nominális árfolyam erősödése. 
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A  nemzetgazdaságok  közötti  kapcsolatrendszerek meglehetősen  összetettek. Viszonylag  ritka  –  ha 

lehet  egyáltalán  ilyet  találni  –,  amikor  egy  adott  ország  mindössze  egyetlen  másik  országgal 

kereskedik. Ebben az elméleti esetben ezen ország számára elég lenne mindösszesen a kereskedelmi 

partnerrel  szembeni  devizaárfolyam  alakulását  vizsgálni.  Számára  a  többi  deviza  közötti 

árfolyammozgások  nem  lennének  fontosak.  A  valóságban  azonban  mind  az  export‐,  mind  az 

importszerkezet meglehetősen összetett, bár léteznek fontos kereskedelmi partnerek. 

2. táblázat: Magyarország külkereskedelmi partnerei 2010‐ben 

 
forrás: 

http://www.ahkungarn.hu/fileadmin/ahk_ungarn/Dokumente/Wirtschaftsinfos/HU/Statistik/INFO_HU_Aussenhandel_Lae

ndergruppen.pdf. Letöltés dátuma 2011.04.25. 14:36 

Tegyük fel, hogy az EU‐tagországokkal (EU27) folytatott kereskedelem egészét euróban számolják el. 

Az  ázsiai,  amerikai  és  egyéb  régiók  kereskedelmének  elszámolásáról  tegyük  fel,  hogy  amerikai 

dollárban történik. (A gyakorlatban a Távol‐Kelet vállalatai ezt a megoldást használják.) Ez esetben az 

import  arányait  tekintve  a  forint  effektív  árfolyamát  89,23%‐ban  az  euró,  10,77%‐ban  pedig  az 

amerikai dollárral szembeni árfolyamváltozás határozza meg. 

2010.01.01. és 2011.01.01. között a forint az euróval szemben 269,50 HUF/EUR‐ról 278,75 HUF/EUR‐

ra  változott,  ami  3,43%‐os  gyengülést  jelent.  Az  USD‐vel  szemben  ugyanezen  időszakban  187,23 

HUF/USD‐ről  208,65  HUF/USD‐re  módosult,  ami  11,44%‐os  gyengülésnek  felel  meg.  Az  effektív 

árfolyam változása ebben az esetben: 

∆
1,0343 ∙ 89,23 1,1144 ∙ 10,77

100
1,0429 

Ez  tehát  azt  jelenti,  hogy  a  forint  effektív  árfolyamindexe  (az  előző  egyszerűsített  feltételezések 

mellett) 4,29%‐os gyengülést mutatott a 2010. évben. 

Ha ugyanezen  időszakban a  reál effektív árfolyamindexet szeretnénk meghatározni, akkor az egyes 

kereskedelmi  partnerekkel  szemben meg  kell  adnunk  a  reálárfolyam‐indexeket, majd  ezeket  kell 

súlyoznunk az egyes partnerek kereskedelmi súlyaival. 

2011  januárjában  a  magyar  inflációs  ráta  nagysága  4,00%  volt  az  előző  év  azonos  hónapjához 

viszonyítva. Ugyanezen időszak inflációs rátája az eurózónában 2,3%, az USA‐ban pedig 2,0%. 

Az euróval szemben a 2010‐es évben a forint reálárfolyam‐indexe: 

Kereskedelmi 

partnerek

Behozatal

(mill EUR)

Behozatal

(%)

Kivitel

(mill EUR)

Kivitel 

(%)

Egyenleg

(mill EUR)

Európa 63 718 89,23% 52 053 79,01% 11 665

EU27 55 225 77,34% 44 710 67,86% 10 515

EU15 40 814 57,16% 34 583 52,49% 6 231

EU12 14 411 20,18% 10 127 15,37% 4 284

EU egyéb 8 493 11,89% 7 343 11,15% 1 150

Egyéb régiók 7 689 10,77% 13 829 20,99% ‐6 140

Ázsia 4 625 6,48% 12 126 18,41% ‐7 501

Amerika 2 150 3,01% 1 640 2,49% 510

Egyéb   914 1,28% 63 0,10% 851

Összesen 71 407 100,00% 65 882 100,00% 5 525
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∆ / 1,0343 ∙
1,023
1,0400

1,0174 

Tehát a forint reálárfolyama az euróval szemben 1,74%‐kal gyengült. 

Ugyanez a mutató a dollárral szemben: 

∆ / 1,1144 ∙
1,020
1,0400

1,0930 

ami 9,30%‐os reál‐leértékelődést jelent. 

A két mutatóból a reál‐effektív árfolyamindex alakulása a következők szerint számolható: 

∆
1,0174 ∙ 89,23 1,0930 ∙ 10,77

100
1,0256 

Az eredmény azt  jelenti, hogy a forint reálárfolyama a kereskedelmi partnerekhez képest átlagosan 

2,56%‐kal gyengült. 

A  nominális  árfolyam  indexe  könnyen  számítható  napi  gyakorisággal  is,  a  reálárfolyam‐index 

esetében  azonban már  az  árindex‐adatok  gyakoriságához  igazodik.  Árindex  statisztikákat  havonta 

publikálnak,  így  a  reálárfolyam‐index,  valamint  a  reál  effektív  árfolyam‐index  is  legfeljebb  havi 

gyakoriságú lehet. 

1.2. 	Az	árfolyam	alakulásának	leegyszerűsített	modellje	
A  devizaárfolyam  alakulásának  magyarázatára  számos  elmélet  létezik.  A  legegyszerűbb  stilizált 

modell szerint a deviza ára bármely más termék árához hasonlatosan, a piacon a kereslet és a kínálat 

viszonyából alakul ki. 

A  deviza  kereslete  származékos  kereslet.  Azért  vásárolunk  eurót,  mert  az  euró  birtoklásával 

valamilyen terméket, vagy szolgáltatást tudunk vásárolni.  Így az euró  iránti  igény ezen termékek és 

szolgáltatások keresletére vezethető vissza. 

Tegyük fel, hogy Magyarország csak Németországgal kereskedik. A magyar pénznem a forint, a német 

pénznem  az  euró.  Ez  esetben  egy  fiktív  forint‐keresleti  görbe  a  következő  táblázat  segítségével 

vezethető le: 

3. táblázat: A forint‐kínálat (euró‐kereslet) levezetése 

 

A  táblázatban  látható, hogy egy 1.000 Ft‐ba kerülő  termék ára mennyire  jön ki euróban különböző 

devizaárfolyamok esetén. Minél  erősebb  a  forint,  annál magasabb  az  ár, minél  gyengébb  a  forint, 

annál alacsonyabb az ár euróban kifejezve. A forintgyengülés miatt a magyar exporttermékek árában 

bekövetkező versenyképesség‐növekedés hatására az export mennyisége növekedhet. Ez pedig azt 

Magyar 

exporttermékek 

ára HUF‐ban

Árfolyam 

(HUF/EUR)

Magyar 

expottermékek 

ára EUR‐ban

Magyar export 

mennyisége 

(db)

EUR‐kínálat Forint‐kereslet

1 000,00               240,00           4,17                         5 600 000,00    23 352 000,00    5 600 000 000,00   

1 000,00               250,00           4,00                         6 000 000,00    24 000 000,00    6 000 000 000,00   

1 000,00               260,00           3,85                         6 400 000,00    24 640 000,00    6 400 000 000,00   



16 
 

jelenti, hogy az exportőrök nagyobb euró‐bevételhez jutnak, ezt az eurót pedig értékesíteni fogják a 

devizapiacon, vagyis euró‐kínálattal jelennek meg. Az euró‐kínálat egyben forint‐kereslet lesz, hiszen 

eurójukat forintra fogják majd váltani. 

A táblázat szerint 240 HUF/EUR árfolyam esetén a termék ára 4,17 EUR. Ekkor 5,6 millió db terméket 

lehetne elhelyezni a német piacon. Az árfolyam 250 HUF/EUR‐ra gyengülése esetén az ár 4,00 EUR‐ra 

mérséklődik, ami már 6 millió db‐os értékesítést tenne lehetővé, míg a 260 HUF/EUR árfolyamon 6,4 

millió db lenne a német piacon eladható termékek darabszáma. 

A  240 HUF/EUR  árfolyamhoz  tartozó  5,6 millió  db‐os  értékesítés  esetén  az  exportőrök  5.600.000 

db*4,17  EUR/db=23.352.000  EUR  bevételhez  jutnának.  Ezt  a  piacon  eladásra  kínálják  fel  (euró‐

kínálat),  s ezen az összegen  forintot  vennének  (forint‐kereslet). Ennek nagysága 5,6 milliárd  forint 

lesz. 

250‐es árfolyamon 24 millió EUR kínálattal jelennek meg az exportőrök a devizapiacon, ami 6 milliárd 

forint értékű forint‐keresletet jelent. 260‐as árfolyamon 24.640.000 EUR értékű euró‐kínálat képződik 

a magyar exportszektorban  (ami ezen  az  árfolyamon 6,4 milliárd  Ft értékű  forint‐keresletnek  felel 

meg.) 

Ezekből az adatokból megalkotható a következő ábra: 

5. ábra: Euró‐kínálati (forint‐keresleti) görbe levezetése fiktív adatokból 

 

Az előző leegyszerűsített modellkörnyezetben a forint‐kínálat (vagy ami ezzel egyenértékű: az euró‐

kereslet) attól függ, hogy a magyar szereplők milyen értékben vásárolnak árukat Németországból. 

Tegyük fel, hogy a következő táblázat adatai érvényesek: 

ezer  EUR

HUF/EUR 

S

23.352 24.000 24.640

240

260

250
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4. táblázat: Az euró‐keresleti (forint‐kínálati) görbe levezetése 

 

Az 5 euróba kerülő termék 240 Ft‐os árfolyam esetén 1.200 Ft‐ba kerül, ilyen ár mellett 5 millió db‐ot 

vásárolnának a magyar vevők. Ha az árfolyam 250‐re változik, az áremelkedés hatására a kereslet 4,8 

millió  db‐ra mérséklődik. Ha  az  árfolyam  260 HUF/EUR‐ra  gyengül, már  csak  4,6 millió  db  német 

importtermékre  lesz  igény magyar  részről. Az adatokból adódik, hogy az egyes árfolyamok mellett 

mekkora  fizetési  kötelezettség  keletkezik  euróban,  ez  pedig megadja  az  euró‐kereslet  (illetve  az 

ennek megfelelő forint‐kínálat) nagyságát. 

Az összefüggéseket mutatja a következő ábra: 

6. ábra: Euró‐keresleti (forint‐kínálati függvény) 

 

A fenti két ábra és táblázat adatai alapján a piac két oldala együtt is vizsgálható. Megállapítható, hogy 

260 Ft‐os árfolyam esetén az euró‐kínálat meghaladja az euró‐keresletet (24.640.000 EUR szemben a 

23.000.000 EUR‐ral). 240 Ft‐os árfolyamnál túlkereslet alakul ki, hiszen az euró‐kereslet 25.000 EUR, 

míg a kínálat 23.352.000 EUR. 250 Ft‐os árfolyamnál alakul ki az egyensúly: mind a kereslet, mind a 

kínálat 24.000.000 euró. 

Német 

exporttermék 

ára EUR‐ban

Árfolyam 

(HUF/EUR)

Német 

exporttermékek 

ára HUF‐ban

Német export 

mennyisége
EUR‐kereslet Forint‐kínálat

5,00               240,00      1 200,00             5 000 000,00    25 000 000,00    6 000 000 000,00   

5,00               250,00      1 250,00             4 800 000,00    24 000 000,00    6 000 000 000,00   

5,00               260,00      1 300,00             4 600 000,00    23 000 000,00    5 980 000 000,00   

ezer EUR

HUF/EUR 

D

23.000 24.000 25.000

240

260

250
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7. ábra: Az egyensúlyi árfolyam kialakulása 

 

Az egyensúly a piacon tehát az adott deviza keresletének és kínálatának viszonya alapján alakul ki. Ha 

az előbbi helyzetben a 250 HUF/EUR árfolyamon az euró iránt a kereslet valamilyen tényező hatására 

megváltozik, akkor az egyensúlyi árfolyamban is változás következhet be. 

Lebegő árfolyamrendszer 

Az,  hogy  a  kereslet  növekedése milyen  következménnyel  jár,  az  alkalmazott  árfolyamrendszertől 

függ.  Lebegő árfolyamrendszer esetén a hatóságok  (a  jegybank) nem avatkoznak bele az árfolyam 

alakulásába, így azt pusztán a piaci erők alakítják. 

Így,  ha  az  euró  kereslete  megnövekszik,  akkor  az  euró  iránt  megjelenő  nagyobb  érdeklődés 

(változatlan kínálat mellett) megemeli az euró árát, vagyis egy euróért több forintot kell majd fizetni. 

Tegyük fel, hogy az euró kereslete változatlan, 250 HUF/EUR árfolyamon 24 millió euróról 24,5 millió 

euróra emelkedik. Ha a kínálat közben nem változik, akkor 0,5 millió nagyságú túlkereslet alakul ki. 

Ha nem  jelentik meg  többlet‐kínálat, akkor a  túlkereslet hatására az ár emelkedni  fog. Ez pedig az 

euró erősödésében, illetve a forint gyengülésében jelenik meg. Egy új lehetséges egyensúlyi árfolyam 

255 HUF/EUR szinten alakulhat ki, ezt mutatja az alábbi ábra. 

ezer EUR

HUF/EUR 

S

24.000

250

D
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8. ábra: Leértékelődés lebegő árfolyamrendszerben 

 

Ezzel  ellentétes  folyamatok  alakulnak  ki,  ha  az  euró  kínálata  emelkedik meg.  Ebben  az  esetben  a 

kezdeti  250  HUF/EUR  árfolyamon  a  kereslet  a  korábbi  24 millió  euró marad, miközben  a  kínálat 

például 24,6 millió euróra emelkedik, vagyis 1,6 millió euró nagyságú túlkínálat jelenik meg a piacon. 

Ha  ezzel  párhuzamosan  a  kereslet  is  ugyanilyen mértékben megemelkedne,  akkor  az  egyensúlyi 

árfolyam nem változna meg. Ha azonban a keresletben nem következik be változás, akkor az euró 

gyengülni  fog  a  forinttal  szemben.  Egy  új  lehetséges  árfolyam  például  a  245  HUF/EUR  szinten 

alakulhat ki. 

9. ábra: Felértékelődés lebegő árfolyamrendszerben 

 

ezer EUR

HUF/EUR 

S

24.000

250

D1

D2

255

24.500

ezer EUR

HUF/EUR 

24.000

250

D

S2

S1

245

24.600
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Rögzített árfolyamrendszer 

Rögzített árfolyamrendszer esetén a jegybank célja a stabil devizaárfolyam elérése. Ez esetben az 

árfolyam eltérése a jegybank által célul kitűzött értéktől nem megengedett. Ha a kereslet, vagy a 

kínálat az adott árfolyamon nem egyezik meg, akkor a jegybanknak be kell lépnie a piac megfelelő 

oldalán, hogy újra egyensúlyt biztosítson. 

10. ábra: Leértékelődés megakadályozása rögzített árfolyamrendszerben 

 

Ha  az  euró  kereslete növekszik,  akkor  jegybanki  intervenció nélkül  az  árfolyam  a  lebegő  árfolyam 

esetén  látott  esettel  azonos  módon  gyengülne  (például  255  HUF/EUR‐ra).  A  jegybank  ennek 

megakadályozására a 250‐es árfolyamszinten kialakuló túlkereslettel azonos mértékű (500 ezer euró 

nagyságú) kínálattal  jelenik meg a piacon. A kínálati  függvény  így ugyanolyan mértékben  tolódik el 

jobbra, mint a keresleti függvény. Az ábrán a jegybanki intervenció nagyságát a piros vonal jelöli. Az 

intervenció abban jelenik meg, hogy a jegybank piacra dob 500 ezer eurót a devizatartalékokból. 

Ha a piacon az adott (a jegybank által rögzíteni kívánt) árfolyamon euró‐túlkínálat jelenik meg, akkor 

ez  lebegő  árfolyamrendszerben  a  forint  erősödéséhez  vezetne.  Ha  ezt  a  jegybank  meg  akarja 

akadályozni, akkor be kell  lépnie a piac ellentétes oldalán és a  túlkínálattal azonos nagyságú euró‐

kereslettel kell megjelennie. 

ezer EUR

HUF/EUR 

24.000

250

D1

D2

255

24.500

S1 S2
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11. ábra: Felértékelődés megakadályozása rögzített árfolyamrendszerben 

 

Ha például a 250 HUF/EUR árfolyamon 600 ezer euró nagyságú túlkínálat alakul ki, akkor a jegybank 

belép  a  piacon  és  ezen  az  árfolyamon megvásárolja  a  600  ezer  eurót.  Ha  nem  tenné,  akkor  az 

árfolyam például a korábban már látott 245 HUF/EUR szintre módosulna. 

1.3. A	határidős	árfolyam	
Az előzőekben az azonnali (spot) devizaárfolyamról beszéltünk. Az árfolyamnak azonban nem csak az 

azonnali  értéke,  hanem  a  jövőbeli  nagysága  is  fontos  a  gazdaság  szereplői  számára. Az  a magyar 

vállalat,  amely  szerződést  köt  egy  német  partnerrel  80.000  euró  értékű  áruszállításra  6  hónapos 

határidővel, szeretné ismerni, hogy milyen lesz a HUF/EUR árfolyam 6 hónap múlva. Az a magyar cég, 

amely  az USA‐ból 150.000 USD  értékben  importál  termékeket,  amelyek  fizetése  a 3 hónap múlva 

bekövetkező  leszállításkor  válik  esedékessé,  az  amerikai  dollár  3  hónapos  határidős  árfolyamának 

alakulását szeretné előre  ismerni. Mindkét vállalat számára kockázatokat (és egyben  lehetőségeket) 

jelent a határidős árfolyam elmozdulása. 

A határidős árfolyamot forward árfolyamnak nevezzük. 

Az éven belüli határidős árfolyam meghatározására alkalmas képlet lehet: 

1 ∙

1 ∗ ∙
 

ahol S az azonnali (spot) árfolyam, F a határidős árfolyam, r* a külföldi, míg r a belföldi kamatláb. Az n 

a  futamidő  napokban, míg  a  B  az  adott  deviza  esetében  az  év  napjainak  száma  (360,  vagy  365, 

devizától  függően).  A  képlet  érvényességének  feltétele,  hogy  az  árfolyamjegyzés  hazai  deviza  / 

külföldi deviza típusú, tehát ún. direkt jegyzés legyen, mint amilyen a HUF/EUR árfolyam. 

A  képletből  látszik,  hogy  amennyiben  a  hazai  deviza  kamatlába magasabb, mint  a  külföldi  deviza 

kamatlába, akkor a deviza határidős árfolyama gyengébb lesz, mint az azonnali árfolyam. Ha például 

268,42  HUF/EUR  a  spot  piacon  az  árfolyam,  akkor  az  eurókamatlábat meghaladó  forintkamatláb 

ezer EUR

HUF/EUR 

24.000

250

S2

S1

245

24.600

D1

D2
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esetén bármilyen  lejáratra számítunk  is határidős árfolyamot, mindig ennél gyengébb árfolyam  fog 

adódni. 

Legyen az azonnali árfolyam az előbb már említett 268,42 HUF/EUR. Tegyük fel, hogy az egy hónapos 

forint  kamatláb  nagysága  évi  5,27%, míg  az  egy  hónapos  euró‐kamatláb  nagysága  évi  1,13%.  A 

határidős árfolyam ekkor: 

268,42 ∙
1 0,0527 ∙

30
360

1 0,0113 ∙
30
360

268,42 ∙ 1,0034 269,33	 /  

A határidős árfolyam tehát gyengébb, a mai adatokból az kalkulálható, hogy egy hónap múlva 269,33 

forintot kell majd adni egy euróért szemben a mai 268,42‐vel. 

Az azonnali  (spot) és a határidős  (forward) árfolyam értékéből meghatározható a forward diszkont, 

vagy a forward prémium mértéke: 

	 	 	 é ∙ 100 

A példában a forint határidőre prémiumon van. A prémium mértéke a határidős árfolyam képletében 

is  látható volt, az 1,0034‐es paraméter azt mutatja meg, hogy a spot árfolyamot 1 egységnek véve 

mekkora lesz a határidős árfolyam a keresett futamidőre. A példában ez 0,34%‐os emelkedést jelent, 

ami a HUF/EUR (hazai/külföldi) árfolyamjegyzésnél gyengülésnek felel meg. 

A diszkont/prémium képletbe behelyettesítve ugyanaz adódik: 

269,33 268,42
268,42

∙ 100
0,92

268,42
∙ 100 0,34% 

Nézzük meg ugyanezt az euró és az amerikai dollár viszonylatában! Tegyük fel, hogy 2011.04.20‐án az 

azonnali  piacon  egy  euróért  1,4452  amerikai  dollárt  kell  adni.  A  kamatlábakra  vonatkozóan  az 

információkat a Financial Times táblázatából nyerjük ki: 
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1,4452 ∙
1 0,007630 ∙

360
360

1 0,020725 ∙
360
360

1,4452 ∙ 0,9967 1,4404	 /  

A forward diszkont pedig ‐0,33% lesz (1 éves futamidőre tehát 0,33%‐kal erősebb az USD az euróval 

szemben, mint az azonnali piacon). 

A határidős piacon három  típusú  szereplő  van  jelen:  a  fedezeti ügyletkötők,  az  arbitrazsőrök  és  a 

spekulánsok. 

A fedezeti ügyleteket (más néven hedge ügyleteket) kötő szereplők célja a későbbi devizabevételek, 

vagy devizakiadások hazai pénzben számított értékének rögzítése. A határidős ügyletekkel ők fixálni 

tudják  importkiadásaik,  vagy  exportbevételeik  nagyságát.  Ezzel  ugyan  a  számukra  kedvező  irányú 

árfolyammozgások  lehetőségét  is  feladják, ugyanakkor kedvezőtlen  irányban  sem  tud elmozdulni a 

teljesítési  árfolyam,  hiszen  egy  rögzített  árfolyamon,  előre  eladták,  vagy megvették  a  szükséges 

mennyiségű devizát. A korábbi magyarázatokban látott, német piacra exportáló magyar vállalat tehát 

előre eladja a 80.000 eurós exportbevételt, akár már az exportszerződés megkötésének pillanatában. 

A  szintén  látott  importőr  pedig  akár  3  hónapra  előre  megvásárolhatja  az  importszerződés 

teljesítéséhez szükséges 150.000 dollárt. 

Az  arbitrazsőrök  azok  a  szereplők,  akik  az  egyes  piacokon  kialakuló  esetleges  eltérő  árazásokból 

próbálnak meg kockázatmentes hozamot elérni. Ha a határidős árfolyam és a spot árfolyam között 

nem  teljesül  az  előző  képletekben  látott  összefüggés,  akkor  az  arbitrazsőrök  kockázatmentes 

hozamot  tudnak  elérni.  Ha  ez  a  helyzet  kialakul,  akkor  az  arbitrazsőrök  tevékenysége  folytán 

megnövekszik  az érdeklődés  valamelyik deviza  iránt,  s  az  árfolyamok úgy  fognak mozogni, hogy  a 

kockázatmentes hozam lehetősége megszűnik. (Pontosabban: az arbitrazsőrök egészen addig lesznek 

jelen a piacon, amíg el nem tűnik a kockázatmentes hozam elérésének lehetősége). Az arbitrazsőrök 

biztosítják tehát azt, hogy a devizapiacokon mindig teljesüljön az ún. fedezett kamatparitás (covered 

interest rate parity) feltétele. 

A  piacon  a  harmadik  típusú  szereplők  a  spekulánsok.  Ők  azok,  akik  tudatosan  vállalnak 

árfolyamkockázatot a hozam reményében. A spekulánsok azt gondolják, hogy a határidős árfolyam 

nem fog megegyezni az adott határidőre ténylegesen kialakuló spot árfolyammal. Az előző számítás 

szerint tehát szerintük 3 hónapra nem 1,4412 USD/EUR lesz az árfolyam. Akármelyik irányba tér is el 

a majdani spot árfolyam a határidős árfolyamtól, a spekuláns – ha megérzései jók voltak – nyerni tud 

az ügyleten. Ha ő ennél erősebb árfolyamra számít  (pl. 1,4400 USD/EUR)‐ra, akkor határidőre elad 

eurót. Ha  várakozásai beigazolódnak,  akkor nyereséggel  zárja  az ügyletet, mert 3 hónap múlva  az 

azonnali  piacon  1,4400  árfolyamon  veszi  meg  az  eurót,  majd  a  megkötött  határidős  ügyletet 

teljesítve,  1,4412‐es  árfolyamon  eladja  azt,  s  a  két  árfolyam  közötti  különbség  lesz  az  ügylet 

nyeresége. Ha azonban az árfolyam pl. 1,4425 lesz, a határidős ügyletet akkor is teljesítenie kell, ami 

viszont veszteséget fog jelenteni a spekuláns számára. 

A  határidős  árfolyamokat  a  fedezeti  ügyletkötők,  a  spekulánsok  és  az  arbitrazsőrök  ügyleteinek 

összessége alakítja. Minden futamidőre teljesülnie kell a feltételnek, hogy minden határidős eladással 

szemben lennie kell egy ugyanolyan nagyságú határidős vásárlásnak. 

0 
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ahol NDH  a  fedezeti  ügyletkötők  nettó  kereslete  (net  demand  of  hedgers), NDA  az  arbitrazsőrök 

nettó  kereslete  (net  demant  of  arbitrageurs),  az  NDS  pedig  a  spekulánsok  nettó  kereslete  (net 

demand of speculators). 

Nézzük meg mindezt grafikusan a HUF/EUR árfolyam kapcsán. Mivel a  forint kamatlába magasabb, 

mint az euró kamatlába, ezért a forward árfolyam magasabb lesz a spot árfolyamnál, vagyis a forint 

prémiumon lesz az euróval szemben. Az 13. ábra bal oldali része mutatja a spot piacot, a jobb oldali 

része pedig a határidős piacot  (például 1 hónapos határidőre. Az ábra bal oldali  részében  látható, 

hogy  a  spot  árfolyam  270  HUF/EUR.  A  jobb  oldali  ábrán  a  DS  görbe  a  spekulánsok  nettó 

eladásait/vásárlásait mutatja. A  függőleges  tengelyt a görbe 280 HUF/EUR árfolyamnál metszi, ami 

azt  jelenti, hogy a spekulánsok szerint ez  lesz az árfolyam egy hónap múlva a spot piacon.  Így ha a 

határidős árfolyam is 280 HUF/EUR, akkor a spekulánsok nem jelennek meg a piacokon. Ha azonban 

ettől  eltérő  árfolyam  alakul  ki  a  határidős  piacon,  akkor  viszont  belépnek  a  piacra.  Ha  például  a 

határidős  árfolyam  275  HUF/EUR,  a  spekulánsok  pedig  280  HUF/EUR‐ra  számítanak,  akkor  nettó 

vásárlóként  lépnek  fel  a határidős piacon. Megveszik  tehát 1 hónapos határidőre  az  eurót 275‐ös 

árfolyamon, majd pedig 1 hónap múlva a spot piacon egyből eladják a  reményeik szerint kialakuló 

280  HUF/EUR  árfolyamon.  Ha  a  határidős  árfolyam  285  HUF/EUR  lenne,  akkor  a  spekulánsok 

határidős eladóként lépnek fel a piacon: határidőre eladnak eurót. 1 hónap múlva az azonnali piacon 

pedig  az  általuk  várt  280‐as  árfolyamon megvásárolják  az  eurót  280‐ért,  s  ezt  fogják  a  határidős 

ügylet  teljesítéséhez  felhasználni.  A  spekulánsok  ügyletének  eredménye  tehát  attól  függ,  hogy  a 

várakozásaikban szereplő (példánkban 280 HUF/EUR) árfolyam teljesül‐e. 

A fedezeti ügyletkötők nem nyereségszerzés céljából lépnek be a piacra, de a határidős árfolyam az ő 

szereplésüket is módosítja. Ha a forint határidőre gyengül, ez csökkenti a fedezeti ügyletkötők nettó 

keresletét (növeli nettó eladásukat) az euróra vonatkozóan. 

Az  ábrán  fontos  szereplő  az  AA  görbe,  ami  a  fedezett  kamatparitás  teljesüléséhez  szükséges 

árfolyamot mutatja.  Ezen  az  árfolyamon  a  fedezeti  ügyletkötők  nettó  euró‐eladók,  a  spekulánsok 

pedig nettó euró‐vásárlók  lesznek. Előbbiek eladásait a DH1, utóbbiak vásárlásait a DS1 nagyság  jelzi. 

Mivel  a  spekulánsok  euró‐vásárlása  kisebb,  mint  a  fedezeti  ügyletkötők  euró‐eladása,  ezért  az 

arbitrazsőrök nettó vásárlók lesznek, vásárlásuk nagysága a DS1‐DH1 nagysággal azonos. Megjelenésük 

így megtisztítja a piacot. 

A spekulánsok mind az azonnali, mind a határidős piacon  jelen vannak. Ha a devizát túlértékeltnek 

gondolják, akkor eladásaik miatt  le fog értékelődni. Ha alulértékeltnek vélik, akkor vásárlásaik miatt 

felértékelődik. Ehhez hasonlóan, amennyiben határidőre látják túlértékeltnek, akkor határidőre adják 

el, aminek következtében mind a forward, mind az azonnali árfolyam leértékelődik. Az arbitrazsőrök 

pedig biztosítják azt, hogy a kamatparitás mindezek közben is érvényes maradjon. 
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13. ábra: A spot és a határidős piac kapcsolata 

 

forrás: Pilbeam [2006] p.25. 

1.4. 	Önellenőrző	kérdések	
1. Magyarázza el, mi a különbség a direkt és az indirekt árfolyamjegyzés között! Válasszon ki 5 olyan 

devizapárt, amelynek egyik oldalán sem szerepel a forint. Értelmezze az adott árfolyam‐adatot a 

direkt és az indirekt formában egyaránt!  

2. Konkrét számítások alapján vizsgálja meg, hogy egy 2%‐os leértékelődés azonos mértéket ad‐e 

ugyanannál a devizapárnál a direkt és az indirekt jegyzésben számolva! 

3. Hogyan értelmezzük a reálárfolyamot? Hogyan változott a forint reálárfolyama az euróval 

szemben egy adott időszakban, ha közben a nominális árfolyam 5%‐ot erősödött, a magyar árak 

ezen időszak alatt 4%‐kal, az eurózóna árai pedig 2,3%‐kal növekedtek? 

4. Milyen eredményt kapnánk az előző kérdésre, ha közben a forint reálárfolyama 3%‐os gyengülést 

mutatott volna? 

5. Miben mond többet, vagy mást az effektív árfolyam a nominális árfolyamnál? 

6. Foglalja össze a nominális árfolyam, a belföldi kamatláb, a külföldi kamatláb és az elméleti 

határidős kamatláb közötti összefüggéseket! 
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2. A	fizetési	mérleg	
A nemzetközi tranzakciók (legyen az akár egy reálgazdasági tranzakció, pl. egy áruexport, vagy akár 

egy pénzügyi művelet, pl. egy külföldi állampapír‐vásárlás) devizaárfolyam alkalmazásával történnek. 

A tranzakció pedig a nemzetközi fizetési mérlegben jelenik meg. 

A fizetési mérleg (balance of payment) alakulása gyakran jelenik meg a hírekben, s egy a vártnál jobb, 

vagy rosszabb adat érezhető hatással lehet a devizaárfolyamokra, s akár gazdaságpolitikai lépéseket 

is eredményezhet. 

A fizetési mérleg a belföldiek és a külföldiek közötti összes gazdasági tranzakció rögzítésére szolgáló 

kimutatás  egy  adott  időszakra  vonatkozóan.  A  jellemző  időszak  egy  év,  azonban  számos  ország 

vonatkozásában  negyedéves,  illetve  havi  adatok  is  hozzáférhetőek. A  fizetési mérleg megmutatja, 

hogy milyen értékű  termékeket és  szolgáltatásokat exportált és  importált,  továbbá azt  is, hogy az 

adott ország vajon hitelt nyújtott a külföldnek, vagy hitelt vett fel tőle. Végezetül arra  is választ ad, 

hogy  az  előbbiek  függvényében  adott  ország  monetáris  hatósága  növelte,  vagy  csökkentette 

devizatartalékainak nagyságát. 

A  fizetési mérleg  fogalmainak megértéséhez  fontos  a  belföldi  és  a  külföldi  szereplők  tisztázása. A 

belföldi és a külföldi szereplők megítélése nem azonos az állampolgárság megítélésével. A rezidens 

szereplők azok, akiket a fizetési mérleg belföldinek tekint. Ők lehetnek magánszemélyek, háztartások, 

vállalatok  és  költségvetési  szervek.  A  rezidens  státusz  értelmezéséből  számos  probléma  adódik, 

például a multinacionális vállalatok definíció szerint egyszerre több országban rezidensek. A fizetési 

mérleg szempontjából a multinacionális vállalatok leányvállalatait abban az országban kell tekinteni, 

ahova  letelepedtek,  függetlenül  attól,  hogy  részvényeik  egy másik  ország  szereplőinek  birtokában 

vannak. Számos egyéb, ehhez hasonló statisztikai probléma merül fel a kimutatás összeállítása során, 

ezekkel azonban jelen tananyag nem foglalkozik. 

Egy  tranzakció  tehát  akkor  fog  bekerülni  a  fizetési mérlegbe,  ha  egy  az  adott  országhoz  tartozó 

rezidens  szereplő  és  egy másik ország  rezidense  között  zajlik. Az  adott országon belüli  rezidensek 

közötti adásvételek nem szerepelnek a fizetési mérlegben. 

A  fizetési  mérleg  kapcsán  lehetetlen  lenne  minden  egyes  tranzakció  kigyűjtése.  Az  adatok  a 

vámhatóságoktól, a bankok által vezetett pénzforgalmi statisztikákból, a kormányzati szervektől, stb. 

származnak.  Így  a  fizetési  mérlegben  szereplő  adatok  nem  teljes  körűek,  hanem  egy  becslést 

jelentenek  a  tényleges  tranzakciókra  vonatkozóan. Magyarországon  a  fizetési mérleg  statisztikák 

összeállítása a Magyar Nemzeti Bank (www.mnb.hu) feladata. 

A  fizetési  mérlegnek  egy  nagyon  fontos  jellemzője,  hogy  könyvelési  szempontból  mindig 

egyensúlyban  van. Ez amiatt  van  így, hogy a  kettős  könyvelés elvére épít. Minden, a belföldi és a 

külföldi rezidensek között zajló tranzakció egyszerre két oldalra könyvelődik: egyidejűleg bevételként 

(követelésként)  és  kiadásként  (tartozásként)  is megjelenik  a  fizetési mérleg  statisztikában. Minden 

olyan bevétel, ami egy külföldi rezidenstől származik, jóváírásként, vagyis követelésként könyvelődik 

el,  így  pozitív  előjellel  kerül  be  a  fizetési  mérlegbe.  Minden  kifizetés  viszont,  amit  külföldi 

rezidenseknek teljesítünk, terhelésként, vagyis tartozásként jelenik meg , ezért negatív előjellel kerül 

be a fizetési mérlegbe. 
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2.1. 	A	fizetési	mérleg	felépítése	
A  fizetési mérleg  több  részre  bontható  fel,  ezek  közül  a  két  alapvető  rész  a  folyó  fizetési mérleg 

(current  account)  és  a  tőkemérleg  (capital  account),  azonban  ezek  még  további  almérlegekből 

épülnek fel. A fizetési mérleg több részre bontását az  indokolja, hogy a folyó fizetési mérleg tételek 

jövedelem‐áramlásokhoz  kapcsolódnak,  míg  a  tőkemérlegben  szereplő  tételek  eszközökhöz  és 

forrásokhoz kapcsolódó mozgásokhoz tartoznak. 

Egy egyszerűsített mérlegséma a következő lehet: 
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14. ábra: A nemzetközi fizetési mérleg sémája 

 

A  külkereskedelmi  mérleg  az  exportbevételek  és  az  importkiadások  különbsége.  Az 

exportbevételeket  követelésként, az  importkiadásokat  tartozásként könyvelik a  fizetési mérlegben. 

Ha a külkereskedelmi mérleg deficites, akkor az adott ország többet költött importra, mint amennyi 

bevételt  az  exportból  elért. Amikor  a  kereskedelmi mérlegben  többlet mutatkozik,  akkor  az  adott 

ország kevesebbet  költött  importra, mint amennyi exportbevételt  szerzett. A kereskedelmi mérleg 

elemeit szokás látható tételeknek is hívni. 

Angol elnevezés Követelések Tartozások Számítás

current account

1 termékek exportja export of goods 750

2 termékek importja import of goods ‐1 000

3 külkereskedelmi mérleg trade balance ‐250 (1) + (2)

4 szolgáltatásexport  export of services 600

5 szolgáltatásimport import of services ‐800

6

kapott kamat, profit és 

osztalék

interest, profits and 

dividends received 100

7

fizetett kamat, profit és 

osztalék

interest, profits and 

dividends paid ‐50

8

kapott viszonzatlan 

átutalások unilateral receipts 150

9

fizetett viszonzatlan 

átutalások unilateral payments ‐100

10

folyó fizetési mérleg 

egyenlege currenct account balance ‐350

(3)+(4)+(5)+(6)

+(7)+(8)+(9)

capital account

11 külföldi befektetések foreing investment ‐150

12 rövid távú hitelnyújtások short term lending ‐300

13

közép és hosszútávú 

hitelnyújtások

medium and long term 

lending ‐400

14

hitelvisszafizetés 

külföldnek

repayment of borrowing to 

rest of the world ‐350

15

beáramló 

tőkebefekttetések inward foreign investment 850

16 rövid távú hitelfelvétel short term borrowing 200

17

közép és hosszútávú 

hitelfelvétel

medium and long term 

borrowing 150

18

visszafizetések a 

külföldnek nyújtott hitelek 

után

repayment on loans 

received from rest of the 

world 250

19 tőkemérleg egyenlege capital account balance 250

(11)+(12)+(13)+(14)

+(15)+(16)+(17)+(18)

20 tévedések, kihagyások statisctial error 25

21

hivalatos elszámolások 

egyenlege official settlement balance ‐75 (10)+(19)+(20)

22 devizatartalékok változása changes in reserves 50

23 hitelfelvétel az IMF‐től borrowing from IMF 25

24

hitelfvisszafizetés az IMF‐

nek repayments to IMF 0

25

hivatalos finanszírozási 

egyenleg official financing balance 75 (22)+(23)+(24)

folyó fizetési mérleg

tőkemérleg

Magyar elnevezés
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A  folyó  fizetési  mérleg  a  külkereskedelmi  mérlegből,  a  szolgáltatás‐export  és  szolgáltatásimport 

egyenlegéből, a kamatbevételek és kamatfizetések egyenlegéből, valamint a viszonzatlan átutalások 

egyenlegéből  tevődik  össze.  A  viszonzatlan  átutalások  közé  tartozhatnak  a  vendégmunkások 

hazautalt jövedelmei, valamint a külföldi segélyek. 

A  tőkemérleg  az  adott  országba  beérkező,  vagy  az  országot  elhagyó  pénzügyi  tőke mennyiségét 

rögzíti. A  tőke egy országba hitelfelvétel, korábban megvásárolt külföldi befektetések értékesítése, 

vagy  külföldiek  befektetése  során  érkezhet.  Ezeket  a  tételeket  tőkebeáramlásnak  hívjuk,  s 

követelésként  jelennek  meg  a  mérlegben.  A  tőkebeáramlás  a  belföldiek  által  birtokolt  külföldi 

eszközök állományának csökkenése, vagy pedig a külfölddel szembeni tartozások növekedése. A tőke 

kiáramlása  az  adott  ország  külföldi  eszközállományának  növekedése,  vagy  pedig  a  külfölddel 

szembeni tartozás csökkenésének eredménye lehet. 

A folyó fizetési mérleg, a tőkemérleg, valamint a hivatalos finanszírozási egyenleg összege a mérleg 

jellegéből adódóan nulla kellene, hogy  legyen. Azonban a statisztikai számbavételi problémák miatt 

ez  soha nem  teljesül. Hogy a mérleg mégis egyensúlyban  lehessen, megjelenik egy korrekciós  sor, 

amely a statisztikai hibákat hivatott korrigálni. A hibák egyik oka az lehet, hogy amíg a kereskedelmi 

statisztikák  a  vámhivataloktól  származnak,  addig  a  fizetési  forgalom  a  bankok  adataiból,  és  a  két 

információs  forrás  közötti  időbeli eltérés  is problémákat okozhat.  (Lehet, hogy az áru ellenértékét 

már  a  vámhivatali  ügyintézés  előtt  kifizették,  de  az  is  lehetséges,  hogy  csak  hónapokkal  azután 

esedékes a kifizetés.) 

A  folyó  fizetési  mérleg,  a  tőkemérleg,  valamint  a  tévedések,  kihagyások  sorok  összege  adja  a 

hivatalos  elszámolási  egyenleget.  Ez  a  sor  azért  fontos,  mert  megmutatja,  hogy  mennyivel  tud 

növekedni az ország devizatartalékainak nagysága, vagy mennyit tud az ország visszafizetni a felvett 

hitelekből. A nemzeti bank által tartott devizatartalék  lehetővé teszi, hogy saját devizáját vásárolja, 

ha meg szeretné akadályozni fizetőeszközének  leértékelődését. Ha a hivatalos elszámolási egyenleg 

negatív, akkor ezt vagy a devizatartalékok csökkenése, vagy egy külföldi jegybanktól, esetleg az IMF‐

től  felvett hitel  finanszírozhatja.  (Ezek pozitív  előjellel  jelennének meg  a  fizetési mérlegben.) Ha  a 

finanszírozási egyenleg pozitív, akkor a jegybank növelheti devizatartalékait, vagy törlesztheti az IMF‐

fel,  illetve más  külföldi hatóssággal  szembeni  tartozásait.  (Ezek  a  tételek negatív előjellel  jelennek 

meg a mérlegben, hiszen pénz hagyja el az országot.) A devizatartalékok növekedése tehát negatív, a 

devizatartalékok csökkenése pedig pozitív előjellel kerül be a mérlegbe. 

Mivel a fizetési mérlegnél kettős könyvelést alkalmaznak, ezért minden tartozás egyben követelés is 

lesz. Ugyanakkor az a körülmény, hogy a mérleg egésze mindig nulla egyenleget mutat, még nem 

jelenti azt, hogy a mérleg egyes részelemei is zérus egyenleggel zárnak. Így ha a folyó fizetési mérleg 

többlettel zár, a tőkemérleg hiányt mutathat. 

Amikor a fizetési mérlegről beszélünk, akkor szokás autonóm (vonal fölötti) és alkalmazkodó (vonal 

alatti) tételeket említeni. Az autonóm tételek azok a tételek, amelyek a fizetési mérlegtől függetlenül 

zajlanak, míg az alkalmazkodó tételek azok a tételek, amelyek finanszírozzák az autonóm bevételek 

és kiadások eltéréseit. 

Fontos kérdés, hogy mely tételeket minősítjük autonómnak és melyeket alkalmazkodónak. Az e téren 

mutatkozó  nézeteltérések  számos  alternatív  irányzathoz  vezetett. A  besorolási  problémák  oka  az, 

hogy gyakran nem egyszerű azonosítani az egyes tranzakciók mögött meghúzódó motívumokat. 
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A kereskedelmi és a folyó fizetési mérleg azért nagyon fontos, mert ezekről a  legtöbb fejlett ország 

havi  statisztikákat  közöl. A  folyó  fizetési mérleg  többlete  azért  is  fontos, mert  azt  jelenti, hogy  az 

ország növelte követeléseit a világ többi részével szemben, míg a hiány azt mutatja, hogy az ország 

követelései csökkentek a külfölddel szemben. Továbbá a folyó mérleg azért is fontos kategória, mert 

könnyen beemelhető a nyitott gazdaságok elemzésének vizsgálatába. 

Az alap‐egyenleg  (basic balance) a  folyó  fizetési mérleget, valamint a hosszú  távú pénzmozgásokat 

tartalmazza. Ez a kategória a fizetési mérleg stabil elemeit vonja össze. Bár az alap‐egyenleg romlását 

az egyensúlyi helyzet romlásaként szokás értelmezni, a negatív egyenleg nem szükségszerűen rossz 

dolog. Például egy ország folyó fizetési mérleg deficitének oka lehet a hosszú távú tőke‐kiáramlás is. 

Ugyanakkor a tőkekivitel később profit‐beáramlást eredményezhet, ami pedig többletet generálhat a 

későbbi  folyó  fizetési mérlegekben.  Ehhez  hasonlóan  a  folyó  fizetési mérleg  többlete  önmagában 

nem jelenti azt, hogy kedvező a helyzet. 

Komoly  probléma  a  pénzáramlások  időtávjának megállapítása  is.  Az  általános  választóvonal  a  12 

hónapos  futamidő.  Ugyanakkor  számos  hosszú  távú  pénzáramlás  könnyedén  rövid  távú 

pénzmozgásokká  alakítható.  Ha  például  egy  olasz  befektető  megvásárol  egy  10  éves  magyar 

állampapírt, akkor ez a tétel az olasz fizetési mérlegben hosszú távú tőkekiáramlás, a magyar fizetési 

mérlegben pedig hosszú távú tőke beáramlás lesz. Azonban az olasz befektető könnyedén eladhatja 

magyar  (vagy akár német) befektetőknek az állampapírt még  lejárat előtt. A 12 hónapnál  rövidebb 

befektetéseket  pedig  könnyen  meg  is  lehet  újítani  (pl.  egy  német  befektető  újra  befekteti  a  6 

hónapos magyar diszkontpapírjaiból kapott jövedelmét újonnan kibocsátandó diszkontpapírokba). 
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5. táblázat: Magyarország fizetési mérlege 2010‐ben (adatok millió euróban) 

 
forrás: www.mnb.hu 

2.2. Nyitott	gazdaságok	alapegyenletei	
A makroökonómiai  elemzéseknek  fontos  része  a  külgazdasági  egyensúly  vizsgálata.  Ennek  során  a 

fizetési  mérleg  alkotóelemei  különböző  részletezettséggel  kerülnek  elő.  Az  alapszintű 

makroökonómia kurzusok hallgatói mind találkoztak a következő egyenlettel: 

 

ahol  Y  a  makrojövedelem  nagysága,  C  a  fogyasztási  kiadások  nagysága,  G  a  kormányzati 

áruvásárlásokat jelöli, X az export, IM pedig az import. 

I. n.év. II. n.év. III. n.év. IV. n.év. I - IV. n.év.

 I. Folyó fizetési mérleg egyenlege (1+2+3+4) 599,6 627,4 438,6 365,9 2 031,5

                                 bevétel 21 152,0 22 754,8 23 457,8 24 540,0 91 904,5

                                 kiadás 20 552,4 22 127,3 23 019,2 24 174,1 89 873,0

  1. Áruk, egyenleg 1 251,6 1 222,8 914,2 1 285,7 4 674,4

1.1.  Export 16 007,8 17 358,9 17 850,1 19 158,0 70 374,8

1.2.  Import 14 756,1 16 136,1 16 935,9 17 872,3 65 700,4

  2. Szolgáltatások összesen, egyenleg 611,6 626,7 754,3 413,1 2 405,7

                                      bevétel 3 307,5 3 565,4 3 909,0 3 609,1 14 391,0

                                      kiadás 2 695,9 2 938,7 3 154,8 3 196,0 11 985,3

   3. Jövedelmek, egyenleg -1 216,9 -1 458,1 -1 350,5 -1 415,1 -5 440,6

                     bevétel 1 211,5 1 144,5 1 094,0 1 115,9 4 565,9

                     kiadás 2 428,4 2 602,6 2 444,4 2 531,1 10 006,6

   4. Viszonzatlan folyó átutalások, egyenleg -46,8 236,0 120,6 82,2 392,1

                                               bevétel 625,2 686,0 604,7 657,0 2 572,8

                                               kiadás 671,9 450,0 484,1 574,8 2 180,7

 II. Tőkemérleg, bevétel (5+6) 452,1 389,2 438,9 509,5 1 789,7

                     bevétel 539,1 415,9 459,7 868,1 2 282,9

                     kiadás 87,0 26,7 20,8 358,7 493,2

   5. Viszonzatlan tőke átutalások, egyenleg 475,4 405,9 459,3 730,8 2 071,4

                                               bevétel 537,9 415,0 459,4 851,8 2 264,0

                                               kiadás 62,4 9,1 0,0 121,0 192,6

   6. Nem-termelt nem pénzügyi javak forgalma, bevéte -23,3 -16,7 -20,4 -221,3 -281,7

                                               bevétel 1,3 0,9 0,4 16,4 18,9

                                               kiadás 24,5 17,6 20,8 237,7 300,6

 III. Pénzügyi mérleg egyenlege (7+8+9+10) 
1)

2 470,9 172,4 -1 557,1 222,3 1 308,5

   7. Közvetlen tőkebefektetések egyenlege -385,1 -353,9 195,8 1 123,3 580,1

      7.1.  Külföldön -811,4 758,1 -357,9 -216,9 -628,1

       7.2.  Magyarországon 426,3 -1 112,1 553,7 1 340,3 1 208,2

   8. Portfólió befektetések 2 543,3 -1 137,3 -733,7 -688,7 -16,4

   8.1. Követelések egyenlege -125,0 63,6 -165,2 -150,2 -376,7

   8.2. Tartozások, egyenlege 2 668,2 -1 200,8 -568,6 -538,5 360,4

   9. Derivatívák -28,1 387,2 -215,9 488,0 631,2

   9.1. Követelések egyenlege 1 021,2 1 242,9 1 501,3 1 154,5 4 919,8

   9.2. Tartozások egyenlege -1 049,3 -855,7 -1 717,2 -666,5 -4 288,7

  10. Egyéb befektetések egyenlege 340,9 1 276,4 -803,3 -700,3 113,6

   10.1. Követelések 371,9 75,5 -478,7 -114,2 -145,5

   10.2. Tartozások -31,0 1 200,8 -324,6 -586,1 259,1

  IV.Tévedések és kihagyások egyenlege -612,4 -233,0 -467,7 -798,7 -2 111,8

  V. Teljes fizetési mérleg egyenlege (I+II+III+IV) 2 910,2 956,0 -1 147,3 299,0 3 017,9

  VI. A nemzetközi tartalékok változása -2 910,2 -956,0 1 147,3 -299,0 -3 017,9
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A  keynesi  elmélet  feltételezése  szerint  a  kormányzati  áruvásárlások,  valamint  az  export  exogén 

tételek,  előbbieket  a  kormányzati  döntések,  utóbbit  a  külföldi  jövedelemtulajdonosok  kiadási 

döntései, valamint a külföldi makrojövedelem határozzák meg. 

A fogyasztást a modell a makrojövedelem lineáris, növekvő függvényeként kezeli: 

̂  

ahol  ̂ a fogyasztási határhajlandóság,   pedig az autonóm fogyasztás nagysága. Az  importkiadások 

szintén a jövedelem növekvő, lineáris függvényeként jelennek meg: 

 

ahol   a jövedelemtől független (autonóm) import nagysága,   pedig az import határhajlandósága. 

A modell feltételezi, hogy a belföldi árak rögzítettek, az Y tehát reáljövedelmet mutat. 

A fenti egyenleteket az alapegyenletbe behelyettesítve kapjuk, hogy: 

̂  

amiből 

1 ̂  

majd pedig 

1
̂

 

Az összefüggést a változásokra felírva kapjuk, hogy 

∆
1
̂

∆ ∆ ∆ ∆ ∆  

Az egyenletből megkaphatók az ismert multiplikátorok. Ezek azt mutatják meg, hogyan hat az egyes 

kiadási tételek változása a gazdaság makrojövedelmére. 

Számunkra  most  a  folyó  fizetési  mérleghez  kapcsolódó  multiplikátorok  a  fontosak,  amelyek  azt 

mutatják meg, hogyan  változik  az  egyes  kiadási  tételek  változása hatására  a  folyó  fizetési mérleg. 

Ehhez  ismét  az  előző  egyenletekből  indulunk  ki,  de  azokból  a  folyó  fizetési  mérleget  és  annak 

változását kell kifejeznünk. A korábban már látott egyenlet átrendezéséből adódik, hogy 

̂ 0 

ebből 

̂ 0 

Szorozzuk meg az egyenletet az  ̂⁄  formulával! Ekkor a következőt kapjuk: 

̂
0 
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Ebből pedig 

̂
 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a modellben az export és az  import különbségeként  írható fel. Így 

tehát: 

 

Az utóbbi két egyenletet felhasználva: 

̂
 

Ez az egyenlet átírható változásokra is, amiből a következőt kapjuk: 

∆ ∆ ∆
̂

∆ ∆ ∆ ∆ ∆  

Ennek  segítségével meghatározható  az  egyes  kiadási  tételek  változásának  hatása  a  folyó  fizetési 

mérlegre. Ha például 50 milliárd forinttal növekszik a kormányzati áruvásárlások nagysága, miközben 

a megtakarítási  határhajlandóság  nagysága  0,15,  az  import  határhajlandóság  nagysága  pedig  0,1, 

akkor a folyó fizetési mérleg változása a következő egyenlettel írható fel: 

∆
0,1

0,15 0,1
∙ 50 0,4 ∙ 50 20 

Eszerint  a  kormányzati  áruvásárlás  50  egységnyi  növekedése  20  egységgel  rontja  a  folyó  fizetési 

mérleg egyenlegét. Hogy is adódott ez az eredmény? 

A  kormányzati  áruvásárlások  jövedelemre  vonatkozó multiplikátorának  értéke  a  példában 
̂

.  Ez 

most 4. Ez azt jelenti, hogy ha a kormányzati áruvásárlás nagysága 1 egységgel növekszik, akkor ez 4 

egységgel növeli a GDP‐t. A példában az 50 egységnyi növekmény a G értékében tehát 200 egységgel 

emeli a GDP nagyságát. A folyó fizetési mérlegre ez a változás az import módosulásán keresztül lesz 

hatással. Az import határhajlandóság értéke 0,1, vagyis ha a GDP 1 egységgel növekszik, akkor ez 0,1 

egységgel növeli az importot, ami ennyivel rontja a fizetési mérleg egyenlegét. A 200 egységnyi GDP 

növekmény hatására tehát 200*0,1=20 egységgel fog romlani a folyó fizetési mérleg egyenlege. 

Az export hatása is kimutatható a folyó fizetési mérlegre, mégpedig: 

∆ ∆ 1
̂

 

Ezt rendezve 

∆
̂

̂
∙ ∆  

Mivel a multiplikátor értékét megadó hányados értéke egynél kisebb, ezért a  folyó  fizetési mérleg 

javulása  az  export  növekedésénél  kisebb  mértékű  lesz.  Ez  azzal  magyarázható,  hogy  az  export‐
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növekedésből  származó  GDP‐növekmény  az  import  növekedésével  jár,  ami  pedig  rontja  a  folyó 

fizetési mérleget. 

2.3. Önellenőrző	kérdések	
1. Mi a nemzetközi fizetési mérleg? Milyen részei vannak? 

2. Hogy kapcsolódik össze a nemzetközi fizetési mérleg és a devizatartalékok? 

3. Mondjon példákat belföldi és külföldi szereplők közötti tranzakciókra! A fizetési mérleg mely 

részébe kerülnek ezek bele? 

4. Írja fel a nyitott gazdaság alapegyenletét! Vizsgálja meg, hogyan alakul át a zárt gazdaságnál 

használt multiplikátor az import‐határhajlandóság bevezetése miatt! 

5. Hogyan függ a folyó fizetési mérleg egyenlege a gazdaság jövedelmétől? 

6. Igaz‐e, hogy egységnyi exportnövekmény egységnyivel javítja a folyó fizetési mérleget? Válaszát 

indokolja! 
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3. A	fizetési	mérleg	rugalmassági,	abszorpciós	és	monetáris	
megközelítése	

Az  előző  fejezetekben  összefoglaltuk  a  fizetési mérleggel  és  a  devizaárfolyamokkal  kapcsolatos  fő 

tudnivalókat.  Ez  a  rész  a  devizaárfolyamok  és  a  fizetési mérleg  közötti  kapcsolatok  bemutatására 

hivatott.  Három  modellt  tekintünk  át:  a  fizetési  mérleg  rugalmassági,  abszorpciós  és  monetáris 

modelljét. A rugalmassági és az abszorpciós modell is arra keresi a választ, hogy a leértékelés képes‐e 

csökkenteni  a  folyó  fizetési mérleg  hiányát.  A  kérdésre  adott  válasz  nagyon  fontos,  hiszen  ha  az 

árfolyam változása nem módosítja a folyó mérleg hiányát, akkor a gazdaságpolitikai döntéshozóknak 

más eszközökhöz kell nyúlniuk a külső egyensúlytalanságok kezelése céljából. 

A fejezetben az árfolyamot direkt árfolyamjegyzésként értelmezzük, ami azt adja meg, hogy a külföldi 

deviza egy egységéért mennyit kell adnunk a hazai devizából. A HUF/EUR árfolyam  ilyen árfolyam a 

magyar  gazdasági  szereplők  szempontjából.  Az  1  EUR  =  1,5000  USD  árfolyam  az  USA  szereplői 

szempontjából  lesz ugyanígy direkt árfolyam, míg az eurózóna szempontjából ennek reciproka, az 1 

USD = 0,6667 EUR lenne direkt árfolyam. 

3.1. A	fizetési	mérleg	rugalmassági	megközelítése	
A fizetési mérleg rugalmassági megközelítése arra keres választ, hogy mi történik a fizetési mérleggel 

a  deviza  leértékelésekor.  A  terület  első  vizsgálatait  Marshall  (1923)  és  Lerner  (1944)  munkái 

jelentették,  majd  Robinson  (1937)  és  Machlup  (1955)  elemzései  járultak  hozzá  ismereteink 

fejlődéséhez.  

A modell számos egyszerűsítő  feltevéssel él. Végig a keresleti oldalra koncentrál,  így azt  feltételezi, 

hogy a belföldi exportjavak és a külföldi exportjavak  tökéletes  rugalmasak, vagyis ezek esetében a 

kereslet növekedése nincs hatással az árakra. Ezek a feltevések azt eredményezik, hogy a modellben 

a hazai és a külföldi árak  is rögzítettek  lesznek,  így a relatív árakat csak a nominális árfolyam tudja 

változtatni. 

A folyó fizetési mérleg egyenlege hazai valutában kifejezve: 

∙ ∙ ∗ ∙  

A  képletben  P  a hazai, P*  a  külföldi  árszintet  jelöli. XV  a belföldi  export  volumene,  IMV  az  import 

volumene, S pedig a devizaárfolyamot  jelöli. A hazai és a külföldi árszintet egységnyinek vesszük, a 

hazai  export  értékét  pedig  ezután  X‐szel,  az  import  értékét  IM‐mel  jelöljük.  Ezekkel  az 

egyszerűsítésekkel az előző egyenlet a következő alakot ölti: 

∙  

Ha ezt átírjuk változásokra, akkor a következőt kapjuk: 

∆ ∆ ∙ ∆ ∆ ∙  

Osszuk el ezt az alakot az árfolyam változásával: 

∆
∆

∆
∆

∙
∆
∆
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Legyen  ,  ami  az  export  százalékos  változását  mutatja  az  árfolyam  egy  százalékos  változása 

hatására: 

ΔX X⁄

ΔS S⁄
 

Ebből 

ΔX
∙ ΔS ∙ X

 

Az  importkereslet  árrugalmasságát   jelöli,  értéke pedig  azt mutatja megy, hogy  egy  százalékos 

árfolyamváltozás hány százalékkal módosítja az importkeresletet. 

ΔIM IM⁄

ΔS S⁄
 

Ebből pedig 

ΔIM
∙ ΔS ∙ IM

 

A fentiek összevonásából adódik, hogy  

∆
∆

∙ X
∙  

Az egyenletet M‐mel leosztva kapjuk, hogy 

∆
∆

∙
1 ∙ X

∙
1 

Feltéve,  hogy  a  kiinduló  helyzetben  a  folyó  fizetési  mérleg  egyensúlyban  van,  teljesül,  hogy 

∙⁄ 1. Ezt behelyettesítve: 

∆
∆

∙
1

1 

Majd az egyenletet átrendezve: 

∆
∆

1  

A  kapott  egyenletet Marshall‐Lerner  feltétel  néven  ismerjük.  Az  összefüggés  szerint  a  leértékelés 

akkor javítja a folyó fizetési mérleg egyenlegét, ha a zárójelben lévő kifejezés előjele pozitív. ez pedig 

akkor  teljesül,  ha  1.  Ha  a  két  rugalmassági mutató  összege  egynél  kisebb,  akkor  a 

leértékelés hatására a fizetési mérleg romlani fog. 

Nézzünk erre egy példát! A kiinduló helyzet legyen az alábbi: 
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6. táblázat: Kiinduló adatok a rugalmassági megközelítéshez 

 

Ebben a helyzetben  tehát az árfolyam 1 EUR = 1,5 USD. E mellett az árfolyam mellett az eurózóna 

2.000 egységnyi exportot produkál és 750 egységnyi importot hajt végre. Az export és az import árak, 

valamint az árfolyam figyelembe vételével az eurózóna folyó fizetési mérlege egyensúlyban lesz. 

Értékelődjön  le  ezután  az  euró  a  dollárral  szemben!  Az  új  árfolyam  legyen  1  EUR  =  1,4000 USD. 

Nézzük  meg  először  azt  a  helyzetet,  amikor  az  export  és  az  import  árfolyamra  vonatkozó 

rugalmasságának összege egynél kisebb! Egy ilyen helyzetet mutat be az alábbi táblázat. 

7. táblázat: Változás a fizetési mérlegben, a rugalmasságok összege egynél kisebb 

 

Látható, hogy a leértékelődés ellenére a folyó fizetési mérleg egyenlege negatívba váltott. 

Vizsgáljunk meg most egy olyan helyzetet, amikor a rugalmassági együtthatók összege nagyobb  lesz 

mint egy! Ezt az alábbi táblázat szemlélteti: 

8. táblázat: Változás a fizetési mérlegben, a rugalmasságok összege egynél nagyobb 

 

Ebben  az  esetben  az  előzővel  azonos  mértékű  leértékelődés  hatására  a  folyó  fizetési  mérleg 

egyenlege javult. 

A  példa  tehát  azt mutatja  be,  hogy  általánosságban  nem  jelenthető  ki  az,  hogy  a  leértékelődés 

hatására feltétlenül javulni fog a folyó fizetési mérleg egyenlege. Minden attól függ, hogy az export és 

az import mennyire érzékenyen reagál a devizaárfolyam változásaira. 

A Marshall‐Lerner feltétel meg is fordítható: a felértékelődés hatására nem feltétlenül fog romlani a 

folyó fizetési mérleg egyenlege! 

Induló árfolyam 1,5000 USD/EUR 0,66670 EUR/USD

Mennyiség Ár Érték euróban Érték dollárban

Eurózóna exportja 2000 1,00 EUR 2 000,00 EUR 3 000,00 USD

Eurózóna importja 750 4,00 USD 2 000,00 EUR 3 000,00 USD

0,00 EUR 0,00 USDFizetési mérleg egyenlege:

Új árfolyam 1,4000 USD/EUR 0,71430 EUR/USD

Mennyiség Ár Érték euróban Érték dollárban

Eurózóna exportja 2050 1,00 EUR 2 050,00 EUR 2 870,00 USD

Eurózóna importja 735 4,00 USD 2 100,00 EUR 2 940,00 USD

‐50,00 EUR ‐70,00 USD

Rugalmasságok export: 0,3502 import 0,2801

export + import rugalmasság 0,6303

Fizetési mérleg egyenlege:

Új árfolyam 1,4000 USD/EUR 0,71430 EUR/USD

Mennyiség Ár Érték euróban Érték dollárban

Eurózóna exportja 2100 1,00 EUR 2 100,00 EUR 2 940,00 USD

Eurózóna importja 700 4,00 USD 2 000,00 EUR 2 800,00 USD

100,00 EUR 140,00 USD

Rugalmasságok export: 0,7003 import 0,9338

export + import rugalmasság 1,6341

Fizetési mérleg egyenlege:
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A  feltétel  érvényességével  sok  empirikus  kutatás  foglalkozott,  amelyek  eltérő  eredményekre 

vezettek. Abban  azonban  konszenzus mutatkozik,  hogy  az  export  és  az  import  esetében  egyaránt 

nagyobb  a  devizaárfolyamra  vonatkozó  rugalmasság  nagysága  hosszú  távon, mint  rövid  távon. Az 

ebből adódó feltételezést, miszerint a Marshall‐Lerner feltétel rövid távon nem teljesül, hosszú távon 

viszont már igen, J‐görbe hatásnak is szokás említeni és az alábbi ábrán szemléltethető: 

15. ábra: A J‐görbe hatás 

 

 

3.2. 	A	fizetési	mérleg	abszorpciós	megközelítése	
A rugalmassági megközelítés egyik legfontosabb problémája az, hogy a modell feltevésében minden 

körülményt  (így például  a hazai  és  a  külföldi  árszinteket  is)  változatlannak  tekint. Az  export  és  az 

import  változása  értelemszerűen  befolyásolja  a  hazai  makrojövedelem  nagyságát,  ennek 

következtében pedig a  jövedelmi hatást  részletesebben kellene vizsgálni. Szükségessé válik  tehát a 

hazai jövedelem és a hazai abszorpció megkülönböztetése. 

Az  alapegyenlet most  is  a  következő  alakot  ölti:  . Az  abszorpciót  pedig  a 

következő módon definiáljuk:  . Ezek  felhasználásával a CA egyenletet újra  fel  tudjuk 

írni, amely pedig a következő alakot veszi fel: 

 

Az egyenlet tehát azt mondja ki, hogy a folyó fizetési mérleg egyenlege a hazai jövedelem és a hazai 

abszorpció  különbsége.  A  folyó  többlet  esetén  tehát  a  hazai  kibocsátás  meghaladja  a  hazai 

költekezéseket,  míg  deficit  esetén  a  hazai  költekezések  meghaladják  a  hazai  jövedelemtermelés 

nagyságát. Az egyenletet változásokra átírva: 

∆ ∆ ∆  

Eszerint a  leértékelés hatására attól  függően  fog változni a  folyó  fizetési mérleg egyenlege, hogy a 

leértékelés milyen hatással lesz a makrojövedelemre, illetve a hazai költekezések nagyságára. 

CA többlet

CA deficit
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Az  abszorpció  két  részre  osztható:  a  jövedelem  növekedése  az  abszorpciós  határhajlandóság  ( ) 

miatt is emelkedik, másrészt van egy közvetlen hatás, ami a leértékelődés hatására következik be. Ez 

utóbbit  jelöljük  ‐vel,  ahol  az  alsó  index  a  leértékelődés  (devaluation)  szóra  utal.  Az  abszorpció 

teljes változása ezek alapján a következő módon írható fel: 

∆ ∙ ∆ ∆  

Ezt az előző egyenletbe visszahelyettesítve adódik, hogy 

∆ ∆ ∙ ∆ ∆  

amiből pedig 

∆ 1 ∙ ∆ ∆  

Az  egyenlet  szerint  tehát  a  leértékelődés  hatásának  elemzésekor  három  tényezőt  kell  vizsgálni. A 

leértékelődés  akkor  befolyásolhatja  a  folyó  mérleg  egyenlegét,  ha  hatására  megváltozik  az 

abszorpciós határhajlandóság, a  jövedelem vagy pedig az közvetlen abszorpció nagysága. A  fizetési 

mérleg akkor javul, ha teljesül a következő feltétel: 

1 ∙ ∆ ∆  

Vagyis  a  jövedelem  növekedéséből  az  abszorpcióra  el  nem  költött  résznek  meg  kell  haladnia  a 

közvetlen abszorpció növekményét. A feltételt a teljes foglalkoztatottság alatti gazdaságra vizsgáljuk 

meg  (ami nem  túl nagy megszorítás, ha a valós viszonyokhoz kicsit  is közelítő állapotot szeretnénk 

elemezni). 

A leértékelés hatása a jövedelemre 

Ha  az  abszorpciós  határhajlandóság  értéke  egynél  kisebb,  akkor  a  jövedelem  növekedése  növelni 

fogja a jövedelem/abszorpció arányt, ennek hatására pedig javítani fogja a folyó fizetési mérleget. 

Ha a gazdaságban nincs teljes foglalkoztatottság, akkor a Marshall‐Lerner feltétel teljesülése esetén a 

leértékelődés hatására a nettó export növekedni fog, ami pedig növelni fogja a gazdaság jövedelmét 

a külkereskedelmi mulitplikátoron keresztül. Ugyanakkor ha a Marshall‐Lerner feltétel nem teljesül, 

az export vissza  fog esni, ami pedig a  jövedelem  csökkenését  fogja kiváltani.  Így nem egyértelmű, 

hogy a foglalkoztatási hatás a jövedelem emelkedését, vagy csökkenését fogja eredményezni. 

A  terms  of  trade  szintén  hatással  lesz  a  jövedelemre.  Terms  of  trade  alatt  az  exportárak  és  az 

importárak változásának hányadosát értjük. Ez a következő módon írható fel: 

á
á ∗ ∙

 

ahol P a belföldi árindex, P* a külföldi árindex, S pedig a devizaárfolyam nagysága  (a  fejezet elején 

már említett,  indirekt  jegyzés formájában). A  leértékelődés hatására S nagysága emelkedik  (a hazai 

deviza  egy  egysége  kevesebb  külföldi devizát  ér),  ami  az  importot drágábbá  teszi hazai  valutában 

kifejezve, ez pedig nem jár együtt az exportárak emelkedésével, vagyis a terms of trade romlik. Ez a 

romlás azt jelenti, hogy csökken a reáljövedelem, hiszen adott mennyiségű import fedezéséhez több 

exportra van szükség. 
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A leértékelés hatása a közvetlen abszorpcióra 

A  továbbiakban  feltételezzük, hogy a  leértékelődés nem  jár hatással a  jövedelemre. Ekkor azt  kell 

vizsgálni,  hogy  a  közvetlen  abszorpció  hogyan  változik.  Ha  a  leértékelés  csökkenti  a  közvetlen 

abszorpciót,  akkor  a  folyó  mérleg  egyenlege  javul.  Ellenkező  esetben  romlik  a  fizetési  mérleg 

egyenlege. A leértékel(őd)és több módon tud hatni a közvetlen abszorpcióra. Szokás vizsgálni a reál‐

egyenleg hatást, a jövedelem‐újraelosztási hatást, a pénzillúzió hatást, a várakozási hatást, valamint a 

Laursen‐Metzler hatást. Ezek közül most csak az elsőt tekintjük át. 

Az  egyszerű  pénzkeresleti  függvény  formulája  szerint  a  pénz  iránti  kereslet  reál  pénz‐egyenlegre 

vonatkozik.  Ha  az  árak másfélszeresére  növekszenek,  a  gazdasági  szereplők  pénztartási  igénye  is 

másfélszeresére növekszik. Ez felírható a következő módon: 

M P⁄ k 

ahol k egy konstans, az aggregált árindexet pedig a következő módon határozzuk meg: 

P α ∙ P 1 α ∙ S ∙ P∗ 

ahol  jelöli  a belföldi  termékekre  fordított  kiadásokat, P  a belföldi  termékek  árszintje, P* pedig  a 

külföldről  importált  termékek  árszintje,  S  pedig  a  devizaárfolyam  (most  is  a  külföldi  deviza  egy 

egységének ára hazai devizában kifejezve). 

Ha például a belföldi termékek árszintje 1.000 Ft, a külföldi pedig 8 euró, továbbá a belföldi szereplők 

pénzállományuk  75%‐át  költik  belföldi  javakra,  akkor  262  HUF/EUR  induló  árfolyam  esetén  az 

aggregált belföldi árszint nagysága: 

P 0,75 ∙ 1000HUF 1 0,75 ∙ 262
HUF
EUR

∙ 8EUR 1274	HUF 

Ha az árfolyam ezután 280 HUF/EUR értékre gyengül, akkor az új árszint: 

P 0,75 ∙ 1000HUF 1 0,75 ∙ 280
HUF
EUR

∙ 8EUR 1310	HUF 

Az  árfolyam  6,87%‐os  leértékelődésének  hatására  tehát  2,83%‐kal  emelkedett  meg  az  aggregált 

belföldi árszint. 

Változatlan  pénzmennyiség  esetén,  ha  a  gazdasági  szereplők  egy  adott  reál  pénz‐egyenleget 

szeretnének tartani, akkor a leértékelődésnek az aggregált árszintet növelő hatására adott válaszként 

a  szereplők  csökkentik a közvetlen abszorpciójukat. A  szereplők kötvényeladásokkal próbálják meg 

növelni pénzegyenlegüket, ami a kötvények árát csökkenteni fogja és emeli a belföldi kamatszintet. A 

kamatok  emelkedése  pedig  csökkenti  a  beruházásokat  és  a  fogyasztást,  ezen  keresztül  pedig  a 

közvetlen abszorpciót. 

3.3. A	fizetési	mérleg	monetáris	megközelítése	
A fizetési mérleg monetáris megközelítése szerint a fizetési mérleg alapvetően monetáris jelenség. Az 

elmélet követői szerint a fizetési mérleg pénzáramlásokból alakul ki, ezek a pénzáramlások pedig csak 

a  pénzkereslet  és  a  pénz‐kínálat  egyensúlytalanságával  magyarázhatók.  A  modellnek  számos 
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változata  van,  de  a  fő  üzenete  mindegyiknek  azonos:  a  fizetési  mérleg  egyensúlytalanságai  a 

pénzpiaci egyensúlytalanságokra vezethetők vissza. 

A  modell  három  fő  elemre  épít:  stabil  pénzkeresleti  függvényre,  a  függőleges  makrokínálatra, 

valamint a vásárlóerő‐paritás érvényességére. 

A pénzkeresleti függvényre a monetaristák a mennyiségi pénzelmélet alapján a következő függvényt 

alkalmazzák: 

∙ ∙  

az egyenletben   a  reál‐pénzkeresletet, P a belföldi árszint, y pedig a belföldi  reáljövedelem. A k 

paraméter  azt mutatja meg,  hogy  a  gazdasági  szereplők  a  jövedelem  hányadrészét  szándékozzák 

pénzben  tartani. A  pénzkeresleti  függvény  tehát  a  belföldi  árszint  növekvő  függvénye,  ha  az  árak 

emelkednek,  a  szereplők  nagyobb  pénzkészletet  szándékoznak  tartani.  A  pénzkereslet  a 

reáljövedelemmel  is  azonos  irányban  változik.  A  függvényből  a  hagyományos  aggregált  keresleti 

görbe alakul ki (aggregate demand = AD): 

16. ábra: A hagyományos makrokeresleti (AD) görbe 

 

Az  ábrán  az  látható,  hogy  változna  a  makrokeresleti  függvény,  ha  a  gazdaságban  növekszik  a 

nominális pénzkínálat nagysága. 

A  függőleges  makrokínálati  függvény  (aggregate  supply  =  AS)  azt  feltételezi,  hogy  a  munkapiac 

rugalmas és a gazdaság mindig a teljes foglalkoztatottság állapotában van, s mindig az ehhez tartozó 

kibocsátást  termeli meg. A munkapiac  rugalmassága  a bérekben  jelenik meg:  a bérek  rugalmasan 

változnak  ahhoz,  hogy  a  munkapiac  mindig  egyensúlyba  kerüljön.  A  makrokínálat  ilyenkor  is 

változhat,  például  a  termelés  hatékonyságának  növekedése,  vagy  a  tőkeállomány  növekedése 

hatására. Ilyenkor az AS1 helyzet helyett az AS2 alakul ki. 
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17. ábra: A függőleges makrokínálati (AS) függvény 

 

A  modell  harmadik  feltétele  a  vásárlóerő‐paritás  (purchasing  power  parity,  PPP)  érvényesülése. 

Részleteiben ezt a későbbiekben még vizsgáljuk, most annyit elég mondani róla, hogy a PPP‐elmélet 

szerint az árfolyam úgy igazodik, hogy teljesüljön az alábbi feltétel: 

∗ 

vagyis másként:  ∙ ∗ 

ahol S az árfolyam  ismét a megszokott  indirekt formában (pl. HUF/EUR), P a belföldi árszint belföldi 

devizában, P* pedig a külföldi árszint külföldi devizában kifejezve. Az elméletet az alábbi ábra mutatja 

be legegyszerűbben: 

18. ábra: A vásárlóerő‐paritás (PPP) egyenese 

 

Az  összefüggés  szerint  a  belföldi  árszint  1%‐os  emelkedése  esetén  a  devizaárfolyam  1%‐kal  fog 

leértékelődni, hiszen csak ekkor  fog a változás után  is  teljesülni a PPP‐feltétel. A PPP‐egyenes alatt 

y

P 
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vagy  felett  a  deviza  árfolyama  ezen  összefüggés  szerint  vagy  alulértékelt,  vagy  felülértékelt.  Ha 

például  a  PPP  egyenes  alatt  vagyunk,  akkor  adott  árszínvonalhoz  az  aktuálisnál  erősebb  árfolyam 

tudná  a  PPP‐feltételt  biztosítani.  A  tényleges  árfolyam  tehát  gyengébb  annál,  mint  amit  az 

összefüggés megkívánna, így a deviza alulértékelt. 

A monetáris modell szerint a belföldi pénzkínálat   két részből áll, a belföldi kötvény‐állományból 

 , továbbá a devizatartalékokból  : 

 

A pénz ebben a modellben két módon kerülhet  forgalomba: a  jegybank nyíltpiaci műveletei  során 

(open market operation, OMO),  illetve  jegybank devizapiaci műveletei (foreign exchange operation, 

FXO).  A  nyíltpiaci műveletek  során  a  jegybank  a magánszereplőktől  vásárol  kötvényeket,  amivel 

növeli  a  jegybank  tartozásait,  ugyanakkor  növekszik  a  pénzmennyiség  is. A  devizapiaci műveletek 

során pedig külföldi devizát vásárol (pénzt, vagy pedig külföldi államkötvényeket) magánszereplőktől, 

vagy más központi bankoktól. Ez a művelet szintén növeli a központi bank kötelezettségeit, de növeli 

az eszközeit is. A pénzkínálat változása ezek alapján a következő formában írható fel: 

∆ ∆ ∆  

Az egyenletben  tehát ∆  jelöli a nyíltpiaci műveleteket  (OMO), ∆  pedig a devizapiaci műveleteket 

(FXO). A pénzkínálat és a tartalékok közötti kapcsolatot az alábbi ábra mutatja: 

19. ábra: A pénzkínálati függvény 

 

Az  ábrán  a  D1  pontban  a  teljes  pénzmennyiség  belföldi  komponensekből  áll,  a  devizatartalékok 

nagysága  ekkor  nulla.  Az  A  pontban  az  M1  pénzmennyiség  már  két  részből  áll,  D1  a  belföldi 

komponens  és  R1  a  devizatartalékokból  adódó  rész.  (Az  egyenes  meredeksége  +1,  hiszen  ha  a 

devizatartalékok  –  belföldi  pénznemben  kifejezve  –  egy  egységgel  növekednek,  akkor  ez  a 

pénzkínálatot  is  egy  egységgel  növeli meg.)  Ha  az  A  pontból  kiindulva  a  jegybank  tovább  növeli 

tartalékait  az  R2  szintre,  akkor  a  B  pontba  jutunk,  ami  M2  pénzmennyiséget  eredményez. 
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Ugyanekkora pénzmennyiséghez, de a C pontba  juthatunk akkor  is, ha az A helyzetből kiindulva a 

jegybank D2‐D1 nagyságú kötvényvásárlást hajt végre. 

A fizetési mérleg monetarista elmélete szerint a fizetési mérleg deficitje a pénzkeresletet meghaladó 

pénzkínálat, míg a fizetési mérleg többlet a pénzpiaci túlkereslet következtében alakul ki. Az elmélet 

szerint a fizetési mérleg alakulása tehát a pénzpiaci folyamatok következménye. A fizetési mérlegben 

ezért a pénzáramlásokat kezelik autonóm tételekként, míg a  termékek és szolgáltatások vásárlását, 

valamint a beruházásokat alkalmazkodó (accomodating) tételekként. Ez pedig pontosan fordítottja a 

Keynes‐féle megközelítésnek, amelyben a folyó fizetési mérleg tételei számítanak az autonóm, míg a 

tőkemérleg tételei és a tartalékok változása az alkalmazkodó tételeknek. Ezt szokás úgy  is mondani, 

hogy a keynesi nézet egy „top‐down” nézet, míg a monetarista egy „bottom‐up” nézet. 

A monetaristák által alkalmazott alapegyenlet a következő: 

∆ 0 

amiből pedig 

∆  

ahol BP a fizetési mérleg, CA a folyó fizetési mérleg, K a tőkemérleg, ∆  pedig a tartalékok változása. 

Ha a tartalékok változása pozitív, akkor a folyó mérleg és a tőkemérleg együttesen deficitet kell, hogy 

mutasson. 

A modell  a makrokeresleti  és  a makrokínálati  függvény metszéspontjában  kerül  egyensúlyba  P1 

árszinten és  y1  kibocsátási  szinten.  Ekkor  a PPP‐feltétel  is  teljesül,  a P1  árszínvonal megfelel  a P* 

árszínvonal S árfolyamon átszámított értékének. Végül pedig a pénzpiac is egyensúlyban van, az M1 

pénzkínálat  (amely  D1  belföldi  komponensből  és  R1  devizatartalékból  áll)  megegyezik  a 

pénzkereslettel. A pénzpiaci egyensúlyból tehát következik a fizetési mérleg egyensúlya is. 
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20. ábra: A fizetési mérleg monetáris megközelítésének grafikus ábrázolása 

 

A leértékelés hatása a monetarista modellben 

A  monetarista  nézet  szerint  a  leértékelésnek  csak  a  pénzpiacon  keresztül  lehet  hatása.  A 

leértékelődés hatására az S1 árfolyam S2‐re változik, amivel a belföldi javak versenyképesebbé válnak 

a PPP‐hez  képest. Mivel a belföldi  javak  versenyképesebbek  lettek, növekszik a  kereslet a belföldi 

devizára,  ami  a  pénzkeresleti  függvény MD1‐ből MD2‐be  történő  eltolódásában  jelenik meg.  Ez  azt 

jelenti,  hogy  az MD2 meghaladja  az M1  pénzkínálatot.  A  versenyképességi  előny miatt  a  fizetési 

mérlegben  többlet alakul ki, mivel a belföldi  szereplők kevesebb külföldi  terméket és  szolgáltatást 

fognak vásárolni, míg a külföldiek több belföldi terméket és szolgáltatást akarnak. A hatóságoknak a 

felértékelődés megakadályozása  érdekében  devizát  kell  vásárolniuk,  ezt  pedig  a  hazai monetáris 

bázis növelésével  tudják megtenni. A  tartalékok növekedése a belföldi pénzkínálat növekedéséhez 

vezet,  ami  pedig  növeli  a  belföldi  aggregált  keresletet  a  hazai  termelésű  termékek  iránt.  A 

makrokeresleti függvény AD1‐ből AD2‐be tolódik el, aminek hatására az árszint emelkedni kezd, amíg 

el nem éri a P2 árszinten, amelyen újra helyreáll a PPP. 

Mihelyst az árszint elérte a P2 szintet és a pénzkínálat az M2 értéket, a reál‐pénzmennyiségek újból 

egyensúlyba  kerültek,  hiszen  ⁄ ⁄ ,  ezzel  pedig  a  leértékelődésből  adódó 

versenyképességi előny megszűnt. A fizetési mérleg újra egyensúlyba kerül. Hosszú távon tehát egy 

adott mértékű leértékelés hatása az árszínvonal ugyanilyen mértékű emelkedése lesz. 

A monetarista elmélet szerint átmeneti hatás csak akkor alakulhat ki a leértékelésből, ha a hatóságok 

nem növelik azonnal nyíltpiaci műveletekkel a monetáris bázis nagyságát. Ha azonban a hatóságok 
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azonnal  megemelik  a  pénzkínálat  szintjét  M2‐re,  akkor  azonnal  növekedés  figyelhető  meg  a 

makrokeresletben és az árszínvonalban. Ez pedig teljesen eltüntetné a leértékelés versenyképesség‐

növelő hatását. 

21. ábra: Az árfolyamváltozás hatása a monetáris modellben 

 

A monetáris modell fontos következtetése tehát az, hogy az árfolyam változása nem képes tartósan 

befolyásolni a fizetési mérleget. 

Ahogy már  láttuk, a pénz kereslete belföldön a monetáris modellben a következő egyenlet  szerint 

alakul: 

∙ ∙  

Ugyanezt  az  összefüggést  felírhatjuk  a  külföldre  is,  ahol  a  *‐gal  jelölt  változók  a  korábban már 

látottakkal azonosak, csak a külföldi országra vonatkoznak: 

∗ ∗ ∙ ∗ ∙ ∗ 

A PPP összefüggés akkor  teljesül, ha  ∗⁄ . Az egyensúlyban  továbbá  igaznak kell  lennie, hogy 

, illetve  ∗ ∗ . Ezek után felírható a relatív pénzkínálati függvény a következő alakban: 

∗

∙ ∙
∗ ∙ ∗ ∙ ∗ 
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Láttuk, hogy  ∗⁄ , ezt felhasználva adódik, hogy 

∗

∙ ∙
∗ ∙ ∗  

Az egyenletet S‐re megoldva végül azt kapjuk, hogy: 

∗

∙
∗ ∙ ∗ 

Az  összefüggés  szerint  ha  a  belföldi  relatív  pénzmennyiség  növekszik  (az  ∗⁄  hányados 

emelkedik), akkor ez a hazai valuta leértékelődését fogja eredményezni, ami S növekedésében jelenik 

meg  A  belföldi  jövedelem  relatív  növekedése  esetén  pedig  a  valuta  felértékelődik,  ami  S 

csökkenéséhez vezet. 

Pénzkínálat növekedésének hatása rögzített árfolyamrendszerben 

Rögzített  árfolyamrendszerben  a  monetáris  hatóságnak  a  devizapiacon  folyamatosan  be  kell 

avatkoznia,  hogy megakadályozza  a  túlkereslet,  vagy  a  túlkínálat  kialakulását.  Amikor  a  hatóság 

belföldi  devizát  ad  el,  ezzel  növeli  a  devizatartalékokat.  Ha  hazai  devizát  vásárol,  akkor  pedig 

csökkennek a tartalékok. Nézzük meg, milyen hatása van egy expanzív nyíltpiaci műveletnek, amely 

során  a  jegybank  állampapírok  vásárlásával  növeli  a  pénzkínálatot!  A  folyamatokat  a  22.  ábra 

szemlélteti. 

A  kötvényvásárlás MS1‐ről MS2‐re  növeli  a  belföldi  pénzkínálatot  (1.  számú  nyíl  az  ábrán),  aminek 

belföldi komponense D1‐ről D2‐re emelkedik. Az azonnali hatás az  lesz, hogy a belföldi pénzpiacon 

túlkínálat alakul ki. A  reál‐egyenleg helyreállítására a  szereplők növelik a  termékek  iránti aggregált 

keresletet, aminek hatására a makrokeresleti függvény AD1‐ből AD2‐be tolódik el  (2. számú nyíl). Ez 

emeli a belföldi árszintet, ami  így P1‐ről P2‐re növekszik (3. számú nyíl). A P2 árszinten a rögzített, S1 

árfolyamon a gazdaság versenyképességi hátrányba kerül a PPP szerint és a PPP görbétől balra  fog 

elhelyezkedni.  Emiatt  a  fizetési  mérleg  deficitbe  fordul.  A  leértékelődés  megakadályozására  a 

hatóságoknak  interveniálniuk  kell:  saját  devizájukat  vásárolják,  aminek  hatására  csökkennek  a 

devizatartalékok (4. számú nyíl). A belföldi pénzmennyiség csökkenésén keresztül (5. nyíl) a pénzpiaci 

túlkínálat mérséklődik, ezzel együtt pedig a makrokereslet az AD2‐ből elkezd visszatolódni az AD1‐be. 

A  pénzpiaci  túlkínálat  növelése  az  árszínvonalat  lefelé  nyomja,  ami  aztán  visszatér  a  kiinduló,  P1 

szintre (6. számú nyíl), így újra a PPP egyenesen lesz a gazdaság. 

Hosszú távon tehát az árszínvonal, a kibocsátás, a pénzmennyiség mind visszatér a kiinduló szintre. A 

fix  árfolyamrendszerben  a  devizapiaci  intervenciós  kényszer  miatt  a  pénzkínálat  belföldi 

komponensének növekedése a tartalékok ugyanekkora csökkenését fogja eredményezni. Az elmélet 

szerint  tehát  a pénzmennyiség növekedéséből  fakadó  fizetési mérleg deficit  átmeneti  és önmagát 

korrigáló jelenség. 

Két esetben lehet mégis tartós a hatás. Az egyik az, amikor a hatóságok sterilizációs célú devizapiaci 

intervenciót hajtanak végre. Azonban ezeknek korlátot szab az ország devizatartalékainak nagysága. 

A másik eset pedig az, amikor a többlettel rendelkező országok hajlandók a deficitet produkáló ország 

devizáját megvásárolni  és  ebben  tartalékot  képezni.  Ez  a  folyamat  addig  tarthat,  amíg  a  külföldi 

jegybankok készek a deficites ország pénznemében  tartani devizatartalékaikat. Ebben az esetben a 
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deficites  ország  devizatartalékai  ugyan  nem  változnak,  de  a  külfölddel  szembeni  adósságok 

növekedni fognak. 

22. ábra: A pénzkínálat hatása rögzített árfolyamrendszerben (monetáris modell) 

 

Pénzkínálat növekedésének hatása lebegő árfolyamrendszerben 

Az  előző  gondolatsor  végigvezethető  akkor  is,  ha  az  adott  országban  lebegő  árfolyamrendszer 

működik. Ezt mutatja a 23. ábra.  Ilyenkor a  jegybanknak nincs beavatkozási  kötelezettsége,  így az 

árfolyam változhat. Mivel nincs változás a devizatartalékokban sem, ezért nem keletkezik sem fizetési 

mérleg  többlet,  sem  pedig  hiány. Mivel  a  tartalékok  nem  változnak,  ezért  a  folyó  fizetési mérleg 

hiányát ugyanekkora méretű nettó tőkebeáramlásnak kell finanszíroznia. 

Ha a jegybank nyíltpiaci műveletekkel növeli a pénzmennyiséget, akkor ezzel MS1‐ből MS2‐be mozdul 

el a pénzkínálati függvény (1. számú nyíl). Ezzel a pénzpiacon túlkínálat alakul ki, aminek hatására a 

makrokereslet AD1‐ből AD2‐be  tolódik  el  (2.  számú nyíl),  aminek hatására  a  kereslet nagysága  (y1) 

meghaladja a kínálatot (y2). A belföldi javak iránti többletkereslet külföldi termékek és szolgáltatások 

vásárlását eredményezi, ami pedig a deviza leértékelődését váltja ki. A túlkereslet hatására a belföldi 

árszint emelkedik (3. nyíl), ami pedig megnöveli a pénzkereslet nagyságát (4. nyíl), aminek hatására a 

pénzkeresleti  függvény  eltolódik. Az  árak  emelkedésével megnövekvő  pénzkereslet  következtében 

végül az AD2 makrokeresleti függvényen elérünk a P2 egyensúlyi árszínvonalhoz. 

Hosszú  távon  tehát egy 1%‐os pénzmennyiség‐növekmény 1%‐os  leértékelődéshez, valamint 1%‐os 

árszint‐emelkedéshez vezet. 
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23. ábra: A pénzkínálat növekedésének hatása lebegő árfolyamrendszerben (monetáris modell) 

 

A külföldi árak növekedésének hatása rögzített árfolyamrendszerben 

A  külföldi  árak növekedése  azt eredményezi, hogy  a PPP1 egyenes  a PPP2‐be mozdul el  (1.  számú 

nyíl). Ez azért alakul így, mert a kiinduló S1 árfolyam és a P1 belföldi árszint esetén a belföldi gazdaság 

most  versenyképesebb  lesz,  mint  ami  a  PPP‐hez  tartozik.  Ahhoz,  hogy  a  PPP  a  külföldi  árak 

növekedése után is érvényes maradjon, a belföldi árszínvonal emelkedése szükséges. 

A  külföldi  árak  növekedésének  kezdeti  hatása  az,  hogy  a  belföldi  áruk  a  P1  árszinten 

versenyképesebbé válnak a külföldi termékeknél. Ez a külföldi termékek fogyasztásának csökkenését 

eredményezi, ami pedig fizetési mérleg többletet okoz, ami növeli a keresletet a belföldi deviza iránt. 

Ez  a  pénzkereslet  Md1‐ből  MD2‐be  tolódásában  fog  jelentkezni  (2.  számú  nyíl).  A  felértékelődés 

megakadályozására  a  hatóságoknak  újonnan  teremtett  belföldi  pénzen  kell  külföldi  devizát 

vásárolniuk.  A  tartalékok  ezért  R1‐ről  R2‐re  emelkednek  (3.  számú  nyíl).  A  devizatartalékok 

növekedésének  hatására  a  belföldi  pénzmennyiség  M1‐ről  M2‐re  növekszik  (4.  számú  nyíl).  A 

megnövekedett  pénzkínálat,  valamint  az  alulértékelt  deviza  a  makrokeresleti  függvény  jobbra 

tolódását  eredményezi  (5.  számú  nyíl).  Ez  pedig  az  árszint  P2‐re  emelkedését  váltja,  amin  újra 

helyreáll a PPP (6. számú nyíl). 

Ez azt a  fontos következtetést alapozza meg, hogy ha egy ország devizájának árfolyamát egy másik 

devizához  rögzíti,  akkor egyúttal  elfogadja  azt  is, hogy  a belföldi  árszintet  a  külföld  árszintje  fogja 

meghatározni. Ezért  is hívják a rögzített árfolyamrendszert alkalmazó országok esetében „importált 

infláció”‐nak az inflációt. A árfolyamrögzítést választó országok feladják monetáris autonómiájukat. 
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24. ábra: A külföldi árak növekedésének hatása rögzített árfolyamrendszerben (monetáris modell) 

 

A külföldi árak növekedésének hatása lebegő árfolyamrendszerben 

A  külföldi  árak  emelkedése  lebegő  árfolyamrendszer  esetén  az  előbb,  a  fix  árfolyamrendszerek 

esetében  már  látottakkal  azonos  módon,  most  is  elfordítja  a  PPP‐egyenest  (1.  nyíl).  Lebegő 

árfolyamrendszer esetén a versenyképességi előnyt ellensúlyozza a deviza felértékelődése S1‐ről S2‐

re. Ezzel az árszínvonal belföldön nem fog változni, változatlanul P1 marad. 

Így  a  belföldi  árszintet,  aggregált  keresletet  és  kibocsátást  nem  fogja  érinteni  a  külföldi  árszint 

változása. 

A  lebegő  árfolyamok  támogatóinak  egyik  legfontosabb  érve  pontosan  ez  volt,  hiszen  a  lebegő 

árfolyamrendszer  alkalmazása  lehetővé  teszi  a  monetáris  hatóság  számára,  hogy  elkerülje  az 

importált  inflációt,  vagy  deflációt.  Továbbá  a  lebegő  árfolyamrendszer  lehetővé  teszi  önálló 

monetáris politika folytatását. 
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25. ábra: A külföldi árak növekedésének hatása lebegő árfolyamrendszerben (monetáris modell) 

 

3.4. 	Önellenőrző	kérdések	
1. Emlékeztetőül idézze fel, mit jelentenek a mikroökonómiai tanulmányaiban már megismert 

rugalmassági mutatók? Hogy értelmezzük például, ha egy termék keresletének árrugalmassága ‐

1,5? Mit jelent, ha egy termék keresletének jövedelemrugalmassága +0,6? Mi a jelentése annak, 

ha az A termék keresletének a B termék árára vonatkozó rugalmassága +2,3? 

2. A fejezetben látott rugalmassági megközelítésben 
⁄

⁄
. Mit jelentett ez a mutatószám? 

3. A rugalmassági modellben 
⁄

⁄
. Mi ennek a mutatónak a jelentése? Miért látunk itt 

negatív előjelet, az előző mutatónál pedig miért nem szerepelt ez? 

4. 
∆

∆
1 . Hogyan nevezzük ezt az egyenletet? Magyarázza meg, mi következik 

ebből az egyenletből! 

5. Mi a véleménye a Marshall‐Lerner feltétel teljesüléséről? Ön szerint érvényes‐e Magyarországra 

a Marshall‐Lerner feltétel rövid távon? 

6. Mi a fizetési mérleg abszorpciós megközelítésének lényege? 

7. Melyek a fizetési mérleg monetáris alapmodelljének fő feltevései? Teljesülnek‐e ezek a 

feltevések a valóságban? Ha igen, melyek? Ha nem, annak mi az oka? 

8. Rajzolja fel a monetáris modellnél látott ábrákat! Minden egyes függvénynél magyarázza el, hogy 

miért olyan a függvény alakja, mint ahogy az ábrán az szerepel? (Miért mozognak azonos, vagy 

ellentétes irányba a változók, mit jelent az egyensúly, mi a helyzet, ha nincs egyensúly, melyik 

változó igazodik, hogy újra egyensúly alakulhasson ki, stb.)   
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4. Gazdaságpolitika	nyitott	gazdaságban:	a	Mundell‐Fleming	modell	
Az 1950‐es és 1960‐as években sok közgazdasági vizsgálat foglalkozott a belső és a külső egyensúly 

egyidejű elérésének lehetőségével. Ennek szemléletes megjelenítője volt a Swan‐diagram. 

26. ábra: A Swan‐diagram 

 

A  függőleges  tengelyen  a  reálárfolyam  található,  amelynek  értelmezését  korábban már  láttuk.  A 

vízszintes tengelyen a már szintén bemutatott abszorpció nagysága látható. Ez utóbbi nem más, mint 

a  fogyasztás, a beruházás és a  kormányzati áruvásárlások nagysága  (vagyis  azok a  kiadási elemek, 

amelyek a belföldi szereplők belföldi szereplőktől történő vásárlásait tartalmazzák). 

Az IB a belső egyensúlyi pontokat tartalmazza (IB = internal balance, belső egyensúly): olyan pontok 

találhatók rajta, amelyeknél a gazdaságban az árszint stabil (nincs infláció) és teljes a foglalkoztatás. 

Az IB görbe meredeksége negatív, mert a reál‐felértékelődés hatására csökken az export és növekszik 

az import, így a teljes foglalkoztatottság fenntartásához növelni kell a belföldi kiadásokat. Az IB‐görbe 

alatt munkanélküliség, felette infláció alakul ki, a görbén jön létre a gazdaság belső egyensúlya. 

Az EB a külső egyensúlyi pontokat tartalmazza (EB = external balance, külső egyensúly), ami a folyó 

fizetési  mérleg  egyensúlyát  jelenti  az  ábrában.  Az  EB‐görbe  pozitív  meredekségű,  mert  a  reál‐

leértékelődés javítja az exportot, valamint csökkenti az importot, így a folyó fizetési mérleg egyenlege 

egyéb változások hiányában pozitívvá válna. Hogy a külső egyensúly fennmaradjon, a jövedelemnek 

növekednie  kell,  ami magával  hozza  az  import  növekedését  is,  így  a  külső  egyensúly  továbbra  is 

fennmaradhat. Az EB‐görbe alatt a folyó fizetési mérleg hiánya, felette pedig a folyó fizetési mérleg 

többlete figyelhető meg. 

A Swan‐diagram négy részre osztja az ábrát, az 1. számú területen például munkanélküliség alakul ki, 

közben  pedig  többlet  figyelhető  meg  a  folyó  fizetési  mérlegben.  A  hatóságoknak  az  egyes 

helyzetekben  különböző  lépéseket  kell  tenniük,  hogy  a  gazdaságot  az  együttes  külső  és  belső 

egyensúly felé tudják terelni. 
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Ha a gazdaság az A ponttal jelölt helyzetben található, egyszerre van jelen inflációs nyomás és folyó 

fizetési mérleg  hiány.  Ha  a  hatóságok  fix  árfolyamrendszert működtetnek,  és  a  belföldi  kiadások 

csökkentésével  próbálják  meg  mérsékelni  a  folyó  fizetési  mérleg  hiányát,  akkor  a  D  pont  felé 

mozdulnak el az ábrában. A külső egyensúly eléréséhez azonban ez a lépés a gazdaságot recesszióba 

vinné, hiszen a D pontban már munkanélküliség alakul ki. Ha pedig csak addig mozdulnának el, hogy 

az  IB  egyenesre  érjenek  a  kiinduló  A  pontból,  akkor  a  külső  egyensúlytalanság  továbbra  is 

megmaradna. A hatóságok a deficitet a  leértékeléssel  is próbálhatják kezelni. A  leértékelés  javítja a 

külső egyensúlyt (a B pont felé mozdul el a gazdaság), ez azonban további inflációshoz vezet. 

A  Swan‐diagram  egyszerű  logikájának  fontos  következtetése  tehát,  hogy  egyetlen  eszköz 

használatával (legyen az akár a költségvetési politika, akár az árfolyampolitika) nem feltétlenül lehet 

egyszerre  több  célt  elérni.  Az  A  pontból  a  C‐be  történő  elmozduláshoz  egyidejűleg  szükséges  a 

kibocsátás csökkentése és a deviza megfelelő mértékű leértékelése. 

A  fenti megfontolást  Tinbergen  eszköz‐cél  szabályaként  ismerjük,  amely  azt mondja  ki,  hogy  egy 

országnak legalább annyi gazdaságpolitikai eszközre van szüksége, mint ahány célt szeretne egyszerre 

elérni. 

A  Mundell‐Fleming  modell  a  keynesi  IS‐LM  keretrendszerbe  emeli  be  a  külső  egyensúly 

problematikáját.  Az  így  létrejövő  IS‐LM‐BP  rendszerben  három  alapösszefüggéssel  dolgozunk:  az 

árupiaci egyensúlyt megadó IS‐görbével, a pénzpiac egyensúlyát reprezentáló LM‐görbével, valamint 

a külső egyensúlyt demonstráló BP‐görbével. 

4.1. 	A	Mundell‐Flemming	modell	alapegyenletei	
A nyitott gazdaság IS‐görbéje 

Nyitott  gazdaságban  a  gazdaság  alapegyenlete megegyezik  a  zárt makromodellből  ismert  és már 

ebben az anyagban is használt alapegyenlettel: 

 

Mivel  , felírható, hogy egyensúly esetén  

 

A korábban már látott függvényeket alkalmazzuk, vagyis: 

̂  

 

A beruházási függvény alakja legyen: 

∙  

Az IS‐görbe nem más, mint az jövedelem és a kamatláb egyensúlyi pontjainak halmaza. 

̂ ∙  

Az egyenletet Y‐ra rendezve, majd az  ̂ 1 ̂ összefüggést felhasználva adódik, hogy 
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1
̂

∙  

Az  IS‐görbe  tehát  –  ahogy  az  zárt  gazdaságban  is  volt  – most  is  negatív meredekségű,  vagyis  a 

nagyobb kamatlábhoz kisebb egyensúlyi jövedelem tartozik, nagyobb jövedelemnél pedig csak kisebb 

kamatláb esetén kerülhet egyensúlyba a gazdaság. 

A nyitott gazdaság LM‐görbéje 

Az LM‐görbe a pénzpiacon egyensúlyt biztosító  jövedelem és kamatláb kombinációkat  tartalmazza, 

tehát  a  pénzkereslet  a  görbe  minden  pontjában  megegyezik  a  pénzkínálattal.  A  modellben  a 

pénztartás  (a  pénzkereslet)  tranzakciós  és  spekulációs  célú  lehet.  Előbbi  a  jövedelem  pozitív 

függvénye, utóbbi pedig a kamatláb negatív függvénye lesz. 

Ez  az  összefüggés  semmilyen  új  elemet  nem  tartalmaz  a  keynesi  alapmodellben  található  LM‐

görbéhez képest, így elég arra hivatkoznunk, hogy a görbe most is pozitív meredekségű lesz. 

A BP‐görbe származtatása. 

A BP‐görbe olyan kamatláb és jövedelem‐kombinációkat tartalmaz, amelyek esetén a fizetési mérleg 

egyensúlyba  kerül. A  fizetési mérleget  két  részre osztjuk:  folyó mérlegre és  tőkemérlegre. A  külső 

egyensúly  fenntartásához  (vagyis  az  adott  ország  devizájára  vonatkozó  kereslet  és  kínálat 

egyensúlyban tartásához) nem szükséges a devizatartalékok változtatása. Ha a folyó mérlegben hiány 

van, akkor ezt a tőkemérleg többlete ellensúlyozhatja. Ha pedig a folyó mérlegben többlet van, akkor 

a tőkemérleg hiánya eredményezhet változatlan devizatartalékokat. 

A tőkemérlegre a következő összefüggést használjuk: 

∗  

ahol r a belföldi kamatláb, r* pedig a világpiaci kamatláb. Amikor a belföldi kamatláb meghaladja a 

világpiaci  kamatlábat,  a  tőkemérleg  pozitív  lesz  (nettó  tőkebeáramlás  figyelhető meg).  Amikor  a 

belföldi kamatláb a világpiaci kamatláb alatt van, akkor pedig hiány alakul ki a tőkemérlegben. A   

paraméter azt mutatja meg, hogy egy százalékos eltérés a világpiaci kamatlábhoz képest mennyivel 

változtatja meg a tőkemérleg egyenlegét. 

Ha az exportot – az eddigiekhez hasonlóan – most  is exogénnek vesszük, az  importra pedig a már 

látott   függvényt  használjuk,  akkor  a  fizetési  mérleg  alapegyenletét  megadó 

0 egyenlet a következő alakot veszi fel: 

∗ 0 

A BP‐összefüggés meghatározásához ezt az összefüggés kell Y(r) alakra hozni. Ez a következő formát 

ölti: 

1
∙ ∗ ∙  

Az  egyenletből  látható,  hogy  az  Y  és  az  r  között  pozitív  irányú  kapcsolat  van,  tehát  nagyobb 

jövedelem esetén csak magasabb kamatláb képest a fizetési mérleg egyensúlyát biztosítani. 
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4.2. 	Egyensúly	a	Mundell‐Fleming	modellben	
Az IS‐LM‐BP rendszer az alábbi ábra mutatja: 

27. ábra: AZ IS‐LM‐BP‐rendszer 

 

Az ábrán a három  függvény egy közös pontban metszi egymást. Az  r1 kamatszint és y1  jövedelem 

együtt olyan helyzetet képeznek, amikor egyszerre kerül egyensúlyba az árupiac, a pénzpiac, valamint 

a fizetési mérleg. Az ábrán az LM függvény  laposabb a BP‐nél, ennek azonban nem szükségszerűen 

így  kell  lennie.  Látható,  hogy  az  együttes  egyensúly  a  gazdaság  potenciális  kibocsátásánál  kisebb 

jövedelem mellett alakul ki, így nem valósul meg a teljes foglalkoztatottság. 

Az áru‐ és pénzpiac együttes egyensúlya kialakulhat a fizetési mérleg többlete és hiánya esetén is. Ez 

a következő ábrán látható: 

28. ábra: Többlet (bal oldali ábra) és hiány (jobb oldali ábra) a fizetési mérlegben IS‐LM egyensúly esetén 

 

r

LM

y1

r1

IS

BP

yPOT

y

r

LM

y1

r1

IS

BP

y

r

LM

y2

r2

IS

BP



57 
 

A bal oldali ábra olyan helyzetet tartalmaz, amelyben az IS‐LM egyensúly  létrejöttekor (r1 kamatláb 

és y1 jövedelemszint esetén) a fizetési mérleg deficites helyzetben van. Az adott kamatláb (r1) esetén 

a fizetési mérleg csak nagyobb jövedelem esetén kerülne egyensúlyba, vagy az adott jövedelem (y1) 

esetén kisebb kamatláb kellene ahhoz, hogy a fizetési mérleg egyensúlyba kerüljön. 

A  jobb oldali  ábrában  a  fizetési mérleg  többletet mutat  az  áru‐  és pénzpiaci  egyensúlyt egyszerre 

biztosító  r2‐y2  kombináció  esetén.  A  fizetési mérleg  itt  az  adott  kamatszint mellett  csak  kisebb 

jövedelem esetén kerülne egyensúlyba, vagy pedig az adott  jövedelem mellett magasabb kamatnak 

kellene kialakulnia, hogy a mérleg egyensúlyba kerüljön. 

Az egyensúly változásai az IS‐görbe, az LM‐görbe és a BP‐görbe változásaiból adódhatnak. Az IS görbe 

jobbra  tolódását okozhatja a beruházások, a  kormányzati  vásárlások,  vagy az export növekménye, 

illetve az import csökkenése. Szintén az IS‐görbe jobbra tolódását okozza a deviza leértékelése, illetve 

leértékelődése.  Az  LM‐görbe  jobbra  tolódását  okozhatja  a  belföldi  pénzkínálat  növekedése.  A 

leértékelés  az  LM‐görbe  balra  tolódását  okozza. Az  export  autonóm  növekménye,  vagy  az  import 

autonóm  csökkenése  javítja  a  külkereskedelmi mérleget  és  így  jobbra  tolja  a  BP‐görbét.  Szintén 

jobbra tolja el a BP‐görbét a deviza leértékelése, vagy leértékelődése. 

Expanzív monetáris politika esetén kötvényeket vásárol a monetáris hatóság a magánszférától, ami 

felhajtja  a  kötvények  árát,  a  pénzkínálat  növekedésén  keresztül  pedig  csökkenti  a  belföldi 

kamatlábat.  A  kamatláb  csökkenése  növeli  a  beruházásokat,  ami  a  kibocsátás  növekedését 

eredményezi. A növekvő kibocsátás (az import növekedése miatt) rontja a fizetési mérleg egyenlegét. 

Ugyancsak ebbe az  irányba hat az  is, hogy a csökkenő kamat miatt az adott ország kevésbé vonzó 

befektetési  célpont,  illetve  a  tőke  kiáramlása  is megindulhat.  A  restriktív monetáris  politika  ezzel 

ellentétes hatásokat vált ki. 

Expanzív  költségvetési  politika  esetén  a  kormányzat  növeli  a  kiadásait. A  növekvő  kiadások  az  IS‐

görbét  jobbra  tolják  el.  Tiszta  költségvetési  politika  esetén  a  kiadásokat  kötvénykibocsátásból 

finanszírozzák. A nagyobb kötvényállomány  lenyomja a kötvények árfolyamát, ami pedig mérsékli a 

jövedelemnövekményt.  A  költségvetési  politika  hatása  a  fizetési mérlegre  nem  egyértelmű, mert 

amíg a kibocsátás növekedése rontja a folyó fizetési mérleget, addig a kamatlábak növekedése javítja 

a  tőkemérleget.  Az  expanzív  költségvetési  politika  a  pénzkínálatra  nem  lesz  hatással,  mert 

kötvénykibocsátásból befolyó pénzt a növekvő kormányzati kiadások finanszírozására fordítják. 

A továbbiak előkészítéséhez szükség van még a sterilizált és a nem sterilizált devizapiaci intervenció 

tisztázásra.  Sterilizált  intervenció  esetén  a  hatóságok  semlegesítik  a  devizapiaci  intervenció 

pénzmennyiségre  gyakorolt  hatását.  A  nem  sterilizált  intervenció  esetén  ilyen  beavatkozás  nem 

történik,  így a devizapiaci  intervenció módosítani fogja a monetáris bázis nagyságát. A különbség az 

alábbi ábrán szemléltethető: 
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29. ábra: Monetáris expanzió hatása az IS‐LM‐BP rendszerben 

 

A monetáris expanzió az LM1 görbét jobbra tolja az LM2 helyzetbe. Ennek hatására a kamatláb az r1 

szintről  az  r2‐re  csökken,  a  jövedelem pedig  y1‐ről  y2‐re növekszik. A  fizetési mérleg  romlani  fog, 

mert  mind  a  folyó  mérleg,  mint  pedig  a  tőkemérleg  romlik.  (A  folyó  mérleget  a  jövedelem 

növekedése miatti  import‐növekmény, a tőkemérleget pedig a csökkenő kamatláb miatt meginduló 

tőkekivonás rontja le.) A deficit azt jelenti, hogy a belföldi deviza piacán túlkínálat alakul ki. Így ha a 

monetáris  hatóság  fenn  akarja  tartani  az  árfolyamot,  vásárolnia  kell  saját  devizáját,  amiért  a 

devizatartalékaival kell fizetnie. 

Alapesetben a saját deviza vásárlása az LM‐görbét balra tolja, s az LM2‐ből az LM1‐felé mozdulunk el. 

Ez akkor következik be, ha a monetáris hatóság nem  sterilizált  intervenciót hajt végre, vagyis nem 

ellentételezi  a  devizapiaci  intervenciónak  a  pénzmennyiségre  gyakorolt  hatását.  Azonban  ha  a 

hatóságok  sterilizált  intervenciót  hajtanak  végre,  akkor  a  devizatartalékok  csökkenése mérsékli  a 

pénzkínálatot, azonban a pénzkínálat csökkenését semlegesíti a pénzkínálat további növekedése, így 

az  LM‐görbe  az  LM2  helyzetben marad.  A  probléma  ezzel  az,  hogy  a  sterilizálás  eredményeként 

kialakuló  r2  kamatláb  és  y2  jövedelem  egy  tartós  fizetési  mérleg  hiányt,  valamint  folyamatos 

árfolyamgyengülést  eredményez.  Egy  ilyen  sterilizációs  politika  csak  rövid  távon  tartható,  hiszen 

hosszú távon a tartalékok csökkenése nem tenné lehetővé a módszer alkalmazását. 

Külső és belső egyensúly fix árfolyamrendszer esetén 

Az alábbi ábrán fix árfolyamrendszer közepette megjelenő munkanélküliség látható. Tegyük fel, hogy 

a gazdaság az A pontban van, ahol a kamatláb r1 a jövedelem pedig y1 nagyságú. Ez azt jelenti, hogy 

bár a gazdaságban a külső egyensúly létrejött (hiszen az r1, y1 kombináció rajta van a BP‐egyenesen), 

ugyanakkor nincs belső egyensúly, hiszen a  jövedelem kisebb, mint a teljes foglalkoztatást biztosító 

yPOT  jövedelemszint.  A  kormányzat  kötvényekből  finanszírozott  költségvetési  expanzióval  próbálja 

meg csökkenteni a munkanélküliséget. Ez az IS‐görbét jobbra tolja el az IS1‐ből az IS2‐be. A gazdaság 

ezután  a  B‐vel  jelölt  r2,  y2  kombinációba  kerülne.  Ezzel  a  kibocsátás  a  potenciális  kibocsátás  fölé 
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emelkedne, azonban ekkor a fizetési mérleg deficitbe fordul, s bár a kamatláb emelkedése (r1‐ről r2‐

re) vonzóvá teszi az országot és tőkebeáramlás valósul meg, de a teljes mérleg deficitben van, hiszen 

a BP‐görbétől  jobbra vagyunk. A hatóságok arra kényszerülnek, hogy  saját devizájukat vásárolják a 

devizapiacokon, de  a  sterilizációs politika miatt  az  LM1  görbe  helyzete nem  változik.  Így  egyetlen 

gazdaságpolitika  eszköz  alkalmazásával  –  ez  esetben  a  költségvetési  politikával  –  a  kormányzat 

átmenetileg elérheti célját, azonban ennek ára a külső egyensúly céljának feladása. 

Ideális  helyzetben  azonban  a  kormányzat  egyszerre  törekszik  a  külső  és  a  belső  egyensúly 

fenntartására, illetve elérésére. Ez az expanzív költségvetési politika és a restriktív monetáris politika 

együttes alkalmazásával lehetséges. Az expanzív költségvetési politika az IS‐görbét jobbra mozdítja el 

(IS1‐ből  IS2‐be),  a  monetáris  restrikció  pedig  balra  viszi  az  LM‐görbét  (LM1‐ből  LM2‐be).  Így  a  C 

pontban  immár a  teljes  foglalkoztatáshoz  tartozó  jövedelemszinten kerül egyensúlyba az áru‐ és a 

pénzpiac, valamint a fizetési mérleg. 

30. ábra: Külső és belső egyensúly rögzített árfolyamrendszerben 

 

A restriktív monetáris politika hatására nagyobb mértékben növekszik a kamatláb, mint amennyire az 

önálló  fiskális  politikai  beavatkozás  esetében  emelkedett  volna  (r3>r2),  ez  pedig  tőkét  vonz  az 

országba, ezért állhat újra helyre a fizetési mérleg egyenlege. 

A  fenti gondolatsor  fontos  tanulsága, hogy az expanzív  fiskális politikával és a  restriktív monetáris 

politikával  egyszerre  érhető  el  a  belső  és  a  külső  egyensúly.  További  tanulság még,  hogy  ez  az 

árfolyam  változása  nélkül  zajlott  le,  ugyanis  a  két  cél  együttes  eléréséhez  két  független  eszköz 

(költségvetési és monetáris politika) állt rendelkezésre. 

Külső és belső egyensúly lebegő árfolyamrendszer esetén 

Vizsgáljuk meg először a monetáris expanzió hatását lebegő árfolyamrendszerben. 
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31. ábra: Monetáris expanzió hatása lebegő árfolyamrendszerben 

 

A  gazdaság  kezdetben  az  A  pontban  van  r1  kamatszint  és  y1  jövedelemszint  esetén.  A  hatóságok 

monetáris  expanzió mellett  döntenek,  ami  az  LM1‐görbét  LM2‐be mozdítja  el  (1.  számú  nyíl).  A 

csökkenő kamatláb és a növekvő jövedelem a B pontban deficites fizetési mérleget eredményeznek. 

Azonban az árfolyam le fog értékelődni, ennek hatására az IS‐görbe jobbra mozdul az IS2‐be (2. számú 

nyíl),  illetve a BP1 elmozdul BP2‐be (3. számú nyíl). Ez ugyanakkor balra mozdítja el az LM‐görbét (4. 

számú nyíl), addig, amíg a három függvény végül egy közös pontban (ez lesz a C pont) metszi egymást 

r2 kamatszint és y2 jövedelemszint mellett. 

Így  a  pénzmennyiség  növekménye  a  deviza  leértékelődését  eredményezi,  továbbá  csökkenő 

kamatláb  és  növekvő  reáljövedelem  alakul  ki.  A  csökkenő  kamatláb  kisebb  tőkebeáramlást,  vagy 

nagyobb tőkekiáramlást eredményez az expanzió előtti helyzethez képest (romlik a tőkemérleg), míg 

a  fizetési mérleget  a  jövedelem  emelkedése miatti  importnövekmény  rontja.  A  leértékelés miatti 

folyó fizetési mérleg‐javulás ezt a hatást tudja semlegesíteni. 

A  fiskális  expanzió  hatása  az  előzőhöz  hasonlóan  végigvezethető. Azonban  a  hatás  nagyban  függ 

attól, hogy milyen  az  LM  és  a BP‐görbék  egymáshoz  viszonyított meredeksége.  Két  esetet  fogunk 

megvizsgálni: amikor az LM‐görbe laposabb, illetve amikor az LM‐görbe meredekebb a BP‐görbénél. 

A következő ábrán az LM‐görbe laposabb a BP‐görbénél. Ez azt jelenti, hogy a tőkeáramlás viszonylag 

érzéketlen a kamatváltozásokra, miközben a pénzkereslet sokkal  rugalmasabban  reagál a kamatláb 

mozgásaira.  A  költségvetési  expanzió  az  IS‐görbét  jobbra  mozdítja  (1.  számú  nyíl).  Az  emiatt 

bekövetkező  kamatemelkedés,  valamint  a  jövedelem  növekedése  ellentétes  hatásokat  gyakorol  a 

fizetési  mérlegre:  a  reáljövedelem  növekedése  rontja  a  folyó  mérleget,  miközben  a  kamatláb 

növekedése  javítja  a  tőkemérleget. Mivel  a  tőkemérleg  kevésbé  érzékeny  a  kamatlábra,  az  előbbi 

hatás  lesz  erősebb  így  a  fizetési  mérleg  deficitbe  fordul.  A  deficit  következményeként  a  deviza 

leértékelődik, aminek hatására a BP‐görbe  jobbra mozdul (2. számú nyíl), az LM‐görbe balra tolódik 

(3. számú nyíl), míg az IS‐görbe tovább tolódik jobbra (4. számú nyíl) 
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32. ábra: Fiskális expanzió lebegő árfolyamrendszerben (1. verzió) 

 

A folyamat végén a gazdaság a C pontba kerül, amely magasabb kamatlábat s magasabb jövedelmet 

eredményez, mint a kiinduló A pont, ugyanakkor a külső egyensúly  is  teljesül. A C pontban tehát a 

jövedelem  növekedése  miatti  fizetési‐mérleg  romlást  ellensúlyozza  a  kamatok  emelkedése  és  a 

deviza leértékelődésének hatása. 

Ha a BP‐görbe  laposabb, mint az LM‐görbe, akkor a kamatláb változása nagyobb mértékben hat a 

fizetési mérlegre, mint a pénzpiacra. A fiskális expanziót most  is az  IS‐görbe  jobbra tolódása okozza 

(1. nyíl).  Ilyenkor azonban a növekvő  tőkebeáramlás nem csak ellentételezi a  folyó mérleg hiányát, 

hanem  többletbe  fordítja  a  fizetési  mérleget.  A  többlet  a  deviza  felértékelődését  eredményezi, 

aminek hatására az LM‐görbe  jobbra mozdul el  (2. nyíl), a BP‐görbe balra  tolódik el  (3. nyíl), az  IS‐

görbe pedig az induló jobbra mozgás után visszafelé, balra tolódik el (4. számú nyíl). Az új egyensúlyi 

helyzet  (C pont)  a  korábbinál magasabb  kamat‐  és  jövedelemszintnél  alakul  ki, miközben  a deviza 

felértékelődött. 

A  fiskális expanzió  tehát a nemzetközi  tőkemobilitás mértékétől  függően akár  leértékelődést, akár 

felértékelődést is eredményezhet. 
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33. ábra: Fiskális expanzió lebegő árfolyamrendszerben (2. verzió) 

 

Kis, nyitott gazdaság, tökéletes tőkemobilitás 

A  II.  világháborút  követő  időszak  egyik  legfontosabb  jellemzője  volt  a  nemzetközi  tőkepiacok 

integrálódása. A szabadabb tőkeáramlás fontos következményekkel jár a kis, nyitott gazdaságokra. Az 

1960‐as évek mértékadó publikációi megmutatták, hogy az ilyen országok számára az árfolyamrezsim 

kiválasztása  nagyon  lényeges  következményekkel  bír  a  költségvetési  és  a  monetáris  politika 

gazdaságbefolyásolási képességével kapcsolatban. 

A tökéletes tőkemobilitást az elmélet úgy kezeli, hogy bármilyen próbálkozás a belföldi kamatlábnak 

a  világpiaci  kamatszint  fölé  történő  emelésére  azonnal  nagyméretű  tőkebeáramlást  vált  ki,  ami 

felviszi a kötvények árfolyamát, a kamatszint ugyanakkor visszaesik a világpiaci kamatszintre. A belső 

kamatnak a világpiaci kamatszint alá csökkentése pedig nagyméretű tőkekivonást vált ki, a kötvények 

eladása miatt árfolyamuk csökken, a kamatszint pedig visszaáll a világpiaci kamatszintre. Mindezek 

alapján a kis nyitott gazdaságokra vonatkozóan a BP‐egyenes vízszintes lesz, a függőleges (r) tengely 

metszéspontja a belföldi kamatszint, ami mindig egyenlő lesz a világpiaci kamatszinttel. 

Nézzük meg, hogyan viselkedik egy kis nyitott gazdaság fix árfolyamrendszer esetén. Ha a hatóságok 

egy  ilyen  gazdaságban monetáris  expanzióval  próbálják meg  növelni  a  kibocsátást,  az  LM  görbe 

jobbra  mozdul  el  (1.  nyíl).  Ez  lefelé  nyomná  a  belföldi  kamatlábat,  ami  pedig  nagyméretű 

tőkekiáramláshoz  vezet. A  kiáramlás  jelentős  leértékelődést  okozna,  ezért  a  hatóságoknak  be  kell 

avatkozni  a  devizapiacokon,  hogy  ezt  elkerüljék.  A  beavatkozás  a  belföldi  deviza  vásárlása  lesz  a 

devizatartalékok  terhére. Ez a  lépés csökkenti a belföldi pénzmennyiséget, ami pedig balra  tolja az 

LM‐görbét,  egészen  addig,  amíg  az  vissza  nem  tér  a  kiinduló  helyzetbe  és  újra  kialakul  a  kezdeti 

egyensúly. A gazdaság  tehát az A pontból átmenetileg a B‐be került, majd újra vissza az A pontba, 

ahol  a  kamatszint  visszaáll  a  világpiaci  kamatszintre.  Tökéletes  tőkemobilitás  esetén  a  sterilizációs 

törekvések  nagyméretű  devizatartalék‐csökkenést  okoznak,  így  ez  a  megoldás  tartósan  nem 

alkalmazható. Ezért tökéletes tőkemobilitás esetén fix árfolyamrendszerben a monetáris politika nem 

képes növelni a kibocsátást. 
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Nézzük meg, vajon másként hat‐e a költségvetési politika? A kiinduló állapot most  is az  IS1‐LM1‐BP 

helyzet. Ugyanilyen körülmények között a fiskális expanzió az IS‐görbét tolja el jobbra (3. számú nyíl). 

Ennek következtében felfelé irányuló nyomás alakul ki a kamatlábra, ez nagymértékű tőkebeáramlást 

eredményez. A  felértékelődés megakadályozására a hatóságoknak el kell adniuk saját devizájukat a 

devizapiacokon, ez pedig növelni fogja a gazdaságban a pénzmennyiséget, az LM‐görbe tehát jobbra 

fog eltolódni (4. számú nyíl). A pénzmennyiség növekedése addig folytatódik, amíg az új LM‐görbe az 

új  IS‐görbét  a  kezdeti  (egyben  világpiaci)  kamatszint  mellett  metszi.  Így  fix  árfolyamrendszer  és 

tökéletes tőkemobilitás esetén a költségvetési politika egyszerre képes a belső és a külső egyensúly 

biztosítására. 

34. ábra: Kis nyitott gazdaság fix árfolyamrendszerrel: a költségvetési és a monetáris politika hatásossága 

 

A helyzet máshogy alakul, ha a kis nyitott gazdaság lebegő árfolyamrendszer mellett teszi le a voksát 

egy  tökéletes  tőkemobilitással  jellemezhető  környezetben.  A  következtetéseket  előrebocsátva: 

lebegő árfolyamrendszer estén a költségvetési politika hatástalan  lesz, a monetáris politika viszont 

önmagában  is  képes  lesz  a  kis  nyitott  gazdaság  kibocsátásának  befolyásolására  tökéletes 

tőkemobilitás mellett. 

A  fejleményeket a 35. ábra mutatja. A kezdeti helyzet most  is az  IS1‐LM1‐BP által meghatározott A 

pont lesz. A monetáris expanzió az LM‐görbét jobbra mozdítja el LM1‐ből LM2‐be (1. számú nyíl), ami 

a B pontot eredményezné, így viszont lefelé irányuló nyomás alakul ki a kamatláb vonatkozásában, ez 

tőkekiáramláshoz  és  leértékelődéshez  vezet.  A  leértékelődés  az  export  növekedését  és  az  import 

csökkenését eredményezi, ami  jobbra tolja el az  IS‐görbét (2. számú nyíl), az LM‐görbét pedig balra 

mozdítja el  (3.  számú nyíl). A változások hatására a végső egyensúlyi pont a kiindulónál magasabb 

jövedelemszinten alakul ki (C pont). A kamatláb most is megegyezik a kiinduló kamatszinttel. 
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35. ábra: Kis nyittott gazdaság, lebegő árfolyamrendszer, monetáris expanzió 

 

Ha lebegő árfolyamrendszerben a költségvetési politikához nyúl a kormányzat, akkor a költségvetési 

élénkítés  az  IS  görbét  fogja  jobbra  tolni.  A  költségvetés  megnövekedett  kiadásait  fedező 

kötvényeladások  ugyanakkor  emelik  a  kamatlábat,  ami  tőkebeáramlást  indít meg,  ennek  hatására 

pedig felértékelődik a deviza. A felértékelődés csökkenti az exportot és növeli az importot, így az IS‐

görbe  visszatér  a  kiinduló  helyzetbe.  Lebegő  árfolyamrendszer  és  tökéletes  tőkemobilitás  esetén 

tehát a kis nyitott gazdaságban a költségvetési politika nem képes a jövedelem befolyásolására. 

A monetáris  politika  viszont  ilyen  körülmények  között  lesz  igazán  hatásos.  A monetáris  expanzió 

jobbra  tolja az  LM‐görbét  (1. nyíl). Ez a  lépés a kamatlábak  csökkenéséhez vezetne és a B pontba 

kerülne a gazdaság. Azonban a csökkenő kamatok tőkekiáramlást, valamint  leértékelődést váltanak 

ki. A leértékelődés következtében növekszik az export és csökken az import, ami az IS görbét jobbra 

fogja elmozdítani (2. nyíl), miközben az LM‐görbe balra mozdul el LM2‐ből LM3‐ba (3. számú nyíl). A 

hatások  eredőjeként  a  gazdaság  jövedelme  y2‐re  emelkedik.  Ebben  az  esetben  tehát  a monetáris 

politika  eszközének  önálló  alkalmazásával  elérhető  a  kibocsátás  növelése  (az  árfolyam  passzívan 

alkalmazkodik a pénzmennyiség változásához). 
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36. ábra: monetáris expanzió lebegő árfolyamrendszerben kis nyitott gazdaság esetében 

 

Fontos következtetés tehát, hogy a monetáris politika nem tudja befolyásolni a kibocsátást rögzített 

árfolyamrendszer  esetén,  ugyanakkor  lebegő  árfolyamrendszerben  önmagában  is  képest  hatást 

gyakorolni rá. A költségvetési politika hatástalan a kibocsátásra lebegő árfolyamrendszer esetén, míg 

rögzített árfolyamrendszerben önmagában is képes befolyásolni azt. 

4.3. Önellenőrző	kérdések	
1. Vezesse  le  a  Mundell‐Fleming  modellhez  kapcsolódóan  a  nyitott  gazdaság  IS‐görbéjének 

egyenletét! 

2. Vezesse le a Mundell‐Fleming modell nyitott gazdaságra vonatkozó BP‐görbe egyenletét! 

3. Ábrázolja a Mundell‐Fleming modell IS‐LM‐BP görbéit közös koordináta rendszerben! Az ábrán a 

gazdaságban legyen egyszerre belső és külső egyensúly! 

4. Rajzoljon egy olyan IS‐LM‐BP ábrát, ahol a gazdaság belső egyensúlya úgy jön létre, hogy közben 

a folyó fizetési mérlegben többlet van! 

5. Rajzoljon egy olyan IS‐LM‐BP ábrát, ahol a gazdaság belső egyensúlya úgy jön létre, hogy közben 

a folyó fizetési mérlegben hiány van! 

6. Milyen  hatása  van  a  monetáris  expanziónak  a  Mundell‐Fleming  modell  szerint  rögzített 

árfolyamrendszerben?  (Tud‐e  hatni  a  monetáris  expanzió  a  kibocsátásra?  Ha  van,  akkor 

átmeneti, vagy tartós a hatás? Hat‐e a kamatlábra a monetáris expanzió? Stb.)   

7. Milyen  hatása  van  a  fiskális  expanziónak  a  Mundell‐Fleming  modell  szerint  rögzített 

árfolyamrendszerben? 

8. Milyen  hatása  van  a  monetáris  expanziónak  a  Mundell‐Fleming  modell  szerint  lebegő 

árfolyamrendszerben? 

9. Milyen  hatása  van  a  fiskális  expanziónak  a  Mundell‐Fleming  modell  szerint  lebegő 

árfolyamrendszerben? 

10. Hogy  változtatja  meg  a  Mundell‐Fleming  modell  ábráját,  ha  tökéletes  tőkemobilitást 

feltételezünk? 
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5. Abszolút	és	relatív	vásárlóerő‐paritás	
Bár  a  vásárlóerő‐paritás  nem  bizonyult  képesnek  a  devizaárfolyamok  rövid  távú  alakulásának 

magyarázatára,  számos  árfolyammodell  hosszú  távú  egyensúlyi  árfolyam‐értéke  ma  is  innen 

származik. 

5.1. 	Az	egy	ár	törvénye	
Az egy ár  törvénye  (law of one price, LOP) mindössze annyit  jelent, hogy versenyző piacok esetén, 

zérus szállítási költségeket feltételezve, egy kereskedelmi korlátozásoktól mentes világban az azonos 

termékeknek azonos áron kellene forognia a különböző piacokon (ha az árakat azonos pénznemben 

fejeznénk ki). 

Az összefüggés az arbitrázsra épít. Ez azt jelenti, hogy ha a gazdasági szereplők azt érzékelik, hogy egy 

adott  termék  egy  piacon  olcsóbb  a  másiknál,  akkor  az  olcsóbb  piacon  elkezdik  felvásárolni  a 

termékeket,  a  drágábbon  pedig  eladni.  Ez  az  árakat  felhajtja  az  olcsóbb  piacon,  közben  pedig 

lenyomja a drágább piacon. A folyamat addig folytatódhat, amíg az árak ki nem egyenlítődnek és az 

arbitrázs (vagyis a kockázatmentes profit elérésének lehetősége) meg nem szűnik. 

Legyen  egy  termék  ára  Magyarországon  30.000  Ft,  miközben  Németországban  118,95  euróért 

kapható. A piaci árfolyam legyen 270 HUF/EUR. Ezeket az induló adatokat az alábbi táblázatban kék 

háttérszínnel  jelöltük.  A  piaci  árfolyam  segítségével  meghatározható,  hogy  a  terméket 

Németországban 32.116,50 Ft‐ért lehet kapni, míg Magyarországon az ár 111,11 euróra jön ki. Ebből 

az  következik,  hogy  a  terméket  megérné  Magyarországon  vásárolni  és  Németországban  eladni, 

hiszen  (feltéve, hogy nincs  szállítási költség) 2.116,50 Ft  kockázatmentes profit  lenne elérhető. Ha 

ennek hatására a termék magyar kereslete emelkedne, akkor a magyar árak emelkedni kezdenének. 

A  németországi  kínálat‐növekmény  hatására  ott  viszont  csökkennének  az  árak.  A  folyamat  addig 

tartana, amíg valahol 30.000 Ft és 32.116,50 Ft között ki nem egyenlítődne a két ország árszintje az 

adott termék vonatkozásában. 

9. táblázat: A PPP‐elv működése 

 

Az egész  folyamat nem  indulhatna be akkor, ha a piacon érvényes árfolyam tükrözné a vásárlóerő‐

arányokat. Ez az árfolyam a példában 252,21 HUF/EUR (számítása: 30.000 HUF/118,95 EUR). Ezen az 

árfolyamon ugyanis a német  termék  is 30.000 Ft‐ba kerülne,  illetve a magyar  termék ára  is 118,95 

euróra  jönne ki.  Ilyenkor tehát nem  lenne arbitrázs‐lehetőség és nem  indulna be a két piaci közötti 

termék‐mozgás. 

A  PPP‐elmélet  azt  mondja,  hogy  az  arbitrázs  lehetőségének  kihasználása  érdekében  meginduló 

kereskedelem  önmagában  képes  az  árfolyam  változtatására.  Ha  a  magyar  szereplők  elkezdik 

terméküket a német piacon kínálni, akkor az exportbevétel forintra történő váltásakor megemelkedik 

Árak Forintban Euróban

Magyar ár 30 000,00 HUF 111,11 EUR

Német ár 32 116,50 HUF 118,95 EUR

Piaci árfolyam

PPP‐árfolyam

270,00

252,21

Árfolyamok
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a forint kereslete és ezzel együtt az euró kínálata. Ez pedig a forint erősödése  irányába hat, tehát a 

270,00 HUF/EUR piaci árfolyam a 252,21 HUF/EUR vásárlóerő‐paritásos árfolyam felé mozdul el. 

5.2. 	Abszolút	és	relatív	PPP	
A vásárlóerő‐paritás elmélete  két  formában  létezik. Az egy ár elméletének  szigorúbb értelmezését 

abszolút  vásárlóerő‐paritásnak  (abszolút‐PPP)  nevezzük, míg  gyengébb  formát  relatív  vásárlóerő‐

paritásnak (relatív‐PPP) hívjuk. 

Az abszolút‐PPP azt állítja, hogy ha egy jószágkosarat veszünk egy adott országban és ennek árát egy 

másik ország ezzel  teljesen  azonos  jószágokat  tartalmazó  jószágkosarához hasonlítjuk,  akkor  a  két 

jószágkosár  azonos  devizában  kifejezett  árának  azonosnak  kell  lennie.  Ha  például  az  adott 

jószágkosár  Magyarországon  10.000  Ft‐ba  kerül,  míg  Svájcban  51  frank  az  ára,  akkor  a  piaci 

árfolyamnak 196,08 HUF/CHF‐nek kellene lennie. 

10. táblázat: Az abszolút PPP 

 

Az abszolút vásárlóerő‐paritás képlete a már korábban is látott formula: 

∗ 

ahol S az árfolyam (hazai valuta / idegen valuta formában), P a jószágkosár ára belföldi pénznemben, 

P*  pedig  az  ezzel  azonos  külföldi  jószágkosár  ára  külföldi  pénznemben  kifejezve.  A  PPP  elmélet 

szerint  a  hazai  árak  emelkedése  a  külföldihez  képest  a  hazai  deviza  ugyanilyen  mértékű 

leértékelődéséhez vezet. 

Azt még a PPP elmélet támogatói is elismerik, hogy az abszolút‐PPP csak kis valószínűséggel alakul ki, 

ennek  oka  lehet  többek  között  a  szállítási  költség,  a  nem  tökéletes  információ,  vagy  akár  a 

kereskedelem‐korlátozó  intézkedések  megléte  is.  Azonban  úgy  gondolják,  hogy  a  PPP  gyengébb 

formája  még  ilyen  helyzetekben  is  érvényesülhet.  A  relatív  PPP‐elmélet  azt  mondja  ki,  hogy  a 

devizaárfolyam az inflációs ráták közötti különbözetnek megfelelően fog változni: 

∆ % ∆ % ∆ ∗% 

Ha például a magyar inflációs ráta 4,2%, míg a svájci inflációs ráta 2,7%, akkor a forintnak körülbelül 

1,5%‐kal kell  leértékelődnie a svájci  frankhoz képest. Az áremelkedés után a magyar  jószágkosár új 

ára 10.420 Ft lenne, míg a svájci jószágkosár 52,38 frankba kerülne. A leértékelődés után az új piaci 

árfolyam 197,00 ∙ 1,027 199,96 HUF/CHF  lenne. Ezen az árfolyamon még mindig nem teljesül az 

abszolút  PPP,  hiszen  az  52,38  frank  átszámítva  10.473,04  forintra  jönne  ki.  Azonban még  ha  az 

abszolút  PPP  nem  is  teljesült,  az  árak  változása  már  a  relatív  PPP‐nek  megfelelően  alakult.  Az 

eredményeket az alábbi táblázat foglalja össze: 

Árak Forintban Frankban

Magyar ár 10 000,00 HUF 50,76 CHF

Svájci ár 10 047,00 HUF 51,00 CHF

Piaci árfolyam

PPP‐árfolyam

197,00

196,08

Árfolyamok
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11. táblázat: A relatív‐PPP 

 

A táblázatban kétfajta  inflációs különbözettel találkozunk. Az „Inflációs különbözet (1)” a szövegben 

is  szereplő módon  adódott,  értéke  4,20%‐2,70%=1,50%.  Ennek  használatával  kaptuk  az  „Új  piaci 

árfolyam  (1)” értékét. Azonban  a precíz  számításnál  az  inflációs differenciát nem  így  számítanánk, 

hanem az  1 0,0420 1 0,0270 1 0,0146⁄  számítási módot alkalmaznánk, vagyis a svájci 

inflációs  rátával  diszkontálnánk  a  magyar  inflációs  rátát.  Ennek  segítségével  adódik  az  új  piaci 

árfolyam, ami pedig 197,00 ∙ 1,0146 199,98 CHF/HUF. 

A PPP általánosított változata 

Az  eddig  bemutatott  összefüggések  azt  sugallják,  hogy  a  PPP  a  javak minden  típusára  érvényes. 

Azonban  fontos  különbséget  tenni  a  külkereskedelembe  kerülő  (ún.  tradable)  és  a 

külkereskedelembe nem kerülő (ún. non tradable) javak között. A tradable termékek erős nemzetközi 

versenynek vannak kitéve. A külkereskedelembe nem kerülő  termékeknél ez a verseny hiányzik. A 

megkülönböztetés világossá teszi, hogy a tradable termékek esetében sokkal nagyobb eséllyel fog a 

PPP‐elv  érvényesülni, mint  a  külkereskedelmi  forgalomba nem  kerülő  termékeknél. Hiába olcsóbb 

például  egy  fizikoterápiás  kezelés Magyarországon, mint Németországban,  ettől még  nem  fognak 

kiegyenlítődni az árak. 

Az alapegyenlet most is a már látott összefüggés, miszerint: 

∙ ∗ 

ahol  S  a  devizaárfolyam  (hazai  deviza  /  idegen  deviza  formátumban),  PT  a  külkereskedelmi 

forgalomba kerülő belföldi javak ára belföldi devizában mérve, míg PT* a külkereskedelmembe kerülő 

külföldi javak ára külföldi devizában mérve. 

Az aggregált árindexek belföldre és külföldre a következő módon írható fel: 

1  

∗ ∗ 1 ∗ 

RELATÍV PPP

Magyar infláció 4,20%

Svájci infláció 2,70%

Inflációs különbözet (1) 1,50%

Inflációs különbözet (2) 1,46%

Új piaci árfolyam (1) 199,96

Új piaci árfolyam (2) 199,88

Új helyzet

Árak Forintban Frankban

Magyar ár 10 420,00 HUF 52,11 CHF

Svájci ár 10 473,04 HUF 52,38 CHF

Piaci árfolyam (1)

PPP‐árfolyam 198,94

199,96

Árfolyamok
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A  fenti  egyenletekben  NT  a  külkereskedelembe  nem  kerülő  (non  tradable),  míg  T  a 

külkereskedelembe kerülő termékek (tradable) árszintjére utal, *‐gal a külföld változóit jelöljük, míg 

az   és  a   paraméter  a  külkereskedelmi  forgalomba  nem  kerülő  javak  arányát  mutatja  meg 

belföldön és külföldön. A két egyenlet hányadosából a következő adódik: 

∗

1

∗ 1 ∗
 

Osszuk el a számlálót PT‐vel, a nevezőt pedig SPT*‐gal. Ez a két érték a PPP‐elv alapján azonos,  így a 

tört értéke nem változik. A művelet elvégzése után a következőt kapjuk: 

∗
∙

1

∗

∗
1

 

Ebből pedig már kifejezhető a devizaárfolyam, amire a következő adódik: 

∗
∙

∗

∗
1

1
 

Ez az összefüggés a PPP‐egyenlet fontos módosítása, mert a PPP‐nek már nem kell igaznak lennie az 

aggregált árindexre vonatkozóan. Az összefüggés azt  is kimondja, hogy a külkereskedelembe kerülő 

és  a  külkereskedelembe  nem  kerülő  termékek  relatív  ára  hatással  van  a  devizaárfolyamra.  Ha  a 

külkereskedelembe nem kerülő termékek belföldi ára emelkedik a külkereskedelembe kerülők árához 

képest, akkor ez a devizaárfolyam erősödéséhez (csökkenéséhez) vezet. 

Az  eredmények  azt  is  jelentik,  hogy  a  PPP‐elv  tesztelésekor  fontos  figyelmet  fordítani  a  két 

termékcsoport (NT és T) megkülönböztetésére. 

5.3. 	A	Balassa‐Samuelson	modell	
Balassa  (1964)  és  Samuelson  (1964)  –  egymástól  függetlenül,  de  mindketten  1964‐ben  – 

megfogalmazták,  hogy  a  fejlett  országok  munkatermelékenysége  nagyobb,  mint  a  fejletlenebb 

országoké. Azt  is kijelentették, hogy ez a különbség  főleg a külkereskedelembe kerülő  termékeknél 

figyelhető  meg.  Például  egy  ukrajnai  masszőr  nem  lesz  sokkal  kevésbé  hatékony,  mint  egy 

svédországi, ugyanakkor az ukrajnai gépipari munkások jóval kevésbé hatékonyak, mint svéd társaik. 

A béreket az elmélet azonosnak feltételezi a külkereskedelembe kerülő és a külkereskedelembe nem 

kerülő  szektor  esetében,  és  a  bérek  azonos  irányba  mozognak  a  termelékenységgel  (vagyis  a 

termelékenység  növekedése  esetén  a  bérek  is  emelkednek).  Ezek  alapján  felírhatók  az  alábbi 

összefüggések, amelyeknél *‐gal  jelöljük a  fejlett országot, a * nélküli változók pedig a  fejletlenebb 

országra utalnak. 

⁄  és  ⁄  

valamint 

∗ ∗ ∗⁄  és  ∗ ∗ ∗⁄  
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Az  egyenletekben  PNT  a  külkereskedelembe  nem  kerülő  termékek  árszintjét  jelenti,  QNT  pedig  a 

külkereskedelembe nem kerülő szektorban mutatja az egy munkásra jutó kibocsátást. 

A bérek ágazatok közötti azonosságát a következő egyenletek adják meg: 

, illetve  ∗ ∗ 

A külkereskedelembe kerülő szektor esetében a fejlettebb ország termelékenysége magasabb, míg a 

külkereskedelembe nem kerülő szektornál azonos a termelékenység: 

∗  és  . 

Végezetül pedig a PPP a külkereskedelembe kerülő termékekre teljesül, vagyis:  ∗⁄ . 

A külkereskedelembe nem kerülő és a külkereskedelembe kerülő termékek árainak arányát mindkét 

országban a következő hányadosok adják meg: 

 

és 

∗

∗
∗ 

Mivel  a  termelékenység  a  fejlett  ország  külkereskedelembe  kerülő  szektorában  nagyobb,  ezért  a 

külkereskedelembe nem kerülő  szektor  termékeinek  relatív ára a  fejlett országban  lesz magasabb, 

vagyis  ∗  alakul ki. 

Írjuk át a fejlődő ország relatív árát mutató képletet a következők szerint: 

∙ ∗

∙ ∗
∗ 

Mivel a PPP  teljesül a külkereskedelembe kerülő  szektornál, ezért  igaz, hogy  ∙ ∗. Ezért az 

előbbi tört nevezője átírható: 

∙ ∗ ∗ 

Így van két relatív‐ár egyenletünk, amelyek nevezője azonos. A fejlett országra vonatkozóan a most 

megkapott egyenlet érvényes, a fejletlenebb országra pedig a korábban már látott alak, miszerint: 

 

Mivel  a  két  tört  nevezője  azonos  és  tudjuk,  hogy  ∗ ,  ezért  ez  csak  akkor  teljesülhet,  ha 

∙ ∗  is teljesül. Ez pedig azt jelenti, hogy a külkereskedelembe nem kerülő termékek ára a 

fejlett országban meghaladja ugyanezen termékek fejletlenebb országban kialakuló árát. Ez pedig azt 

eredményezi, hogy a PPP nem  teljesül a külkereskedelembe nem kerülő  termékek esetében. Az ok 

az,  hogy  a  fejletlenebb  országban  a  külkereskedelembe  kerülő  szektorban  az  alacsony 

termelékenységből  következő  alacsony  bérek  alacsony  béreket  eredményeznek  a  külfölddel  nem 
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versenyző  szektorban  is,  bár  ebben  a  szektorban  a  termelékenység  semmivel  sem  marad  el  a 

fejlettebb  országhoz  képest.  Eközben  a  versenyző  szektor magasabb  termelékenységéből  fakadó 

magasabb bérei miatt a fejlett ország nem versenyző szektorának bérei is magasak lesznek, bár ez a 

szektor  nem  hatékonyabb  a  fejletlenebb  ország  nem  versenyző  szektoránál.  Ezért  amikor  a 

devizaárfolyamot a nem versenyző termékek árainak meghatározására használjuk, azt kell kapnunk, 

hogy az árak a fejlett országban magasabbak, mint a fejletlenebb országban. 

A Balassa‐Samuelson modell segítségével magyarázatot kaphatunk arra, hogy miért magasabbak az 

árak  a  fejlettebb  országokban, mint  a  fejletlenebbekben. Arra  is magyarázatot  képest  tehát  adni, 

hogy miért magasabb külkereskedelembe nem kerülő termékek relatív ára a fejlettebb országokban. 

5.4. 	Önellenőrző	kérdések	
1. Mit jelent az egy ár törvénye? 

2. Válasszon ki egy adott autótípust, keressen rá az interneten magyarországi árat. Keressen 

ugyanerre az autóra vonatkozó árat osztrák, német és angliai honlapokon. (Az árak minden 

esetben márkakereskedői, új autóra vonatkozó árak legyenek). A vizsgálat pillanatában érvényes 

árfolyamok alapján döntse el, érvényesül‐e a vizsgált autótípusra az egy ár törvénye! 

3. Ha az előző kérdésre adott válasz nem (valószínűleg ez lesz a helyzet), akkor határozza meg, hogy 

milyen forint/euró árfolyam esetében lett volna érvényes az egy ár törvénye a három országgal 

szemben! 

4. Foglalja össze az abszolút és a relatív PPP közötti különbséget! 

5. Milyen következtetéseket von le A és B ország vonatkozásában, ha A‐ban az egy főre jutó GDP B 

valutájában, piaci árfolyamon számítva 12.000 pénzegység, míg vásárlóerő‐paritáson számítva 

(ugyancsak B valutájában) 18.000 pénzegység? 

6. Milyen Magyarországon a piaci árfolyamon és a vásárlóerő‐arányos árfolyamon számított GDP 

viszonya?  

7. Tegyük fel, hogy az egy főre jutó magyar GDP értéke 10.000 euró/fő. Legyen az egy főre jutó 

amerikai GDP értéke 40.000 euró/fő. Azt mutatja‐e ez a két szám, hogy egy átlagos amerikai 

fogyasztó négyszer akkora nagyságú fogyasztást tud megvalósítani? 

8. Miért szükséges megkülönböztetni a tradable és a non tradable termékeket, amikor a vásárlóerő 

paritást vizsgáljuk? 

9. Mondjon olyan magyarországi termékeket és szolgáltatásokat, amelyek Ön szerint a tradable, 

illetve olyanokat, amelyek a non‐tradable szektorhoz tartoznak! 

10. Melyek a Balassa‐Samuelson modell főbb megállapításai?   
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6. A	devizaárfolyamok	meghatározódásának	modern	elméletei	
A  tőke  szabad áramlásának növekedésével az árfolyam mozgásának előrejelzése egyre  fontosabbá 

vált. Ez jelentette az igényt az egyre fejlettebb árfolyammodellek kialakulására. A most bemutatásra 

kerülő modellek közös  jellemzője, hogy az árfolyam magyarázatában mindegyikben fontos szerepet 

kap  a  relatív  pénzkínálat.  A  monetáris  modell  azt  állítja,  hogy  az  árfolyam‐mozgások 

megmagyarázhatók  a  pénzkereslet  és  a  pénzkínálat  változásaival.  A  monetarista  modellek  közül 

hárommal  foglalkozunk most:  a  rugalmas  áras monetarista modellel,  a  ragadós  áras monetarista 

modellel,  valamint  a  reálkamat‐különbözet  modelljével  Ezeknek  a  modelleknek  mindegyike 

feltételezi,  hogy  teljesül  az  fedezetlen  kamatparitás  feltétele,  vagyis  a  befektetők  azonos 

kockázatúnak  ítélik  meg  a  hazai  és  a  külföldi  kötvényeket,  így  az  elvárt  hozamoknak  is  ki  kell 

egyenlítődniük (az árfolyammozgások figyelembe vételével). 

A hasonlóságok ellenére jelentős különbségek vannak a modellek között. A rugalmas áras monetáris 

modell azt feltételezi, hogy a gazdaságban minden ár (termékek árai, bérek, stb.) mind  lefelé, mind 

felfelé rugalmas rövid és hosszú távon egyaránt. Ez a modell már kezeli az inflációs várakozásokat is. 

A ragadós áras modell szerint az árak és a bérek rövid távon ragadósak és csak az árfolyam az, ami 

rövid távon  is rugalmas. A bérek és az árak közép‐ és hosszú távon már  igazodnak a gazdaságot érő 

sokkokhoz. Ebben a modellben az inflációs várakozások nem jelennek meg közvetlenül. A reálkamat‐

különbözet modellje kombinálja a  rugalmas áras monetáris modell  inflációs várakozásait a  ragadós 

árakkal. 

6.1. 	Eszközárak	és	fedezetlen	kamatparitás	
Mivel a befektetők nagyon gyorsan képesek befektetésüket külföldre vinni, illetve onnan visszahozni, 

a  devizaárfolyam  relatív  eszközárként  is  felfogható.  Az  eszközárak  alapvető  jellemzője,  hogy 

jelenértéküket nagyban befolyásolja az elvárt megtérülési ráta. 

Ha egy befektető két eszköz (X és Y) között választhat, az X 500 euró befektetéssel egy év múlva 600 

eurót  eredményez,  míg  az  Y  800  euró  befektetéssel  960  eurót,  akkor  mindkét  eszköz  20%‐os 

megtérülést  biztosít  egy  éves  időtartamra  vonatkozóan.  (Az  időtáv  változásával  természetesen  a 

számítást megfelelően  korrigálni  kell).  Így  bár  a  két  eszköz  eltérő  áron  fog  forogni,  a  befektető 

számára mégis  azonosnak  tűnnek,  hiszen  egyforma  hozamokat  produkálnak.  Ha  a  befektető  úgy 

kalkulál, hogy az X eszközt egy év múlva 675 euróért tudja értékesíteni, akkor ez már magasabb, 35%‐

os hozamot eredményez. Ha az X és az Y eszköz azonos kockázatú, akkor ettől kezdve az Y‐ba történő 

befektetés irracionális, hiszen azonos kockázat mellett X magasabb hozamot produkál. Így az X iránt 

megnövekedett kereslet megemeli X árát, s a  folyamat addig zajlik, amíg az ár el nem éri az 562,5 

eurót.  Ez  lesz ugyanis  az  az  ár,  amely mellett  az  X  eszközt megvásárolva, majd  egy  év múlva 675 

euróért  értékesítve  ez  az  eszköz  is  20%‐os  hozamot  fog  biztosítani.  Ez  a  kis  egyszerű  példa  azt 

mutatja, hogy a jövőbeli árakkal kapcsolatos várakozások az azonnali (spot) árakat is befolyásolják. 

Az  eszközök  hozamának  összehasonlításakor  fontos,  hogy  melyik  eszköz  milyen  devizában 

denominált.  Így ha az előbbi X eszköz euróban, az Y pedig dollárban van, akkor az áraik mellett az 

euró‐dollár  árfolyamot  is  figyelni  kell.  Nézzünk  egy  magyar  befektetőt,  aki  magyar  és  amerikai 

állampapírok vásárlásában gondolkozik. Az összehasonlításkor úgy véli, hogy kockázat szempontjából 

a két papír nem különbözik. Eltérés a két állampapír kamatozásában lesz, így a befektető a döntéskor 

a kamatkülönbözetet, valamint az forint‐dollár árfolyam várt elmozdulásait fogja alapul venni a. 
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A várt árfolyammozgásra felírható a következő összefüggés: 

 

ahol   a deviza várt leértékelődése (HUF/USD alakba),   a magyar kamatláb,   pedig az amerikai 

kamatláb nagysága. A fenti egyenletet fedezetlen kamatparitás (uncovered interest rate parity, UIP) 

néven ismerjük. A fedezetlen kamatparitás azt állítja, hogy a forint várható leértékelése a magyar és 

az  amerikai  kötvények  hozamkülönbözetével  azonos. Ha  a magyar  állampapírok  például  6,50%‐os 

kamatot  fizetnek, miközben  az  amerikai  állampapírok  kamatozása  1,75%,  akkor  a  forint  várható 

leértékelődése 4,75% lesz. 

Ha  egy  befektető  ma  1.000.000  Ft‐ért  magyar  állampapírokat  vásárol,  akkor  ezzel  egy  év  alatt 

1.065.000  Ft‐ra  tesz  szert. Ha  az  1.000.000  Ft‐ot  amerikai  államkötvénybe  fektetné,  akkor  a  spot 

árfolyamon  (ez  legyen  185,00  HUF/USD)  átszámolva  5.405,41  USD  értékű  állampapírt  tudna 

vásárolni. Ez egy év alatt 1,75%‐os kamatozással 5.500,00 USD értékre növekedne. Az 1.065.000 Ft‐os 

magyar  záróértékkel  szemben  az  5.500,00 USD  áll  tehát.  Ahhoz,  hogy  a  befektető  számára  a  két 

alternatíva azonos értékű legyen, az egy év múlva kialakuló árfolyamnak 1.065.000 HUF/ 5.500 USD = 

193,64  HUF/EUR‐nak  kell  lennie.  Ha  az  árfolyam  ettől  eltér,  akkor  az  egyik  lehetőség  kedvezőbb 

hozamot biztosít, mint a másik. 

Az UIP képletből kiszámítható árfolyam 185*1,0475=193,79 HUF/USD. Ez nem egyezik meg az előbb a 

példában számolttal. Az eltérés oka, hogy az UIP‐képlet egy közelítő képlet, azonban az elvet ez  is 

megfelelően  mutatja.  A  precíz  számítás  a  következő  lenne:  1 1⁄ 1.  Erre 
eredményül 4,67% adódik szemben a hozamkülönbségből (kivonással) kapott 4,75%‐kal. 

12. táblázat: UIP mintaszámítás 

 

A  fenti,  12.  táblázat  adatai  szerint  az  amerikai  befektetés  forintban  számított  záróértéke  tehát 

megegyezik a magyar kötvény forintban számított záróértékével. (A 20 Ft‐os eltérés a kerekítésekből 

adódik: az árfolyamjegyzés 5 helyiértékre  történik, ha a  záróárfolyamot 193,64 helyett 8  tizedesre 

írnánk ki, akkor már pontosan 1.065.000,00 Ft‐ot kapnánk). 

Ha  valami  miatt  a  várt  árfolyam  módosul  és  már  nem  193,79  HUF/USD,  hanem  205  HUF/USD 

szerepel a befektetők várakozásaiban, akkor ez módosítani fogja a spot árfolyamot  is. Ha ugyanis a 

Kamatok, árfolyamok

HUF hozam 6,50%

USD hozam 1,75%

Leértékelődés (1) = hozamkülönbözet 4,75%

Spot árfolyam 185,00

Záró árfolyam (1) 193,79

Záró árfolyam (2) 193,64

Leértékelődés (2) 4,67%

Befektetés adatai

Eszköz Induló befektetés Záró befektetés

Magyar kötvény 1 000 000,00 HUF 1 065 000,00 HUF

Amerikai kötvény 5 405,41 USD 5 500,00 USD

Amerikai kötvény (HUF‐ban) 1 000 000,00 USD 1 065 020,00 USD
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spot árfolyam 185,00 HUF/USD marad, akkor az amerikai befektetés 5.500,00 USD záróértékét 205 

HUF/USD  árfolyamon  forintra  átszámolva  1.127.500,00  HUF  adódik.  Ez  pedig  azt  jelenti,  hogy  az 

amerikai  államkötvény  (a  változatlan  1,75%‐os  kamatozás  mellett)  a  forint  jóval  nagyobb  várt 

leértékelése  miatt  sokkal  kedvezőbb  befektetéssé  válik,  mint  a  vele  azonos  kockázatúnak  ítélt 

magyar.  Így ha a befektetők a 205 HUF/USD árfolyamra számítanak, akkor egyre többen akarnának 

amerikai  állampapírt  vásárolni.  Ez  pedig megnövelné  a  forint  kínálatát  és  a  dollár  keresletét,  ami 

pedig a  spot  forint árfolyam gyengülését váltaná ki. Az árfolyam egészen addig gyengülne, amíg a 

forinthozam és a dollárhozam ki nem egyenlítődne. Ez az árfolyam pedig a 195,86 HUF/USD lesz. Az 

eredmény helyességét az előzővel azonos szerkezetű, 13. táblázat mutatja. 

13. táblázat: UIP számítás: a határidős árfolyamra vonatkozó várakozások hatása a spot árfolyamra 

 

Ebben a példában tehát az árfolyam‐várakozás volt ismert és visszafelé számítottuk ki az ezzel 

konzisztens spot árfolyamot. Ennek számítása a következő volt: 

205,00	 /
1 0,0650
1 0,0175

205,00	 /
1,0467

195,86	 /  

A fentieket foglalja össze az alábbi ábra: 

Kamatok, árfolyamok

HUF hozam 6,50%

USD hozam 1,75%

Leértékeldés (1) = hozamkülönbözet 4,75%

Spot árfolyam 195,86

Záró árfolyam (1) 205,16

Záró árfolyam (2) 205,00

Leértékelődés (2) 4,67%

Befektetés adatai

Eszköz Induló befektetés Záró befektetés

Magyar kötvény 1 000 000,00 HUF 1 065 000,00 HUF

Amerikai kötvény 5 105,77 USD 5 195,12 USD

Amerikai kötvény (HUF‐ban) 1 000 000,00 USD 1 065 000,00 USD
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37. ábra: Fedezetlen kamatparitás két forgatókönyv szerint 

 

6.2. 	Rugalmas	áras	monetáris	modell	
A rugalmas áras modell feltételezi, hogy a PPP folyamatosan érvényesül. Ez abban jelentett többletet 

a korábbi modellekhez képest, hogy közvetlenül megjeleníti a relatív pénzmennyiség szerepét, ez lesz 

a  modellben  az  a  tényező,  amely  meghatározza  a  relatív  árakat,  ami  pedig  a  devizaárfolyam 

meghatározó tényezője lesz. 

A modell egy hagyományos pénzkeresleti  függvénnyel dolgozik,  amelyet mind  a belföldre, mind  a 

külföldre értelmez. A külföld paraméterei‐t *‐gal jelöljük. A pénzkeresleti függvények tehát: 

∙ ∙  

∗ ∗ ∙ ∗ ∙ ∗ 

ahol   a pénzmennyiség logaritmusa,  	az árszint logaritmusa,  a reálkibocsátás logaritmusa,  pedig 

a  nominális  kamatláb  nagysága.  A  modell  feltételezi,  hogy  a  pénzkeresletnek  a  jövedelemre 

vonatkozó rugalmassága (  azonos belföldön és külföldön. 

A PPP teljesülését az alábbi összefüggés adja meg: 

∗ 

ahol   a hazai deviza / külföldi deviza formában értelmezett devizaárfolyam logaritmusa. A monetáris 

modell  fontos  feltételezése, hogy a belföldi és a külföldi kötvények egymás  tökéletes helyettesítői. 

Így teljesül a fedezetlen kamatparitás, miszerint 

∗ 

Az   a  deviza  várt  leértékelődését  jelenti. Ahogy  azt  a  korábbi  fejezetrészben már  láttuk,  a  várt 

leértékelődés a kamatkülönbözettel azonos. 

1.000.000 Ft 1.065.000 Ft

Spot árfolyam 
185,00 HUF/USD

5.405,41 USD

6,50% HUF kamat

1,75% USD kamat
5.500,00 USD

Várt árfolyam
193,64 HUF/USD

1.000.000 Ft 1.065.000 Ft

Spot árfolyam 
195,86 HUF/USD

5.105,77 USD

6,50% HUF kamat

1,75% USD kamat
5.195,12USD

Várt árfolyam
205,00 HUF/USD

Alapeset

Gyengülő határidős‐árfolyam feltételezése
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A pénzkeresleti függvények átrendezésével az alábbi formulákat kapjuk: 

∙ ∙  

∗ ∗ ∙ ∗ ∙ ∗ 

Helyettesítsük be ezeket a PPP‐összefüggésbe: 

∙ ∙ ∗ ∗ ∙ ∗ ∙ ∗  

Majd az egyenlet átrendezésével kapjuk a devizaárfolyam redukált egyenletét: 

∗ ∙ ∗ ∙ ∗  

Az  egyenlet  alapján  az  árfolyam  a  relatív  pénzmennyiségektől,  a  relatív  jövedelemtől  és  a  relatív 

kamatlábaktól függ. 

A relatív pénzmennyiség hatása az árfolyamra 

Az egyenlet szerint a belföldi pénzkínálat adott mértékű növekedése a belföldi deviza ezzel azonos 

mértékű  leértékelődéséhez  vezet,  a  külföldi  pénzkínálat  adott  mértékű  növekedése  pedig  ezzel 

azonos mértékű felértékelődést eredményez. A pénzmennyiség növekedése ugyanis a modellben az 

árak ugyanilyen növekedéséhez vezet, ami pedig az árfolyam gyengülését követeli meg, hogy a PPP 

érvényes maradjon. (Ha a redukált egyenletben m növekszik, akkor s is növekszik.) 

A relatív jövedelem hatása az árfolyamra 

Ha  a  belföldi  jövedelem  emelkedik,  növekszik  a  tranzakciós  pénzkereslet.  Ha  a  belföldi 

pénzmennyiség  és  a  kamatláb  változatlan,  akkor  csak  az  árak  csökkenése  folytán  maradhat 

egyensúlyban  a  pénzpiac.  Az  árak  csökkenése  felértékelődéshez  vezet,  hogy  a  PPP‐azonosság 

érvényes maradjon. (Ha a redukált egyenletben y növekszik, akkor s csökkenni fog.) 

A relatív kamatok hatása az árfolyamra 

A  belföldi  kamatok  emelkedésének  hatására  a  belföldi  deviza  leértékelődik.  Ez megindokolható  a 

nominális kamat két részre történő bontásával is. Ekkor a következő egyenleteket kapjuk: 

 

∗ ∗ ∗ 

ahol  i  a  reálkamatláb,   pedig  a  várt  inflációs  ráta.  A  *  most  is  a  külföldi  változókra  utal.  Ha 

feltételezzük,  hogy  a  reálkamatláb  azonos  a  két  országban  ( ∗ ,  akkor  a  belföldi  kamatláb 

növekedését  a  belföldi  inflációs  várakozások  növekedése  okozza. A  növekvő  inflációs  várakozások 

csökkentik  a  pénzkeresletet  és  növelik  az  árukra  fordított  kiadásokat,  ami  pedig  a  belföldi  árszint 

emeléséhez  vezet. A belföldi  árak növelése ugyanakkor  leértékeléshez  vezet, hogy  a PPP‐egyenlet 

érvényben maradhasson.  Ezen  összefüggés  felhasználásával  az  árfolyam  redukált  egyenlete  újból 

felírható, mégpedig a következő alakban: 

∗ ∙ ∗ ∙ ∗  
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6.3. 	A	ragadós	áras	monetáris	modell	(Dornbusch)	
A rugalmas árak modellje nem tudta megmagyarázni a PPP‐feltételtől való eltérést. Dornbusch 1976‐

os  modellje  már  képest  magyarázatot  adni  arra,  hogy  miért  nem  teljesül  a  PPP‐összefüggés  a 

valóságban. 

A  modellt  ragadós  árak  modellje  (sticky‐price  modell)  néven  ismerjük,  s  ebben  Dornbusch  a 

devizaárfolyam  túllövése  (exchange  rate  overshooting)  jelenséget  mutatta  be.  A  modell 

alapgondolata az, hogy a  termékpiacon az árak, a munkapiacon pedig a bérek „ragadósak”,  s csak 

lassan reagálnak a gazdaságot érő különböző sokkokra. Az árak és a bérek különösen merevek lefelé. 

Az árfolyam a modellben rugalmas piacon alakul,  így ez azonnal reagál a gazdaságban bekövetkező 

változásokra. Egy  ilyen modellben az árfolyam‐mozgások nem felelnek meg az árszint mozgásainak, 

így a PPP‐feltétel folyamatos teljesülése nem fog megvalósulni. 

A modellben az UIP‐feltétel folyamatosan érvényes. Így ha a belföldi kamatláb alacsonyabb, akkor a 

deviza  felértékelődése  alakul  ki,  ahogy  azt  már  láthattuk  a  rugalmas  áras  monetarista  modell 

esetében  is.  Az  árak  azonban  lassan  igazodnak  a  változásokhoz,  mert  a  béreket  csak  bizonyos 

időközönként  tárgyalják újra a vállalatok,  illetve a  cégek az árakat  is  lassan változtatják meg  (akár 

lefelé, akár felfelé). 

A modellben  hosszú  távon  azonban  így  is  a  PPP‐nek megfelelő  árfolyamot  tartják  érvényesnek  a 

gazdaság  szereplői. A gazdaság kezdetben egyensúlyban van a világpiaci kamatokkal megegyező  r1 

belföldi  kamatszint mellett,  így  nincs  se  le‐,  se  felértékelődésre  vonatkozó  várakozás.  A  kezdeti 

pénzmennyiséget  m1  mutatja  (mivel  a  modellben  a  változók  logaritmusai  szerepelnek,  ezért  a 

modellt  bemutató  38.  ábra  is  ezt  a  jelölést  használja,  és  már  itt  a  szöveges  felvezetésnél  ezt 

alkalmaztuk). A belföldi árszint a p1 szinten alakul, a kezdeti árfolyam pedig s1, ami megfelel a PPP‐

egyenletnek. 
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38. ábra: A változók alakulása a Dornbusch‐féle ragadós‐áras modellben 

 

Tegyük  fel ezután, hogy a hatóságok a  t1  időpontban 5%‐kal megnövelik a pénzmennyiséget m1‐ről 

m2‐re. Hosszú  távon mindenki a belföldi árak 5%‐os emelkedésére számít p1‐ről  ̅‐ra, ezzel pedig a 
devizaárfolyam  s1‐ről  ̅ ‐ra  történő,  szintén  5%‐os  gyengülését  várják,  ami  a  PPP  hosszú  távú 

teljesülésének feltétele. Rövid távon azonban máshogy fognak alakulni a változók. 

Rövid  távon, mivel  az  árak  ragadósak,  a  p1  árszint  fennmarad.  Így  túlkínálat  lesz  a  pénzpiacon, 

amelyet a szereplők csak akkor  lesznek hajlandók  tartani, ha a kamatláb r2‐re esik. Mivel a belföldi 

kamatláb most alacsonyabb, mint a világpiaci, a szereplők a devizaárfolyam erősödésére számítanak. 

Az árfolyam ezért a PPP‐nek megfelelő, hosszú  távra várt  ̅ fölé ugrik,  túllő  (innen az overshooting 
kifejezés) rajta. A túllövés azért alakul ki, mert csak egy 5%‐osnál nagyobb leértékelődés esetén tudja 

a  befektetőket  a  későbbi  felértékelődés  kompenzálni  a  hazai  kötvények  alacsonyabb  kamatozása 

miatt. 

A kezdeti események után számos olyan erő lép életbe, amely a gazdaságot a hosszú távú egyensúlyi 

helyzet  felé mozdítja el. A belföldi kamatláb  csökkenése, valamint a hazai deviza  leértékelődése a 

hazai  javak,  termékek  iránti  kereslet  növekedését  eredményezi. Mivel  a  kínálatot  (mint  a  többi 

monetáris  modellben,  most  is)  adottnak  vesszük,  a  javak  iránti  túlkereslet  elkezdi  felhajtani  az 

árszintet a kezdeti p1‐ről. A belföldi termékekre a külföld szereplőitől megjelenő nagyobb kereslet a 

valuta  felértékelődését  eredményezi  s2‐ről  ̅ felé.  Közben  a  belföldi  árszint  emelkedése  növeli  a 

belföldi pénzkeresletet, továbbá megemeli a kamatlábat, ami a pénzpiaci egyensúly fennmaradását 

eredményezi. Az árszint idővel p1‐ről  ̅‐ra emelkedik, így a növekedése megegyezik a pénzmennyiség 

kezdeti,  5%‐os  emelkedésével.  Az  árfolyam  s2‐ről  ̅‐ra  módosul,  ami  pedig  a  PPP  helyreállását 

eredményezi. A kamatláb közben az r2‐ről visszaáll a kiinduló r1 szintre (a világpiaci kamatszintre). Ez 

pedig azt eredményezi, hogy nem lesz sem le‐, sem felértékelődési várakozás a gazdaságban. 

idő

m
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p
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idő

s
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A belföldi kamatláb alakulása

m1

m2

r1

r2

s1

s2

s

p1

p

t1 t1

t1t1



79 
 

Nézzük  a modell  formális  levezetését!  A modell  egy  kis  országot  vizsgál,  amelyik  egy  általa  nem 

befolyásolható  r* világpiaci kamatszinttel  szembesül. A belföldi pénzkeresleti  függvény a  rugalmas 

áras modellnél már látott összefüggés szerint alakul: 

∙ ∙  

Ugyancsak a már ismert összefüggés adja meg az UIP‐feltételt: 

∗ 

A  ragadós áras modellben a PPP csak hosszú  távon érvényesül, a hosszú  távú árfolyamra érvényes 

összefüggés a következő: 

̅ ̅ ∗ 

ahol  ̅ a hosszú távú egyensúlyi árfolyam logaritmusa,  ̅ a hosszú távú egyensúlyi belföldi árszínvonal 
logaritmusa,  ∗ pedig  a  hosszú  távú  egyensúlyi  külföldi  árszínvonal  logaritmusa.  A modell  egy  új 

egyenlete a rugalmas áras modellhez képest a következő: 

Θ ̅  

A  fenti  összefüggés  egy  regresszív  árfolyam‐igazodást  ír  le.  Eszerint  az  árfolyamnak  az  egyensúlyi 

árfolyamhoz történő közelítése a Θ sebesség‐paramétertől  Θ 0 , valamint az aktuális és a hosszú 

távú egyensúlyi árfolyam eltérésének mértékétől függ. Ha a spot árfolyam a hosszú távú egyensúlyi 

árfolyam  alatt  van,  akkor  leértékelődésre  számítanak  a  szereplők  (  értéke  pozitív),  ha  pedig 

fölötte, akkor felértékelődésre. 

Árupiaci egyensúly a Dornbusch‐modellben 

Az  árupiaci  egyensúlyi  feltétel  az  áruk  keresletének  és  kínálatának  egyensúlyát mutatja  egy  ár  – 

devizaárfolyam  koordináta‐rendszerben.  A modellben  az  infláció  a makrokínálat  és makrokereslet 

eltérésétől függ: 

 

ahol   a  belföldi  árinfláció  mértéke,   az  árak  igazodásának  sebessége,  d  pedig  a  makrokereslet 

logaritmusa. 

A  makrokereslet  magyarázó  változói  a  modellben  a  ,  ami  egy  exogén  kiadási  paraméter,  az 
∗  formában megadott  reálárfolyam, amellyel a makrokereslet pozitív  irányú kapcsolatot 

mutat,  valamint  a  belföldi  nominális  kamatláb,  amellyel  negatív  irányú  a  kapcsolata.  A  függvény 

alakja a következő: 

∗  

Az összefüggést behelyettesítve az infláció egyenletbe: 

∗ 1  

A pénzpiacra kapott összefüggésből a kamatlábat kifejezve és a kapott összefüggést r helyére beírva: 
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∗ 1  

Határozzuk meg az egyenlet jobb oldalán p együtthatóját! 

∗ 1  

Hozzuk az egyenletet a következő alakra: 

∗ 1  

Majd fejezzük ki p értékét: 

∗ 1
∙  

Egyszerűsítés után kapjuk a GG egyenlet végső formuláját: 

∗ 1
∙  

Az összefüggés grafikusan a következő formát ölti: 

39. ábra: Árupiaci egyensúly a Dornbusch‐modellben 

 

A GG‐egyenes pozitív meredekségű. A leértékelődés hatására az export iránti kereslet növekszik, ezt 

a  keresletnövekményt  csak  a  belföldi  árszint  növekedése  képes  ellensúlyozni,  ami  semlegesíti  a 

leértékelődésből adódó versenyképességi előnyt. Ha az árszint emelkedése nem következne be, az 

árupiacon  a  kereslet  (az  export  növekedése  miatt)  meghaladná  a  kínálatot  és  felborulna  az 

egyensúly.  Mivel  az  árak  emelkedése  növeli  a  pénzkeresletet,  ez  együtt  jár  a  kamatlábak 

emelkedésével,  ami  pedig  csökkenti  a  keresletet.  Ez  azt  eredményezi,  hogy  az  árfolyam  %‐os 

leértékelődése  meghaladja  az  árszínvonal  százalékos  emelkedését,  hogy  a  makrokereslet  és  a 
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p

G

G
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makrokínálat  egyensúlya  fennmaradhasson.  Ez  tehát  azt  jelenti,  hogy  a GG  egyenes meredeksége 

egynél kisebb kell, hogy legyen. Másként kifejezve: az árak nem emelkednek olyan mértékben, mint 

ahogy a deviza leértékelődik. 

A fenti egyenletből az egyenes p(s) alakjának meredekségére a következőt kapjuk 

⁄
 

Mivel a kapott tört értéke kisebb egynél, így a GG egyenes meredeksége valóban kisebb lesz egynél. 

Pénzpiaci egyensúly a Dornbusch‐modellben 

A pénzpiaci egyensúlyi egyenes (MM) olyan árszínvonal és devizaárfolyam kombinációkat tartalmaz, 

amelyek a pénzpiacon egyensúlyt eredményeznek. A függvény levezetéséhez először rendezzük át a 

modell pénzkeresleti függvényét: 

 

Alkalmazzuk ezután a modell korábbi egyenleteiből adódó összefüggést, miszerint: 

∗ 	Θ ̅  

majd rendezzük azt át s‐re! 

̅
1
	Θ

∗  

Majd helyettesítsük be ide a kamatlábra az imént kapott összefüggést: 

̅
1
	Θ

∗  

Ezt rendezve: 

̅
1
	Θ

∗  

Az összefüggés p‐re alakítva pedig: 

∗ Θ ∙ ̅  

Ebből pedig látszik, hogy a p(s) formában felírt MM egyenes meredeksége –Θ . Így az MM‐egyenes a 

következő alakot ölti: 
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40. ábra: Pénzpiaci egyensúly a Dornbusch‐modellben 

 

Egy adott pénzmennyiségnél az árszint csökkenése pénzpiaci túlkínálatot okoz, a pénzpiaci egyensúly 

így  csak  csökkenő  kamatlábak  esetén  maradhat  fenn.  A  belföldi  kamatszint  csökkenése 

felértékelődési  várakozásokat  eredményez.  Mivel  az  árfolyam‐várakozások  regresszívek,  a  várt 

felértékelődést egy leértékelődésnek kell megelőznie. 

A modell egyensúlya akkor  jön  létre, amikor mind  az árupiac, mind a pénzpiac egyensúlyban  van, 

továbbá  az  árfolyam megegyezik  a PPP‐feltételből  származtatható  árfolyammal. A PPP‐egyenes  az 

ábrában  +1  meredekséget  kap,  hiszen  az  árak  adott  %‐os  emelkedése  esetén  az  árfolyamnak 

ugyanilyen mértékben kell változnia, hogy a PPP‐feltétel továbbra is teljesüljön. A GG‐egyenes ennél 

laposabb, hiszen a korábban látottak szerint meredeksége kisebb volt egynél. A gazdaság pénzpiaca a 

modell  feltételezései  szerint  mindig  egyensúlyban  van,  ezért  az  ábrán  mindig  az  MM‐egyenes 

valamelyik pontjában lesz a gazdaság. 

41. ábra: Egyensúly a Dornbusch‐féle ragadós áras modellben 

 

A modell  fő  újítása  az  volt,  hogy  az  árfolyam  rövid  távú meghatározó  tényezőjének  az  árupiaci 

arbitrázs helyett a tőkepiaci folyamatokat tette. A modell arra is sikeresen adott választ, hogy miért 

nagyobb a devizaárfolyamok volatilitása, mint a pénzmennyiség volatilitása. 
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6.4. 	A	reálkamat‐különbözet	modellje	(Frankel)	
A  Dornbusch‐féle  ragadós  áras  modell  jelentős  fejlődést  mutat  a  rugalmas  áras  monetarista 

modellhez  képest,  azonban  nem  tartalmazza  explicite  az  utóbbiakban  megjelenő  inflációs 

várakozásokat. Frankel olyan modellt fejlesztett ki, ami e két tulajdonságot egyszerre képes kezelni. 

A többi monetáris modellhez hasonlóan Frankel modellje is hagyományos pénzkeresleti függvényt 

használ mind a belföld, mind a külföld folyamatainak leírására. Utóbbi esetében a változókat *‐gal 

különböztetjük meg a belföld hasonló változóitól. 

∙ ∙  

∗ ∗ ∙ ∗ ∙ ∗ 

Az egyszerűség kedvéért feltételezzük, hogy az   és   paraméterek azonosak belföldön és külföldön. 

A két egyenlet összevonásából adódik, hogy: 

∗ 	 ∗ ∙ ∗ ∙ ∗  

Ez a modell is feltételezi, hogy a belföldi és a külföldi értékpapírok egymás tökéletes helyettesítői, így 

hozamaiknak ki kell egyenlítődniük, figyelembe véve a devizaárfolyam mozgásait. Így most is 

érvényes a következő, már jól ismert egyenlet: 

∗ 

A  leértékelődés várt mértéke a Dornbusch‐modellben már  látott  formula alapján határozódik meg, 

azonban még  kiegészül  a  belföld  és  a  külföld  hosszú  távú  inflációs  rátái  közötti  különbözettel.  A 

kapott formula ennek figyelembe vételével: 

Θ ̅ ∗ 

ahol Θ most  is  az  alkalmazkodás  sebességi  paramétere,   a  belföld  hosszú  távú  inflációs  rátájára 

vonatkozó  várakozások  nagysága,  míg  ∗  a  külföld  hosszú  távú  inflációs  rátájára  vonatkozó 

várakozások  nagysága. Mivel  hosszú  távon  az  árfolyam  az  egyensúlyi  értéket  veszi  fel  ̅ ,  az 

árfolyam a relatív PPP‐feltételnek megfelelően az inflációs ráták különbségének megfelelően változik. 

Az árfolyamváltozásra kapott két egyenlet összevonásából a következő adódik: 

̅
1
Θ

	 ∗ ∗ 	 

Az  egyenlet  azt mutatja,  hogy  az  aktuális  és  a  hosszú  távú  egyensúlyi  árfolyam  közötti  eltérés  a 

belföldi és a  külföldi  reálkamatlábak  közötti eltérésre vezethető vissza. A  szögletes  zárójelen belül 

szereplő  két  kifejezés  ugyanis  nem  más,  mint  a  belföldi  és  a  külföldi  reálkamatláb,  amelyet  a 

nominális kamatláb és az inflációs várakozások különbözeteként használ az egyenlet. Így ha a belföldi 

reálkamatláb magasabb, mint a külföldi, akkor a belföld devizájának le kell értékelődnie addig, amíg a 

reálkamatlábak a hosszú távú egyensúlyi helyzetet el nem érik. 

A hosszú távú PPP‐t logaritmikus formában már alkalmaztuk korábban, láttuk, hogy ennek alakja: 

̅ ̅ ∗ 
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Hosszú távon a várt reálkamatlábak kiegyenlítődnek, így a nominális kamatlábak közötti különbség a 

hosszú távú inflációs ráták különbségéből fakad: 

∗  

Megkapott egyenleteinket összevonhatjuk: 

̅ ∗ ∗ ∗  

Eszerint  a  hosszú  távú  árfolyamot  a  relatív  pénzkínálat  ∗ ,  valamint  a  ∗

∗  formában megadott  relatív  pénzkereslet  nagysága  határozza meg.  Ezt  az  egyenletet 

már  láttuk  a  rugalmas  áras monetarista modellben  is,  ott  a  rövid  távú  devizaárfolyamra  kaptuk 

ugyanezt.  Azonban  a  két megoldás  nem  azonos,  hiszen  Frankel modelljében  az  árak  rövid  távon 

ragadósak. Nézzük meg ezután, hogy milyen megoldás adódik a Frankel‐féle modellben a rövid távú 

devizaárfolyamra! 

A  Frankel‐féle  modellben  az  árupiacok  alkalmazkodási  sebessége  fontos  tényező  a  rövid  távú 

devizaárfolyam meghatározása  szempontjából. A  reálkamat‐különbözet modelljének  levezetésekor 

az alábbi összefüggéseket kaptuk: 

̅
1
Θ

	 ∗ ∗  

illetve 

̅ ∗ ∗ ∗  

A két egyenlet összevonásából megkapjuk a rövid távú devizaárfolyam értékét: 

∗ ∗ ∗ 1
Θ

	 ∗ ∗  

Eszerint  ha  a  reálkamatlábak  eltérnek,  akkor  a  rövid  távú  devizaárfolyam  eltér  a  hosszú  távú 

egyensúlyi értékétől.  

A  teljesen  rugalmas monetáris modellben a piacok azonnal  igazodnak,  így Θ nagysága végtelen. Ez 
esetben az árfolyam rövid távú értéke a 6.2. fejezetben már látottak szerint: 

∗ ∗ ∗  

A  reálkamat‐különbözet modellben  a  ragadós  áras modellben  látotthoz  hasonlóan  a  piacok  nem 

azonnal igazodnak, így a Θ sebesség‐paraméter nagysága véges. 

Mindezek  alapján  látható,  hogy  a  Frankel‐modell  a  Dornbusch‐modell  általánosítása,  illetve  a 

Dornbusch‐modell a Frankel‐modell leszűkítéseként is felfogható. 

6.5. 	Önellenőrző	kérdések	
1. Mit jelent a fedezetlen kamatparitás? 

2. Tegyük fel, hogy a spot árfolyam 265,48 HUF/EUR, az egy éves forint‐hozam 7,23%, míg az egy 

éves euró‐hozam 1,82%. Ekkor milyen árfolyamnak kell kialakulnia 1 év múlva a piacon, hogy a 

fedezetlen kamatparitás érvényesüljön? 
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3. Van‐e kapcsolat a fedezetlen kamatparitás, illetve a korábban már látott határidős 

devizaárfolyam képlete között? 

4. A rugalmas áras modell elemei az  ∗ és az  ∗ egyenletek. Mit jelentenek ezek 

az egyenletek? 

5. A rugalmas áras modellben találkozhatunk az  ∗ ∙ ∗ ∙ ∗  

egyenlettel. Mit állít ez az egyenlet? Hogy változik a devizaárfolyam, ha a külföldi pénzmennyiség 

relatíve növekszik a belföldihez képest? Milyen hatással van az árfolyamra, ha a hazai kibocsátás 

relatíve növekszik a külföldihez képest? Hogyan módosítja az árfolyamot, ha növekszik a (pozitív) 

kamatkülönbözet a külföldhöz képest? 

6. Hogy jelennek meg az inflációs várakozások a rugalmas áras modellben? 

7. Mit jelent a „ragadós ár” kifejezés? Saját tapasztalatai alapján mondjon olyan árakat, amelyek 

rugalmasak és olyanokat, amelyek ragadósak! 

8. Magyarázza meg a ragadós áras modell dinamikáját bemutató ábrán látható összefüggéseket! 

9. Vezesse le Ön is a Dornbusch‐modellre vonatkozóan az árupiaci egyensúly egyenletét! Mutassa 

meg, hogy tényleg   az árupiaci egyensúlyi egyenes meredeksége! Vezesse le az összefüggést 

 alakban is, nézze meg, hogy ekkor pedig   adódik‐e a meredekségre? 

10. Az áru‐ és a pénzpiaci egyenes egyenleteinek felhasználásával adja meg az árupiaci és pénzpiaci 

együttes egyensúly koordinátáit paraméteresen! 

11. Írja fel a PPP‐összefüggést is paraméteresen a Dornbusch‐modellben. Oldja meg együtt a három 

egyenletet paraméteresen! 

12. Miben más a Frankel‐féle, reálkamat‐különbözetre építő modell a Dornbusch‐féle ragadós áras 

modellhez képest? 

13. Az alábbi egyenlet a Frankel‐féle modell egyenlete a devizaárfolyamra vonatkozóan. Hogyan  

tudja ezt kapcsolni a korában látott modellekhez? Igaz‐e, hogy ez a modell bizonyos feltételek 

mellett visszaadja a ragadós áras modellt? 

∗ ∗ ∗ 1
Θ

	 ∗ ∗  
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7. A	portfolió‐egyensúlyi	modell	
A monetáris  árfolyammodellek  egyik  alapfeltevése,  hogy  a  belföldi  és  külföldi  kötvények  egymás 

tökéletes  helyettesítői.  Ez  azt  eredményezi,  hogy  az  elvárt  hozamok  a  két  papíron  (az 

árfolyamváltozások  figyelembe  vételével)  azonosak.  A  portfolió‐egyensúlyi modell  abban  tér  el  a 

monetáris modellektől, hogy ebben a befektetők már eltérőnek  ítélhetik meg a belföldi és külföldi 

kötvényeket: kockázatosabbnak tarthatják egyiket a másiknál. A kockázatosabb kötvénnyel szemben 

pedig nagyobb hozamelvárásokat fognak támasztani, mert a magasabb hozam tudja ellentételezni a 

magasabb kockázatot. 

Azok  a monetáris  hatósági  beavatkozások  (nyíltpiaci műveletek,  devizapiaci  intervenció,  sterilizált 

intervenció), amelyek befolyásolják a devizaárfolyamot, hatással lesznek a befektetők portfoliójának 

összetételére. 

A kockázati prémium megjelenése miatt a fedezetlen kamatparitás a portfolió‐egyensúlyi modellben 

nem  lesz  érvényes. Ha  a  befektetők  kockázatkerülők  és  a  belföldi  kötvényeket  kockázatosabbnak 

vélik  a  külföldi  kötvényeknél,  magasabb  hozamot  fognak  elvárni  az  előbbiektől.  Ahhoz,  hogy  a 

kockázati prémium kialakulhasson, három feltételnek kell teljesülnie: 

‐ A  belföldi  és  a  külföldi  papírok  kockázatában  érzékelhető  különbségnek  kell  lennie.  A 

kockázatos  eszköz  alapvető  jellemzője,  hogy  várható  reálmegtérülése  bizonytalan.  Ha  két 

kötvényt  egyforma  kockázatúak  vélnek  a  befektetők,  akkor  azok  egymás  tökéletes 

helyettesítői. 

‐ Meg kell jelennie a kockázatkerülésnek. Ha a befektetők nem lennének kockázatkerülők, nem 

várnának el magasabb hozamot a kockázatosabb eszköztől. 

‐ A  belföldi  és  külföldi  papírok  eltérő  kockázata  miatt  létezik  egy  elméleti  portfolió,  ami 

minimalizálja a befektetők kockázatát. 

Ha mindhárom  feltétel  teljesül,  akkor  a  fedezetlen  kamatparitás  nem  érvényesül,  a  korábbi  UIP‐

egyenlet a következő alakra módosul: 

∗  

ahol  r  a  belföldi  kamatláb,  r*  a  külföldi  kamatláb,   a  deviza  várt  leértékelődése,  RP  pedig  a 

kockázati prémium, ami akár pozitív, akár negatív is lehet. 

Ha például  a magyar  állampapírok hozama  a  korábbi példában már  látott 6,50%, míg  az  amerikai 

papírok hozama 1,75%, a magyar papírok kockázati  felára 2%, akkor a várható  forint‐leértékelődés 

üteme 2,75% lesz. 

A  modellben  feltételezzük,  hogy  a  belföldi  árak  és  kibocsátás  rögzített,  így  az  elemzés 

középpontjában  a  külföldi  eszközöknek  a  fizetési  mérleg  egyensúlytalanságából  következő 

felhalmozódása, vagy csökkenése fog állni, amit pedig a hatóságok beavatkozásai váltanak ki. Ezek a 

beavatkozások lehetnek: 

‐ nyíltpiaci műveletek (OMO) 

‐ devizapiaci műveletek (FXO) 

‐ sterilizált devizapiaci műveltek (SFXO) 
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Az  előző műveletek mindegyike  felborítja  a  tulajdonosok  portfolióját,  ami  a  devizaárfolyam  és  a 

belföldi kamatláb változását fogja megkövetelni. Ezek a változások hatással lesznek a kibocsátásra és 

a  folyó  fizetési mérlegre.  A  folyó  fizetési mérleg  többlete  a  külföldi  eszközök  felhalmozódásához, 

hiánya pedig a külföldi eszközök állományának csökkenéséhez vezet. 

7.1. 	A	modell	alapegyenletei	
A modellben a magánszereplők három típusú eszközt tartanak: 

‐ belföldi monetáris bázis, M 

‐ belföldi devizában kibocsátott belföldi kötvények, B, valamint 

‐ külföldi devizában kibocsátott külföldi kötvények, F. 

A belföldi kötényeket belföldi magánszereplők és a hatóságok is birtokolhatják. A belföldi kötvények 

mennyiségét a modell fixnek veszi a következők szerint: 

 

ahol   a  belföldi  kötvények  nettó  kínálata,   a  magánszektor  által  birtokolt  belföldi  kötvények 

állománya,   pedig a hatóságok által birtokolt belföldi kötvényállomány. 

A belföldi szereplők birtokában lévő külföldi kötvényállomány: 

 

ahol F az ország nettó külföldi kötvényállománya,   a magánszereplők külföldi kötvényállománya, R 

pedig a hatóságok által birtokolt külföldi kötvényállomány, amit nemzetközi tartalékként kezelünk. 

A monetáris bázis a belföldi hatóságok kötelezettségeiből adódik: 

∙  

A magánszektor  teljes  pénzügyi  vagyona  (W)  egy  adott  időpontban  a  következő  egyenlet  szerint 

írható fel: 

	 ∙  

Az  egyenlet  fontos  tulajdonsága,  hogy  a  külföldi  kötvények  belföldi  értéke  a  külföldi  devizában 

kifejezett  állomány  és  az  árfolyam  szorzataként  adódik.  Ez  azt  eredményezi,  hogy  a  külföldi 

kötvények piacán megjelenő túlkeresletet a hazai deviza leértékelődése is ellensúlyozhatja 

A belföldi szereplők pénzkeresleti függvényére a következő összefüggések érvényesek: 

, , , ,  úgy  hogy  0,  0,  0 és  0,  ahol  r  a  belföldi  nominális 

kamatláb,   a belföldi deviza várt  leértékelődése, Y a belföldi nominális  jövedelem,  ,  ,   és 

 pedig parciális deriváltak. 

A belföldi szereplők által birtokolt kötvénymennyiség összefüggései: 

, , , ,úgy hogy  0,  0,  0 és  0. 

Végül: 
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∙ , , , ,úgy hogy  0,  0,  0 és  0. 

Mivel  a  vagyon‐növekmény  vagy  pénzben,  vagy  belföldi  kötvényekben,  vagy  pedig  külföldi 

kötvényekben testesül meg, ezért a parciális rugalmasságok összegének egyet kell kiadnia: 

1 

A mérlegazonosság azzal a feltételezéssel egészül ki, hogy az egyes eszközök kiegészítik egymást, ez a 

következő feltételt adja a parciális deriváltakra: 

0 

0 

A  fizetési  mérleg  egyenlege  fontos  a  modell  dinamikájának  megértéséhez,  mert  a  folyó  mérleg 

többletéből halmozódnak fel a külföldi eszközök. A modellben az erre vonatkozó egyenlet: 

∗  

ahol  C  a  folyó  fizetési mérleg  többlete  külföldi  devizában,  T  a  külkereskedelmi mérleg  egyenlege 

külföldi devizában, r* pedig a külföldi kamatláb. 

A  folyó mérleg két részből áll a modellben: a nettó exportból származó bevétel  (a külkereskedelmi 

mérleg  egyenlege),  valamint  a  külföldi  eszközök nettó  állománya után  járó  kamatbevétel. A nettó 

exportot  a  modell  a  reálárfolyam  pozitív  függvényeként  kezeli,  a  belföldi  jövedelemmel  pedig 

ellentétesen mozog a fogyasztási határhajlandóság korábban már látott tulajdonságai miatt. 

Ez a következőt adja: 

, , 0, 0, ahol P a belföldi árszínvonal, Ts és TY pedig parciális deriváltak. 

A  0 feltevés meglehetősen erős kikötés, ugyanis kizárja annak  lehetőségét, hogy a kezdetben 

érvényesüljön a korábban már látott J‐görbe hatás, így azt feltételezi, hogy a Marshall‐Lerner feltétel 

mindig teljesül. 

A modell elemzésének egyszerűbbé  tételéhez  feltételezzük, hogy a devizaárfolyam  (S) és a vagyon 

(W)  induló értéke egységnyi. A vagyonra korábban  látott egyenlet  teljes differenciáltja a következő 

lesz: 

	 ∙ ∙  

Az eszközök piacára vonatkozó függvény teljes differenciálásából adódik, hogy 

∙ ∙ ∙ ∙  

∙ ∙ ∙ ∙  

∙ ∙ ∙ ∙  
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Az  egyenletek bal oldalát nullával  egyenlővé  téve,  valamint  a  statikus  árfolyam‐várakozások miatt 

0 feltételezést alkalmazva meghatározható a különböző eszközök piacát  leíró összefüggések 

meredeksége. 

A pénzpiaci egyenes  (MM) olyan kamatláb és árfolyam kombinációkat tartalmaz, amelyek esetén a 

pénzpiac  egyensúlyba  kerül.  Fix  pénzkínálat  esetén  (dM=0),  valamint  a  0  feltételezés 
alkalmazásával a pénzpiaci egyenes meredeksége: 

0 

Az MM meredeksége tehát pozitív lesz. 

A kötvénypiaci egyenes (BB) olyan kamatláb és árfolyam kombinációkat tartalmaz, amelyek mellett a 

magánszektor  belföldi  kötvényekre  vonatkozó  kereslete  és  kínálata  azonos  lesz.  A magánszektor 

kötvénykínálatát  fixnek  véve  0  és  a  0  összefüggést  most  is  felhasználva  a  BB‐

egyenes negatív meredekségű lesz: 

0 

A  külföldi  kötvénypiaci  egyenes  (FF)  olyan  kamatláb  és  devizaárfolyam  kombinációkat  tartalmaz, 

amelyek esetén a magánszereplők külföldi kötvényekre vonatkozó kínálata és kereslete megegyezik. 

A magánszektor  külföldi  kötvényekre  vonatkozó  kínálatát  fixnek  véve  0 ,  továbbá most  is 

elfogadva a  0 összefüggést teljesülését, az FF egyenes negatív meredekségű lesz: 

1
0 

A modell egyensúlya az alábbi ábrán látható: 
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42. ábra: Egyensúly a portfolió‐egyensúlyi modellben 

 

A modellben hosszú  távon a  folyó  fizetési mérlegnek egyensúlyban kell  lennie és a devizaárfolyam 

változásának  is nullának kell  lennie. Ez azt  jelenti, hogy a belföld nem növeli, de nem  is  csökkenti 

külföldi kötvényállományát a devizaárfolyam egyensúlyi értéke esetén. A 43. ábra egy leértékelődést 

eredményező  hatósági  beavatkozás  (OMO,  FXO,  SFXO)  hatását  mutatja,  feltételezve,  hogy  a 

reálkibocsátás közben változatlan marad. 

A t1 időpontban valósul meg a beavatkozás, aminek hatására az árfolyam S1‐ről S2‐re értékelődik le. 

Mivel  az  árak  rögzítettek,  ez  reálleértékelődés  is  lesz.  Ez  javítja  az  ország  nemzetközi 

versenyképességét,  ezért  a  folyó  fizetési mérlegben  többlet  alakul  ki. A  folyó mérleg  többletének 

következményeként az adott ország elkezdi  felhalmozni a külföldi kötvényeket. Ez növeli a külföldi 

kötvények  arányát  a  befektetők  portfoliójában.  Az  ebből  fakadó  kockázati  kitettség  mértékének 

csökkentésére  a  befektetők  elkezdenek  belföldi  eszközöket  vásárolni  (a  kötvényeket  preferálva  a 

pénzmennyiséggel  szemben),  ami  az  árfolyam  felértékelődéséhez  fog  vezeti.  A  felértékelődés 

csökkenti az ország versenyképességét, ami pedig a folyó fizetési mérleg többletét fogja mérsékelni. 

A  rendszer dinamikája akkor  szűnik meg, amikor az árfolyam megfelelő mértékben  felértékelődött 

ahhoz, hogy a folyó fizetési mérleg újra egyensúlyba kerüljön. 
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43. ábra: A portfolió‐egyensúlyi modell dinamikája 

 

A modell  egyik  tulajdonsága,  hogy  a  hosszú  távú  egyensúlyi  ̅árfolyam  a  kiinduló  S1  árfolyamnál 

erősebb. Ennek oka az, hogy a hatósági beavatkozások következtében kialakuló folyó mérleg többlet 

a  külföldi  eszközök  felhalmozásához  vezet,  és  a  birtokolt  külföldi  kötvényállomány  után  kapott 

kamatbevétel megjelenik a folyó fizetési mérlegen belül a szolgáltatások között. 

7.1.	Önellenőrző	kérdések	
1. Mi a különbség a nyíltpiaci művelet, a devizapiaci intervenció és a sterilizált intervenció között? 

2. Mondjon olyan eseteket, amikor a jegybanknak OMO, FXO, vagy SFXO a logikus lépése! 

3. Miben különbözik a portfolió‐egyensúlyi modell a korábban látott monetáris modellektől? 

4. Ha a portfolió‐egyensúlyi modellben sokk éri a gazdaságot, akkor a sokk után kialakuló, hosszú 

távú egyensúlyi árfolyam megegyezik‐e a sokk előtti árfolyammal? Indokolja válaszát! 
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8. Empirikus	bizonyítékok	a	devizaárfolyamokról	
Az  elméleti  szempontok mellett  az  devizaárfolyamokkal  foglalkozó  irodalom  gazdag  az  empirikus 

kutatásokban. Az ezzel foglalkozó kutatások három fő kérdést vizsgálnak: 

 Hatékonyak‐e a devizapiacok? 

 Milyen modell jelzi előre legjobban az árfolyam‐mozgásokat? 

 Hogy lehetséges modellezni a devizapiaci szereplők várakozásait? 

8.1. 	A	devizapiacok	hatékonyságáról	
Egy  piacot  akkor  nevezünk  hatékonynak,  ha  az  árak  minden  rendelkezésre  álló  információt 

tükröznek. A devizapiacokra alkalmazva ez a  feltétel azt  jelenti, hogy a piaci  szereplők minden, az 

árfolyamra hatást gyakoroló  információt  figyelembe vesznek.  Így  tehát az azonos  információs bázis 

alapján  döntő  spekulánsok  szereplők  nem  tudnak  extraprofitot  elérni.  A  hatékonyság  két  fontos 

kérdést vet fel: (1) azonnal és teljesen tükröződik‐e minden új információ a devizaárfolyamban, (2) mi 

releváns és mi nem releváns információ? 

A hatékonyság egy egyszerű tesztje lehet az, hogy az adott pillanatban érvényes forward árfolyamot, 

majd  a  megfelelő  időpontra  vonatkozó  tényleges  spot  árfolyamot  összevetjük.  Ha  a  piac 

szisztematikusan alulbecsülné a  tényleges árfolyamot, a spekulánsoknak ez extraprofitot  jelentene: 

ha most határidőre vásárolnának, majd a forward ügylet értéknapján a rögzített árfolyamon vásárolt 

devizát azonnal értékesítenék a spot árfolyamon. 

Tegyük fel, hogy a piac rendszerint 2%‐kal alulbecsli a tényleges árfolyamot. Ekkor, ha egy hónapos 

futamidőre 270 HUF/EUR a forward árfolyam, akkor a spekuláns az ügylet megkötésekor (ismerve a 

piac  jellemző  tévedésének  irányát) arra számít, hogy a  tényleges árfolyam egy hónap múlva a spot 

piacon 270*1,02=275,4 HUF/EUR lesz. Így minden, a forward árfolyamon megvett eurón 2%‐ot, (5,4 

Ft‐ot) kereshetne. A hatékony piacok hipotézise szerint  ilyen helyzet nem  létezhetne, mert az extra 

profit erőteljes euróvásárlást eredményezne, amíg az egyensúly helyreállna és egy hónap múlva a 

spot piacon is 275,4‐re emelkedne az euró árfolyama. 

A  piaci  hatékonyság  tesztelése  problémás  lehet.  Ugyanis  egy  az  előző  példában  bemutatott 

rendszeres alulbecslés nem  feltétlenül  jelenti a piac hatékonytalanságát. Az 5,4 HUF/EUR „többlet” 

lehet  egy  kockázati  prémium  is. Ha  ugyanis  a  szereplők  a  forintot  kockázatos  devizaként  kezelik, 

akkor elképzelhető, hogy ezt az extra hozamot  várják el, amikor határidős ügyletet  kötnek,  s ez a 

profit a kockázatosabb eszköz vásárlásáért jelent kompenzációt. 

A piaci hatékonyság tesztelésekor a racionális várakozások hipotézise (RVH) nagyon hasznos. Ez azért 

van így, mert a hatékony piacok hipotéziséhez (HPH) hasonlóan ez is azt feltételezi, hogy a gazdasági 

szereplők nem követnek el rendszeres hibákat előrejelzéseik készítésekor. A RVH szerint a szereplők 

megfelelő információkkal bírnak arról a gazdasági modellről, ami előre képes jelezni a változókat, így 

se  alul,  se  felül  nem  becslik  szisztematikusan  az  adott  változó  jövőbeli  értékét.  A  racionális 

várakozások hipotézisét a jövőbeli árfolyamra alkalmazva a következő adódik: 

 (8.1.) 

ahol   az  egy  periódus  múlva  érvényes  spot  árfolyam  logaritmusa  indirekt  árfolyamjegyzés 

formájában  (hány  hazai  devizát  kell  adni  egy  egységnyi  külföldi  devizáért),   az  ugyanerre  az 
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időpontra várt árfolyam logaritmusa, míg   egy véletlen hibatag, amely normál eloszlású és nulla 

átlagú. 

A  (8.1.)  egyenlet  azt  tartalmazza,  hogy  a  jövőbeli  tényleges  árfolyam  a  szereplők  által  várt 

árfolyamból  és  egy  véletlen  hibatagból  adódik.  A  következő  lépésben  azt  feltételezzük,  hogy  a 

befektetők kockázat‐semlegesek (vagyis nincs kockázati prémium), s így a határidős árfolyamot a várt 

árfolyam alapján képezik, vagyis: 

 (8.2.) 

ahol   a t időpontban érvényes forward árfolyam logaritmusa, most is indirekt árfolyamjegyzésként 

használva. A (8.2.) egyenletet a (6.1)‐be helyettesítve kapjuk a következőt: 

 (8.3.) 

A  (8.3.)  egyenlet  azt  állítja,  hogy  amennyiben  a  gazdasági  szereplők  racionális  várakozásokkal 

rendelkeznek és a devizapiacokon nincs kockázati prémium, akkor a  jövőbeli spot árfolyamnak meg 

kell  egyeznie  az  adott  időpontra  a  jelenben  jegyzett  határidős  árfolyam  és  egy  véletlen  hibatag 

összegével.  A  (8.3.)  egyben  egy  közös  tesztje  a  piaci  hatékonyságnak  és  a  kockázati  prémium 

hiányának.  A  forward  árfolyam  nem  csak  a  piaci  hatékonyság  hiánya  miatt  értékelheti 

szisztematikusan alul, vagy  felül a devizát a  tényleges  jövőbeli árfolyamhoz képest, hanem a hazai 

devizához kapcsolódó pozitív, vagy negatív kockázati prémium miatt  is. Ha van kockázati prémium, 

akkor a (8.2.) egyenlet a következő alakot ölti: 

 (8.4.) 

ahol   a külföldi devizára vonatkozó kockázati prémium. A (8.4.)‐et a (8.1.)‐be helyettesítve: 

 (8.5) 

A  (8.5.)  egyenlet  szerint  a  forward  árfolyam  szisztematikusan  alul‐,  vagy  felülbecsülheti  a  jövőbeli 

tényleges árfolyamot a kockázati prémium  jelenléte miatt. Ha egy pozitív kockázati prémium van a 

külföldi devizán (ami azonos a hazai devizára vonatkozó negatív kockázati prémiummal), akkor az egy 

periódus  múlva  érvényes  forward  árfolyam  szisztematikusan  erősebbnek  fogja  mutatni  a  hazai 

devizát az egy periódus múlva bekövetkező tényleges spot árfolyamhoz képest. 

Az 1970‐es évek végén, majd az 1980‐as évek elején a piaci hatékonyságot a következő egyenlettel 

tesztelték: 

 (8.6.) 

A (8.6.) nem más, mint a (8.3.) módosított alakja, s a tesztnek pont ez a  lényege. Ha ugyanis a piac 

hatékony, akkor a (8.6.) egyenletben szereplő   paraméter értéke 0. Ha az   nullától eltér, akkor a 

piac szisztematikusan alul‐, vagy felülbecsli a határidős árfolyamot a tényleges  jövőbeli árfolyamhoz 

képest, ez pedig extra profitot jelenthet a spekulánsok számára. Az   paraméter érékének 1‐nek kell 

lennie,  ami  szintén  feltétele  annak,  hogy  a  forward  árfolyam  helyesen  jelezze  előre  a  tényleges 

jövőbeli  árfolyamot.  Az   hibatagnak  pedig  a  legkisebb  négyzetek  tulajdonsággal  kell 

rendelkeznie, vagyis a hibatagok sorosan korrelálatlanok. A soros korrelálatlanság itt azt jelenti, hogy 

nincsen szignifikáns kapcsolat az egyik időszak hibatagja és egy másik időszakban előforduló hibatag 
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között. Ez pedig azt jelenti, hogy a későbbi hibák nem jelezhetők előre a múlt hibáiból. Ha a szereplők 

előre tudnák jelezni a jövőbeli hibákat, az a piac hatékonytalanságának jele lenne. 

14. táblázat: Kockázati prémium és piaci hatékonyság tesztek 

Becsült egyenlet:   

Tanulmány  Deviza  Időszak DW 

Levich (1978)  GBP/USD  73M3‐78M5 0,02 0,98 1,51  0,81

  FRF/USD 73M3‐78M5 0,00 0,86 1,79  0,59

  DM/USD 73M3‐78M5 0,00 1,00 1,40  0,99

Frenkel (1981)  GBP/USD  73M6‐79M7 0,03 0,96 1,74  0,95

  FRF/USD 73M6‐79M7 ‐0,24 0,84 2,24  0,78

  DM/USD 73M6‐79M7 ‐0,02 0,97 2,10  0,93

 

A  fenti  táblázatban  látható  tesztek eredményei nagyban alátámasztották a piaci hatékonyság és a 

kockázati prémiumra vonatkozó közös hipotézist. Az   paraméter nem különbözik szignifikánsan a 

nullától,  s az   paraméter nem  tér el  szignifikánsan egytől. Ezeken  túlmenően a  (táblázatban DW 

jelöléssel látható) Durbin‐Watson statisztika is szignifikáns, vagyis nincs elsőrendű szoros korreláció a 

hibatagokban.  A  korrigált   is  jellemzően  magas,  ami  azt  jelenti,  hogy  a  forward  árfolyamban 

jelentős  mennyiségű  információ  tömörül.  Mindezek  megerősítik,  hogy  a  piac  hatékony  és  nincs 

kockázati prémium. 

Más  szerzők megjegyzik,  hogy  a  (8.6.)  egyenlet  nem megfelelő  olyankor,  ha  a  vizsgált  árfolyam 

adatsora nem  stacionárius,  vagyis  az  árfolyam  trendszerűen erősödik,  vagy gyengül.  Ilyen esetben 

szükséges az adatok  trendtől való megtisztítása, hogy a  regressziós becslés  torzítatlan  legyen. Erre 

megoldást jelenthet a következő egyenlet: 

 (8.7.) 

ahol   a spot árfolyam  logaritmusa. A (8.7.) egyenlet a (8.3.) egyenletben  lévő trendeket tünteti el, 

így a HPH  sokkal erősebb  tesztjét  jelenti. Azt állítja, hogy egy deviza, amely  x% nagyságú  forward 

diszkonttal bír  ,  átlagban  x%‐kal  értékelődik  le, míg  egy olyan deviza,  amely  x% nagyságú 

forward prémiummal bír  , átlagban x%‐kal értékelődik fel. 

Ha a piacok hatékonyak és a várakozások racionálisak, valamint nincs kockázati prémium, akkor ismét 

feltehetjük, hogy az  paraméter értéke nulla, az   paraméter értéke egységnyi lesz. Ez utóbbi azt 

mutatja, hogy a tényleges változást az árfolyamban a forward prémium, vagy diszkont megfelelően 

jelzi előre. 

Az e módszerrel végrehajtott tesztek alapján viszont már nem fogadható el a hipotézis, miszerint a 

piacok hatékonyak  lennének. Ez pedig azt  jelenti, hogy ha  figyelembe vesszük az árfolyamban  lévő 

trendeket, a piaci szereplők átlagban rosszul jelezték előre a devizaárfolyamok mozgásának irányát. 

A  (8.7.)  egyenlet  tesztjei  azt mutatják,  hogy  azon  devizák,  amelyek  átlagosan  forward  diszkonton 

voltak, átlagosan felértékelődtek, míg azok, amelyek átlagosan forward prémiumon voltak, átlagban 

leértékelődtek! Ez egy egyértelmű elutasítása a közös piaci hatékonyság  tesztnek, mert azt  jelenti, 

hogy  van  egy  egyszerű  szabály  a  befektetőknek  a  profit  elérésére:  fektesse  pénzét  egy  olyan 

devizába, ami forward diszkonton van (az adott ország relatíve magas kamatlába miatt), és nem csak 
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a magasabb  kamatlábból  fog  hozamot  realizálni,  hanem  az  adott  deviza  felértékelődéséből  is.  Ez 

pedig a fedezetlen kamatparitás egyértelmű megsértését jelentené. 

Tegyük fel, hogy a forint 3 hónapos időtávra vizsgálva forward diszkonton van az euróval szemben. Az 

EUR kamatláb legyen 1%, a HUF kamatláb pedig 5,25%. A vizsgált időszakban – az előző bekezdésben 

foglalt  tesztek  eredményének  megfelelően  –  legyen  a  forint  felértékelődése  a  jelenlegi  274,55 

HUF/EUR  árfolyamról  kiindulva  3%,  azaz  266,31.  Ekkor  egy  befektető  1.000  euróval  a  következő 

hozamot érheti el: 

1.000 euróját 274,55HUF/EUR árfolyamon átváltva 274.550 HUF alapján kapja az 5,25%‐os hozamot 

(illetve  annak  3  hónapra  vonatkozó,  arányos  részét).  Számláján  így  278.153 HUF  lesz  a  harmadik 

hónap végén, amelyet ezután a már erősebb, 266,31HUF/EUR árfolyamon visszaváltva 1.044,47 EUR 

lesz  a  számláján,  vagyis  4,45%‐s hozamot  ért  el.  Eközben  az összeget  EUR‐alapon  kamatoztatva  a 

számlán mindössze 1.002,5 EUR lesz, ami 0,25%‐os hozamot jelent. 

A dolog lényege abban áll, hogy a befektető a forward diszkont tényéből következtethetne arra, hogy 

a  forint  biztosan  erősödni  fog  az  euróval  szemben,  így  a  fenti műveletet  kockázat  nélkül  tudná 

végrehajtani. Amennyiben a forward diszkont nem „jelezné előre”, hogy a forint fel fog értékelődni, a 

művelet kockázatokat  is rejthet. Ha a fenti kamatkülönbözet mellett ugyanezen  időszakban a forint 

6%‐kal leértékelődik, akkor a befektető már negatív hozamot érne el az előző befektetéssel. 

Ha a tesztek szerint a piac hatékony, akkor tehát a befektetők nem tudnak előre biztos hozamokat 

garantáló recepteket készíteni. 

Mivel  azonban  ezek  a  tesztek  együtt  vizsgálták  a  piac  hatékonyságát  és  a  kockázati  prémium 

jelenlétét,  nem  lehet  egyértelmű  következtetést  levonni.  Az  eredmény  lehet  akár  a  piac 

hatékonytalanságának  következménye,  akár  a  (várhatóan  az  időben  ráadásul  változó)  kockázati 

prémiumból adódó jelenségé is.  

8.2. 	A	piaci	hatékonyság	hipotézisének	egyéb	tesztjei	
A  hatékony  piacok  hipotézise  szerint  a  forward  árfolyamban minden,  a  jövőbeli  spot  árfolyamra 

vonatkozó információnak meg kell testesülnie. Ez azt jelenti, hogy nem tudnánk hozzáadni egy újabb 

változót  a  t  időpontban  a  (8.3.).  regresszióhoz  úgy,  hogy  az  új  változó  statisztikailag  szignifikáns 

lehessen.  Egy  lehetséges  változat,  amivel  tesztelni  lehetne,  hogy  a  (8.3.)  regresszió  illeszkedését 

javíthatná‐e egy új változó, a következő alakban lenne felírható:  

 (8.8.) 

ahol  az előző időszak forward árfolyamának logaritmusa. A hatékony piacok hipotézise szerint ez 

az  új  változó  nem  tartalmazhat  a  jövőbeli  tényleges  árfolyammal  kapcsolatos  többletinformációt, 

vagyis  az   paraméter  nem  különbözhet  szignifikánsan  zérótól.  E  vonatkozásban  megerősítést 

jelenthet Edwards [1981] tanulmánya.1 

Egy  másik  teszt  a  jövőbeli  árfolyam  várt  értéke  és  a  tényleges  jövőbeli  árfolyam  közötti  hiba 

vizsgálatával  lehetséges.  Ha  a  piacok  hatékonyak,  nem  lehetséges  ezt  a  hibát  megbecsülni  az 

előrejelzés készítésekor. Ez a következő formában írható fel: 

                                                            
1 Edwards, Sebastian [1981] Floating Exchange Rates, Expectations and New Information. UCLA Department of 
Economics Working Paper 227. (internetes elérhetőség: http://www.econ.ucla.edu/workingpapers/wp227.pdf) 
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 (8.9) 

ahol   az  előrejelzés  hibája,  ami  nem más, mint  , míg   a  t  időpontban  rendelkezésre 

álló  információk  halmaza,  míg   egy  normál  eloszlású  és  nulla  átlagú  véletlen  hibatag.  Ha  a 

devizapiacok  hatékonyak,  akkor  az   paraméternek  nullának  kell  lennie.  Ez  azt  jelenti,  hogy  nem 

tudunk  semmilyen  új  információt  (pl.  a  jelenlegi  ,  vagy  az  egy  periódussal  korábbi   spot 

árfolyamot, vagy az   forward árfolyamot) úgy bevonni a modellbe, hogy ezzel jósoljuk meg a hiba 

nagyságát. Azt kell  tudni  tehát megmutatni, hogy az   előrejelzési hiba  független az 

előző időszaki   előrejelzési hibától, vagyis: 

 (8.10.) 

ahol  egy véletlen, normál eloszlású hiba. A (6.10.) egyenlet átrendezéséből kapjuk: 

 (8.11.) 

A piaci hatékonyság hipotézisének megfelelően, ha nincs kockázati prémium, valamint a devizapiac 

minden információt hatékonyan használ fel, akkor  0,  0, továbbá  1.  

A hatékonyságot és a kockázati prémium hiányát vizsgáló  tesztek nagy problémája, hogy még ha a 

közös hipotézist el is utasítjuk, nem tudni, hogy ez a kockázati prémium létezése, vagy a devizapiaci 

hatékonyság  hiánya  miatt  történik.  A  különböző  hatékonysági  tesztek  eredményei  ráadásul 

meglehetősen  vegyesek  a  vizsgált  devizáktól  függően.  Egyértelműen  létezik  egy  bővülő 

ismerethalmaz,  amely  arra  utal,  hogy  az  együttes  hipotézis  bizonyos  időszakokban  és  bizonyos 

árfolyamokra  nem  érvényes.  A  nagy  feladat  ezután  az,  hogy  megmagyarázzuk:  az  elutasítást  a 

kockázati  prémium  jelenléte  okozza,  vagy  a  devizapiacok  hatékonysága,  illetve  a  nem  racionális 

várakozások megjelenése.  Az  elméleti  vizsgálatok  egyre  inkább  a  nem  racionális  várakozásokban 

keresik a közös hipotézis elvetésének okát. 

8.3. 	Az	árfolyammodellek	empirikus	tesztelése,	az	előrejelző‐képesség	
korlátai	

Korábban már  láthattuk,  hogy  az  egyes  árfolyam‐modellek  egészen  eltérő  feltevésekkel  élnek  és 

ennek  megfelelően  más  felépítésűek.  A  különböző  változatok  együttes  kezeléséhez  Frankel 

kibővítette monetáris  szintézis  egyenletét,  hogy  be  tudja  emelni  a  portfolió  egyensúlyi  hatást.  A 

szintézis egyenlet alakja a következő: 

⁄
∗

⁄
∗ ⁄

⁄
∗

⁄
∗

 (8.12.) 

A  teljesen  rugalmas  áras  monetarista  verzió  feltételezi,  hogy Θ  és   paraméterek  végtelenhez 

tartanak,  ami  az  egyenletet  a  6.2.  fejezetben  látott  rugalmas monetáris  alakra  egyszerűsíti  le.  A 

ragadós áras monetarista  iskola szerint Θ végtelennél kisebb, miközben   végtelen,  így a reálkamat‐

különbözet egyenletet kapjuk (6.4. fejezet). A ragadós áras portfolió egyensúlyi modell felteszi, hogy 

mindkét  paraméter  végtelennél  kisebb,  így  a  relatív  kötvény‐kínálatnak  hatása  van  a 

devizaárfolyamra és a releváns egyenlet ennek megfelelően a 8.12. 

A (8.12.) a következő redukált regressziós alakot adja a devizaárfolyamra: 
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∗ ∗ ∗ ∗  (8.13.) 

A 15. táblázat bemutatja a négy fő árfolyammodell (8.13.)‐ból adódó következtetéseit. 

15. táblázat: Kockázati prémium és hatékonysági tesztek 

Modell  	
∗ ∗ ∗

	
∗  

	

Rugalmas áras monetáris modell  +  ‐  0  +  0 

Ragadós áras Dornbusch 
monetáris modell 

+  ‐  ‐  0  0 

Reálkamat‐különbözet monetáris 
modell 

+  ‐  ‐  +  0 

Ragadós áras portfolió modell  +  ‐  ‐  +  + 
∗ a  relatív  pénzkínálat  logaritmusa,  ∗ a  relatív  jövedelem  logaritmusa,  ∗  a  nominális 

kamatkülönbözet,  ∗  a várt inflációs különbözet, míg   a relatív kötvénykínálat logaritmusa 

forrás: Pilbeam [2006] p.212 

A  Frankel‐féle  (8.13.)  egyenlet  alapján  végzett  regressziós  vizsgálatokban  szereplő  regressziós 

koefficiensek  alapján nem  tudjuk  egyértelműen megmondani, hogy  a  fenti modellek  közül  jobban 

teljesít‐e  valamelyik  az  árfolyamok  előrejelzése  során.  E  téren  Meese  és  Rogoff  végzett  úttörő 

munkát  két  fontos  tanulmányában.  (Meese‐Rogoff  [1983a]  és  [1983b])  Vizsgálataik  alapján 

elmondható,  hogy  a  fenti  modellek  nem  adnak  pontosabb  becslés,  mint  a  véletlen  bolyongás 

modellje. Ha tehát készítenénk egy előrejelzést, amely szerint a követező  időszak árfolyama azonos 

lesz  a  mostani  árfolyammal,  ez  a  modell  nem  teljesítene  rosszabbul,  mint  a  különböző  precíz 

árfolyammodellek. 

A későbbi vizsgálatok azt mutatják, hogy a gyenge előrejelző‐képesség három hónapos  időtáv alatt 

egyértelmű,  azonban  12  hónapnál  hosszabb  futamidőkre  az  árfolyammodellek már  képesek  jobb 

eredményeket produkálni, mint a véletlen bolyongás modellje.  

A leírtak nem feltétlenül azt jelentik, hogy a bemutatott árfolyammodellek rosszak, sokkal inkább azt 

mutathatják,  hogy  jelentős  ökonometriai  problémákkal  találkozunk  a  devizaárfolyamok 

modellezésekor. Ezek közül a legfontosabbak a következők: 

 Az árfolyamokat nem csak a monetáris politika állapota határozza meg, hanem a monetáris 

és  költségvetési  politika  együttesétől,  valamint  ezek  országok  közötti  kölcsönhatásaitól 

függenek. E kapcsolatokat eddig még nem sikerült teljesen feltérképezni. 

 Az  elméleti  tanulmányok  bemutatták,  hogy  a  devizaárfolyam  nem  csak  bizonyos  változók 

jelenlegi értékétől függ, hanem ezen változók jövőbeli pályájától  is. Így ha egy új  információ 

módosítja a  változók  jövőbeli pályájáról alkotott elképzeléseket, ez egyértelműen meg  fog 

jelenni  a  jelenlegi  devizaárfolyamban  is.  Azonban  rendkívül  bonyolult  azonosítani  és 

modellezni  az  új  információk  változását,  valamint  azt,  hogy  ezek  hogyan  árazódnak  be  a 

jelenlegi devizaárfolyamba. 

 Szintén  nehézségeket  okoz  a  „pénzügyminiszter  probléma”,  vagy  „peso  probléma”  néven 

ismertté vált jelenség is. Ha például egy új pénzügyminiszter kinevezése valószínű a jövőben 

és  ez  releváns  információ  a  modell  szempontjából,  akkor  ez  a  tény  önmagában 

befolyásolhatja a  jelenlegi devizaárfolyamot. Ha a várt esemény elmarad, akkor a kialakuló 
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árfolyammozgás nem  fog együtt mozogni a  feltételezett változókkal. A modell önmagában 

nem rossz, de az empirikus tesztek nem fogják tudni alátámasztani annak érvényességét. 

 Minden modern  eszközár‐alapú devizaárfolyam‐modellben  közös, hogy  a  várakozásokat  az 

árfolyam  szempontjából  központi  tényezőnek  tekinti.  Azonban  mind  az  elmélet,  mind  a 

teszteléshez használt ökonometriai eszköztár számos egyszerűsítést követel meg. Például a 

legtöbb elmélet feltételezi, hogy a várakozások homogének, míg a valóságban egyértelműen 

heterogén  várakozásokkal  találkozunk,  aminek  leginkább  egyértelmű  jele  az  azonos 

időpontban  a  piaci  szereplők  által  adott  árfolyam‐előrejelzések  különbözőségében 

mutatkozik  meg.  A  tesztelés  során  további  egyszerűsítések  is  szükségesek.  Míg  egyes 

modellek  tökéletes előrelátást  feltételeznek, mások  statikus várakozásokat, vagy  regresszív 

várakozásokat alkalmaznak. Amíg nem tudjuk sokkal valószerűbben modellezni az árfolyam‐

várakozásokat, képtelenek leszünk kielégítően modellezni az árfolyamok viselkedését. 

 A  lebegő  árfolyamrendszerek elterjedése óta  szintén  gondot  jelent  a  reálgazdasági  sokkok 

árfolyamra gyakorolt hatásának az árfolyammodellekbe történő beillesztése. 

Mindezekből  levonható az a következtetés, hogy egy adott elmélet megfelelő  lehet ugyan, azonban 

még ekkor sem biztos, hogy átmegy az empirikus teszteken.  

8.4. Az	árfolyammozgások	hosszabb	távú	megjósolhatósága	
A modellek rövid távú előrejelzési képességének problémái miatt felerősödtek a modellek hosszabb 

távra  vonatkozó  előrejelző  képességével  kapcsolatos  vizsgálatok.  Ennek  kapcsán  egy  alapvető 

megközelítést jelent Mark [1995] megoldása. 

,	 ahol k 1, 4, 8, 12, 16 (8.15.) 

Az egyenletben   a k periódusra előre készülő árfolyam‐előrejelzés,   a spot árfolyam,   egy az 

árfolyam  meghatározódása  szempontjából  lényeges  fundamentális  változó,  például 
∗ ∗  a  monetáris  modellből.  Mark  azt  a  megszorítást  alkalmazza,  hogy  a 

pénzkereslet rugalmassága   egységnyi. Végül   egy véletlen hibatag. 

Ha a  fundamentális változók hasznosak az árfolyamok előrejelzésében, akkor arra  számítunk, hogy 

0 és  szignifikáns,  valamint  hogy  értéke  a  k  időtáv  növekedésével  együtt  növekszik, míg  ha 

0, akkor az árfolyam független a fundamentumoktól (vagyis megjelenik az ún. mean reversion 

jelenség, vagyis az adatsor előbb‐utóbb visszatér a hosszú távú átlag közelébe). 

Mark [1995] eredménye megmutatja, hogy a   értéke valóban növekszik az időtáv növekedésével az 

általa vizsgált  időtartamban és devizákra vonatkozóan, értéke azonban nem  tér el  szignifikánsan a 

nullától. Így az eredmény nem teljesen kielégítő, viszont már ezzel a modellel is jobb eredményt lehet 

elérni, mint a véletlen bolyongás modelljével. 

Természetesen ezen kívül számos más vizsgálat történt, ezek egyedi feltételezések mellett próbálják 

meg  igazolni,  vagy  cáfolni,  hogy  a  különböző  modellek  bírnak‐e  megfelelő  magyarázóerővel  az 

árfolyamok hosszabb távú előrejelzése terén. 
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8.5. 	Az	árfolyam‐várakozások	modellezése	és	a	modellek	magyarázó	
ereje	

Az  árfolyam‐várakozások  spot  árfolyamra  gyakorolt  hatása  miatt  minden  kielégítő  árfolyam‐

modellnek  egyúttal  az  árfolyam‐várakozásokat  is  modelleznie  kell.  Ez  a  terület  azonban  nagyon 

problémás.  Hat  kézenfekvő  elméleti  modellt  mutatunk  be  a  várt  árfolyam  modellezésére 

vonatkozóan:  statikus  várakozások,  adaptív  várakozások,  extrapolatív  várakozások,  regresszív 

várakozások, racionális várakozások, valamint tökéletes előrelátás. 

Statikus várakozások 

/  

A  következő  időszakra  várt  árfolyam  /  megegyezik  a  jelenlegi  árfolyammal.  A  szereplők 

átlagban  tehát  arra  számítanak,  hogy  az  árfolyam  nem  fog  változni.  Egy  ilyen modell  akkor  lehet 

racionális, ha azt  feltételezzük, hogy a gazdasági szereplők azonos valószínűséget  tulajdonítanak az 

adott deviza azonos mértékű le‐ és felértékelődésének. 

Adaptív várakozások 

⁄ 1 ⁄ , úgy hogy 0 1 

Eszerint az egy periódusra előre várt árfolyam megegyezik a jelenlegi spot árfolyam   valamint az 

előző  időszakban a mostani  időszakra várt árfolyam  ⁄  súlyozott átlagával.  Így ha a  jelenlegi 

árfolyam meghaladja a korábbi várakozásokat, akkor a szereplő felfelé módosítják előrejelzéseiket az 

előző  időszaki  előrejelzésekhez  képest.  Ha  például  a  jelenlegi  árfolyam  274,55  HUF/EUR,  de  egy 

időszakkal  ezelőtt  a  szereplők  úgy  gondolták,  hogy  az  árfolyam  ebben  az  időpontban  268,89 

HUF/EUR  lesz,  akkor  a  következő  időszakra  vonatkozóan  várakozásuk  268,89  HUF/EUR  fölött,  de 

274,55 HUF/EUR alatt lesz. Az, hogy a következő időszakra vonatkozó várakozás mennyire lesz közel a 

jelenlegi árfolyamhoz, a jelenlegi árfolyam számára adott súly   nagyságától függ. 

Extrapolatív várakozások 

⁄ , úgy, hogy  0 

A következő időszakra várt árfolyam az extrapolatív várakozások szerint a mai tényleges árfolyamból 

indul ki, amelyhez hozzáadódik a mai és az előző  időszaki tényleges árfolyamok közötti változás m‐

szerese. Ha a jelenlegi árfolyam 270,89 HUF/EUR, egy periódussal ezelőtt pedig 268,42 HUF/EUR volt, 

akkor a következő időszakra várt árfolyam 270,89 HUF/EUR fölött lesz. Ha m<1, akkor a várt árfolyam 

270,89  és 273,36 HUF/EUR  között  lesz. Ha pedig m>1,  akkor  a  következő  időszakra  várt  árfolyam 

279,36 HUF/EUR fölötti értéket vesz fel. 

Regresszív várakozások 

⁄ 1 ∗	úgy hogy 0 1 

A regresszív várakozások szerint a következő időszakra várt árfolyam a jelenlegi árfolyam, valamint a 

hosszú távú egyensúlyi árfolyam súlyozott átlagaként alakul ki. Ha a spot árfolyam eltér a hosszú távú 

egyensúlyi szinttől, akkor a modellben az árfolyam elindul az egyensúlyi árfolyam felé. 
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Itt  jegyezzük  meg,  hogy  az  egyensúlyi  árfolyam  meghatározása  közel  sem  egyértelmű,  elég,  ha 

például a 4. fejezetben látott eltérő árfolyam‐modellekre gondolunk, azonban a kérdés ennél sokkal 

összetettebb, itt azonban erre most nem térünk ki. 

Racionális várakozások 

⁄  

A racionális várakozások azt jelentik, hogy a következő időszakra várt árfolyam csak egy véletlen hiba 

miatt  térhet  el  az  akkor  bekövetkező  tényleges  árfolyamtól.  A  véletlen  hibatag  nulla  átlaggal 

rendelkezik.  Átlagban  tehát  a  várt  árfolyam  fog  bekövetkezni.  A  racionális  várakozások  elmélete 

szerint több időperiódust vizsgálva a gazdasági szereplők nem becsülik sem alul, sem felül a jövőbeli 

árfolyamot. Lehetnek előrejelzési hibák, azonban ezek néha alul‐, néha felülbecslést eredményeznek, 

hosszabb távon azonban e hatások kiegyenlítődnek. 

Tökéletes előrelátás 

⁄  

A  tökéletes  előrelátás modelljében  a  szereplők mindig  teljesen  pontosan  jelzik  előre  a  következő 

időszak tényleges árfolyamát. Ez azt feltételezi, hogy a szereplők minden információkkal rendelkezek 

az árfolyam meghatározódását leíró modellel kapcsolatban, így soha nem követnek el hibát a jövőbeli 

árfolyam előrejelzésekor. 

A  bemutatott  hat  várakozási  modell  mindegyikének  van  bizonyos  létjogosultsága,  ugyanakkor  a 

statikus  várakozások,  az  adaptív  várakozások,  valamint  az  extrapolatív  várakozások  bizonyos 

arbitrázs‐szerű elemeket  tartalmaznak. Ezek esetében ugyanis a  jövőbeli árfolyam  teljes egészében 

előre jelezhető a jelenlegi és a múltbeli árfolyam‐adatok birtokában. Így nem kell figyelmet fordítani 

más  információkra, mint például a belföldi és külföldi  inflációs  rátára, kamatlábra, költségvetési és 

monetáris politikai helyzetre, stb. 

A  regresszív  várakozási mechanizmus,  a  racionális  várakozások  és  a  tökéletes  előrelátás modellje 

elméleti szempontból  jobban megfelel az árfolyamokra való használatra, mert nagyobb  információs 

halmaz használatát teszi lehetővé a szereplőknek. A regresszív várakozásokhoz a szereplőknek ki kell 

alakítaniuk egy hosszú  távú egyensúlyi árfolyamra  vonatkozó elképzelést. A  racionális  várakozások 

elmélete  szerint,  még  ha  a  szereplőknek  nincs  is  mindig  igaza,  hosszú  távon  nem  tévednek.  A 

tökéletes  előrelátás modellje  szerint  a  szereplők  rendelkeznek  a megfelelő modellel  az  árfolyam 

meghatározásához, így nem követnek el hibát a jövőbeli árfolyammal kapcsolatban. Bár ez nem tűnik 

életszerűnek,  nagy  előnye,  hogy  az  ilyen  modellekből  származó  előrejelzések  pusztán  a  modell 

struktúrájából  adódnak,  nem  pedig  az  árfolyam‐várakozások  valamilyen  arbitrázs‐szerű 

megfogalmazásából. 

A várakozási modellek teszteléséről 

A  várakozások modellezése  sok  problémával  jár.  A  szereplők  jövőbeli  spot  árfolyamra  vonatkozó 

várakozásai ugyanis nem megfigyelhetők. Ha pedig a forward árfolyamot fogadjuk el a várakozásként, 

akkor  ez  egy  együttes  tesztje  lesz  a  racionális  várakozások  hipotézisének,  valamint  a  kockázati 
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prémium hiányának. Léteznek azonban a szereplői várakozásokra vonatkozó felmérések (pl. Reuters‐

elemzői várakozások), amelyek használhatók ilyen célra. 

A különböző  tanulmányok eltérő eredménnyel  zárultak. Mindegyik várakozási modell  tekintetében 

történtek tesztelések, s mindegyik esetében lehetett találni az adott modell igazát alátámasztó és azt 

cáfoló eredményeket is. Elmondható, hogy mivel a piaci szereplők várakozásai önmaguk is változnak 

(egyszer  statikusak,  egyszer  extrapolatívak,  stb.),  ezért  az  alkalmazandó modell  is mindig  az  adott 

helyzettől  függ,  általános  érvényű  megállapítást  nem  tehetünk  a  különböző  modellek 

használhatóságával kapcsolatban. 

8.6. Az	árfolyamok	modellezésének	alternatív	megközelítései:	chartisták	
és	fundamentalisták	

A  várakozások  tesztelése  során  voltak  eredmények,  amelyek  azt  igazolták,  hogy  rövid  távon  a 

várakozások  extrapolatívak,  hosszabb  távon  viszont  regresszívek.  Erre magyarázatul  az  szolgálhat, 

hogy a rövidebb futamidőkre a technikai, hosszabb távon viszont a fundamentális elemzés eszközeit 

használják az árfolyam előrejelzésére. A két elemzési módra az árfolyam‐modellek gyenge magyarázó 

ereje is ráirányította figyelmet. 

A  chartisták  (más  néven  technikai  elemzők)  a  jövőbeli  árfolyam  alakulását  kizárólag  a  múltbeli 

adatokból  képzett  különféle  grafikonok  alapján  jósolják  meg.  A  technikai  kereskedés  ismétlődő 

mintázatokat  keres,  s  ezek  újbóli  felbukkanása  alapján  hozza meg  a  kereskedési  döntéseket.  Ez  a 

típusú kereskedés egyre nagyobb teret nyer napjainkban, azonban ez egyúttal kérdéseket is felvet. 

Ha a technikai kereskedésnek egyértelmű szabályai vannak (például el kell adni az adott devizát, ha 

egy bizonyos mintázat  figyelhető meg),  továbbá  a  szereplők egyre nagyobb  része használja ezt  az 

elemzési módot, akkor egyre  többen  fognak azonos minták megjelenése esetén ugyanúgy dönteni. 

Ezért ha a technikai kereskedés sikeres és emiatt népszerűsége növekszik, akkor egyre sikeresebbé is 

kell  válnia.  Hiszen  egyre  kevesebben  lesznek,  akik  nem  e  kereskedési mód  szerint  döntenek.  Ez 

egyúttal azt jelzi, hogy még azoknak is ismerni kell a technikai kereskedés működését, akik nem ezt a 

módszert gondolják megfelelőnek, hiszen hatása az árfolyam‐mozgásokra egyértelmű. 

Ha  árfolyammal  kapcsolatos  híreket  olvasunk,  akkor  a  különböző  kereskedő‐,  vagy  brórkerházak 

képviselői gyakran emlegetnek  jelentős  támaszt,  vagy ellenállást. Az  ilyen nyilatkozatok mögött az 

esetek  túlnyomó  többségében  a  technikai  elemzés  módszereivel  megállapított  nevezetes 

árfolyamszintek húzódnak meg. 

A fundamentális elemzés azt feltételezi, hogy az árfolyamok  jövőbeli értékét az érintett gazdaságok 

fundamentumai  (például  a  jövőbeli  kamatlábak,  fizetési  mérleg‐folyamatok,  inflációs  ráták,  stb.) 

határozzák meg.  A  fundamentalisták  a  piacok  hatékonyságának  tényéből  indulnak  ki,  ami  szerint 

pedig  a  múltbeli  árfolyampályának  meglehetősen  szerény  hatása  van  a  következő  időszakra 

vonatkozóan. Ami számít, az a gazdasági fundamentumok várható alakulása. 

A valóságban nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy melyik mód (chartista, vagy fundamentalista) 

működik jobban, nagy ingadozásokkal terhelt időszakokban a technikai elemzés tud általában jobban 

teljesíteni, míg nyugodtabb időszakokban a fundamentális elemzés szerepelhet eredményesebben. 
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8.7. 	Önellenőrző	kérdések	
1. Miért van szükség az árfolyammodellek tesztelésére? 

2. Mikor mondjuk, hogy az egyik árfolyammodell jobban teljesít a teszteken, mint egy másik? 

3. Mit jelent a fundamentális és a chartista árfolyamelemzés? 
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9. Rögzített	és	lebegő	árfolyamrendszerek	
A korábbi fejezetekben a különböző árfolyamrendszerek kapcsán már volt szó a rögzített és a lebegő 

árfolyamokról. Sőt, az anyag elején, az 1.2. fejezet  is bemutatta nagyon nagy  leegyszerűsítésekkel e 

két  szélső  árfolyamrendszer működését.  Ebben  az  anyagrészben  azt  vizsgáljuk meg,  hogy milyen 

érvek szólhatnak az egyik, vagy a másik alkalmazása, esetleg egy köztes rendszer használata mellett. 

Az alkalmazott módszer azt  vizsgálja, hogy mennyire  sikeresen  képes  stabilizálni a gazdaságot egy 

sokk után egy adott árfolyamrezsim. A vizsgálat egy formális makroökonómiai modellben fog zajlani. 

9.1. 	A	rögzített	és	a	lebegő	árfolyamrendszerek	előnyei	(és	hátrányai)	
A  fix árfolyamrendszerek mellett  szóló érvek egyrészt a  rögzített  rendszerek mellett  szóló érveket, 

másrészt  pedig  a  lebegő  rendszerek  elleni  érveket  sorakoztatnak  fel.  Azonban  ez  utóbbiak  nem 

feltétlenül jelentenek a fix rendszerek melletti érveket is egyben. 

A  rögzített  rendszerek  támogatói  szerint a  rögzített árfolyamok biztosítják a  legjobb környezetet a 

nemzetközi kereskedelem és a beruházások szempontjából. Úgy érvelnek, hogy egy egységes valuta 

tudja  leginkább  támogatni  a  gazdasági  tevékenységet nemzeti  szinten,  ezért nemzetközi  szinten  a 

rögzített  árfolyamok  járulnak  hozzá  leginkább  a  gazdasági  aktivitáshoz.  Az  árfolyam‐ingadozások 

bizonytalanságot és kockázatokat visznek a nemzetközi gazdasági tranzakciókba. 

Szintén  gyakran  megjelenő  érv,  hogy  a  rögzített  árfolyamrendszer  keretet  ad  a  belföldi 

makroökonómiai  politikának,  ami  a  lebegő  árfolyamrendszer  esetén  hiányzik.  Rögzített 

árfolyamrendszerben mértéktelen makroökonómiai lépések (például túlzott pénzmennyiség‐növelés) 

alkalmazása  leértékelődési nyomást  fog  kiváltani, ami  intervenciót  igényel az árfolyam megtartása 

érdekében és ezért a tartalékok csökkentéséhez vezet. Ha a nyomás tartós, a hatóságoknak végül le 

kell  értékelniük  valutájukat,  ami  a  gazdasági  szereplők  szemében  egy  rosszul  irányított  gazdaság 

képét  alakíthatja  ki.  Egy  ilyen  kedvezőtlen  forgatókönyv  pedig  akár  arra  is  ösztönözheti  a 

kormányokat, hogy tartózkodjanak az expanzív politikák alkalmazásától a választások előtt. 

A  rögzített  rendszerek  melletti  érvként  hangzik  el  az  is,  hogy  kikényszerítik  a  nemzetközi 

együttműködést és koordinációt, ami jellemzően nem alakul ki lebegő árfolyamrendszerek esetén. A 

rögzítést  választó  országoknak  rendszeresen  egyeztetniük  kell,  amikor  az  egyeztetett  árfolyam 

nyomás  alá  kerül.  Az  érintett  országoknak  minimálisan  abban  egyet  kell  érteniük,  hogy  nem 

alkalmaznak  egymást  veszélyeztető  árfolyamcélokat  és  elkerülik  a  kompetitív  leértékeléseket.  A 

nemzetközi  kooperáció  nagyobb  szintje  stabilabb  környezetet  eredményezhet  a  nemzetközi 

kereskedelem és beruházás számára. 

A  lebegő rendszerek elleni érvek között talán a  legfontosabb, hogy az  ilyen rendszerekben beinduló 

spekulációs  ügyletek  „rossz”  árfolyamhoz  vezetnek,  ami  nem  optimális  az  erőforrások  elosztása 

szempontjából.  

A rögzített rendszerek mellett is számos érv hangzik el, illetve találunk érveket a fix rendszerek ellen 

is. (Ez utóbbiak azonban nem feltétlenül lesznek egyben a lebegő rendszerek melletti érvek!) 

A  lebegő  rendszerek  mellett  szóló  fontos  érv,  hogy  az  árfolyam  automatikusan  igazodik  a 

körülményekhez és folyamatosan érvényes a devizapiacon a kereslet és a kínálat egyensúlya. Ha egy 

ország nem fenntartható folyó fizetési mérleg hiányt produkál, a deviza leértékelődik, ami csökkenti 
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az  importot, növeli az exportot és a  fizetési mérleg egyensúlya beáll egy  fenntartható szintre. A  fix 

árfolyamrendszernél  a  devizapiaci  túlkereslet,  vagy  túlkínálat  a  hatóságok  devizatartalékainak 

változásában  testesül  meg.  Még  ha  a  hatóságok  egy  pillanatnyilag  egyensúlyt  biztosító  szinten 

rögzítik is a deviza árfolyamát, a fundamentumok változása után az egyensúly felborulhat. 

A  lebegő  árfolyamrendszereket  támogató másik  jelentős  érv  az,  hogy  az  ilyen  árfolyamrendszer 

lehetővé  teszi  az  önálló monetáris  politika  vitelét.  A  lebegő  árfolyamot  alkalmazó  országok  saját 

maguk tudják meghatározni az ország  inflációs rátáját. Azok az országok, amelyek alacsony  inflációt 

preferálnak,  az  árfolyam  felértékelődését  eredményező  szigorú  gazdaságpolitikai  intézkedésekkel 

érhetik  el  ezt.  Az  expanzív  politikát  folytató  országok magasabb  inflációt  és  leértékelődő  devizát 

fognak  tapasztalni.  A  fix  árfolyamrendszereknél  az  árfolyamrögzítés  azonos  monetáris  politikát 

követel meg az országoktól. 

Egy  másik,  a  lebegő  rezsimek  mellett  szóló  érv  az,  hogy  képesek  lehetnek  tompítani  a  külföldi 

ársokkokat. Ha  lebegő  rezsimben emelkednek a  külföldi árak, a belföldi deviza  (a PPP‐elv alapján) 

felértékelődik, ami megakadályozza az infláció „importálását”. Fix árfolyamrendszerben az emelkedő 

árak  a  belföldet  versenyképessé  teszik,  ez  fizetési mérleg  többlethez  vezet,  ami  a  külföldi  deviza 

vásárlását  teszi  szükségessé  újonnan  kibocsátott  belföldi  pénzen.  A  belföldi  pénzmennyiség 

növekedése pedig az árszint emelkedését eredményezi, ami megszünteti a kialakult többletet.  Így a 

rögzített rendszerek végül az infláció importálását eredményezik. (A logika ugyanígy igaz az importált 

defláció esetére is.) 

Szintén a  lebegő  rendszereket  támogató érv az  is, hogy  jobb az árfolyamot  lebegni hagyni, hogy a 

gazdaság  így  reagáljon az őt érő sokkokra, mint más változókra hagyni az  igazodást. Friedman erre 

vonatkozó érvelése szerint az árfolyam  jóval könnyebben  tud emelkedni és csökkenni  is, miközben 

más makrováltozók  lefelé  nagyon  nehezen  változnak  (pl.  árak,  bérek).  Így  ha  az  ország  vesztett 

nemzetközi versenyképességéből, jobb az árfolyamot gyengülni hagyni, mint deflációs politikával fix 

árfolyam mellett próbálni meg visszaállítani a versenyképességet. Az árak  ráadásul  lefelé merevek, 

így a versenyképesség csak nagy reálgazdasági áldozatok árán lenne visszaszerezhető.  

A  lebegő  rendszerek  támogatói  azt  is  gyakran  említik,  hogy  a  spekulánsok  stabilizáló,  nem  pedig 

destabilizáló  szerepet  töltenek be  a  gazdaságban.  Érveik  szerint  a  spekulánsok érdeke  az, hogy  az 

árfolyamok  a  fundamentumok  által  indokolható  szintre  álljanak  be.  A  devizát  akkor  próbálják 

megvenni, amikor olcsó és akkor  igyekszenek eladni, amikor drága. Természetesen a spekulánsok  is 

hibáznak és elképzelhető, hogy miután – az árfolyam gyengülése után, azt gondolva, hogy  tovább 

már  nem  gyengül  –  megvásárolták  a  devizát,  az  még  tovább  gyengül,  de  az  ilyen  destabilizáló 

spekuláció veszteségekkel  jár. Emiatt  joggal feltételezhető az, hogy a spekulánsok célja az árfolyam 

fundamentumokkal alátámasztható értékének elérése. 

A  fenti  érvek  igazságát  nagyon  nehéz  bizonyítani. Minden  bizonnyal  van  igazságtartalma mind  a 

rögzített, mind a lebegő rendszereket támogatók érveinek. A spekuláció néha lehet stabilizáló, néha 

pedig destabilizáló. A rögzített rendszerek segíthetik a nemzetközi kereskedelmet, de ugyanezt érheti 

el  a  lebegő  rezsim  is,  hiszen  ez  pedig  segíthet  az  országoknak  megtartani  nemzetközi 

versenyképességüket. 

Mivel  a  hagyományos  megközelítésekben  nagyon  sok  ellentétes  vélemény  alakult  ki,  a  vita  a 

rendszerek megítélése modernebb módszereinek kialakulásához vezetett. Ez az új megközelítés egy 
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makroökonómiai  modellben  értékeli  a  két  rendszer  relatív  előnyeit.  Jelen  anyagban  ezt  egy 

viszonylag egyszerű makromodellben mutatjuk be. 

9.2. 	A	vizsgálathoz	használt	makromodell	és	annak	egyensúlya	
A devizaárfolyammal  foglalkozó modern  irodalom megpróbált  olyan  keretrendszert  alkotni,  amely 

képes  a  rögzített  és  a  lebegő  rendszerek  közötti  választás  alátámasztására.  Ennek  keretében  azt 

vizsgálják,  hogy melyik  rendszer  képes  jobban  stabilizálni  a  gazdaságot  különböző  típusú  sokkok 

esetében. A módszer szerint azt a rendszert kell preferálni, amelyik nagyobb stabilitást eredményez 

az adott gazdaságban. Bár ez a módszer jóval kifinomultabb, mint a korábbiak, de még ez sem képes 

teljesen egyértelmű választ adni a kérdésekre. Az viszont  látszik belőle, hogy a rögzített és a  lebegő 

rezsimek közötti döntést számos tényező befolyásolja. Ezek közül hármat mutatunk be: a célfüggvény 

szerepét, a gazdaságot érő sokkok fajtáit, valamint a gazdaság strukturális paramétereit. 

A  hatóságoknak  számos  tényezőt  kell  figyelembe  venniük,  amikor  kialakítják  politikáikat.  A 

legfontosabb  lépés, hogy meg  kell határozniuk, milyen  célokat  tartanak  fontosnak  és milyen  súlyt 

adnak  a  különböző  céloknak.  Az  egyszerűség  kedvéért  tegyük  fel,  hogy  a  vizsgált  gazdaságban  a 

hatóságoknak csak két céljuk van: az árstabilitás és a kibocsátás stabilitása. A hatóságok célja ilyenkor 

az  árszínvonal  (P)  és  a  kibocsátás  (Y)  értékének  a  célérték  körüli minimális  ingadozásának  elérése 

lehet. Modellünkben a hatóságok a következő célfüggvény értékét akarják minimalizálni: 

, 1 →  

ahol w a két célhoz hozzárendelt  relatív súly  0 1 , Yn a gazdaság  természetes  (egyben cél) 

kibocsátási  szintje,  míg  Pn  a  természetes  (megcélzott)  belföldi  árszint.  A  súlyozott  célfüggvény 

logikája  az,  hogy  a  hatóságok  szempontjából  lehetséges  egy  trade‐off  a  két  cél  között.  Egyes 

hatóságok  nagyobb  súlyt  tulajdoníthatnak  az  árstabilitásnak,  mások  a  kibocsátás  stabilitását 

helyezhetik  előtérbe.  A  w=1  paraméter  azt  jelenti,  hogy  az  adott  hatóság  csak  a  kibocsátás 

stabilitását tartja fontosnak, míg a w=0 eset olyan gazdaságot ír le, ahol a hatóságok kizárólagos célja 

az árstabilitás elérése. 

A modellben a gazdaságot érő átmeneti  sokkok hatásait vizsgáljuk. Az átmeneti  sokk  feltételezése 

fontos  feltevés,  mert  ez  azt  jelenti,  hogy  a  változók  ilyenkor  maguktól  is  visszatérnek  kiinduló 

értékeikhez,  a  természetes  árszinthez  (Pn)  és  kibocsátási  szinthez  (Yn).  Ez  a  modellben  a 

várakozásokra  vonatkozóan  egyszerű  szabályok  megfogalmazását  fogja  eredményezni.  Ha  az 

árfolyam ma leértékelődik, akkor azt feltételezzük, hogy a következő periódusban újra visszaerősödik 

a normál szintre. Ha az árak, vagy a kibocsátás a normál szint  fölé emelkednek, akkor a következő 

periódusban  ezek  normál  szintre  csökkenésére  számítunk.  A  vizsgált  modellben  a  kamatlábakat 

kivéve a többi változó logaritmizálva szerepel. 

A gazdaságban a pénzkeresleti függvény alakja: 

 

ahol   a t időszakra vonatkozó pénzkereslet nagysága,   a belföldi és külföldi árakból súlyozással 

képzett aggregált árindex nagysága a t periódusban (ennek formuláját a következő egyenletben adjuk 

meg),   a  reálkibocsátás  nagysága  a  t  periódusban,   a  nominális  kibocsátás  nagysága  a  t 

periódusban,   pedig egy átmeneti keresleti sokk, nulla átlaggal és normál eloszlással. 
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Az  aggregált  árindexnek  a  pénzkeresleti  függvényben  való  szerepeltetése  abból  a  monetarista 

feltételezésből  fakad,  hogy  a  pénztartásra  vonatkozó  igény  reálmennyiségekre  vonatkozik.  Az 

aggregált  árindex  a  belföldi  árak  és  a  külföldről  importált  termékek  árainak  súlyozott  átlaga  (ez 

utóbbi a külföldi áraknak és a devizaárfolyamnak a szorzata). Az aggregált árindex formulája: 

1 ∗  

ahol   a  belföldi  termékek  súlya  a  teljes  fogyasztási  kosárban  0 1 ,   a  devizaárfolyam 

(hazai  deviza  /  külföldi  deviza  formátumban)  az  adott  periódusban,   a  belföldi  termékek  ára  az 

adott periódusban,  ∗ pedig a külföldi termékek ára az adott periódusban. 

A  belföldi  termékekre  vonatkozó  kereslet  a  reálárfolyam  pozitív  függvénye,  a  reálkamatlábbal 

fordítottan arányos, pozitívan függ a belföldi természetes kibocsátás szintjétől. A függvény alakja: 

Θ ∗ /  

ahol  /  az  adott  időszakban  rendelkezésre  álló  információk  alapján  a  következő peridusra  várt 

árszint,   a kibocsátás természetes szintje,   egy átmeneti aggregált keresleti sokk, nulla átlaggal 

és normál eloszlással. Az első zárójel a reálárfolyamot adja meg, a felértékelődés csökkenti a belföldi 

javak  iránti  keresletet.  A  második  zárójel  a  reálkamatláb  adja,  értéke  a  nominális  kamatláb 

csökkentve  a  várt  árinflációval  (ami  pedig  a  jelenlegi  és  következő  időszak  árszintjei  közötti 

különbségként jelenik meg a modellben). 

A belföldi makrokínálat  a  termelők  által elérhető  árszinttől és  az  általuk  fizetendő bér  viszonyától 

függ: 

 

 

ahol   a belföldi javak kínálata,   a munkafelhasználás,   itt is egy átmeneti keresleti sokk, most 

is  nulla  átlaggal  és  normális  eloszlással.  A  kibocsátási  függvény  szerint  a  reálbér  csökkenése  a 

makrokínálatot növeli, a reálbér növekedése pedig csökkenti a kibocsátás nagyságát. A makrokínálati 

függvény  a  munkafelhasználás  pozitív  függvénye,  azonban  érvényesül  a  csökkenő  hozadék  elve, 

vagyis  ⁄ 0 és  	 ⁄ 0.Feltételezzük, hogy a pénzügyi tőke teljesen mobil, vagyis 

a  belföldi  és  a  külföldi  kötvények  egymás  tökéletes  helyettesítői,  így  teljesül  a  fedezetlen 

kamatparitás. Ez a modellben a következő egyenletben jelenik meg: 

∗ /  

ahol  ∗ a  külföldi  kamatláb  az  adott  periódusban,  /  az  adott  periódusban  rendelkezésre  álló 

információk alapján a következő periódusra várt devizaárfolyam. A zárójeles kifejezés a deviza várt 

leértékelődését adja meg. 

A  modell  egyik  központi  eleme  a  nominálbéreket  meghatározó  szerződéses  megállapodás.  A 

szerződés egy éves és   szinten állapítja meg a nominálbért. Feltételezzük, hogy a   bérszint úgy 

kerül megállapításra, hogy ez biztosítani képest a kibocsátás természetes szintjét  , ami nem más, 

mint a kibocsátás szintjére a hatóságok által megállapított célérték. 
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A modell következő feltételezése szerint: 

∗ 

ahol  ∗ az  a  bér,  ami  sokkok  hiányában  a  gazdaságban  teljes  foglalkoztatást,  így  vele  együtt  a 

természetes kibocsátási szintet eredményezné. 

A  modell  lezárásához  szükséges  még,  hogy  egyszerre  teljesüljön  a  pénzkereslet  és  pénzkínálat 

egyensúlya, valamint a makrokereslet és makrokínálat egyensúlya: 

 

 

Fix árfolyamrendszerben a tökéletes tőkemobilitás azt jelenti, hogy a belföldi kamatláb megegyezik a 

külföldi  kamatlábbal,  a  pénzmennyiség  pedig  endogén  módon  határozódik  meg.  Lebegő 

árfolyamrendszerben  a  pénzkínálat  exogén  módon  határozódik  meg,  a  belföldi  kamatláb  és  a 

devizaárfolyam pedig endogén módon, de a fedezetlen kamatparitás érvényesül. 

A makrokeresleti, makrokínálati  függvények, valamint a pénzpiaci egyenes mindegyike ábrázolható 

Y(P) formában. Ezeket a következő ábra mutatja: 

44. ábra: A modell egyensúlya 

 

A makrokeresleti  függvény  negatív meredekségű, mert  a  belföldi  árszint  növekedése  két  okból  is 

csökkenti a belföldi  javak  iránti keresletet: egyrészt a nettó export csökkenésén keresztül, másrészt 

pedig  a  várt  negatív  inflációs  rátából  következően.  Mivel  a  következő  periódusban  az  árszint  a 

várakozások szerint visszatér a kiinduló értékére, ezért a negatív inflációs ráta negatív reálkamatlábat 

eredményez. A függvény meredekségét az 1 Θ β⁄ , vagyis az aggregált kereslet rugalmasságainak 

összegének reciproka adja meg. 

Az   szintén negatív meredekségű, mert a belföldi árszínvonal növekedése növeli a pénzkeresletet, 

amit  pedig  csak  a  reáljövedelem  csökkenése  miatt  bekövetkező  pénzkereslet‐csökkenés  tud 

Y

P

Ys1

Yn

Pn

Yd1Md1
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semlegesíteni, s így képes megmaradni a pénzpiac egyensúlya. A pénzpiaci egyenes meredekségét a 

pénzkereslet  jövedelemre  vonatkozó  rugalmasságának  és  a  belföldi  termékek  fogyasztáson  belüli 

arányának hányadosa, vagyis  /  jelenti. 

Az   laposabb  és meredekebb  is  lehet, mint  az  .  Ez pedig nagyon  fontos  lesz  a  rögzített  és  a 

lebegő  rezsimek összehasonlításakor, amikor az aggregált kínálati  sokkok hatását vizsgáljuk. Annak 

feltétele, hogy az   laposabb  legyen:  Θ . Ennek a  feltételnek a  teljesülése valószínűbb, 

minél  nyitottabb  a  gazdaság  (minél  kisebb   értéke),  és minél  nagyobb  a  belföldi  termékeknek  a 

reálárfolyamra  és  a  reálkamatlábra  vonatkozó  keresleti  rugalmassága  Θ	és	 .  A  rugalmassági 

mutatók fontosságának demonstrálására mindkét esetet bemutatjuk. 

Az  aggregált  kínálati  görbe  meredeksége  pozitív:  rögzített  nominálbérek  mellett  az  árszint 

emelkedése csökkenti a reálbért, ami arra ösztönzi a termelőket, nagyobb létszámot alkalmazzanak, 

ez pedig növeli a kibocsátást. A görbe meredeksége 1⁄ . 

A rendszer egyensúlyát a három egyenlet közös pontja adja meg. Ha a gazdaságban nincsenek előre 

nem látott zavarok a kibocsátás a természetes (vagyis a hatóságok által megcélzott)  szintre áll be, 

az árszint pedig ugyancsak a célként kitűzött szintet   veszi fel. Az elemzésnél feltételezzük, hogy a 

hatóságok céljai optimálisak, vagyis a gazdaság kezdetben a teljes foglalkoztatottság állapotában van. 

Ha  a  rendszer  kezdetben  egyensúlyban  van,  csak  előre  nem  látott  zavarok  tudják  a  függvények 

valamelyikét  kimozdítani  az egyensúlyi helyzetből,  ami  a  kibocsátás és  az  árszínvonal  változását  is 

eredményezi. Rögzített árfolyamrendszerben a pénzkínálat passzívan igazodik az Yd és Ys függvények 

eltolódásához, mert a pénzkínálat endogén módon határozódik meg, míg  lebegő árfolyamrendszer 

esetén az árfolyam és a kamatláb  igazodik, hogy egyensúlyba hozza a  rendszert, ami az Md és Yd 

függvények elmozdulását okozza. 

9.3. 	Sokkok	a	modellben	
Pénzkeresleti sokk 

Tegyük  fel, hogy egy előre nem  látott növekedés van a pénzkeresletben. Ez az Md  függvényt balra 

tolja  el  Md1‐ből  Md2‐be.  Fix  rezsimnél  a  túlkereslet  a  deviza  felértékelődése  irányába  hat,  a 

hatóságoknak  vásárolniuk  kell  a  külföldi  devizát,  ez  növeli  a  belföldi  pénzmennyiséget,  amíg  a 

pénzpiaci  függvény  visszaér  Md1‐be.  Így  a  rövid  távú  egyensúlyi  pont  az  A  marad  rögzített 

árfolyamrendszerben,  a  belföldi  árak  és  kibocsátás  tekintetében  semmilyen  zavar  nem  alakul  ki. 

Eszerint  a  rögzített  rendszer  tűnik  optimálisnak.  A  hatóságoknak  csak  annyit  kell  tenni,  hogy  a 

pénzmennyiséget  a  megemelkedett  pénzkínálatnak  megfelelően  alakítják,  s  így  az  árakban  és  a 

kibocsátásban már nem jelenik meg változás. 

Ha  lebegő  árfolyamrendszer működik,  akkor  a pénzkereslet Md1‐ből Md2‐be  növekedését  követő 

felértékelődés  hatására  a makrokereslet  balra  tolódik  Yd1‐ből  Yd2‐be  a  nettó  export  csökkenése, 

valamint  a  belföldi  kamatok  emelkedése  miatt.  Ez  utóbbi  a  következő  időszakra  várt 

árfolyamgyengülés miatt alakul ki. A kamatláb emelkedése a pénzkereslet Md2‐ből Md3‐ba tolódását 

váltja  ki. Átmeneti  egyensúly  alakulhat  ki, ha  a három  függvény  a C pontban metszi  egymást.  Így 

lebegő rendszerben a pénzkereslet növekedése a belföldi árszint és kibocsátás csökkenéséhez vezet. 

Mindezek  pedig  azt  eredményezik,  hogy  ha  a  hatóságok  célja  a  belföldi  árak,  vagy  a  kibocsátás 

stabilizálása, akkor a monetáris sokkok kezelésére a fix árfolyamrendszer tűnik optimálisnak. 
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Az elmondottakat az alábbi, 45. ábra mutatja. 

45. ábra: Pénzkeresleti sokk a modellben 

 

Aggregált kínálati sokk 

Tegyük  fel,  hogy  az  aggregált  kínálat  előre  nem  látható  módon  Ys1‐ből  Ys2‐be  esik  vissza.  A 

következmények vizsgálatához két esetet kell megkülönböztetni: amikor az Md meredekebb az Yd‐

nél (1), illetve amikor az Yd meredekebb az Md‐nél (2). 

A  gazdaság  kiinduló  helyzetben  az  A  pontban  van,  az  árak  Pn,  a  kibocsátás  Yn  szinten  áll.  A 

gazdaságot ekkor egy átmeneti inflációs kínálati sokk éri, ami az Ys1‐et Ys2‐be mozdítja. A B pont egy 

olyan helyzet, ahol a pénzpiacon túlkínálat van, így a deviza leértékelődésére irányuló nyomás alakul 

ki. A  fix árfolyam megtartása érdekében a hatóságoknak csökkenteniük kell a pénzkínálatot, míg a 

túlkínálat meg nem szűnik és a pénzpiaci egyenes az Md1‐ből Md2‐be tolódik. Fix árfolyamrendszer 

esetén  ezért  egy  inflációs  kínálati  sokk  az  árszint  P2‐re  emelkedését  és  a  kibocsátás  Y2‐re 

csökkenését eredményezi. 

Ha a hatóságok lebegő árfolyamrendszert alkalmaznak, az aggregált kínálati sokkból adódó pénzpiaci 

túlkínálat a deviza leértékelődéséhez vezet. A leértékelődés az aggregált keresleti függvényt Yd1‐ből 

Yd2‐be  jobbra  tolja  el,  mert  növekszik  a  belföldi  termékek  exportértékesítése.  Továbbá  a 

leértékelődés  felértékelődési  várakozásokat  okoz,  ez  pedig  a  kamatláb  csökkenéséhez  vezet,  ami 

pedig  növeli  a  pénzkeresletet,  ez  az Md1‐et Md3‐ba mozdítja  el.  A  rendszer  egyensúlya  lebegő 

rendszernél  így  a  C  pontban  lesz,  ami  az  árszint  P3  szintre  emelkedését  és  a makrokibocsátás  Y3 

szintre csökkenését eredményezi. 
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46. ábra: Aggregált kínálati sokk, Md meredekebb Yd‐nél 

 

Az eredményeket látva a két rendszer teljesítményének megítélése a hatóságok célfüggvényén múlik. 

A  rögzített  rendszerek  alapvetően  az  árak,  a  lebegő  rendszerek  pedig  inkább  a  kibocsátás 

stabilitásának kedveznek. Ha a hatóságok  célfüggvénye az árstabilitásra helyez nagyobb hangsúlyt, 

akkor a  rögzített  rendszert  fogják preferálni, ha pedig a célfüggvény nagyobb súlyt ad a kibocsátás 

stabilitásának,  akkor  a  lebegő  rendszert  lesz  a  jó  választás.  Ez  jól  mutatja  a  célfüggvény 

megalkotásának fontosságát, hiszen a függvény súlyozásától függően akár a rögzített, akár a  lebegő 

rezsim is bizonyulhat optimálisnak. 

A  következőkben  nézzük meg,  hogyan  hat  az  előbbiekben már  látott  átmeneti  inflációs  aggregált 

kínálati sokk, ha az Yd függvény meredekebb az Md‐nél! A kínálati sokk hatására a kibocsátás most is 

Ys1‐ről Ys2‐re esik vissza. 

Fix árfolyamrendszerben a B pontban a pénzpiacon  túlkereslet alakul ki, a devizára  felértékelődési 

nyomás hat. Ennek elkerülésére a hatóságok beavatkoznak a devizapiacon, a külföldi deviza vásárlása 

növeli  a  belföldi  pénzmennyiséget,  amíg  a  pénzpiaci  egyenes  Md1‐ből  Md2‐be  mozdul  el.  Így 

rögzített rezsimben a gazdaság a P2 árszint és Y2 jövedelemszint mellett kerül egyensúlyba. 

Lebegő árfolyamrendszernél a kínálati sokkból adódó pénzpiaci túlkereslet a deviza felértékelődését 

eredményezi.  Ilyenkor a makrokeresleti  függvény balra  tolódik el Yd1‐ből Yd2‐be. A  felértékelődés 

leértékelődési várakozásokat indít el, ami a fedezetlen kamatparitáson keresztül megemeli a belföldi 

kamatlábat, ez pedig az Yd további balra tolódására ad okot. A belföldi kamatlábnak a pénzkereslet 

csökkenéséből  következő emelkedése  az Md  függvényt  jobbra mozdítja  el Md1‐ből Md3‐ba.  Így  a 

gazdaság  rövid  távú  egyensúlya  lebegő  rezsimnél  a  P3  árszinttel  és  Y3  kibocsátási  szinttel 

jellemezhető C pont lesz. 

Ebben az esetben tehát a rögzített rendszer kedvezőbb a kibocsátás stabilitása szempontjából, míg a 

lebegő rezsim az árstabilitás szempontjából teljesített jobban. A leírtakat a 47. ábra szemlélteti. 
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47. ábra: Aggregált kínálati sokk, az Yd meredekebb az Md‐nél 

 

A  két  eset  bemutatásának  célja  az  volt,  hogy  látható  legyen:  a  rezsimek  közötti  választás  nagy 

mértékben függ a gazdaság strukturális paramétereitől. Az első esetben az Md meredekebb volt Yd‐

nél, vagyis teljesült, hogy  Θ . Ekkor az árstabilitást a rögzített rezsim szolgálta  jobban. A 

második esetben, amikor az Yd meredekebb volt, akkor a  Θ  feltétel volt igaz és a lebegő 

rezsim  bizonyult  jobb  választásnak  az  árstabilitás  szempontjából.  Ezért  az  árfolyamrezsimre 

vonatkozó  döntések  előtt  nagyon  fontos  a  gazdaság  jellemzőit  felmérő  tanulmányok  készítése 

(esetünkben például a  , Θ, ,  paraméterek értékének meghatározása). 

Még ha a gazdaságokban hasonlóak  is a célfüggvények és hasonló sokkok érik  is őket, a gazdaságok 

eltérő  jellemzői  (a  paraméterek  eltérő  értékei) miatt  előfordulhat, hogy nem  azonos  számukra  az 

optimális árfolyamrezsim egy‐egy adott sokk kezelése szempontjából. 

Az alkalmazott modell nagyon  leegyszerűsítő volt. A valóságban a rezsimek közötti választás sokkal 

bonyolultabb.  Ráadásul  csak  az  átmeneti  sokkokat  vizsgáltuk,  miközben  a  valós  gazdaságokat 

átmeneti  és  tartós  zavarok  is  érhetik.  Egyes  gazdaságokban  van  bérindexálás, másokban  nincs.  A 

bérek  indexálása  pedig  az  árak,  vagy  az  árfolyam  változásához  történő  igazítást  eredményez,  ami 

módosíthatja az árfolyamrezsim választást. 

9.4. 	Önellenőrző	kérdések	
1. Miért lehet előnyös egy ország számára, ha rögzíti devizaárfolyamát? 

2. Milyen előnyökkel járhat egy ország számára, ha devizaárfolyama lebegő árfolyamrendszerben 

alakul ki? 

3. Mit gondol: rögzített, vagy lebegő árfolyamrendszerben van‐e szükség nagyobb 

devizatartalékokra? Indokolja válaszát! 

4. Mit jelent a következő egyenlet?  , 1 →  Miért kell 

négyzetre emelni a két zárójeles tagot?  
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5. Értelmezze a következő egyenletet: 

Θ ∗ ⁄  

6. Hogyan hat a vizsgált makromodellben a monetáris expanzió a jövedelemre? 

7. Milyen hatása van egy aggregált makrokínálati sokknak a gazdaságra a vizsgált modellben? 

Befolyásolja‐e a választ az Md és az Yd függvények relatív meredeksége? 
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10. Az	árfolyamrendszerek	fejlődése	

A devizaárfolyam alakulása a gazdaság egésze s a gazdaságot alkotó egyéni szereplők szempontjából 

egyaránt fontos tényező. Minél kisebb és minél nyitottabb egy gazdaság, annál inkább így van ez. Ez 

esetben  ugyanis  sokkal  nagyobb mértékű  függés  alakul  ki  a  külföldi  gazdasági  partnerektől,  s  a 

külgazdasági  kapcsolatokat  (illetve  azok  profitabilitását)  alapvetően  befolyásolja  az  ország 

devizaárfolyamának mozgása. 

Az  elmúlt  évtizedekben  a  közgazdasági  elmélet  számos  egymással  versengő,  de  gyakorta  egymást 

kiegészíteni  képes  nézetrendszert  vonultatott  fel  a  terület  vizsgálatára.  A  kutatási  irányok 

természetesen  több  alkalommal  is  reagáltak  a  gazdaságban  tapasztalható  jelenségekre,  s  ennek 

megfelelően a vizsgálok súlypontja többször is eltolódott. 

Az  alapszintű  makroökonómia  kurzusokon  a  zárt  gazdaság  feltételezésének  fenntartásával  a 

monetáris politikát legtöbbször a pénzmennyiség és a kötelező tartalékráta változásával illusztrálják. 

A kötelező tartalékráta szerepe (ellentétben például a rendszerváltás utáni magyar helyzettel, amikor 

a bankrendszer sebezhetősége miatt fontos szabályozónak minősült) mára már formálissá vált. 2008. 

november 24‐től a korábbi 5%‐os mértékű tartalékráta szintjét – a válság miatt kialakult forrásszűke 

enyhítése céljából – 2%‐ra szállította le az MNB. Ez a mérték pedig már inkább csak jelzésértékű, mint 

szabályozó szerepet tölt be. 

A  pénzmennyiség  alakulását  ugyan minden  jegybank  folyamatosan  felügyeli,  de mára  a  standard 

tankönyvi modellekben  szereplő  exogén pénzkínálat  feltevése  is  túlhaladottá  vált:  a pénzkínálat  a 

gazdasági  szereplők  tevékenységéhez  igazodik,  a  gazdasági  működés  során  alakul,  s  a  jegybank 

esetleg csak a  feltételeket alakítja úgy, hogy a pénzmennyiség növekedésének üteme összhangban 

legyen  a  gazdaság  számára  elképzelt,  ideális  pályához  tartozó  dinamikával  (tehát  kiszolgálja  a 

gazdaság pénzigényét). 

A mai  jegybanki  gyakorlat  sokkal  inkább  kamatszabályozásban  jelenik meg,  elég,  ha  a  jegybanki 

kamatpolitikák  Taylor‐szabállyal  való  közelítéseire  gondolunk.  A  monetáris  transzmisszió 

hatásmechanizmusának  ismertetése során szinte minden esetben a  jegybanki alapkamat változásán 

mutatják be a monetáris politika (kamat)döntésének hatását a gazdaságra. A Magyar Nemzeti Bank 

2002‐ben  még  három,  2006‐ban  azonban  már  öt  transzmissziós  csatornát  különített  el:  a 

„hagyományos”  csatornák  (kamatcsatorna,  árfolyamcsatorna,  várakozások  csatornája)  mellett 

megjelenik  a  hitelcsatorna  és  az  eszközár‐csatorna  is,  de  ezek  mindegyike  függ  a  kamatlábak 

változásától. 

A  monetáris  politika  hatásmechanizmusának  zárt  gazdaságra  érvényes  összefüggései  után 

egyértelmű  a  továbblépés  iránya:  az  összefüggések  valószerűbbé  tételéhez  szükséges  a  nyitott 

gazdaság összefüggéseinek vizsgálata, s így nem kerülhető meg a devizaárfolyamok kezelése. 

A  logika  folytatható  ott,  ahol  a  zárt  gazdaságnál  befejeztük:  a monetáris  politika  egyik  alapvető 

eszköze  a  kamatláb,  ennek  változása  pedig  érzékenyen  befolyásolja  a  nemzetközi  tőkeáramlást,  s 

ezen  keresztül  a  devizapiacokat.  Emiatt  lehetséges  az  is, hogy  a devizapiaci  feszültségek  esetén  a 

jegybankok  rendszeresen  nyúlnak  az  alapkamat  változtatásának  eszközéhez.  Így  a  kamatláb még 

azokban  az  esetekben  is  hatással  van  a  devizaárfolyam  alakulására,  amikor  az  adott  monetáris 

hatóság nem folytat aktív árfolyam‐menedzselést. 
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A  monetáris  hatóság  dönthet  úgy  is,  hogy  tudatosan  alakítja  devizájának  árfolyamát:  aktív 

menedzselési  tevékenységet  folytat  a  meghatározott  árfolyam,  vagy  árfolyampálya  megőrzése 

érdekében. Bármilyen megoldást is választ a jegybank, az árfolyam változása (vagy a változás hiánya) 

alapvető hatást gyakorol a gazdaságra. 

Ugyanakkor el kell  fogadni korlátozó  tényezőként azt  is, hogy az árfolyampolitika és az árfolyam a 

gazdaságpolitikának  csupán  egy  eszköze,  nem  célja.  Így  az  árfolyampolitika  mindig  valamely 

magasabb szintű cél (árstabilitás, gazdasági növekedés, stb.) eléréséhez felhasznált eszköz. 

De nem is önmagában csak az árfolyam, hanem inkább a monetáris politikai eszköztár reálgazdaságot 

befolyásoló képessége az, aminek megítélésében egymással merőben ellentétes nézetek alakultak ki 

az elmúlt évtizedekben. 

Volt  olyan  időszak,  amikor  a  monetáris  politika  reálgazdaságra  való  hatásgyakorló  képességét 

teljesen megkérdőjelezte  az  uralkodó  irányzat,  de  volt  olyan  is,  amikor  a  reálszférára  való  (igaz 

átmeneti),  de  érezhető  hatását  hangsúlyozták.  Friedman,  a  monetáris  irodalom  egyik 

legbefolyásosabb alakja, az azóta már klasszikussá vált 1968‐as cikkében jól összefoglalja, hogy csak a 

huszadik század első kétharmada során mekkora váltások voltak a monetáris politika hatásosságával 

kapcsolatos  vélekedésekben.  A  legdemonstratívabb  példa  az  1929‐33‐as  világválság  megítélése, 

amelyet Milton Friedman szerint sokáig a monetáris politika hatástalanságára vonatkozó egyértelmű 

példának  tekintett a közgazdasági közvélemény. Friedman szerint pont  fordított a helyzet: a válság 

elhúzódását  a  túlzottan  szigorú monetáris  politika  okozta,  így  a  válság  nem  a monetáris  politika 

hatástalanságára, hanem éppen ellenkezőleg, a monetáris politika erejére jelent bizonyítékot. 

A kép teljességéhez ugyanakkor az is hozzátartozik, hogy Friedman abban mérte a monetáris politika 

„erejét”, hogy az mennyire képes biztosítani a kamatlábak és a munkanélküli ráta stabilitását. Explicit 

módon  ki  is  jelenti,  hogy  (1968‐ban)  a monetáris  politika  elsődleges  célja  a  teljes  foglalkoztatás 

elősegítése, s az  infláció elleni küzdelem továbbra  is napirenden van, de egyértelműen másodlagos 

feladat.  Az  árfolyam  kérdésére  mindössze  egyetlen  bekezdést  szentel  Friedman,  s  azzal 

kapcsolatosan is azt jegyzi meg, hogy az USA számára nemkívánatos az árfolyam alakulására reagáló 

monetáris politikai gyakorlat, az árfolyamot hagyni kell szabadon mozogni, s a monetáris politikának 

a gazdaság külföldtől nem függő 95%‐ának érdekeit kell szem előtt tartania. 

Az  árfolyam,  az  USA  szempontjából,  Friedman  szemüvegén  keresztül  nézve  1968‐ban  nem  volt 

központi  kérdés.  Pontosabban  Friedman  (az  akkor  javában működő  Bretton Woods‐i  rendszerben 

megtestesülő nézetekkel szembe helyezkedve) nem tartotta kívánatosnak az árfolyamok rögzítését. A 

helyzet azonban sokat változott azóta. Az USA olyan mértékű kereskedelmi mérleg hiányt halmozott 

fel, amely kiváltotta a dollár egyensúlyi árfolyamához kapcsolódó vitákat a Magyarországhoz képest 

(méretéből adódóan is) jóval zártabb nagyhatalom esetében is. 

10.1. 	Árfolyamrendszerek	Bretton	Woods	előtt	
Az  alkalmazott  árfolyamrendszerek  bemutatását  1880‐tól,  a  klasszikus  aranystandard  kezdetétől 

indítom.  Részletesen  a  II.  világháborútól  kezdődően  foglalkozom  az  eseményekkel,  a  korábbi 

rendszerek bemutatása csak vázlatosan történik meg. 

Ez tudatos választás, ugyanis – mint később látni fogjuk – a jelenlegi nemzetközi pénzügyi rendszert 

sokan a Bretton Woods‐i rendszer mai változatának  tekintik, s emiatt szükségessé válik az 1944‐től 

1971‐ig  (illetve  egyes  írások  szerint  1973‐ig)  terjedő  időszak  alapos  bemutatása.  Kulcskérdés  a 

rendszert működtetők magatartásának feltérképezése is, hiszen – akár elfogadjuk, akár nem a mai és 
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a Bretton Woods‐i  rendszer közötti párhuzam érvényességét – érdekes és értékes következtetések 

vonhatók le belőle a mai nemzetközi pénzügyi rendszerre vonatkozóan. 

A következő részben  leírtak vizuális szemléltetésére szolgál a 48. ábra,  így a szövegben  foglaltak az 

ábra alapján jól követhetővé válnak. 

Az aranyra épülő monetáris rendszert 1819‐hez köthetjük (ekkor fogadta el törvényi formában a brit 

parlament  a  forgalomban  lévő  bankjegyek  aranyra  való  visszaválthatóságát,  amelyet  korábban 

feladott a napóleoni háború idején). Azonban leginkább mégis 1879‐et szokás a korszak kezdeteként 

emlegetni, amikor az USA is csatlakozott az aranystandardhoz. 

Az aranystandard idején a rögzített (az aranyparitáshoz kötött) és lebegő (vagyis az aranyalaptól való 

elszakadást  alkalmazó)  rendszerek  között  választhattak  a  jegybankok.  A  gyakorlat  meglehetősen 

egyöntetű volt: a fejlett országok – jellemzően – az aranyhoz kötötték devizájuk értékét. Az aranyalap 

feladása  csak  rendkívüli  körülmények,  így  például  gazdasági  válságok,  vagy  háborúk  idején  volt 

elfogadható. A rendkívüli helyzet megszűntével ugyanakkor kvázi elvárás volt, hogy az adott ország 

devizáját  visszahelyezzék  az  aranyalapra.  Az  uralkodó  nézet  szerint  ugyanis  az  aranystandard 

alkalmazása  egyet  jelentett  a  stabil  pénzzel,  a  kiszámítható  pénzpolitika  pedig  stabil  árszintet  és 

kiegyensúlyozott költségvetést eredményezett. 

Az  aranystandard  idején  az  országok  saját  valutájuk  értékét  az  aranyhoz  kötötték,  s  a  nemzeti 

valutákat  ezen  a  rögzített  paritáson  szabadon  lehetett  aranyra  váltani.  A  rendszer  egyértelmű 

szabályozást  jelentett  az  ország  pénzkínálatára  vonatkozóan.  Az  arany  kitermelésének  az 

aranykészletekhez  viszonyított  csekély  aránya  a  készletek  lassú  növekedését  jelentette,  s mivel  a 

hatóságok  garantálták  a  pénzhelyettesítők  korlátlan  átváltását  aranyra,  a  rendszer  egyértelműen 

meghatározta azt is, hogy a pénzkínálat (s így az árszínvonal) is csak lassan emelkedhet. 

Természetesen  ezen  a  rendszeren  belül  is  voltak  eltérő  nézetek,  elég  ha  például  a  currency  és  a 

banking  iskola közötti vitára gondolunk. A currency  iskola szerint a  jegybankok a bankjegyforgalmat 

(bankjegykibocsátást)  tetszés  szerint  szabályozhatják,  s  ezzel  az  arany  exportját  és  importját  is 

képesek  szabályozni.  Nézetük  szerint  a  bankjegy  kizárólag  az  arany  helyett  forog,  így  100%‐os 

aranyfedezetet  tartanak  szükségesnek.  Ezzel  szemben  a  banking  iskola  nézete  szerint  a 

bankjegykibocsátást  nem  lehet  tetszés  szerint  változtatni  (azt  a  forgalom  pénzigényének  kell 

meghatároznia),  s  az  arany behozatala  és  kivitele  nem  kell,  hogy  tükröződjön  a  forgalomban  lévő 

bankjegyek  mennyiségében.  1844‐től,  a  Peel‐törvény  nyomán  a  currency  elmélet  nézetei 

érvényesültek inkább, hosszabb távon azonban egyértelműen a banking iskola győzedelmeskedett. 
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48. ábra: Árfolyamrendszerek a 20. században 

 
Forrás: Bordo [2003] alapján saját szerkesztés 

Ennek  oka  többek  között  az  előző  két  bekezdés  együttes  következtetése  volt:  az  aranykészlet 

növekedési üteme (a kitermelésből adódó korlátok miatt) lassú volt, a pénzhelyettesítők mennyisége 

ennél nagyobb mértékben növekedett. Az aranyalaptól ezért egyre  inkább elvált a pénzmennyiség, 

azonban  a  pénzhelyettesítők még mindig beválthatók  voltak  aranyra.  S  ezt minden  egyes  állam  a 

saját maga által meghatározott aranyláb alapján vállalta. 

Ezért  az  aranystandard  nem  csak  (a monetáris  irányítás  számára  könnyen  követhető  szabályokat 

megfogalmazó)  nemzeti  rendszerként  működött,  hanem  nemzetközi  aspektusa  is  volt.  Mivel  az 

országok  egyenként  rögzítették  valutájukat,  ebből  következően  rögzítetté  váltak  az  egyes  nemzeti 

pénzek közötti átváltási árfolyamok is. Ezt hívjuk paritásos árfolyamnak. 

Az árfolyamok rögzítettsége miatt az aranystandard  idején az egyes országok árszínvonalai  is együtt 

mozogtak. Ez az együttmozgás pedig a  fizetési mérlegeken keresztül valósult meg. Továbbá mind a 

monetáris, mind a reálgazdasági sokkok az arany és a tőke nemzetközi áramlásán keresztül oldódtak 

meg,  így  egy  ország  pénzmennyiségét  módosító  belső  sokk  más  országok  belső  pénzkínálatát, 

árszínvonalát, reáljövedelmét is megváltoztatta. 

A  mesterségesen  magasan  tartott  árfolyam,  valamint  a  deviza  árfolyamának  lebegtetése  (az 

aranyalaptól  való  elszakadás)  ekkoriban  egyértelmű  szakítást  jelentett  a  fiskális  és  monetáris 

stabilitással. Az  ilyen gyakorlatot használó országokra  (mint például az Osztrák‐Magyar Monarchia, 

vagy Spanyolország) rosszallóan néztek az aranyalap „klasszikus” vitelének képviselői. 

Némi mozgástere egyébként az aranystandard rendszerben  is volt a monetáris  irányításnak, az alsó 

és  a  felső  aranypont  között  ugyanis  –  ugyan  csekély mértékben,  de  – mozoghatott  a  paritásos 

árfolyam körül a deviza nemzetközi fizetőértéke.  Így például az alacsonyabb kamatláb választásával 
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expanzív monetáris politikát  folytathatott a  jegybank, hogy  szükség esetén a  csökkenő kibocsátást 

próbálja ellentételezni. Így akár egy árfolyamsávként is tekinthetünk a rendszerre (Bordo, [2003]). 

Az első világháború  idején az aranystandard  rendszer  felborult, a hadban álló  felek  (mint háborúk 

idején korábban is oly sokszor) inflációval próbálták finanszírozni adósságaikat. A háború lezárta után 

történt ugyan próbálkozás az aranyalapra való visszatéréshez (az USA például 1919‐ben, Anglia 1925‐

ben tért vissza az aranyalapra (Szentes [1999]), ez azonban rövid életűnek bizonyult. Ezt az időszakot 

szokás  arany‐deviza  standardnak  nevezni.  Ebben  az  időszakban  az  országok  dollárt,  fontot,  vagy 

aranyat  használtak  tartalékképzésre,  kivéve  az  Amerikai  Egyesült  Államokat  és  az  Egyesült 

Királyságot,  amelyek  kizárólag  arany  formájában  tartották  tartalékaikat. A  rendszer  1931‐ben  vált 

fenntarthatatlanná, amikor az Egyesült Királyság a  jelentős arany‐ és  tőkekiáramlással szembesülve 

feladta  az  aranyalapot.  1933‐ban  az  USA‐ban  is  fordulat  következett  be,  április  5‐én  Roosevelt 

államosította  a  magánszemélyek  birtokában  lévő  aranyat  és  hatályon  kívül  helyezte  azokat  a 

szerződéseket, amelyekben a fizetési feltételeket aranyban rögzítették. 

Mindez  azt  jelentette,  hogy  a  két  világháború  közötti  időszak  a  lebegő  árfolyamok  rendszereként 

aposztrofálható.  A  lebegő  árfolyamok  alkalmazása  során  a  világháborúk  közötti  időszakban 

megjelentek  a  rendszereket  destabilizáló  spekulációk  is,  valamint  az  árfolyamot  a  döntéshozók 

versenyképességi előnyök biztosítására is használták. 

10.2. 	A	Bretton	Woods‐i	rendszer	és	az	aranypool	
Az  előzőekben  leírtak  felismerése  vezetett  a  Bretton  Woods‐i  kiigazítható  rögzítéses 

árfolyamrendszer  1944‐es megalkotásához.  A  rendszer maga  felfogható  egy  kompromisszumként, 

amely  –  leegyszerűsítve  –  az  amerikai  és  az  angol  elvárások  közös megvalósíthatóságára  keresett 

megoldást. Az USA az 1930‐as évek eseményeinek hatására a  stabil monetáris politikára helyezett 

nagy hangsúlyt. Az angolok monetáris beavatkozásaik  szabadságát  tartották elsődlegesnek  (miután 

az 1920‐as években a monetáris politika nem volt képes alkalmazkodni a gazdaság igényeihez). 

A megszületett kompromisszum alapján az aranyalap  jelentette az új pénzügyi rendszer horgonyát, 

de olyan  kiegészítésekkel, amelyek növelték a nemzeti  jegybankok autonómiáját. A  rendszerben a 

dollár  aranyalapon  maradt,  a  többi  deviza  pedig  a  dollárral  szemben  meghatározott  paritáson 

keresztül,  áttételesen  maradt  kapcsolatban  az  aranyalappal.  A  rögzített  aranyalapot  nem  ekkor 

állapították meg, hiszen az USA már 1934. január 31‐től a 35 dollár/uncia átváltási arányt alkalmazta, 

a Bretton Woods‐i  tárgyalásokon ennek a használatát vette át a  szabályozás. Az USA ezen az áron 

hivatalos külföldi hitelezői  számára garantálta az átváltást, a magánszereplők  számára viszont nem 

tartotta fent ezt a lehetőséget. A többi deviza így nem az aranyhoz, hanem a dollárhoz volt kötve. A 

rögzítés ezzel kielégítette Amerika igényeit. 

Az angol igények kielégítésére alkalmazták a kiigazítható rögzítés (adjustable peg) megoldását. A cél 

az volt, hogy az árfolyam‐kiigazítással helyre lehessen állítani a külgazdasági egyensúlyt, ha a helyzet 

ezt megkívánja. A központi paritás körül létrehoztak egy szűk, ±2,5 %‐os sávot, valamint meghagyták 

a lehetőségét a paritás a gazdasági fundamentumok változása által indokolt kiigazításának. Az egyes 

valuták  dollárhoz  rögzített  árfolyamának  az  ingadozási  sávon  belül  tartása  érdekében  a 

jegybankoknak  egyoldalú  intervenciós  kötelezettsége  volt,  ez  az USA monetáris  hatóságát  jelentő 

Fed‐re  (Federal  Reserve)  nem  vonatkozott.  Ez  időnként  súlyos  tehertételt  jelentett  a  jegybankok 

számára  (az  angol  font  többször  is  válságba  került),  amelyek  próbálták  elkerülni  az  árfolyam 

kiigazítását. 
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Szintén  kompromisszumos megoldás  született  a  konvertibilitás  kérdésében.  Amerika  ragaszkodott 

hozzá, hogy a konvertibilitás feltételei teljesüljenek, míg az angol érdekek a korlátozások fenntartását 

kívánták. Az amerikai bankárok szerint a pénzpiacok szabályai önmagukban  is képesek korlátozni a 

kormányok túlköltekezését, s minden olyan megoldást elleneztek, amely állami hivatalok kezébe adta 

volna  a  rendszer  felügyeletét.  Az  angolok  viszont  ragaszkodtak  ahhoz,  hogy  a  megállapodás 

szövegében  szerepeljen  a  konvertibilitás  korlátozására  vonatkozó  lehetőség.  Végül  olyan 

megállapodás  született, amelyik a  konvertibilitás gyors  visszaállítását  (de átmeneti  korlátozásainak 

lehetőségét) fogadta el. Ezért is szokás a Bretton Woods‐i rendszert két szakaszra (nem konvertibilis 

és  konvertibilis)  bontani.  Európában  1959  végére  állt  vissza  a  konvertibilitás,  Japánban  pár  évvel 

később. 

A  döntés  során  felismerték,  hogy  az  amerikai  álláspont  képviselői  és  az  angol  nézeteket  követők 

(élükön Keynesszel) egyetértettek abban, hogy a szabadkereskedelem és az árfolyamstabilitás nem 

fér  össze  a  liberális  pénzügyi  renddel.  S mivel  ez  utóbbit  tekintették  a  három  közül  a  legkevésbé 

fontosnak,  az  1944‐es  megállapodás  a  másik  kettő  mellett  tette  le  a  voksot,  s  elfogadta  a 

tőkemozgások  korlátozását.  A  rendszer  központi  eleme  volt  a  dollár  aranyra  való  beváltási 

kötelezettsége.  Emiatt  a  dollár  tartalékvaluta  pozíciója  megerősödött:  egyértelműen  átvette  a 

szerepet az angol  fonttól,  s a nemzetközi  tartalékokban meghatározóvá vált. Ugyanakkor  felmerült 

egy alapvető hitelességi kérdés is: vajon képes‐e az USA eleget tenni kötelezettségeinek és be tudja‐e 

váltani kérésre a vele szemben fennálló kötelezettségeket aranyra? 

Az USA kivételezett szerepe több országban visszatetszést váltott ki. A dollár tartalékvaluta‐szerepe 

ugyanis  lehetővé  tette  –  sőt  igényelte  –,  hogy  az  USA  fizetési mérlege  tartósan  deficites  legyen, 

hiszen a többi ország csak így tudott nemzetközi tartalékokat felhalmozni. A negatív mérleg azonban 

úgy tudott kialakulni, hogy ez nem váltotta ki azokat a szükségszerű igazodási folyamatokat (például a 

költségvetési politika  szigorodását),  amelyek más országokhoz hasonlóan  szükségesek  lettek  volna 

(vagy  a  piac  kényszerítette  volna  ki  őket).  Ez  tette  lehetővé  azt  is,  hogy  úgy  tudta  finanszírozni 

hadiiparának  költekezéseit,  hogy  belföldi  kiadásait  nem  kellett  visszafognia.  A  De  Gaulle  vezette 

francia irányítás ezt aggályosnak tartotta, s mint később látni fogjuk, meglehetősen bizalmatlanok is 

voltak a rendszer tarthatóságát illetően. 

A  korszak  egy másik  fontos  jellemzője  a  48.  ábra  centrum‐periféria  viszonya.  A  Bretton Woods‐i 

rendszer  elindulásakor  a  világgazdaság  centrumának  egyértelműen  az USA  számított,  a  felzárkózó 

perifériát  pedig  Nyugat‐Európa  és  Japán  alkotta.  A  világgazdaság  egyéb  térségei  –  a  nemzetközi 

pénzügyi  rendszer alakulása  szempontjából – nem  töltöttek be  releváns  szerepet. A periféria  célja 

mindig  a  centrumhoz  való  felzárkózás,  amelynek  a  világháború  után  intézményesített  eszközei  is 

voltak (pl. a Marshall‐segély ezt a célt szolgálta, s az ennek koordinálására létrejött, majd később az 

OECD‐vé továbbfejlődő OEEC intézményes hátteret is biztosított a folyamathoz). 

Ennek a viszonyrendszernek a kiemelése Dooley – Folkerts‐Landau – Garber (2003) tanulmánya után 

erősödött  fel újra. A szerzők a  II. világháború utáni világrendet azért vették górcső alá, hogy a XXI. 

század elején kialakult helyzetet ehhez hasonlítsák. Állításuk szerint a napjainkban működő rendszer 

párhuzamba  állítható  a  negyvenes  években  működővel,  az  eltérés  a  centrum  és  a  periféria 

összetételében  található,  azonban  a  két  csoport  hasonló  tulajdonságokkal,  motivációkkal 

rendelkezett negyven‐ötven évvel ezelőtt és ma is. Nézetrendszerük számos támogatót talált, de sok 

ellenzőjük is akadt (pl. Eichengreen [2007] számos elemét elismeri a párhuzamnak, alapvetően mégis 

hibásnak tartja azt). 
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A periféria  számára  az utolérés  egyik  hajtóerejét  az  export  jelentheti.  Ezért  jelenhetett meg  több 

korszakban  is az alulértékelt árfolyamra (és  így az exportdinamikára) alapozott növekedés politikája 

számos országban. S ez  így volt 1944‐ben  is. A Bretton Woods‐i árfolyamrendszerek kialakításakor 

kulcskérdés  volt  a  paritások  meghatározása.  Az  európai  országok  az  indokoltnál  alulértékeltebb 

paritást fogadtattak el, amely (USA‐ba irányuló) exportjuk számára kedvező feltételeket teremtett. A 

periféria  korlátozta  a  tőkeáramlást  és  a  kereskedelmet,  s  jelentős  tartalék‐felhalmozásba  kezdett. 

Ezeken  túlmenően  a  periféria  a  centrum  pénzügyi  közvetítését  használta,  amely  hitelességet 

kölcsönzött saját pénzügyi rendszerének is (Dooley – Folkerts‐Landau – Garber [2003]). 

Mindezek mellett már a  rendszer  kezdete óta  folyamatosan  jelen  volt a  spekuláció, ugyanis ha az 

arany  elveszíti  horgony‐szerepét,  akkor  az  ára  emelkedhet.  Így  a  rendszerben  résztvevők  számára 

egyirányú  kockázat  jelent  meg:  csak  az  arany  árának  emelkedésével  kellett  számolniuk,  az  ár 

csökkenésének  esélye  gyakorlatilag  nulla  volt.  A  kiváltó  ok  pedig  az  aranykínálat  rugalmatlansága 

volt.  A  világgazdaság  gyors  növekedése  miatt  a  tartalékok  iránti  kereslet  nagy  volt,  s  a  pozitív 

külgazdasági  egyenleggel  záró  országok  vagy  aranyat  vásároltak  a  londoni  piacon  (az  amerikai 

kormány  által  garantált  áron),  vagy  pedig  dollárra  váltották  többletüket.  S mivel  az  aranykészlet 

növekedési  üteme  alacsony  volt,  ezért  sokan  választották  ez  utóbbi módot,  ez  pedig  a  dollárban 

tartott megtakarítások  nagymértékű  növekedését  jelentette.  Emiatt  pedig  növekedett  az USA‐ból 

kiáramló dollármennyiség. 

A tény, hogy az USA részesedése a világ aranytartalékából az 1930‐as években mért 35%‐ról 1945‐re 

70%‐ra  emelkedett  (többek  között  amiatt,  hogy  az  ország  aranyban  kapta  kompenzációját  a 

világháborúban való részvételért), kezdetben támogatta a rendszer működését. A II. világháború után 

az  amerikai  aranykészlet  apadása  ezért  nem  is  tűnt  veszélyesnek,  mert  akár  egy 

„visszarendeződésnek” is felfogható volt és az amerikai aranytartalékok még a csökkenés után is jóval 

meghaladták a külföldi adósságokat. 

Ahogy  aztán  az  arány  romlott,  csökkent  a  dollár  aranyra  való  beváltásába  vetett  bizalom,  ami 

magának  a  Bretton  Woods‐i  rendszerbe  vetett  hitnek  a  megingását  jelentette.  1959‐re  a  külső 

dolláradósság már meghaladta az amerikai aranykészletek nagyságát. 
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49. ábra: A világ és az USA aranytartalékainak alakulása 

 
Forrás: IFS 001.1AD.ZF... és 111.1AD.ZF... adatsor 

Ugyanakkor  ebben  az  időszakban mind  a  külkereskedelmi, mind  a  folyó  fizetési mérleg  többletet 

mutatott  (ez utóbbi két alkalommal, 1953‐ban és 1959‐ben vett  fel negatív értéket, a  többi évben 

pozitív  előjelű  volt).  Ez  tehát  azt  jelentette,  hogy  Amerika megtakarításainak  egy  jelentős  részét 

külföldi beruházásokra fordította. 

Az  IMF  összeállítása  (IMF  [é.n.])  szerint  Robert  Triffin  (aki  már  1947‐ben  is  a  megfogalmazta 

ellenérzéseit  a  kialakult  nemzetközi  pénzügyi  rendszerrel  szemben)  1960‐ban  az  USA 

kongresszusában  a monetáris  rendszer  nagy  hiányosságát  hangsúlyozta:  ha  az USA megszüntetné 

fizetési mérleg deficitjét, a nemzetközi közösség elvesztené tartalékai növelésének egyik legnagyobb 

forrását. A helyzet  eredményeként  likviditáshiány  alakulhatna  ki,  ami  instabillá  tenné  a  rendszert. 

Másrészt, ha az USA tovább folytatja korábbi politikáját, a dollár‐kiáramlás biztosítja a világgazdaság 

növekedését. Ugyanakkor a növekvő amerikai külgazdasági egyensúlyhiány aláássa a dollárba vetett 

bizalmat, ami nélkül pedig nem  tudja majd betölteni a  tartalékvaluta szerepét. Ez pedig a  rögzített 

árfolyamrendszer felbomlását jelentené. (IMF [É. n.]) 

Az előzőekben vázolt, Triffin‐dilemmaként  ismertté vált összefüggés könnyen  tükröződhetett volna 

az arany árában is. Azonban az arany ára rögzített volt, s 1947‐től 1954‐ig a londoni aranypiac is zárva 

tartott az  IMF kérésére. Újraindulása után hamarosan  itt  is egy ellentmondás kezdett kibontakozni. 

Ha  ugyanis  a  londoni  aranyár  emelkedésnek  indult,  az  ösztönzést  jelentett  a  nemzeti  bankoknak, 

hogy  a  garantált  áron  az  USA‐ban  aranyat  vásároljanak, majd  a megszerzett  aranyat  drágábban 

értékesítsék a londoni piacon. Sőt, még ha nem is használták ki az arbitrázst, az egyértelmű volt, hogy 

szükség esetén az USA‐tól volt érdemes vásárolni aranyat, a  felesleges készlettől pedig Londonban 

volt kifizetődő megszabadulni. A megoldás csak az arany szabadpiaci árának stabilizálása lehetett. 

Ezért a nyugati országok közös érdekére hivatkozva 1961‐ben az USA  javasolta, hogy osszák meg az 

aranyár fenntartása érdekében végrehajtott  intervenció költségeit. Az amerikai  javaslatot 7 európai 
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ország fogadta el, így létrejött a nyolctagú aranypool. A megalakuló konzorcium erőforrásaihoz 50%‐

os mértékben járult hozzá az USA, a maradék 50%‐ot pedig hét európai állam (NSZK, Franciaország, 

Egyesült Királyság, Olaszország, Belgium, Hollandia és Svájc) adta össze. 

A  rendszer, bár  sikeresen  stabilizálta  az  aranyárakat, hamar  feszültségeket  termelt. A  tagországok 

ugyanis dollárbevételeiket elkezdték aranyra váltani. 

1967 áprilisában az USA figyelmeztette az aranypool tagjait, hogy ha a központi bankok folytatják a 

dollár aranyra  történő beváltását, meg kell változtatniuk politikájukat az arany szabad beváltásával 

kapcsolatban. 

A franciák még ebben az évben ki  is  léptek az aranypoolból. 1968 elejére az amerikai aranytartalék 

vészesen  elapadt,  a  rendelkezésre  álló  11  milliárd  dollárból  10,5  milliárd  dollár  a  belföldi 

pénzmennyiség  törvény  szerinti  fedezeteként  szolgált,  s  gyakorlatilag  nem  maradt  a  külföldi 

kötelezettségek beváltására felhasználható mennyiség. 

1968  márciusában  az  aranypool  tagjai  tanácskozást  tartottak,  amelyen  egy  kettős  aranypiac 

létrehozására hangzott el amerikai javaslat. A többi aranypool‐tag ebben már azt látta, hogy az USA 

nem lesz képest megoldani a problémát és a dollár leértékelődését valószínűsítették. 

Közben 1969.  július 28‐án  létrejött az új, mesterséges kosárvaluta, az SDR. Az SDR  létrehozásának 

célja egy új tartalékvaluta megalkotása volt, amely az aranykészletek elapadása után új  lehetőséget 

jelenthetett  a  jegybankoknak  tartalékaik  elhelyezésére.  Hiába  jött  ugyanakkor  létre  az  új 

tartalékvaluta, a helyzeten már nem tudott érdemben segíteni, folyamatosan növekedett a kiáramló 

pénzmennyiség,  csökkent  az  aranytartalék,  s  e  kettő  miatt  romlott  a  bankjegyek  arannyal  való 

fedezettségének aránya. 

Végül  1971.  augusztus  15‐én  az  USA  bejelentette,  hogy  felfüggeszti,  majd  megszünteti  a  dollár 

aranyra  történő  beváltását.  Így  három  évvel  az  aranypool  feladása  után maga  a  Bretton Woods‐i 

nemzetközi pénzügyi rendszer is megszűnt létezni. 

Mindezek után 1971. december 18‐án az USA 7,9%‐kal leértékelte a dollárt a fő devizákhoz képest. A 

várakozások tehát beteljesültek, s mind az aranyalaptól való elszakadás, mind a dollár leértékelődése 

megvalósult.  

10.3. A	devizastandard	rendszer	(1971‐től	napjainkig)	
1971 augusztusa óta a nemzetközi pénzügyi rendszer belső érték nélküli pénzekből épül fel, az arany 

demonetizálódása ebben az értelemben három és  fél évtizeddel ezelőtt befejeződött.  (Igaz ugyan, 

hogy a nemzeti bankok  jelenlegi  is  rendelkeznek aranytartalékkal, azonban ezt pusztán kincsképző 

funkciója  miatt  tartják,  az  aranytól  való  teljes,  valódi  elszakadásról  akkor  beszélhetnénk,  ha  az 

aranykészletet piaci feltételekkel értékesítenék.) A Bretton Woods‐i rendszer rögzített (pontosabban 

kiigazítható  rögzítéses)  rendszere  után  teret  nyertek  a  lebegő  árfolyamrendszerek,  ahol  az  egyes 

devizákat nem kötik egymáshoz, az egyes fizetőeszközök nemzetközi értékét a devizapiacon kialakuló 

kereslet és kínálat határozza meg. 

A  lebegő  rendszerek  favorizálása  azonban  nem  csak  a  korábbi  rögzített  rendszer  problémáinak 

felerősödése  miatt  következett  be.  Már  jóval  az  aranypool  működésének  második,  problémás 

szakasza, 1966 előtt is léteztek olyan nézetek, amelyek a lebegő árfolyamokat javasolták, az ötvenes 

és a hatvanas évek során egyre több politikus és közgazdász kezdte sokkal kedvezőbb színben látni a 

rugalmas árfolyamok lehetőségét 
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Ilyen volt többek között a Nixon mellett tanácsadóként  is tevékenykedő Milton Friedman. Friedman 

1962‐ben  megjelent  művében  már  a  valutaárfolyamok  rugalmas  rendszere  mellett  érvelt.  A 

problémákra liberális, a piac szabad működését szem előtt tartó megoldásokat kínált. 

Ezek a következők voltak: 

- az USA adja fel az arany beváltását, 

- az arany ára a piacon alakuljon ki, 

- a  25%‐os  aranyfedezettségi  előírást  meg  kell  szüntetni  a  belföldi  pénzmennyiségre 

vonatkozóan, 

- a kormány adja el aranytartalékait (öt év alatt, szabadpiaci aukciókon), 

- a devizaárfolyamok alakítását a piacra kell bízni, 

- az USA adja fel az IMF‐ben a rögzített dollárparitás vállalását, 

- az USA  ne  vállalja más  országok  valutáinak  rögzített  árfolyamon  való megvásárlását,  vagy 

eladását. 

Friedman javaslatainak egy része 10 évvel később, a hetvenes évek elején meg is valósult: megszűnt a 

rögzített  aranyár,  az  USA  nem  vállalta  tovább  a  dollár  aranyra  történő  átváltását,  a 

devizaárfolyamokat is a piac alakította. Az aranytartalékok azonban maradtak. 

Az  1970‐es  évek  elejétől  tehát  (a  fejlett  országok  viszonylatában  legalábbis)  kialakult  a  ma  is 

érvényben  lévő rend: a vezető valuták egymáshoz képest  lebegő árfolyamrendszerben szerepelnek, 

értéküket a piac határozza meg. 

A liberalizmus jegyében fogant nemzetközi együttműködést azonban felváltotta a protekcionizmus, a 

nemzetközi  szervezetek  pedig  egyre  inkább  a  politikai  érdekek  alapján  működtek.  Ez  pedig 

erőteljesen  hozzájárult  az  évtized  válságainak  kialakulásához,  elhúzódásához.  Az  OPEC 

kínálatcsökkentő lépései után a megugró olajárak hatására a közel‐keleti országok nagy jövedelemre 

tettek  szert,  amelyet  aztán  a nyugati bankoknál  fektette be.  Ezek  aztán  kihelyezési  kényszerükből 

adódóan egyre lazább feltételekkel folyósítottak hiteleket (jellemzően az iparosodó országoknak). Ez 

abból  is  adódott,  hogy  az  olaj‐országok  számára  az  OECD  nem  tette  lehetővé,  hogy 

termelőeszközöket  vásároljanak  a  nyugati  országokban,  s  így,  bár  a  Közel‐Kelet  pénzügyi  ereje 

nyilvánvaló volt, azt nem tudta ipari hatalommá alakítani. 

S a hetvenes évek olajsokkjaival együtt megjelent az árfolyamok nagyméretű ingadozása is. Az előző 

évtizedek rögzített rendszerének feladása után nyilván senki sem számított arra, hogy az árfolyamok 

továbbra  is  teljesen  kiszámíthatóak  maradnak,  ugyanakkor  a  ténylegesen  megfigyelhető 

árfolyammozgások mértéke szinte mindenki számára meglepetést okozott. 

Pontosan ezek,  a  két  világháború  között már  tapasztalt  árfolyammozgások  voltak  azok,  amelyeket 

szerettek  volna  elkerülni  a  Bretton Woods‐i  rendszer megtervezői,  azonban  a  lebegő  árfolyamok 

rendszerében  az  1970‐es  évektől  kezdődően  ezek  ismét  erőteljesen  jelentkeztek.  Az  árfolyam‐

ingadozások  egy  részére magyarázatot  ad  a  nemzeti  inflációs  ráták  közötti  eltérés,  a megfigyelt 

ingadozás azonban ennél jóval magasabb volt. 

Az  1970‐es  években  a  jelentős  árfolyammozgások  ellenére  sem  csökkentek  lényegesen  a  külső 

egyensúlytalanságok.  Ha  pedig  az  árfolyammozgás  nem  képes  betölteni  ebből  a  szempontból  az 

automatikus  stabilizátor  szerepét,  akkor  megjelenése  nem  kívánatos.  Így  aztán  az  1980‐as  évek 

közepén aláírt Plaza egyezményt és Louvre egyezményt pontosan azzal a céllal kötötték meg, hogy az 

aláírók  összehangolt  magatartásával  korlátot  szabjanak  a  nemkívánatos  árfolyammozgásoknak. 
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Ekkorra  az  USA  már  jelentős  ikerdeficitet  halmozott  fel:  az  erős  dollár  és  a  magas  kamatlábak 

nagymértékű  költségvetési  hiánnyal  és  folyó  fizetési  mérleg  hiánnyal  párosult.  A  dollár 

leértékelődése  az  exportlehetőségek  javulásán  (valamint  az  import  profitabilitásának  romlásán) 

keresztül segíthette volna a külső egyensúly helyreállítását. 

50. ábra: A német márka (DEM), a japán jen (JPY), az angol font (GBP) és az ecu árfolyamának változása az USD‐vel 

szemben 1971 és 1990 között (1971=100%) 

 
Forrás: IFS, 158..AF.ZF..., 134..AF.ZF..., 112..AF.ZF... adatsorok (JPY, GBP, DEM), Eurostat (ecu) 

1985. szeptember 22‐én a New York‐i Plaza Hotelben  írták alá a G5 pénzügyminiszterei és központi 

bankjainak vezetői a helyszínről elnevezett Plaza Egyezményt.  (A G5  tagjai: Franciaország, Egyesült 

Államok, Egyesült Királyság, Japán, Németország.) Az egyezmény nem csak az árfolyamok kívánatos 

változtatásával  foglalkozott,  számos  egyéb  kérdést  is  tárgyalt,  sőt  terjedelmének  meglehetősen 

csekély része volt az, amelyik a dolgozat szempontjából fontos árfolyam‐korrekciókra vonatkozott. A 

megállapodás  10.  pontjában  megfogalmazódik,  hogy  a  nagyméretű  külső  egyensúlytalanságok 

jelentős  problémákat okozhatnak,  s  az USA  folyó  fizetési mérlegének  jelentős hiányát,  valamint  a 

dollár felülértékeltségét külön nevesítik is. Ezen kívül a japán valamint a német folyó fizetési mérleg 

növekvő többletét is megemlíti a szöveg. A külső egyensúlytalanságot az egyezmény destabilizálónak 

nevezi, majd a 18. pontban kijelenti, hogy a devizaárfolyamoknak nagyobb szerepet kellene kapniuk a 

külső egyensúlytalanságok kiigazításában. Az egyezmény szerint az akkori árfolyamok nem tükrözték 

megfelelően a fundamentumokat. Ennek helyreállításához pedig szükség van a dollár leértékelésére, 

ami a többi deviza felértékelését jelenti, s ki is jelentik, hogy hajlandók ebben együttműködni. 

Az  egyezmény  aláírása  után  a  dollár  valóban  jelentősen  gyengül  (lásd  50.  ábra),  ami  jelentősen 

javította az amerikai termékek versenyképességét a külső piacokon, illetve érezhetően rontotta a G5 

további országainak Amerikával szembeni versenyképességét. A dollár gyengülésének mértéke már 

aggályokat  váltott  ki  főleg  a  gazdasági  problémákat  tapasztaló  Japánban,  s  így  két  évvel  a  Plaza 

Egyezmény  aláírása  után  az  akkori  megállapodással  elindított  árfolyam‐tendencia  megállítására 

tettek  kísérletet.  Az  1987.  február  22‐én,  Párizsban  aláírt  Louvre  Egyezmény  az  aláíró  országok 
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(Franciaország,  Egyesült  Államok,  Egyesült  Királyság,  Japán,  Kanada,  Németország)  gazdasági 

helyzetének  értékelése  után  kitér  a  kívánatos  fejleményekre  is:  az  egyezmény  utolsó,  10.  pontja 

megállapítja,  hogy  a  Plaza  Egyezmény  aláírása  után  tapasztalt  nagyméretű  árfolyam‐módosulások 

jelentősen hozzásegítik az aláírókat a külső egyensúlytalanságok felszámolásához. Értékelésük szerint 

az 1987‐re kialakult árfolyamok nagyjából megfelelnek a  fennálló gazdasági  fundamentumoknak, a 

további  jelentős  árfolyammozgások  azonban már  veszélyeztetnék  a  növekedési  kilátásokat.  Végül 

megfogalmazták,  hogy  együttműködnek  az  árfolyamok  aktuális  szintjének  stabilizálásáért.  (Louvre 

Egyezmény, 1987) 

Azt látjuk tehát, hogy a Bretton Woods‐i rendszer összeomlása után kialakuló új rendben a szereplők 

megpróbálták a piac által kialakított árfolyamokat  irányítani, de az 1985‐ös beavatkozás után 1987‐

ben újból kénytelenek voltak befolyásolni az árfolyamokat, mert a megfogalmazott céloknál nagyobb 

árfolyammozgások  alakultak  ki. Megállapíthatjuk  tehát,  hogy  az  1980‐as  években  a  világgazdaság 

meghatározó  szereplői  továbbra  is  a  kiszámítható  árfolyamokat  célozták meg,  s  bár  eszközként  a 

valutakígyó  már  nem  állt  rendelkezésre,  közös  beavatkozással  próbálták  meg  elérni  a  számukra 

megfelelőnek tartott átváltási arányokat. Az árfolyam azonban túllendült, ami újabb beavatkozáshoz 

vezetett. Hasonlóra  látunk majd példát  két évtizeddel  később  is:  a 2000‐es évek első évtizedében 

először a dollár túlértékeltsége, majd az évtized második felében a rendkívül alulértékelt dollár volt a 

figyelem középpontjában. A két helyzet között természetesen számos különbség  is felfedezhető. Az 

1980‐as  években  ugyanis  a  vezető  hatalmak  (G5,  G6)  egyezményben  rögzítették  a  szükséges 

árfolyam‐korrekciókat (legalábbis azok irányát), a 2000‐es években azonban ezt nem tapasztalhattuk. 

Hasonlóság  ugyanakkor,  hogy  mindkét  időszakban  egy  távol‐keleti  országgal  szemben  definiálta 

devizájának felülértékeltségét az USA, s míg ez a nyolcvanas években Japán volt, húsz évvel később 

Kína vált a viszonyítási ponttá. 

Az árfolyamok szabad, piaci alakulásából adódó kiszámíthatatlanság (tartós alul, vagy felülértékeltség 

lehetősége) számos folyamatot  indított el. A  jelenség érezhető méretűvé válása egyrészt növelte az 

árfolyamelméletek  súlyát, másrészt új  lendületet adott az egyensúlyi árfolyamok meghatározására 

képes elméleti kutatásoknak. Ezekről részletesebben a dolgozat későbbi részében esik majd szó. Az 

elméleti  vizsgálatokon  kívül  a  döntéshozók  is  megmozdultak,  s  több  kísérlet  is  történt  a  piaci 

árfolyamok helyett nemzetközi egyezményen alapuló, konszenzusos árfolyamok megállapítására és 

megtartására. 

10.4. A	periféria	lehetőségei	Bretton	Woods	után	
Idézzük fel újra a 48. ábra tartalmát. Ebben külön láthatók a centrum és a periféria országai az egyes 

korszakokban. Az 1944 előtti és az 1971 után időszakban jól megfigyelhető, hogy a fejlődő országok 

(a periféria) gyakorlatilag pontosan ellentétes árfolyamrendszereket alkalmaztak, mint a fejlettek (a 

centrum). Ez pedig az eltérő feltételrendszerből adódik. 

A klasszikus aranystandard idején, az 1914 előtti időszakban ezen országok többségében nem épültek 

ki  azok  a  pénzügyi  intézmények,  amelyek  lehetővé  tették  volna,  hogy  hitelesen  tudják  követni  az 

aranystandard által diktált szabályokat. 

A gazdaságilag elmaradottabb helyzetben lévők az 1900‐as évek elején pénzügyi fejletlenségük miatt 

nem tudták rögzíteni árfolyamukat, a Bretton Woods‐i rendszer után pedig ugyanebből az okból nem 

lehet  hatékony  számukra  az  árfolyam  lebegtetése.  Számos  fejletlen  ország  nem  volt  képes  saját 

devizájában adósságot kibocsátani már a klasszikus aranystandard  idején  sem,  ilyenkor a pénzügyi 
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központokban  kibocsátott  adósságokat  az  úgynevezett  „arany  klauzula”  segítségével  mindig  az 

aranyhoz kötötték, amely az ilyen szerződéseknek elmaradhatatlan része volt. 

Amíg  a  belföldön  kibocsátott  adósságokat  könnyen  lehetett  inflációval  finanszírozni,  addig  a 

külföldön kibocsátott, aranyhoz kötött szerződésekről ez nem volt elmondható. S ahogy Bordo meg is 

mutatja, számos fejlődő ország esetében pozitív irányú kapcsolat volt megfigyelhető az aranyadósság 

aránya (aranyadósság / összes adósság) és az eladósodottsági mutató (összes adósság / GDP) között. 

A jelenségből több válság is kialakult már az 1890‐es években is. 

A  Bretton Woods‐i  rendszer  összeomlása  a  periféria  (köztük  a  centrumon  kívüli  fejlett,  továbbá 

fejlődő országok) számára hatalmas problémát  jelentett. Egyébként  is  törékeny helyzetüket  tovább 

rombolta a  rendszer kiszámíthatatlansága,  s az alkalmazkodási képesség hiánya a  fejlődő országok 

gyors eladósodásában jelent meg. 

A problémát  több módon  is próbálták megoldani az érintettek. Egyes országok  továbbra  is  lebegő 

árfolyamokat  alkalmaztak,  de  a  kockázatnak  való  kitettségüket  a  külföldről  felvehető  hitelek 

mennyiségének korlátozásával próbálták csökkenteni. Mások (például Oroszország és Görögország) a 

mai  kifejezéssel  élve  valutatanácsot  (currency  board)  hoztak  létre,  s  aranytartalékot  képeztek  a 

belföldi pénzmennyiség teljes lefedésére. A kockázatokat az tudta teljesen megszüntetni, ha ezek az 

országok is átvették az aranystandard szabályait. 

Az  1990‐es  évek  végén  a  lebegő  árfolyamot  használó  feltörekvő  országokat  a  pénzügyi  és 

árfolyamválságok hasonlóan érintették, mint egy évszázaddal korábban elődjeiket az aranyklauzulák 

léte.  S  a  szerepek  felcserélődtek: míg  a  huszadik  század  elején  a  fejlődők  nem  engedhették meg 

maguknak  a  fejlett  világ  által  használt  rögzített  árfolyamrendszer  alkalmazását,  addig  a 

huszonegyedik  század  elején  (az  immár  a  fejlettek  által  használt)  lebegő  árfolyamok  alkalmazása 

ütközik számukra nehézségekbe. Ezért ebből az országcsoportból jelentős számú ország köti devizáját 

jelenleg is valamely fejlett gazdaság devizájához.  

10.5. A	nyugat‐európai	folyamatok	Bretton	Woods	összeomlása	után	
A fejlődő országok a hetvenes évek árfolyam‐ingadozásaiból adódó kockázatokat saját pénzüknek a 

fejlett országok devizáihoz való rögzítésével igyekeztek megoldani. Nemzetközi egyetértés híján ez a 

lehetőség a vezető devizák országai számára azonban nem volt adott. Ugyanakkor a vezető devizával 

rendelkező  országok  nem mindegyike  nézte  jó  szemmel  az  árfolyamok  tapasztalt  ingadozását,  s 

egyesek lépéseket is tettek az árfolyammozgások korlátozására. 

A  főárammal ellentétes vonulatként  szokták említeni az Európában közvetlenül a Bretton Woods‐i 

rendszer  szétesése után meginduló monetáris egységesítési  folyamatot. Az Európai Unió 1971‐ben 

fektette le a közös pénz bevezetésére vonatkozó terveket, melyeket a Pierre Werner által készített, s 

így  a  történelembe Werner‐tervként  bevonult  elképzelés  tartalmazott. A  tervet  ugyan  a  hetvenes 

évek  turbulens makrogazdasági  körülményei  (olajválság) meghiúsították,  koncepcióját  ugyanakkor 

nagyobb  változások nélkül átvette az 1986‐os Európai Egységes Okmány elfogadása után  készített 

Delors‐terv 1989‐ben. A közös pénz bevezetése ugyancsak ez utóbbi alapján valósult meg, azonban 

1979‐ben a rendszer egy fontos eleme jött létre, elkezdte működését az Európai Monetáris Rendszer 

(European  Monetary  System,  továbbiakban  EMS)  és  az  Árfolyam‐mechanizmus  (Exchange  Rate 

Mechanism,  továbbiakban  ERM).  Létrejött  az  európai  devizákból  kosárvalutaként  létrehozott 

mesterséges pénz, az ECU. 
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Az  ERM  a  Bretton Woods‐i megállapodásban  rögzített  árfolyam‐mechanizmushoz  nagyon  hasonló 

rendszert hozott létre Európában. A fő különbség az volt, hogy míg az IMF‐tagságot felölelő korábbi 

rendszerben  a  dolláron  keresztül  megmaradt  az  aranyalap,  addig  az  akkor  kialakított  európai 

változatban  az  arany már  semmilyen  szerepet  nem  töltött  be. Megmaradt  viszont  egy,  a  valuták 

között meghatározott multilaterális  ingadozási sáv, s a nemzeti  jegybankok kötelezettséget vállaltak 

ezek kölcsönös egyidejű intervenciókkal való megtartására. Ez a Bretton Woods‐i rendszer egyoldalú 

beavatkozási kötelezettségéhez képest fontos különbség az árfolyamstabilizálásban. 

16. táblázat: Az ECU paritásrácsa 1979‐ben 

 

A  koncepció  világos:  az  európai  valutáknak  a  dollárral  szembeni  árfolyammozgását  nem  kívánják 

megakadályozni,  tehát  az  új,  lebegő  rendszer  kifelé  elfogadható.  Az  EU‐n  belüli  árfolyam‐

ingadozásokat viszont korlátozni szerették volna, s ennek eszközéül választották a multilaterális sávos 

árfolyamrögzítést. 

S míg  sokan a  lépést úgy  interpretálják, hogy az EU  szembement a „trenddel”, addig megítélésem 

szerint,  hogy  a  döntés  pontosan  illeszkedett  a  trendhez.  A  nézőpontbeli  különbség  az,  hogy  az 

értékeléskor  immár  nem  az  egyes  tagállamokat,  egyenként  kell  néznünk,  hanem  az  EU‐t  mint 

egészet.  Az  EU‐n  belül  kialakuló  rögzítés  tehát  nem  más,  mint  az  egymás  közötti  kereskedelmi 

korlátok  egy  jelentős  elemének  megszüntetése,  a  kereskedelmi  partnerek  dolgát  nehezítő 

árfolyamkockázat megszüntetése az EU tagállamai között. 

A 16.  táblázat  számos keresztárfolyama közül egy, a DEM‐ECU árfolyam alakulását mutatjuk be az 

ERM‐ben. A szűk sávos  (gyakorlatilag a Bretton Woods‐i rendszerrel azonos) EMS azonban  jelentős 

változásokon  ment  át,  míg  1999‐ben  (először  csak  számlapénzként,  majd  három  évvel  később 

készpénzként  is) megjelent az euró. A kezdeti ±2,25%‐os sávszélességet az előbb már említett EMS‐

válság  következtében  1993.  augusztus  1‐jén  ±15%‐ra  szélesítették. A  51.  ábra  jól mutatja,  hogy  a 

sávszélesítés után a nagyobb potenciális mozgástér ellenére sem távolodott el jobban a sávközéptől a 

német márka árfolyama, mint a korábbi, szűkebb sávos rendszerben. 

ECU BEF DKK DEM FRF IEP ITL LUF NLG GBP

ECU 1 0,025343 0,141125 0,398305 0,172464 1,50912 0,000871 0,025343 0,367543 1,507734

BEF 39,4582 1 5,568536 15,71639 6,805121 59,54714 0,034366 1 14,50259 59,49247

DKK 7,08592 0,17958 1 2,822356 1,222066 10,6935 0,006171 0,17958 2,60438 10,68368

DEM 2,51064 0,063628 0,354314 1 0,432995 3,788856 0,002187 0,063628 0,922768 3,785377

FRF 5,79831 0,146948 0,818286 2,309495 1 8,750343 0,00505 0,146948 2,131128 8,742309

IEP 0,662638 0,016793 0,093515 0,263932 0,114281 1 0,000577 0,016793 0,243548 0,999082

ITL 1148,18 29,09864 162,0368 457,3256 198,0198 1732,741 1 29,09864 422,0055 1731,15

LUF 39,4582 1 5,568536 15,71639 6,805121 59,54714 0,034366 1 14,50259 59,49247

NLG 2,72077 0,068953 0,383968 1,083696 0,469235 4,105967 0,00237 0,068953 1 4,102197

GBP 0,663247 0,016809 0,093601 0,264174 0,114386 1,000919 0,000578 0,016809 0,243772 1
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51. ábra: A német márka az ERM‐ben 1979 és 1998 között 

 
Forrás: Eurostat és European Union [É. n.] alapján saját szerkesztés 

1997 tavaszán határozták meg azt a 11 tagállamot, amelyek devizáinak árfolyamait 1998. december 

31‐én  visszavonhatatlanul  rögzítették  az  akkor  létrejövő  új  európai  pénzhez,  az  euróhoz.  Ezzel  a 

Gazdasági és Monetáris Unióban  résztvevő országok  közötti árfolyamkockázat megszűnt  létezni. A 

GMU devizája viszont ugyanúgy lebeg a nemzetközi devizapiacokon, mint a dollár, a jen, vagy a font. 

Az euró megjelenése nagy változást  jelentett a világ pénzügyi rendszerében. Megjelent ugyanis egy 

második tartalékvaluta, amely alternatívát jelent a dollárban való tartalékolással szemben. A dollár és 

az  euró  jövője  kapcsán  számos  tanulmány  született,  amelyekre most  e  dolgozatban  nem  kívánok 

kitérni. Annyit mindenesetre meg kell említeni, hogy a dollár gyengélkedésének idején számos olyan 

tervet  lehetett  hallani  legkülönbözőbb  méretű  és  cselekvési  lehetőségű  gazdasági  szereplőktől, 

amelyekben azok az eurót favorizálták a dollárral szemben.   
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10.6. Bretton	Woods	újra?	Hasonlóságok	és	különbségek	a	mai	
rendszerrel	

1993 októberében a Bretton Woods Committee nevű magánszervezet (amelynek célja a nemzetközi 

pénzügyi  intézmények  működésének  elemzése,  valamint  ezek  szerepének  és  működésének 

közismertté  tétele)  úgy  döntött,  hogy  megalakítja  a  Bretton  Woods  Commission  nevű  eseti 

bizottságot.  Ez  a nemzetközi pénzügyek,  a  fejlesztéspolitika,  közgazdaságtan,  valamint  a  közösségi 

politika  vezető  szakembereiből  (többek  között  korábbi  pénzügyminiszterekből  és  jegyban 

kelnökökből)  állt,  s  Paul  Volcker,  a  FED  korábbi  elnöke  vezette.  Feladatul  azt  tűzték  ki,  hogy  a 

nemzetközi  pénzügyi, monetáris  rendszer  helyzetének  és  lehetőségeinek  áttekintése  után  tegyen 

ajánlásokat a döntéshozók számára egy esetleges koordinációs mechanizmus kidolgozására. 

A bizottság  jelentése a külön erre a célra megrendelt szakmai háttéranyagokra épül, amelyek  több 

aspektusból  tekintik  át  a  Bretton  Woods‐i  rendszer  felújításának,  illetve  egy  új  rendszer 

kidolgozásának  lehetőségét.  A  nemzetközi  monetáris  rendszerrel  foglalkozó  tanulmányok  szerzői 

között  két  japán  szerzőn  kívül  Peter  B  Kenen,  C.  Fred  Bergsten,  John  Williamson,  és  Berry 

Eichengreen  szerepel,  akik  az  árfolyamrendszerek  és  árfolyamelméletek  kutatási  területének 

megkerülhetetlen  szereplői.  A  háttéranyagok  alapján  készült  el  a  bizottság  jelentése,  amely 

részletesebb  történeti,  vagy  elemző  ismertetés  nélkül  pusztán  a  döntéshozók  számára 

megfogalmazott ajánlásokat tartalmazza. 

Az  anyag,  természetéből  adódóan  jelentős  terjedelemben  foglalkozik  az  IMF  és  a  Világbank 

feladataival,  a  feladatok  megosztásával,  valamint  a  szervezeti  struktúrával  is.  Ezek  a  kérdések 

számomra  most  nem  elsődlegesek,  így  részletesen  nem  is  térek  ki  rájuk.  Annyi  mindenesetre 

megjegyzendő, hogy a Bretton Woods‐i  rendszer megszűntével az  IMF elsődleges  feladatainak egy 

jelentős  része  is  megszűnt,  ugyanis  már  nem  létezett  (illetve  ma  sem  létezik)  olyan, 

megállapodásokon  alapuló  nemzetközi  pénzügyi,  monetáris  rendszer,  amelynek  fenntartásáért 

kellene ügyködnie. Az 1970‐es évektől kezdődően a Nemzetközi Valutaalapot először az olajválságok, 

majd  pedig  bő  egy  évtizeddel  később  a  volt  szocialista  országok  piacgazdasági  átmenete  foglalta 

inkább  le.  A  bizottsági  jelentés megfogalmazza,  hogy  a multilaterális  nemzetközi  együttműködés 

létfontosságú  a  jövőbeli  gazdasági  teljesítmény  szempontjából. Megállapítják,  hogy  a  vezető  ipari 

országok  között  ad  hoc  szerveződő,  nem  hatékony megállapodások  nagyban  hozzájárultak  a  nem 

kielégítő hosszú távú gazdasági teljesítményhez (az alacsony gazdasági növekedéshez). Ezért a vezető 

ipari  országok  kormányainak  fontos  kérdésként  kell  kezelniük  a  nemzetközi monetáris  reformot, 

amelynek  célja  a  nagyméretű  árfolyam‐ingadozások,  valamint  a  fundamentumoktól  jelentősen 

elszakadó árfolyamok kialakulásának megakadályozása kell, hogy legyen. 

A félelmek, amelyek szerint a piacok nem képesek a helyes (a fundamentumokat tükröző) árfolyamok 

kialakítására,  nem  voltak  eléggé  hangsúlyosak  (vagy  legalábbis  nem  találtak  támogatókra  a 

döntéshozók  megfelelően  széles  körében)  ahhoz,  hogy  kialakítsanak  valamilyen  nemzetközi 

együttműködést. 

A téma azonban folyamatosan napirenden maradt, s erről a tartósan túl‐, vagy alulértékelt devizák, 

valamint  a  tartóssá  (és  egyre  jelentősebb  méretűvé)  váló  fizetési  mérleg  egyensúlytalanságok 

„gondoskodtak”. 

Miközben szüntelenül zajlott a vita arról, hogy a vezető devizák ára a fundamentumokon alapszik‐e, 

az  árfolyamok  keretét  alkotó  nemzetközi  pénzügyi  rendszerrel  kapcsolatosan  is  élénk  szakmai 
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párbeszéd, vita alakult ki. A Bretton Woods‐i rendszer bemutatásakor már említett Dooley ‐ Folerts‐

Landau  ‐ Garber  igyekszik megmutatni, hogy a  jelenlegi nemzetközi pénzügyi rendszer gyakorlatilag 

teljesen megfelel annak, amelyet a Bretton Woods‐i érában tapasztalhattunk. Álláspontjuk szerint a 

centrum‐periféria viszony egészen mostanáig végigkövethető, csak a szerepek változtak meg. 

A II. világháború után az USA töltötte be a központ szerepét, s a háborúban a termelő kapacitásainak 

jelentős  részét  elvesztő  Nyugat‐Európa  és  Japán  jelentette  a  perifériát.  Amikor  aztán  a  periféria 

elérte a megfelelő  fejlettséget, már megengedhette magának, hogy árfolyamát  tovább ne  kösse a 

központhoz.  Ekkor  ugyanis már  nem  az  alulértékelt  (s  ezen  az  alulértékelt  árfolyamon  rögzített) 

devizára alapozott növekedés volt Nyugat‐Európa és Japán stratégiája. 

Az 1970‐es évektől kezdődően aztán egy jó darabig nem volt markáns periféria. A lebegő árfolyamok 

működésének kezdeti időszakában a KGST nem képviselt olyan gazdasági erőt, ami befolyásolta volna 

a nemzetközi monetáris rendszert. Az 1990‐es évek elején a piacgazdaság felé meginduló Közép‐ és 

Kelet‐Európa országai  azonban már  érezhető méretű perifériaként  kezelhetők,  s  tőkepiacaik  teljes 

kinyitásával  próbáltak,  próbálnak  felzárkózni  a  perifériához.  Ezekben  az  országokban  a  tudatosan 

alulértékelt árfolyamon történő rögzítés stratégiája nem volt általánosan jellemző. 

Egészen  más  megoldást  választottak  az  ázsiai  feltörekvő  országok.  Ezek  az  országok  ugyanis 

alulértékelt  árfolyamon  rögzítették  devizáikat  a  centrumhoz  (az  USA‐hoz)  és  az  ebből  adódó 

növekedési lehetőségekre alapozták fejlődésüket, felzárkózásukat. 

Okfejtésük végkövetkeztetése az, hogy a jelenlegi nemzetközi pénzügyi rendszerben szükséges lenne 

egy, a Bretton Woods‐ban felállítotthoz hasonló nemzetközi koordináció. Ezzel ellentétes véleményre 

jut Schwartz, valamint Bordo is, akik szerint egy ilyen intézmény nem tudná ellátni a feladatát.  

10.7. Árfolyamrendszerek	a	KGST‐országokban	
A fejezet korábbi részeiben többször találkoztunk a centrum‐periféria viszonnyal. A Bretton‐Woods‐i 

rendszer működésének idején a szovjet érdekszférához tartozó országok egyértelműen a perifériához 

tartoztak. 

Az 1947‐ben meghirdetett Marshall‐terv egyértelművé tette a Szovjetunió és az USA szembenállását. 

Marshall nem jelentette ki, hogy a kelet‐európai országok nem részesülhetnek a segélyből. A párizsi 

tárgyalásokon  részt  is  vett  a  szovjet  delegáció,  amely  azonban  hamarosan  megszakította  a 

tárgyalásokat,  sőt  a  kelet‐európai  szövetségeseit  is  erre  szólította  fel.  Úgy  vélték  ugyanis,  hogy 

amennyiben abban részt vennének, csökkenne a Szovjetunió rájuk gyakorolt befolyása. 

1947‐től  a  szovjet  blokk  gazdaságilag  és  politikailag  elszigetelődött  a Nyugattól.  A  szovjetek  által 

ellenőrzött  területeken  a  központosított  tervgazdaság  jött  létre,  majd  megindult  az  államosítás. 

Állami kézbe került a bankrendszer, központi utasítások szabták meg az árakat. 

1949‐ben megalakult a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa, vagyis a KGST, amelynek alapító tagjai 

voltak: Bulgária, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és a Szovjetunió. A cél  többek 

között  a  tagállamok  erőforrásainak  összefogása  és  egybehangolása,  a  gazdaságok  tervszerű 

fejlesztése. A működés jellemzően barterre épült, ami nagyban korlátozta a valós piaci folyamatokat. 

A bezárkózás további lépése a klíringrubel, majd a transzferábilis rubel használata volt. 1964. január 

1‐jén  a  KGST  országok  bevezették  a  transzferábilis  rubelt.  Ezt  az  akkor  alapított  Nemzetközi 

Gazdasági  Együttműködés  Bank  hirdette meg,  a  pénznem  aranyalapon működött,  aranytartalma 

azonos volt a szovjet rubelével. A transzferábilis rubelhez klíringrendszer társult, amelynek célja nem 
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az volt, hogy valódi árfolyamfunkciókat  lásson el, hanem az, hogy elszámolási célokat  töltsön be a 

rubelelszámolású országok között. 

Ebben a korszakban a konvertibilitás korlátozása nem csupán a szovjet blokk sajátossága volt, ahogy 

korábban  már  bemutattam,  a  Bretton  Woods‐i  rendszernek  is  volt  egy  –  1959‐ig  tartó  –  nem 

konvertibilis  szakasza.  Az  1960‐as  évek  elejére  azonban  a  folyó  fizetési mérlegtételekre  kiterjedő 

külső konvertibilitás fokozatosan megvalósult a nyugati országok között. 

Az 1970‐es években  felerősödő gazdasági  instabilitás és egyensúlyi problémák a  szovjet blokkra  is 

éreztették  hatásukat.  Reakcióként  a  KGST  1971‐ben  elfogadta  a  komplex  programot.  Ez  a 

devizaárfolyamokkal  kapcsolatban  is megfogalmazott  teendőket.  Javaslatok  születtek például  arra, 

hogy váljon  lehetővé a transzferábilis rubel és a nyugati valuták közötti átváltást erre azonban nem 

került sor. Ehelyett az 1980‐as években a rendszer szétesésnek indult (Andor [1998, p. 148.]). 

Az  1990‐ig  tartó  időszakot  az  árfolyamrendszer  szempontjából  Magyarország  példáján  keresztül 

vizsgálom meg. 

Egyes tagországok olyan gazdasági reformokat indítottak el, amelyek lehetővé tették az IMF‐hez és a 

Világbankhoz való közeledést, majd a  tagságot  is. Magyarország  is ebben az  időszakban, 1982‐ben 

vált  a  Nemzetközi  Valutaalap  tagjává,  amelynek  legfőbb  kiváltó  oka  ugyanakkor  az  ország 

fizetőképtelenné válása volt. 

Hazánkban  az  1963‐tól  létező  kereskedelmi  és  nem  kereskedelmi  árfolyamokat  1981‐ben 

egységesítették,  s  az MNB  1981.  október  1‐jétől  22  konvertibilis  valuta  vételi,  közép‐  és  eladási 

árfolyamát jegyezte. Ezt lépést a kormányzat a forint részleges külső konvertibilitása előkészítésének 

szánta. 

A forintot az MNB egy valutakosárhoz képest jegyezte, amelyben az exportban és az importban 1%‐

nál nagyobb részesedésű kereskedelmi partnerek devizái voltak jelen. Ezt jellemzően 9‐11 ország érte 

el. 

Az  1980‐as  évek  elejétől  megfigyelhető  a  sorozatos  leértékelésekre  épülő  árfolyampolitika.  A 

gazdaság versenyképességének biztosítása érdekében 1981‐től 1993 végéig összesen 31 alkalommal 

értékelték  le a  forintot, amely  így ebben az  időszakban 223%‐ot veszített értékéből a konvertibilis 

valutákkal szemben. 

10.8. Önellenőrző	kérdések	
1. Ha a XX. és XXI. századot fel kellene osztania három nagy részre a devizaárfolyam‐rendszerek, 

illetve nemzetközi devizapiaci koordináció szempontjából, akkor mi lehetne ez három időszak? 

2. Miben tér el a Bretton Woods‐i rendszer az ezt követő időszaktól a devizaárfolyamok 

szempontjából? 

3. Mi volt a Plaza‐ és Louvre‐egyezmény célja? 

4. Milyen árfolyamrendszereket működtettek a KGST‐országok? 
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11. Euródeviza	és	eurókötvény	piacok	
Az euródeviza kifejezés megértése példákon keresztül a legegyszerűbb. Euródollár betét például egy 

dollárban  tartott  betét  Londonban,  vagy  Párizsban.  Ugyancsak  euródeviza  egy  Tokióban  vezetett 

euróbetét. Tehát olyan ügyletekről van  szó, amelyben a hitelnyújtás, vagy betételhelyezés nem az 

ügylet helyszínének megfelelő devizában történik. 

Az  euródeviza  piacoknak  két  oldala  van:  betétek  elhelyezése  és  a  kihelyezett  betétek 

továbbhitelezése. A  legfontosabb euródeviza az euródollár, ezt követi az euróeuró, az eurófrank, az 

eurósterling és az eurójen. Az euró előtag használata zavaró és félrevezető is lehet, hiszen a Tokióban 

elhelyezett steriling is euródeviza. 

Az 1960‐as évektől kezdődően az euródeviza piacok elképesztő ütemben növekedtek, 1963‐ban 12,4 

milliárd  volt  a  piacok  bruttó  forgalma,  2003‐ban  pedig már  15.929 milliárd  dollár  (ez  a  40  éves 

időtartam alatt közel 20%‐os éves növekedési ütemnek felel meg!) 

Az euródeviza piacok a nemzetközi pénzpiacok  részei, hiszen a hitelezés és a betételhelyezés  rövid 

távú, egy évnél  rövidebb  futamidőre  történik. Ezzel  szemben az eurókötvény piacok a nemzetközi 

tőkepiacok  részei,  amelyeken  egy  évnél  hosszabb  futamidejű  ügyleteket  kötnek.  Az  eurókötvény 

olyan  kötvény,  amelyet  egy  ország,  intézmény,  vagy  vállalat  a  kibocsátás  helyének  megfelelő 

pénznemtől  eltérő  pénznemben  bocsát  ki.  Így  például  eurókötvény  egy  Londonban  dollárban 

kibocsátott kötvény, vagy egy Magyarországon euróban kibocsátott kötvény. 

Az  euródeviza  és  eurókötvény  piacon  számos  szereplő  található:  nemzeti  kormányok,  helyi 

hatóságok,  pénzügyi  intézmények  (pl.  az  IMF,  Világbank,  Európai  Beruházási  Bank),  valamint 

magánbefektetők. A legtöbb fejlett ország hitelfelvevőként és hitelnyújtóként is megjelenik a piacon, 

míg számos fejlődő ország szinte kizárólag hitelfelvevő. 

A piacokon a szereplők számos célból megjelenhetnek: 

- Kereskedelem‐finanszírozás:  a  legtöbb  (kül)kereskedelmi  ügyletet  a  nemzetközi  pénz‐  és 

tőkepiacon finanszírozzák 

- Hitelfelvételi,  ill. hitelnyújtási cél: sok  tőkemozgást egyszerűen a befektetők hozamkeresési 

szándéka  vezérel,  azaz megpróbálják megtalálni  a  legjobb megtérülést  nyújtó  befektetési 

formát, míg a hitelfelvevők a legkisebb költséggel járó hitelfelvételi módot keresik 

- spekulációs cél: az ügyletek egy része a kockázat tudatos vállalásával próbál meg profitálni a 

kamat, vagy az árfolyam változásaiból 

- fedezeti cél: a szerelők egy része szeretné magát bebiztosítani a későbbi kamatváltozásból és 

árfolyammozgásból adódó veszteségek ellen 

- tőkekimenekítési motívum: számos ügylet célja, hogy megóvja a befektetőt az adózástól, a 

különböző  kormányzati  korlátozások  hatásaitól,  vagy  akár  egy  potenciális  politikai 

kockázattól 

11.1. Az	euródeviza	piacok		
Az  euródeviza  piacok  megjelenése  az  1950‐es  évekre  vezethető  vissza.  Ekkor  a  Szovjetunió 

nyersanyagexportjából  származó  dollárbevételét  vonakodott  amerikai  bankokban  elhelyezni. 

Helyette egy francia banknál Párizsban nyitottak számlát. Ugyancsak az 1950‐es évek végén a Bank of 

England korlátokat vezetett be, amelyek nem tették lehetővé az angol bankoknak, hogy külföldieknek 



132 
 

hitelezzenek  fontban. Ez arra ösztönözte az angliai bankokat, hogy amerikai dollár  felé  forduljanak, 

hogy megtarthassák  London  vezető  pénzügyi  szerepét.  A  folyamatokat  gyorsította  az  is,  hogy  az 

amerikai  hatóságok  egyre  szigorúbb  szabályokat  hoztak  a  belföldi  banki  tevékenységre.  1963‐ban 

kamatplafont  is  bevezettek  a  lekötött  betétekre  vonatkozóan.  Később  más,  a  hazai  (amerikai 

bankokat)  kedvezőtlenül  érintő  szabályozások  is  születtek.  Azonban  a  szabályozások  nem 

vonatkoztak  az  offshore  bankokra,  emiatt  sok  amerikai  bank  fióktelepeket  nyitott más  pénzügyi 

központokban. 

Az 1973/74‐es olajárrobbanás után az olajtermelő országok nagymennyiségű betétet helyeztek el az 

euróbankoknál. Ezeket a forrásokat aztán a magas olajárak miatt folyó fizetési mérleg problémákkal 

küszködő  országok  hitelezésére  használták  fel.  Ehhez  hasonló  játszódott  le  az  1970‐es  évek  végi 

újabb olajár‐emelkedések idején is. 

Az euródeviza piac fejlődését szintén elősegítette a világkereskedelem rohamos bővülése, ami együtt 

járt  a  nemzetközi  tőkemozgások  egyre  nagyobb  szabadságával  is.  Mind  több  vállalat  keresett 

elhelyezés  lehetőséget  megtakarításainak,  míg  sok  vállalat  megfelelő  kamatozású  rövid  távú 

forrásokat keresett. 

1981‐től az amerikai  szabályozások enyhültek, és  legalizálták az úgynevezett  International Banking 

Facility  (IBF)  lehetőségét.  Az  IBF‐ek  lehetővé  teszik  az  amerikai  bankoknak,  hogy  euróbanki 

tevékenységet  folytassanak  az  amerikai  szabályozásoktól  mentesen,  azonban  az  ebből  a 

tevékenységből  eredő  ügyletekre  külön  könyvvezetési  kötelezettség  vonatkozik  (az  anyabank 

könyveitől elkülönülten kell vezetni). 

Az  euróbank  tevékenység  fő  központjai  London,  Párizs,  New  York,  Tokió  és  Luxemburg.  Fontos 

offshore  banki  központok  Bahrein,  a  Bahama  Szigetek,  a  Kajmán  Szigetek,  Hong  Kong,  Panama, 

Holland Antillák, valamint Szingapúr. 

A szereplőket a piacon a viszonylag magas betéti kamatok, illetve a viszonylag alacsony hitelkamatok 

vonzzák  a  piacra. Az  ügyletek  egy  jelentős  része maguk  között  az  euróbankok  között  zajlik  le. Az 

euródeviza  ügyletek  referencia‐kamatlába  a  LIBOR  (London  Interbank  Offered  Rate).  Ez  az  a 

kamatláb, amelyet a  londoni klíring bankok  felszámítanak a hitelekre a  londoni bankközi piacon. A 

nem banki adósok a LIBOR felett többletdíjat kell, hogy fizessenek hitelminősítésüktől függően, míg a 

LIBOR alatt tudnak betétet elhelyezni. A változó kamatozású ügyleteknél egyre nagyobb számban vált 

a LIBOR referenciakamattá. 

Az euróbanki eszközök és források egyik jellemzője, hogy ezek túlnyomórészt rövid távúak. Akár egy 

napos  (overnight)  futamidejűek  is  lehetnek,  a  legtöbb  ügylet  hat  hónapnál  rövidebb.  Fontos 

jellegzetesség  még,  hogy  az  eszközök  és  a  források  lejárati  szerkezete  sokkal  jobban  megfelel 

egymásnak, mint a hagyományos banki tevékenységben, ezzel elkerülhetők a lejárati „mismatch”‐ből 

fakadó  kockázatok.  Ha  például  egy  betétet  hat  hónapra  helyeznek  el,  akkor  ezt  jellemzően  hat 

hónapra hitelezik tovább. Ennek egyik oka az, hogy az euródeviza piacokon gyakori a nagy összegű 

betétfelvétel.  Egy másik ok  az, hogy  az  eszköz  és  forrás  lejárati‐szerkezet nagyobb megfeleltetése 

csökkenti a bankok kamatkockázatát. 1982‐től az euródollár futures piacok  is beindultak,  így ez egy 

újabb eszközt jelent a bankoknak a kockázatok semlegesítésére. 
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Az  euróbankok  jellemzően  magasabb  betéti  és  alacsonyabb  hitelkamatokat  alkalmaznak,  mint 

például az amerikai bankok. A kisebb kamatmarzs több okkal magyarázható: 

- Az  euróbankokra  nem  vonatkoznak  a  nemzeti  szabályozások,  így  például  nincs  előírt 

tartalékkötelezettségük 

- A  méretgazdaságossági  hatások  érvényesülnek,  az  euróbanki  betétek  és  hitelek  átlagos 

mérete  jóval nagyobb, mint a belföldi bankokra  jellemző értékek (százezer, vagy akár millió 

dollár, szemben a belföldi bankokra jellemző tízezer, vagy százezer dollárral). 

- Az euróbankoknak nem kell költséges belföldi fiókhálózatot fenntartaniuk. 

- Nemzetközileg nagyon versenyképes forma, egyszerűbbek a belépési feltételek erre a piacra, 

mint a nemzeti banki szabályozásban megfogalmazott előírások 

- Az euróbanki hitelezés jellemzően csak jó minősítésű ügyfeleknek történik, így jóval kisebb a 

bedőlési ráta, mint a hagyományos banki tevékenységben (ez pedig kisebb prémiumot jelent 

a hitelkamatokban). 

11.2. Az	eurókötvény	piacok	
A  nemzetközi  tőkepiac  hosszabb  távú,  éven  túli  ügyleteket  jelent,  mint  amiket  az  euródeviza 

piacokon  láttunk. Ezen a piacon  is különböző országokban  található adósok és hitelezők  cserélnek 

pénzügyi  eszközöket.  A  nemzetközi  tőkepiac  kötvény  szekciója  három  részből  áll:  belföldi 

kötvénypiacok (1), külföldi kötvénypiacok (2), valamint eurókötvény piacok (3). 

A  belföldi  kötvény  olyan  kötvény,  amelyet  egy  adott  országban,  az  adott  ország  pénznemében 

bocsátanak  ki.  Így  egy Magyarországon, magyar  forintban  kibocsátott  kötvény  ugyanúgy  ebbe  a 

kategóriába  esik,  mint  egy  Szlovákiában  (2009  után)  euróban  kibocsátott  kötény.  A  külföldi 

kötvények olyan kötvények, amelyet egy külföldi szereplő bocsát ki a kibocsátás helyének megfelelő 

pénznemben. Ha például egy magyar vállalat Németországban euróban bocsát ki kötvényt, az külföldi 

kötvénynek minősül.  (Az  ilyen kötvényeket különböző elnevezéssel  illeti a szakzsargon: az USA‐ban 

kibocsátott  külföldi  kötvényeket  jenki‐kötvényeknek,  az  Angliában  kibocsátottakat  bulldog 

kötvénynek  hívják,  a matador  a  spanyol, míg  a  szamuráj  a  japán  külföldi  kötvényeket  jelöli).  Az 

eurókötvények  olyan  kötvények,  amelyeket  egy  kormány,  intézmény,  vagy  vállalat  bocsát  ki más 

devizában, mint ami a kibocsátás helyének megfelel.  Így egy Londonban kibocsátott dollár‐kötvény 

eurókötvénynek minősül). 

Az  eurókötvények  népszerűségét  az  euróbanki  ügyletekhez  hasonlóan  a  szigorú  amerikai 

szabályozások hozták meg. A pénzpiaci szereplők reakciója az amerikai szabályozást kikerülő  legális 

formák megkeresése  volt, ez hozta  létre az eurókötvény‐piacot. A  szabályozások enyhítése után a 

konstrukció  ugyanolyan  népszerű  maradt,  az  eurókötvény‐kibocsátások  volumene  ezután  is 

töretlenül emelkedett tovább. 

Az eurókötvény piacon  a  kibocsátások  számában  a dollár dominál,  azonban  a  kibocsátások értéke 

alapján már az euró a legfontosabb pénznem. Ezután a jen, majd a sterling következik. A kibocsátások 

közel háromnegyede magas  (AAA,  vagy AA) minősítésű ügyfelek által  történik. A  kibocsátások egy 

része rögzített kamatozású. Egyre népszerűbb a változó kamatozású kibocsátás, ezeknél három, vagy 

hathavonta a LIBOR‐hoz igazítják a kamatokat. Megjelentek az átváltható kötvények is, amelyeknél a 

kamatozás a hagyományos kötvényekhez képest kisebb, azonban a hitelező számára lehetőség van a 

kötvénynek  hagyományos  részvényre  történő  átváltására  (és  a  vállalat  működéséből  fakadó 

tulajdonosi hozamok elérésére). 
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Az  eurókötvény  piac  alapvetően  középtávú  finanszírozást  kínál,  az  ügyletek  80%‐a  10  év  alatti, 

jellemzően 5‐7 év közötti. A belföldi kötvénykibocsátás ennél érezhetően hosszabb futamidejű, ahol a 

futamidő 10‐től 30 évig terjed. 

11.3. Önellenőrző	kérdések	
1. Mit jelent az euródeviza és az eurókötvény kifejezés? 

2. Miért alakultak ki az euródeviza és eurókötvény piacok? 

3. Keressen példákat magyar vonatkozású külföldi kötvényekre és eurókötvényekre! 

4. Nézzen utána, találkozhat‐e szamurájkötvényekkel Magyarország vonatkozásában! 

5. Keressen friss adatokat az euródeviza és eurókötvény piacokra vonatkozóan! 
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12. Nemzetközi	gazdaságpolitikai	koordináció	
Az anyag eddigi részei az esetek többségében kis, nyitott gazdaságra vonatkoztak. Ez definíció szerint 

olyan gazdaságot  jelent, amelynek  lépései nem gyakorolnak hatást a világpiac többi szereplőjére. A 

valóságban azonban akár kisebb országok esetében  is megfigyelhető az, hogy az általa alkalmazott 

gazdaságpolitikai  lépések  válaszlépéseket  váltanak  ki  az  érintett  partnerországokban.  Az  országok 

tehát kölcsönösen függenek egymástól (interdependencia érvényesül). 

A  nemzetközi  koordináció  alapvetően  két  ország  döntéshozói,  illetve  hatóságai  közötti 

együttműködés  során  valósul  meg.  Ez  nem  jelenti  tehát  azt,  hogy  az  együttműködés  a 

magánszektorra is kiterjed, sőt ezt a folyamatot sokszor alá is áshatja a magánszektor ellenkezése. 

12.1. A	gazdaságpolitikai	koordináció	típusai	
A gazdaságpolitikai koordinációnak három szintjét különböztethetjük meg: az információk átadását, a 

közös politikák elfogadását, valamint a közös intézkedéseket. 

A koordináció minimális szintje a különböző országok hatóságai közötti  információcsere. Az átadott 

információ vonatkozhat a hatóságok által megfelelőnek  tartott devizaárfolyamra, a  jelenlegi,  illetve 

jövőbeli gazdaságpolitikai irányvonalra, a devizapiaci intervenciós elvekre, gazdasági előrejelzésekre, 

a  gazdaságpolitika  fő  célkitűzéseire,  stb.  Az  információcsere  önmagában  még  nem  eredményez 

egyetértést  az  alkalmazandó  politikákban.  Így  ez  csak  egy  alapvető  szint,  ami  nélkül  a  további 

fokozatok nem képzelhetőek el. 

Az  információcsere  lehet  a  közös  gazdaságpolitikai  nézetek  kialakításának  alapja.  Ilyenkor  a 

szereplők figyelembe veszik a partnerországok céljait is, amikor saját politikájukról döntést hoznak. A 

koordináció  ezen  a  szinten  azt  jelentheti,  hogy  a  hatóságok  egymással  kompatibilis  célértékeket 

igyekszenek  meghatározni,  úgy  választják  ki  az  alkalmazott  eszközöket,  továbbá  úgy  időzítik 

lépéseiket, hogy elkerüljék a konfliktusokat a partnerekkel. 

Ha  a  hatóságok már  információt  cseréltek  egymással  és megegyeztek  a  kölcsönösen  elfogadott, 

egymással  konzisztens  célértékekben,  akkor  az  együttműködés  egy  további  szintje  a  közös 

intézkedés.  Ilyen  lehet,  ha  egy  adott,  kívánatos  reálárfolyam  szükséges  egy  közös  cél  eléréséhez. 

Ekkor az országok összehangolt intervenciót hajthatnak végre a megfelelő árfolyam kialakítására. 

A gazdaságpolitikai  koordináció nem  lenne  szükséges, ha egy adott ország  lépése nem gyakorolna 

hatást egy másik országra. Azonban ez a hatás több csatornán keresztül is megvalósul a belföld és a 

külföld között. Az országokat összekötik a kereskedelmi folyamatok, hiszen az egyik ország  importja 

egyben a másik ország exportja  is. A kereskedelem volumenének változása változtatja az országok 

jövedelmét, ezen keresztül pedig a foglalkoztatás szintjét is. A másik fontos kapcsolatot a nemzetközi 

tőkemozgás jelenti, ez lehetővé teszi, hogy egy adott ország belső zavarait egy másik országra hárítsa 

(például  nem  szükséges  egyensúlyban  tartani  a  folyó  fizetési  mérleget,  ha  más  hajlandó  annak 

hiányát  finanszírozni).  Így azok a politikák, amelyek a  folyó  fizetési mérlegre hatnak, más országok 

folyó  fizetési mérlegét  is  érintik.  A  tőkemérlegeket  összekötik  a  kamatkülönbözetek,  valamint  az 

árfolyam‐várakozások is, amelyek a fedezetlen kamatparitáson keresztül érvényesülnek. 

Az országok közötti kölcsönös függőség azt eredményezi, hogy az adott ország nem tudja elérni saját 

céljait,  ha  azok  nem  konzisztensek  a  többi  ország  által  követett  célokkal.  Így  a  saját  célokról, 
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politikákról való döntésnél figyelembe kell venni más országok döntéseit és politikáit. Ez különösen 

erősen jelentkezik például az Európai Unió tagországai esetében. 

12.2. A	gazdaságpolitikai	koordináció	előnyei	
A gazdaságpolitikai koordináció előnyeinek szemléltetésére az ún. Hamada‐diagram használható. 

52. ábra: A Hamada‐diagram 

 

A diagramon az USA és Kína közötti interakciók láthatók. A vízszintes tengely értelmezhető úgy, hogy 

például azon jobbra haladva egyre inkább expanzív politikát folytat az adott entitás, míg az origóhoz 

közel pedig restriktív gazdaságpolitikát alkalmaznak. Mivel a két ország kölcsönösen függ egymástól, 

az USA optimális politikája függ attól, hogy milyen politikát folytat Kína, és fordítva. 

Elméletileg  léteznie kell egy olyan pontnak az ábrán, amely Amerika  számára az ábra minden más 

pontjánál  nagyobb  hasznosságot  jelent.  Ezt  jelöljük A*‐gal. Ugyanez  Kína  szempontjából  a  K*  jelű 

pont. Az ábrán mind Amerika, mind Kína szempontjából  láthatók a közömbösségi görbék. Egy adott 

görbén az összes pont azonos hasznosságot jelent az adott ország számára. Minél közelebb van egy 

közömbösségi  görbe  a  K*‐hoz,  annál  nagyobb  hasznosságot  jelent  Kína  számára.  Az  USA 

szempontjából  az  A*‐hoz  közelebb  eső  görbék  lesznek  hasznosabbak.  Ha  az  országok  egymástól 

teljesen  függetlenek  lennének,  akkor  a másik  ország  politikája  egyáltalán  nem  érintené  az  adott 

országot. Ilyenkor a közömbösségi görbék az ábrán vízszintes, illetve függőleges egyenesek lennének. 

A két ország szempontjából az  lesz a feladat, hogy a másik ország adott politikájához meghatározza 

saját  válaszlépését  Kína  politikai  reakciófüggvénye  úgy  határozható  meg,  hogy  vesszük  Amerika 

valamely  politikai  állapotát,  majd  megkeressük  azt  az  UK  görbét,  amelyet  ez  érint.  Ez  a  K*‐hoz 

legközelebb  fekvő közömbösségi görbe  lesz. Ha például az USA az A1 politikát választja, akkor Kína 

reakciója  az  A1‐hez  húzott  vízszintes  egyenest  érintő  UK1  által  kijelölt  K1  politika  lesz.  Ha  az  USA 

különböző  döntési  lehetőségeihez  megkeressük  a  Kína  számára  optimális  válaszlépéseket,  akkor 

kapjuk az RK‐t, ami Kína reakciógörbéje. Ugyanezen logika alapján, ha Kína a K1 politika mellett dönt, 
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akkor az USA számára az K1‐hez húzott függőleges egyenest érintő UA2 által kijelölt A2 politika lesz az 

optimális, ami az A*‐hoz legközelebbi elérhető közömbösségi görbe Kína adott lépése mellett. A kínai 

lépésekre adott optimális amerikai válaszlépéseket az RA, vagyis Amerika reakciógörbéje tartalmazza. 

A  K*  és  A*  között  azon  pontokat,  ahol  az  UK  és  UA  görbék  érintik  egymást,  Pareto  szerződési 

görbének hívjuk. Mivel ezekben a pontokban a közömbösségi görbék érintik egymást, az egyik ország 

csak a másik ország kárára tudja saját jólétét növelni. 

A koordináció által elérhető előnyöket a következő, 53. ábra tartalmazza. 

53. ábra: Koordináció és annak hiánya a Hamada‐diagramban 

 

A  koordináció  előnyének  bemutatásához  tisztázni  kell,  hogy  milyen  koordinációs  mechanizmust 

alkalmaznak  az  országok,  illetve  a  koordináció  hiányában  milyen  módon  döntenek.  Az  ábrán  a 

koordináció  hiányát  két  lehetséges  módszer,  a  Nash‐egyensúly  és  a  Stackelberg‐egyensúly 

használatával szemléltetjük. 

A Nash‐féle nem kooperatív forgatókönyvnél mindegyik ország adottnak veszi a másik ország általa 

nem  befolyásolható  valamely  döntését, majd meghozza  erre  adott  válaszát.  Ha  Kína  K1  politikát 

folytat,  az USA  válaszlépése A1  lesz.  Azonban  az USA A1  lépésére  Kína  reakciója  az A2  lesz  és  így 

tovább.  A  lépéssorozat  addig  tart,  amíg  olyan  helyzetbe  nem  érünk  az  RK  és  RA  reakciógörbék 

mentén, ahol már egyik országnak sem áll érdekében változtatnia magatartásán. Az ábrán ezt a Nash‐

féle egyensúlyi pontot az N pont mutatja, ahol az USA az UAN, míg Kína az UKN hasznossági szintet éri 

el (bizonyos távolságra az általa célként kitűzött K* és A* pontoktól). 

A  Stackelberg  forgatókönyv esetén az egyik  (okosabb) ország  felismeri, hogy  lépése befolyásolja a 

másik ország  lépését.  Így döntését már az ő  lépésére adott válaszlépés  figyelembe vételével hozza 

meg. A modellben  (a mikroökonómiában  tanult Stackelberg‐modell vezető vállalatához hasonlóan) 

megjelenik  a  vezető  ország,  aki  figyelembe  veszi  a  követő  ország  racionális  reakcióját  is.  Ha 

feltesszük,  hogy  a  modellben  az  USA  a  vezető  ország,  akkor  ez  az  S‐sel  jelölt  Stackelberg‐

egyensúlyhoz vezet. S‐ben az USA UAS közömbösségi görbéje érinti Kína RK reakciógörbéjét. Ez az A*‐
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hoz  legközelebb  eső  közömbösségi  görbe,  ami  az  összes  lehetséges  amerikai  lépést  követő  kínai 

válaszlépés  figyelembe  vételével  elérhető. Ha  az USA  a  Stackelberg  logikát  követi,  akkor  az  általa 

alkalmazott AS lépésre adott legjobb kínai válasz E1 lesz. 

A  vezető  ország  szempontjából  a  Stackelberg megoldás  biztosan  jobb, mint  a  Nash‐megoldás,  a 

követő  ország  szempontjából  azonban  mindkét  megoldás  lehet  kedvezőbb.  Ugyanakkor  a  nem 

kooperatív megoldások  nem  Pareto‐hatékonyak, mert  nem  a  K*A*  szerződési  görbén  találhatók. 

Elméletileg  lehetséges  a  nem  kooperatív  megoldásnál  mindkét  ország  számára  jobb  eredményt 

produkáló  kooperatív  megoldást  kialakítása.  Az  ábrán  az  S  ponton  keresztülhaladó  UKS  és  UAS 

közömbösségi görbék által a K*A* szerződési görbékből kivágott ab szakasz bármelyik pontja mindkét 

ország számára nagyobb hasznosságot eredményez, mint a Stackelberg‐megoldásból származó UKS és 

UAS hasznosságok. Az, hogy az ab szakaszon hol lesz majd a megoldás, a két ország relatív alkuerejétől 

függ. Minél  közelebb  leszünk  az  A*‐hoz,  annál  jobb  lesz  az  eredmény  az  USA  számára  (s  annál 

rosszabb Kína  szempontjából), minél  közelebb  kerülünk  az K‐hoz,  annál  jobb  lesz  az  adott helyzet 

Kínának (s annál kevésbé lesz jó az USA‐nak). 

12.3. Önellenőrző	kérdések	
1. Keressen példát arra, amikor különböző országok hivatalosan információcserét folytatnak! 

2. Keressen példát olyan esetre, amikor két, vagy több ország közös véleményt alakít ki bizonyos 

gazdasági kérdésekben! 

3. Keressen példát két ország által közösen végrehajtott gazdasági intézkedésekre! 

4. Keressen példát két, vagy több ország által közösen végrehajtott devizapiaci beavatkozásra! 

5. Mit mutat a Hamada‐diagram? Értelmezze az anyagban szereplő ábrát! Mit jelent az ábrában a 

szerződési görbe? Miben különlegesek a szerződési görbén szereplő pontok? 

6. Miben különbözik a Nash‐féle és a Stackelberg‐féle egyensúly logikája a Hamada‐diagramban? 

   



139 
 

13. Adósság‐	és	devizaválságok	
A világgazdaság utóbbi évtizedeiben több válságot figyelhettünk meg. Voltak olyan időszakok, amikor 

számos  ország  került  (hitelezőivel  együtt)  problémás  helyzetbe,  mert  nem  tudták  fennálló 

adósságállományukat a  szerződésekben  rögzített ütemterv  szerint  fizetni. Ezeknek a válságoknak a 

következtében,  vagy  ezektől  függetlenül  kialakultak  olyan  helyzetek  is,  amikor  egy  adott  ország 

devizája értékelődött  le olyan ütemben, hogy ez okozott válságot bizonyos gazdaságok  számára. A 

következőkben nagyon tömören olyan elméleti összefüggéseket mutatunk be, amelyek az adósság‐, 

illetve devizaválságok értékelésére használhatók fel. 

13.1. Adósságválságok	
Az  adósságválságok  korábban  jellemzően  a  fejlődő  országokat  érintették,  amelyeket  a  fejlett 

országoktól az alacsonyabb egy főre jutó kibocsátás alapján szokás elkülöníteni. Ezek az országok két 

csoportba  sorolható,  alacsony  jövedelmű  fejlődő  országok  (low‐income  developing  countries)  és 

közepes jövedelmű fejlődő országok (middle‐income developing countries). Ezekben az országokban 

a  pénzügyi  piacok  mérete  viszonylag  kisebb  a  fejlettekhez  képest  és  gyakoriak  a  kormányzati 

beavatkozások.  Nem  feltétlenül  rendelkeznek  fejlett  tőkepiaccal  sem,  a  kormányzat  gyakran  az 

alacsony  reálkamatlábat  tűzi  ki  célul  a  gazdaság  ösztönzése  érdekében,  ami  viszont  alacsony 

megtakarításokat  eredményez.  A  fejlődő  országokban  gyakori  az  árfolyamrögzítés  (egy  fejlettebb 

kereskedelmi  partnerhez)  és  sűrűn  előfordulnak  a  devizakorlátozások  is.  A  fejlett  országokkal 

szembeni jelentős inflációs többlet miatt nem ritkák a leértékelések. Szintén gyakori a tőkemozgások 

korlátozása  is.  A  fejlődő  országok  kibocsátása  jellemzően  kevésbé  diverzifikált, mint  a  fejletteké, 

továbbá sokkal jobban függ egy‐egy ágazattól, vagy akár terméktől. 

A  fejlődő  országok  fejlettekkel  (illetve  azok  intézményeivel)  szembeni  eladósodása  mindkét  fél 

számára logikus döntés lehet. A fejlődő országokban az alacsony jövedelem és a fejletlen pénzpiacok 

nem  tudnak  megfelelő  megtakarítást  termelni  a  belföldi  beruházások  finanszírozására.  Mivel  a 

tőkeállomány viszonylag csekély, ezért  számos  lehetőség van  jövedelmező beruházásokra,  továbbá 

az  alacsony  tőke/munka  arány miatt magas  a  tőke  határtermelékenysége  is.  A  külföldről  történő 

hitelfelvétel a belföldi beruházások nagyságát a belföldi megtakarítások állománya fölé tudja emelni, 

ami pedig nagyobb gazdasági növekedést eredményez. Ugyanakkor a jelenség a folyó fizetési mérleg 

deficitet, amivel szemben a tőkemérlegben a tőkebeáramlás áll. A fejlődő országnak később tőke‐ és 

kamattörlesztést kell teljesítenie. A várakozások a hitel felvételekor azok, hogy a gazdasági fejlődés 

következtében a visszafizetés nem fog problémát jelenteni. 

A  fejlett ország  szemszögéből nézve, ahol a  tőkepiacok  fejlettek, a megtakarítások nagysága pedig 

gyakran meghaladja a beruházások nagyságát, új és  jövedelmező beruházási  forrásnak  számíthat a 

tőke  fejlődő  országoknak  történő  kölcsön  adása.  Így  magasabb  hozamot  tudnak  elérni,  mint  a 

megtakarítások fejlett országokban történő befektetése esetén. 

A fejlődő országok finanszírozása több formában is megvalósulhat: 

- kötvényfinanszírozás:  a  fejlődő  országok  kormányzatai  kötvényt  bocsátanak  ki  a  külföldi 

befektetők  számára.  Ha  a  kibocsátás  belföldi  devizában  történik,  akkor  a  befektetők 

kamatkockázattal,  ha  külföldi  devizában,  akkor  pedig  nemteljesítési  kockázattal 

szembesülnek. 
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- bankhitelek: a fejlődő országok a fejlett országok kereskedelmi bankjaitól hitelt  is vehetnek 

fel. Ezek a hitelek  fix,  vagy  változó  kamatozásúak,  rövid,  vagy akár hosszú  futamidejűek  is 

lehetnek. A hitelek egy  jelentős  része  szindikált hitelként került  folyósításra. Az 1970‐es és 

1980‐as  években  a  hitelek  főleg  amerikai  dollárban  és  lebegő  kamatlábbal  működtek,  a 

referenciakamat a dollár LIBOR volt. 

- Közvetlen  külföldi  beruházás  (foreign  direct  investment,  FDI).  Ennél  a  formánál  külföldi 

vállalkozások vásárolják meg a belföldi vállalkozások részvényeit, vagy hoznak  létre teljesen 

új céget az adott országban  (zöldmezős beruházás). A multinacionális vállalatok számára ez 

kedvelt befektetési forma, mert tulajdonosi szerepekkel ruházza fel a vállalatot, így irányítási 

jogokat  is  gyakorolhat.  Az  FDI minőségileg más  kategória, mint  az  egyéb  formák,  ugyanis 

szakmai  befektetést  jelent,  ami  hosszabb  távú  elkötelezettséget  jelent,  s  egyben  az  adott 

országgal szembeni bizalmat is feltételez. 

Egyértelműen  megkülönböztethetők  tehát  az  adósság‐típusú  és  a  tulajdon  típusú  finanszírozási 

formák  (debt  finance  vs.  equity  finance).  Az  adósság  alapú  finanszírozásnál  (kötvényfinanszírozás, 

banki  finanszírozás,  stb.)  az  adósnak  vissza  kell  fizetni  a  tőketartozást  és  kamatokat  kell  fizetnie 

helyzetétől  függetlenül.  Ha  az  adós  devizája  gyengül,  az  adósságszolgálat  teljesítése  nehezebbé 

válhat,  de  ez  a  fizetési  kötelezettséget  nem  módosítja.  A  tulajdon‐típusú  finanszírozásnál,  ha  a 

vállalat  saját,  vagy  makrokörnyezetének  problémái  miatt  nehezebb  periódusban  van,  akkor 

csökkentheti  a  fizetendő  osztalék  nagyságát,  vagy  akár  szüneteltetheti  is  a  tulajdonosok  felé  a 

kifizetéseket. 

Az  adósság‐alapú  finanszírozáshoz  a  tőkét  biztosító  szereplők  tudni  akarják,  hogy  milyen 

valószínűséggel  fog  az  adós  szerződés  szerint  teljesíteni,  illetve milyen  valószínűséggel  fog  a  hitel 

bedőlni. Az országok külső eladósodottságának nincs egyetlen, mindenki által elfogadott és  legfőbb 

mutatószáma.  A  kockázatok  pontos  felméréséhez  ezért  jellemzően  számos  mutatószámot 

használnak. A legnépszerűbbek a következők: 

- Külső  adósság  a  termék‐  és  szolgáltatásexport  arányában. Ez a mutató az ország magán, 

valamint  közösségi  garanciával  ellátott  adósságállományának  összegét  viszonyítja  az 

exportbevételekhez.  A mutató  azt  használja  ki,  hogy  az  országnak  a  külföld  felé  történő 

adósságszolgálat  kifizetéséhez  szükséges  devizabevétel  az  exportból  származik.  Mivel 

azonban  az  export  nagy  ingadozásokat  produkálhat,  ezért más mérőszámok  használata  is 

indokolt. 

- Devizatartalékok a külső adósság százalékában. A mutató azt fejezi ki, hogy az adós ország 

az adósságainak mekkora hányadát tudná fedezni devizatartalékaiból. 

- Külső adósság az adott ország  jövedelméhez viszonyítva. A mutató az ország adósságát a 

GDP‐hez, vagy GNI‐hez méri. 

- Adósságszolgálat  az  exportbevétel  százalékában.  Ez  a  mutató  már  jobban  tükrözi  a 

fizetőképességet,  ugyanis  nem  az  adósság  állományát,  hanem  a  fizetendő  adósságterhet 

(tőketörlesztés plusz kamat) veszi alapul. (Az exportbevétel ingadozása ennél a mutatónál is 

problémákat okozhat) 

- Adósságszolgálat az adott ország jövedelmének százalékában. Ez a mutató a közösségi (vagy 

közösségi garanciával ellátott) adósság utáni adósságszolgálat nagyságát adja meg az adott 

év makrojövedelmének (GDP, vagy GNI) százalékában. 
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Természetesen más mutatók  is  adnak  információt  egy  adott ország hitelhelyzetével  kapcsolatban. 

Ilyen  lehet  például  a  folyó  fizetési  mérleg  alakulása,  a  munkanélküliség  változása,  a  gazdasági 

növekedés,  stb.  Ezen  kívül  pedig  egyéb,  nem  gazdasági  mutatókat  is  szokás  figyelni,  például  a 

nemzetközi  konfliktusok  kialakulásának  esélye,  vallási  összeütközések  bekövetkezésének 

valószínűsége, stb. Az említett számos mutató alapján lehetséges egy egységes, a különböző mutatók 

súlyozásából  kialakított  index  képzése,  amely  a  fejlődő  ország  hitelezésével  kapcsolatos  döntés 

meghozatalát könnyítheti. Azonban még ha van is ilyen mutatószámunk, az nem feltétlenül képes az 

adott ország hitelképességének megragadására. 

Az  eladósodottsággal  kapcsolatosan  számos  fontos  szakkifejezést  használunk.  Az  alábbi  felsorolás 

ezek közül mutat be párat: 

- Közösségi és közösségi garanciával ellátott adósság (public and publicly guaranteed debt). 

A  fejlődő  országok  hiteleinek  legnagyobb  részét  vagy  közvetlenül  az  országok  kormányai, 

esetleg állami tulajdonú vállalatai veszik fel. Ez utóbbiakat is közösségi adósságnak tekintjük. 

A fejlődő országok hiteleit gyakran a magánszektor veszi fel, mivel azonban az ilyen hitelezés 

igencsak  kockázatos,  gyakran  szükséges  a  fejlődő  ország  kormányának  garanciavállalása, 

amelyben a nemfizetés esetére nyújt biztosítékot a hitelező számára. 

- Teljes  külső  adósság  (total  external  debt).  A  magánszféra  nem  garantált 

adósságállományának,  valamint  a  közösségi,  illetve  közösségi  garanciával  ellátott 

(magán)adósság összege. 

- Adósságszolgálat  (debt  service).  A  fennálló  adósság  után  fizetendő  kamatfizetés  és 

tőketörlesztés összege egy adott időszakban. 

- Bedőlés  (default).  Amikor  a  hitelfelvevő  (fejlődő  ország)  nem  tudja  fizetni  a  kamatokat 

és/vagy  a  tőketörlesztést  nem  tudja  teljesíteni  a  szerződésben  foglaltak  szerint,  illetve 

szándéka sincs a továbbiakban ezt fizetni 

- Moratórium  (moratorium). A  fejlődő ország bejelentése, amely  szerint addig nem  fizeti az 

adósságszolgálatot, amíg nem jut egyezségre a hitelezőkkel. Különbözik a bedőléstől, mert az 

adósnak van fizetési szándéka a későbbi időszakra vonatkozóan. 

- Adósság  átütemezés  (debt  rescheduling).  A  hitel  kamatfizetését  (interest)  és 

tőketörlesztését (principal) későbbi időszakra halasztják. 

- Hitelelengedés  (debt  forgiveness).  Ilyenkor a hitelező  leírja az adósság (a tőketartozás) egy 

részét veszteségként. 

Az  adósságválság  modellezése  nagyon  bonyolult  feladat,  hiszen  számos  változó  befolyásolja  a 

hitelezői  és  hitelfelvételi  döntéseket.  A  legegyszerűbb  lehetőség  a  hitelkereslet  és  a  hitelkínálat 

modellezése.  Ehhez  egy  egyszerű,  egyváltozós modellben  a  kamatlábat  alkalmazhatjuk magyarázó 

változóként mind az új hitelekre vonatkozó kínálat, mind az új hitelekre vonatkozó kereslet kapcsán. 

A feltételezés szerint a kamatláb emelkedése növeli az új hitelek kínálatát, ugyanakkor csökkenti az új 

hitelek  iránti  keresletet.  Az  egyensúlyi  kamatláb  az  a  kamatláb  lesz,  amely mellett  az  új  hitelek 

kereslete és kínálata megegyezik. 
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54. ábra: Az új hitelek iránti kereslet és kínálat  

 

Az 54. ábra bal oldala az 1973‐82‐es időszak, az ábra jobb oldala pedig az 1983‐1994 közötti időszak 

sematikus  szemléltetésére  alkalmas.  A  kiinduló  helyzetben  S1  kínálat  és  D1  kereslet  mellett  L1 

nagyságú  hitelfelvétel  valósult  meg,  a  kamatláb  r1  szinten  állt.  Az  olajár‐sokk  hatására  mind  a 

hitelfelvételi, mint  a  hitelnyújtási  szándék  növekedett.  A  fizetési mérleg  problémával  szembesülő 

országok növelték a hitel  iránti keresletet  (D2‐be), míg az olaj drágulásából  többletbevételhez  jutó 

országok növelték a hitelkínálatot  (S2‐be). A hitelkínálat nagyobb növekedése  folytán a kamatlábak 

csökkenése  volt megfigyelhető  (r2‐be),  a  hitelnyújtás  nagysága  pedig  L1‐ről  L2‐re  növekedett.  Az 

1980‐as évektől a helyzet változott, s bár a hitelek  iránti  igény tovább bővült (D3‐ba), a hitelkínálat 

csökkenése miatt az új hitelezés visszaszorult L3‐ba, a kamatlábak pedig r3 szintre emelkedtek. 

Amikor  a  felvett  hitelek  teljesítésével  a  fejlődő  országoknak  már  nagyobb  méretekben  akadnak 

problémáik, a fejlett országoknak (és a pénzintézeteknek) az válik érdekévé, hogy megakadályozzák a 

fő  adósok  fizetésképtelenségének  bejelentését.  Ennek  elkerülése  mellett  a  finanszírozók 

veszteségének minimalizálása  jelenik meg explicit célként. Bár a  legtöbb hitel mögött kormányzati, 

vagy közösségi garancia áll, a gyakorlatban még sincs mód a követelés behajtására ha az adós nem 

tud fizetni. 

A  fejlődő országok  számára a  felvett hitelek visszafizetésének megtagadása  (default) előnyökkel és 

hátrányokkal is járhat. 

A default költségei: 

- A későbbi  források elapadása. Ha egy ország kinyilvánítja, hogy nem  fogja  fizetni  fennálló 

külső adóságát, nagy valószínűséggel nem  jut  további  forrásokhoz a piacokon. A szűk belső 

források  pedig  ebben  az  esetben  általában  elégtelennek  bizonyulhatnak  a  gazdaság 

finanszírozására. 

- A  kereskedelem  volumenének  csökkenése. A  nemfizető  ország  gyakrabban  szembesülhet 

protekcionista  intézkedésekkel.  Kereskedelmi  hitelt  is  nehezebben  kapnak  az  adott  ország 

importőrei. 

- A külföldi eszközökhöz való hozzáférés kockázata. Nemfizetés esetén előfordulhat, hogy a 

hitelezők elérik az adós ország külföldi pénzeszközeinek befagyasztását. Így az adós nem tud 

hozzáférni meglévő külföldi eszközeihez. 

A default előnyei: 

új hitelek
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D1

r
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A  bedőlés  bejelentése  az  adós  ország  szemszögéből  az  adósságszolgálat  (kamatfizetés  és 

tőketörlesztés) elmaradása miatt jelent pillanatnyi könnyebbséget. Ennek mértéke: 

 

ahol   a  fizetendő adósságszolgálat,   a  fizetendő  tőketörlesztés  (principal),   a kamatláb,   pedig 

a fennálló adósság nagysága. Bár az adósságszolgálat mutatja a fizetendő tételeket, de az adósok a 

hitelek egy részét új hitelből fedezik, így a nettó adósságszolgálat nem a fenti összefüggéssel adható 

meg. Ez nem más, mint az adósságszolgálat csökkentve a felvett új hitelek állományával (L): 

 

Egy egyszerű modellben ez az összeg tekinthető a hitelbedőlés bejelentése hasznának (hiszen ekkor 

ennek  az  összegnek  a  megfizetése  alól  „mentesül”  az  adós).  Tegyük  fel,  hogy  a  bedőlés 

bejelentésének  érzékelt  költsége  egy  konstans  érték,  legyen  ez  C.  Ha  ez  a  költség meghaladja  a 

bedőlés hasznait, akkor nem fogja bejelenteni a bedőlést: 

 

Ha  viszont  az  érzékelt  költség  kisebb,  mint  a  bedőlés  haszna,  akkor  az  ország  bejelentheti  a 

bedőlését: 

 

Az  összefüggések  alapján  a  hitelezők  azzal  tudják  ösztönözni  az  adósokat  a  visszafizetésre,  ha  az 

érzékelt  költségeket  magasan  tartják,  illetve  a  bal  oldalon  található  kifejezés  értékét  tartják 

alacsonyan (ez pedig alacsony kamatlábakkal lehetséges). 

13.2. Devizaválságok	
Az  1990‐es  évek  számos  devizaválságot  produkáltak,  kezdve  az  Európai  Monetáris  Rendszer 

(European Monetary System, EMS) 1992‐93‐as problémáival, majd a mexikói (1994), későbbi az ázsiai 

válsággal  (1997). Ezt az orosz, később a  török, majd az argentin válság követte. A 2008‐ban  indult 

globális válságfolyamatok során szintén számos deviza került nyomás alá, jelentős leértékelődéseket 

elszenvedve.  A  válságok  okainak  és  kezelésének  lehetőségeit  intenzív  irodalmi  kutatás  övezte  és 

övezi  napjainkban  is,  a  következőkben  ezekből  mutatunk  be  néhány  fontos  megállapítást  és 

eredményt. 

Az első árfolyamválságokkal  foglalkozó modellek Krugman 1979‐es  tanulmányára épülnek. Ebben a 

modellben Krugman olyan helyzetet elemez, amiben a kormányzat fix árfolyamrendszert működtet, a 

költségvetési  hiányt  pedig  kötvények  kibocsátásával  finanszírozzák,  amiért  cserébe  a  központi 

banktól  jut pénzhez a költségvetés. Eszerint a költségvetési deficitet a pénzmennyiség növekedése 

finanszírozza. A pénzmennyiség növekedése  lefelé nyomja a kamatlábakat, ez pedig tőkekiáramlást 

eredményez,  ami  az  árfolyamra  leértékelési  nyomást  fejt  ki.  A  központi  bank  saját  devizája 

érdekében  értékesíteni  kezdi  devizatartalékait.  Amikor  a  devizatartalékok  szintje  kritikusan 

alacsonnyá válik, spekulációs  támadás  indul a deviza ellen, ez pedig kikényszeríti a  leértékelést. Az 

első  generációs modellekben  a  kormányzat  által  választott  rögzített  árfolyamrendszer  és  az  általa 

alkalmazott  költségvetési  politika  (valamint  az  ezzel  együttműködő  monetáris  politika)  között 

inkonzisztencia van, amelyet a  spekulánsok kihasználnak. A Krugman‐modell  feltételezi a  tökéletes 

verseny  meglétét,  a  belföldi  és  a  külföldi  javak  közötti  tökéletes  helyettesítést,  a  tökéletes 
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tőkemobilitást, a fedezetlen kamatparitás érvényességét, valamint a vásárlóerő‐paritás teljesülését. 

A  modellben  a  pénzkereslet  rögzített.  Az  árfolyam  szintén  rögzített,  vagyis  0 ,  ahol   az 

árfolyamváltozás  mértéke.  A  modell  egy  fontos  jellemzője  még,  hogy  ha  a  rögzített  rezsim 

megszűnik,  helyét  lebegő  árfolyamrendszer  veszi  át.  A  feltételezések  a  következő  egyenletekben 

öltenek testet: 

 

ahol   a pénzkereslet logaritmusa,   pedig a rögzített pénzkínálat logaritmusa. 

A pénzmennyiségre vonatkozó reál‐kereslet fordítottan arányos a kamatlábbal: 

 

ahol   a belföldi árszínvonal logaritmusa,   pedig a belföldi nominális kamatlábat jelöli. A pénzkínálat 

a belföldi hitelállomány és a devizatartalékokból adódik: 

 

ahol   a belföldi hitelállomány  logaritmusa,   pedig a monetáris bázisban szereplő devizatartalékok 

logaritmusa.  A  modellben  a  belföldi  hitelállomány  egy  rögzített  mértékben  növekszik,  éves 

növekedési  üteme: 	 . A belföldi hitelállomány növekedése  abból  adódik, hogy  a  kormányzat 

pénzt bocsát ki a belföldi kötvények megvásárlására, amivel a költségvetési deficitet finanszírozzák. 

A modellben az árfolyam a PPP szerint alakul, vagyis: 

∗ 

ahol   az árfolyam logaritmusa (hazai deviza / külföldi deviza),   a belföldi,  ∗ pedig a külföldi árszint 

logaritmusa. A modellben teljesül a fedezetlen kamatparitás: 

∗  

ahol   a  belföldi  kamatláb,  ∗  a  külföldi  kamatláb,   a  deviza  várt  leértékelődési  ütemének 

nagysága. 

Mivel  a  pénzkereslet  rögzített,  ezért  a  belföldi  hitelállomány  növekedése  a  tartalékokban  ezzel 

azonos mértékű csökkenést vált ki, ami miatt a tartalékok csökkenését megadó   nagysága azonos a 

belföldi hitelállomány növekedésével, de azzal ellentétes irányú: 

 

Teljesül továbbá, hogy az árfolyam rögzített, ennek szintje  ̅,  0, a külföldi és a belföldi kamatláb 
∗ kamatszinten egyenlő egymással, valamint a külföldi árszintet  ∗szinten rögzítettnek vesszük. 

Az előző egyenletekből adódik, hogy: 

̅ ∗ ∗ 

Mivel  a  feltételezések  szerint  ∗  és  ∗  rögzített,  ezért  a  belföldi  hitelállomány  növekedése  a 

devizatartalékok  csökkenését  eredményezi,  de  eközben  az  árfolyam  nem  változik  meg.  Mivel  a 
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devizatartalékok csökkenésének üteme megegyezik a belföldi hitelállomány növekedési ütemével, a 

tartalékok szintje egy bizonyos  idő után elér egy kritikusan alacsony szintet. A tartalékok szintjének 

csökkenéséből még  nem  feltétlenül  következik  a  deviza  elleni  spekuláció. Azonban  ha  a  jegybank 

kommunikálja is, hogy a tartalékok kritikus szintre csökkenése esetén feladja az árfolyamrögzítést és 

lebegő  árfolyamra  tér  át,  akkor  viszont  már  képes  a  tartalékok  szintjének  esése  kiváltani  a 

spekulációt. A racionális spekulánsok már az előtt elindítják a spekulációt, hogy a tartalékok szintje 

elérte volna ezt a kritikus határt. Elméleti kutatások kimutatták, hogy a  spekuláció akkor  indul be, 

amikor az árnyék‐árfolyamnak  is hívható devizaárfolyam eléri a rögzített devizaárfolyam nagyságát. 

Az árnyékárfolyam azt mutatja meg, hogy az adott gazdasági helyzetben milyen árfolyam alakulna ki, 

ha a gazdaságban lebegő árfolyam működne. A kialakuló spekuláció ilyen esetben teljesen eltünteti a 

központi bank devizatartalékait. 

A  modell  dinamikája  az  55.  ábra  szerint  alakul.  Az  ábra  bal  oldali  részén  látható,  hogy  a 

pénzmennyiség  az M1  szinten  kerül  rögzítésre.  A  belföldi  pénzmennyiség  D1  szintről  indul  és  a 

rögzített,   ütemben  növekszik.  Ahogy  a  belföldi  pénzmennyiség  emelkedik,  az M1  csak  úgy 

maradhat  változatlan,  ha  az  R  nagysága  csökkenni  kezd.  A  jobb  oldali  ábrában  látható,  hogy 

kezdetben  az  árnyékárfolyam  S1.  Ez  lenne  az  árfolyam,  ha  lebegő  árfolyamrezsim  működne  Ha 

lebegne  az  árfolyam,  akkor  a  pénzmennyiség  bővülése  miatt  az  árfolyam  folyamatosan 

leértékelődne, ennek üteme a pénzmennyiség‐növekedés ütemével egyezne meg:   lenne. Amíg 

az  árnyékárfolyam  alatta  van  a  rögzített  árfolyamnak,  addig  a  rendszer  fenntartása  nem  jelent 

problémát.  Azonban  amint  az  árnyékárfolyam  a  rögzített  árfolyamszint  fölé  ér  a  T  időpontban,  a 

spekulánsok hajlandóak lesznek korlátlan mértékben eladni a belföldi devizát és azon külföldi devizát 

vásárolni.  Ekkor  a  hazai  devizatartalékok  zuhanni  kezdenek,  a monetáris  hatóság  pedig  feladja  az 

árfolyamrögzítést.  A  spekulációs  támadás  időpontjában  a  belföldi  kamatláb  emelkedik,  hogy 

kompenzálja  a  befektetőket  amiatt,  hogy  a  lebegő  rendszerre  való  áttérés  után  a  deviza   ütemű 

leértékelődési pályára áll. Ez  szükséges ahhoz, hogy a  lebegő  rezsimben  is  teljesüljön a  fedezetlen 

kamatparitás feltétele. Az árfolyamban tehát nincs ugrás. Ha lenne, az hirtelen nagy tőkeveszteséget 

eredményezne  a  spekulánsoknak, mivel  azonban  a  rögzített  árfolyam  feladásának  szükségessége 

előre látható, ezért az árfolyamban bekövetkező törés kizárható. 

A  spekulációs  támadás  időpontjában  a  tartalékok  dR  összeggel  csökkenek,  a  pénzmennyiség 

ugyanezzel  a  nagysággal  esik  vissza.  A  kamatláb  új  értéke   lesz.  Behelyettesítve  ezt  a 

pénzkeresleti  függvénybe:  . Mivel  a pénzpiac  folyamatosan  egyensúlyban  van,  ezért  a 

pénzkínálat csökkenése megegyezik a pénzkereslet csökkenésével: 

 

Mivel a spekulációs támadás előtt a tartalékok   ütemben csökkentek, a tartalékok induló szintje (R1) 

a T  időpillanatra az   szintre esett vissza. Ennek a nagyságnak meg kell egyezni a spekulációs 

támadás  miatt  bekövetkező  tartalék‐csökkenés  nagyságával  (melynek  eredményeként  a 

devizatartalékok szintje a támadás következtében nullára esik vissza): 

 

Az előző két egyenleg együttes felhasználásával: 
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kormányzatok okosabbak:  folyamatosan értékelik a  rögzített  rendszer  fenntartásának költségeit és 

hasznait. Továbbá az ilyen modellekben sokkal gyengébb a kapcsolat a gazdaság fundamentumai és a 

spekulációs támadás időpontja között, mint az első generációs modellekben. 

A modellek második generációjában a kormányzatoknak van egy veszteségfüggvénye, ennek értékét 

akarják minimalizálni. A modellben a  leértékelés optimális  választ  jelent a  spekulációs nyomás alá 

került  devizák  kormányai  számára.  A  modellekben  többszörös  egyensúly  is  kialakulhat:  ha  a 

magánszereplők  leértékelési  várakozásai  alacsonyak,  akkor  a  fix  rezsim  fenntartásának  költségei  is 

alacsonyak, a kormányzat pedig nem  fog  leértékelni. Ha a magánszereplők  leértékelési várakozásai 

magasak,  a  kormányzatnak  nagyobb  az  ösztönzés  a  leértékelésre.  Az  ilyen  modellekben  a 

magánszektor várakozásai önbeteljesítőkké válhatnak. 

A második generációs modellek egyik  fontos  jellemzője a kormányzati preferenciák megjelenése. A 

második  generációs modellekben  a  fix  árfolyamrendszer  fenntartásának  költségei és hasznai  végig 

jelen vannak. A hatóságok valamilyen súlyt kapcsolnak a különböző reálváltozókhoz és ezek alapján 

döntenek a lehetőségek között. Egy lehetséges függvényalak például: 

∗ →  

ahol a  jelölések a korábban már  látottak szerint alakulnak. A modellben azon túl, hogy a kibocsátás 

stabilitása  és  az  árfolyam  stabilitása  valamilyen  súlyt  kap,  a  két  változó  (kibocsátás  és  árfolyam) 

közötti kapcsolat is modellezésre kerül. A modellekben számos reálváltozó megjelenhet, mint például 

a kibocsátás, a munkanélküliség, az adósság reálszintje, stb.  

A modellek fontos jellemzője, hogy minél nagyobbak a leértékelési várakozások, annál nagyobb lesz a 

rezsim  fenntartásának költsége,  illetve a  szükséges  leértékelés mértéke. Ezekben a modellekben a 

szereplők várakozásai a fundamentumok változásai nélkül is módosulhatnak. 

13.3. Önellenőrző	kérdések	
1. Mi a különbség a költségvetési hiány és az államadósság között? Hogy kapcsolódik egymáshoz a 

két mutató? 

2. Miért van szükségük a fejlődő országoknak külső finanszírozásra? 

3. Miért hajlandók a fejlett országok finanszírozni a fejlődő országokat? 

4. Mi a különbség a kötvényfinanszírozás és a részvényfinanszírozás között? 

5. Mit jelent a közvetlen külföldi beruházás? Keressen adatokat (idősorokat) a rendszerváltás óta 

Magyarországra érkezett külföldi tőkével kapcsolatosan! 

6. Mikor lehet érdeke egy országnak, hogy ne fizesse vissza fennálló külföldi adósságállományát? 

7. Gyűjtsön az árfolyamválságokkal kapcsolatos szakcikkeket! Nézze meg, hogy milyen mértékben 

értékelődött le az érintett országok devizája a különböző válságokban! 

8. Véleménye  szerint volt‐e árfolyamválság Magyarországon 2008‐ban és az azt követő években? 

Indokolja véleményét! 

9. Magyarázza  el  az  első  generációs  árfolyamválság‐modellnél  látott  ábrán  szereplő 

összefüggéseket! Milyen feltevésekkel él a modell? 

10. Miben finomítottak a későbbi modellek az első generációs válságmodelleken? 

11. Értelmezze  a  második  generációs  modellek  kapcsán  az  anyagban  mintaként  szolgáló 

veszteségfüggvényt! 
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12. Írjon fel egy lehetséges másik veszteségfüggvényt! Magyarázza is meg, hogy az Ön által választott 

alak miben más, mint az anyagban szereplő formula! 
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14. Trendek	a	vezető	devizák	árfolyamaiban	Bretton‐Woods	
felbomlása	óta	

Az anyag utolsó fejezetéhez érkezve az Olvasó nem elméleti összefüggésekkel fog találkozni. Amire ez 

a  fejezet  nagyon  tömören  vállalkozik,  az  utóbbi  évtizedek  fő  árfolyam‐tendenciáinak  bemutatása. 

Ezek mögött nem áll elemzés, az anyag ezen a ponton mindössze arra vállalkozik, hogy megmutassa a 

vezető  devizapárok  és  a  Magyarország  szempontjából  fontos  devizapárok  tekintetében 

megfigyelhető tendenciákat. 

56. ábra: A japán jen, az angol font és a német márka árfolyamának alakulása az amerikai dollárral szemben 1948 és 1971 
között (1948=100%) 

 
forrás: IFS, 158..AF.ZF... adatsor, 134..AF.ZF... adatsor, valamint 112..AF.ZF... adatsor 

Az ábrán jól látszik a Bretton Woods‐i rendszer lényege: az árfolyamok egymáshoz képest rögzítettek 

voltak, kis változásokat figyelhetünk csak meg. Eseti kiigazítások voltak ugyan (pl. 1960‐61 között az 

USD‐DEM  viszonylatban),  illetve  1967‐68  között  az USD‐GBP  viszonylatban,  de  az  időszak  egészét 

nézve stabil árfolyamokat látunk. 

Az  1970‐es  években  viszont  a  rendszer  felbomlása  után  jelentős  árfolyammozgásokat 

tapasztalhatunk, az 1980‐as évek végére például az USD‐GBP árfolyam 80%‐kal mozdult el. Az 1980‐

as években szintén jelentős árfolyammozgásokat láthatunk, például az USD‐JPY árfolyamban is. Ezek 

az árfolyammozgások pedig jelentősen befolyásolták az országok nemzetközi versenyképességét akár 

közvetlenül, akár a reálárfolyamokon keresztül. 
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57. ábra: A fő devizák árfolyama az USD‐vel szemben 1971 és 1990 között 

 

Továbbhaladva az 1990‐es évek utáni  időszakra, az alábbi ábra az USD/EUR árfolyamot mutatja. Az 

ábrán (ahogy a következő ábrákon is) 1990 és 2011 májusa közötti adatok szerepelnek. Az adatok az 

Eurostat adatbázisából valók, az euróval szembeni bilaterális havi átlagos árfolyamok, illetve ezekből 

számított keresztárfolyamok. 

58. ábra: AZ USD/EUR árfolyam alakulása 1990 és 2011 között 

 

Látható, hogy a  lebegő árfolyamrendszerben működő euró és dollár egymással szembeni árfolyama 

nagy  ingadozásokat mutatott  az  elmúlt  két  évtizedben.  A  legerősebb  2000  és  2002  között  volt  a 

dollár  az  euróval  szemben,  ekkor  1  euró  0,8532  dollárt  ért.  A  leggyengébb  a  dollár  az  euróval 

szemben  (vagy  fordítva: az euró a  legerősebb a dollárral szemben) 2008  júliusában volt, ekkor egy 
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euró 1,5770 dollárt ért. A két érték között majdnem kétszeres a különbség, ami elképesztően nagy 

változásokat  jelent az eurózóna és az USA versenyképességére vonatkozóan  (a két ország  inflációs 

rátái  között  közel  sem  volt  akkora  különbség,  ami  az  árfolyam  ilyen mértékű  változását  indokolta 

volna). 

A  japán  jen mind az euróval, mind a dollárral  szemben  jelentősen  ingadozott, ahogy azt az alábbi 

ábra is jól mutatja: 

59. ábra: A JPY/EUR és JPY/USD árfolyam alakulása 1990 és 2011 között 

 

Az ábra szerint mind az eurózóna, mint az USA versenyképessége nagyon változékony volt a  japán 

gazdasággal szemben. Bár a két árfolyam (JPY/EUR és JPY/USD) mintázata eltérő, azonban az irányzat 

szinte megegyezik,  tehát  elmondható,  hogy  nagyjából  hasonlóan  változott  a  jen  az  euróval  és  az 

amerikai dollárral szemben. 

A vezető devizák között – főleg a 2000‐es években – vált nagyon fontossá a kínai jüan (CNY) amerikai 

dollárral szembeni árfolyama. 

Ennek alakulása látható a következő ábrán: 
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60. ábra: A CNY/USD árfolyam alakulása 2000 és 2011 között 

 

Ahogy  az  ábrán  látható,  a  kínai  árfolyampolitika  2006‐ig  rögzített  szinten  tartotta  a  kínai  jüant  a 

dollárral szemben. A kínai deviza árfolyamának egyensúlyi értékéről rengeteg tanulmány született és 

ma is élénk vita folyik e témakörben, amelyeket feltétlenül az érdeklődő olvasó figyelmébe ajánlunk. 

Ahogy az ábra mutatja, 2006‐tól egy  felértékelődési  tendencia  figyelhető meg, majd 2008 és 2010 

között  ismét  (egy  a  korábbinál  jóval  erősebb  szinten)  látszik  stabilizálódni  a  kínai  deviza  az 

amerikaival  szemben. 2010 végétől  ismét erősödő  tendenciának  lehetünk  tanúi. A  folyamat  fontos 

lecsapódása  található meg  a  kínai  és  az  amerikai  folyó  fizetési mérlegben  (az Amerikába  irányuló 

kínai exporton keresztül),  illetve a  tőkemérlegben  is  (ugyanis az amerikai adósság nagyon  jelentős 

részét a világ legnagyobb devizatartalékaival rendelkező Kína megtakarításai finanszírozzák). 

A svájci deviza árfolyamának alakulása a svájci gazdaság relatív teljesítményén kívül a frank speciális 

helyzete  által  is  befolyásolt  tényező.  Különösen  a  turbulens  időszakokban  figyelhető meg,  hogy  a 

befektetők menekülési  útvonalat  látnak  az  alpesi  országban  történő  befektetésekben.  A  61.  ábra 

alapján elmondható, hogy az elmúlt 20 évben mindvégig egy erős felértékelődési tendenciát mutat a 

svájci  frank az euróval  szemben. Az anyag  leadásának  időpontjában megjelenő  cikkek már a euró‐

frank paritás lehetőségét is meglebegtetik (vagyis elképzelhetőnek tartják, hogy kialakul az 1 CHF = 1 

EUR árfolyam). 
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61. ábra: A CHF/EUR árfolyam alakulása 1990 és 2011 között 

 

A svájci  frank árfolyama a magyar gazdaság szempontjából nem  feltétlenül a vállalati szektor miatt 

fontos.  A  hazánkban  a  lakossági  adósságállományban  a  deviza‐alapú  adósság magas  súlya miatt 

számít jelentős fokmérőnek ez a mérőszám. 

62. ábra: A HUF/CHF árfolyam alakulása 1990 és 2011 között 

 

Ahogy  az  ábrán  látszik 2001‐ig  (az 1995‐től  alkalmazott  csúszó  sávos  rendszer megszüntetéséig)  a 

forint  folyamatosan  veszített  értékéből  a  svájci  frankkal  szemen. 2001‐től 2006‐ig  egy  stabil,  vagy 

kissé erősödő trend alakult ki, ami a 2006‐os (az euróval szemben szintén megfigyelhető) gyengülés 
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után  2008‐ig,  a  pénzügyi  és  gazdasági  válság  kirobbanásáig  folytatódott.  Azóta  a  150‐es  szintről 

jelentősen gyengült az árfolyam, az anyag leadása előtti időszakban tartósan 200 forint felett alakult 

a svájci fizetőeszköz árfolyama. 

A  gazdaság  nemzetközi  versenyképessége  szempontjából  fontos  a  HUF/EUR  és  a  HUF/USD 

árfolyamok  alakulása.  A  két  adatsor  között  a  kapcsolatot  értelemszerűen  az  euró  és  a  dollár 

keresztárfolyama teremti meg. Ezeket mutatja együtt a következő, 63. ábra. 

63. ábra: A HUF/EUR és HUF/USD árfolyam, valamint az USD/EUR árfolyam alakulása 

 

Ahogy  az  látható,  a  forint  az  euróval  és  a  dollárral  szemben  1990  és  2000  között  folyamatos 

gyengülést mutatott.  Ebben  az  időszakban  az  euró  a  korábban már  látottak  szerint  folyamatosan 

gyengült a dollárral szemben, ezért a forint dollárral szembeni gyengülése gyorsabb, mint az euróval 

szembeni  értékvesztés.  Ahogy  aztán  az  euró  erősödni  kezdett  a  dollárral  szemben,  a  forint  is 

erősödött a dollárhoz viszonyítva. Jól látható, hogy míg 2001 és 2008 között a forint a közös európai 

fizetőeszközzel  szemben 250 körüli átlagos árfolyamot produkált, addig a dollárral  szemben a 300 

feletti árfolyamról 150‐re erősödött vissza. (Ez az időszak tehát nagy veszteséget jelentett az amerikai 

piacra  termelő  vállalatoknak,  miközben  nem  okozott  különösebben  nagy  problémákat  az  euró‐

elszámolású  ügyleteket  lebonyolító  cégek  számára).  2008‐ban  mind  az  euróval,  mint  a  dollárral 

szemben  jelentősen  gyengült  a  forint,  2011  elején  még  mindig  jelentősen  gyengébb  a  magyar 

fizetőeszköz mindkét devizával szemben, mint a válság kitörése előtti időszakban. 
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Fontosabb	jelölések:	
Az alábbi táblázat az anyagban található fontosabb jelöléseket tartalmazza.  

Jelölés  Kategória 

  abszorpciós határhajlandóság 

̂  fogyasztási határhajlandóság 

  import határhajlandóság 

̂  megtakarítási határhajlandóság 

a  beruházások kamatérzékenysége 

A  abszorpció 

AD  makrokereslet 

AS  makrokínálat 

BP  fizetési mérleg 

C0  autonóm fogyasztás 

CA  folyó fizetési mérleg 

D  kötvényállomány 

EB  külső egyensúly 

G  kormányzati áruvásárlások 

I  beruházások 

i  reálkamatláb 

i*  külföldi reálkamatláb 

IB  belső egyensúly 

IM  import 

IM0  autonóm import 

IS  árupiaci egyensúlyi egyenes 

K  tőkemérleg 

k  pénzkereslet rugalmassági paramétere (jövedelemre vonatkozóan) 

L  veszteségfüggvény 

LM  pénzpiaci egyensúlyi egyenes 

M  pénzmennyiség 

Md  pénzkereslet 

Md  pénzkereslet 

Ms  pénzkínálat 

Ms  pénzkínálat 

O  célfüggvény 

P  hazai árszínvonal 

P*  külföldi árszínvonal 

PI  aggregált árindex belföldön 

PI*  aggregált árindex belföldön 

PNT  külkereskedelembe nem kerülő termékek árszintje 

PT  külkereskedelembe kerülő termékek árszintje 

QNT  termelékenység (egy munkásra jutó kibocsátás) a külkereskedelembe nem kerülő 
termékeket gyártó szektorban 

QT  a külkereskedelembe nem kerülő termékeket gyártó szektorban 

r  hazai nominális kamatláb 

R  devizatartalékok 

r*  külföldi nominális kamatláb 

S  spot devizaárfolyam 

TB  külkereskedelmi mérleg (trade balance) 

WNT  bér a külkereskedelembe nem kerülő termékeket gyártó szektorban 
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WT  bér a külkereskedelembe kerülő termékeket gyártó szektorban 

X  export 

Y  makrojövedelem 

Yd  aggregált kereslet 

Ys  aggregált kínálat 

Θ  (árfolyam‐igazodási) sebesség‐paraméter 

  várt árfolyam 

  várt belföldi inflációs ráta 

∗  várt külföldi inflációs ráta 

  külkereskedelembe nem kerülő termékek súlya a belföldi fogyasztásban 

  külkereskedelembe nem kerülő termékek súlya a külföldi fogyasztásban 

  import‐rugalmasság 

  export‐rugalmasság 
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Rövidítések	jegyzéke:		
Az  alábbi  táblázat  az  anyagban  előforduló  rövidítéseket  tartalmazza.  A  rövidítés  mellett 

megjelenítettük a rövidített kifejezés (jellemzően angol) eredetijét, illetve annak magyar fordítását is. 

A fordításoknál igyekeztünk az általánosan elfogadott kifejezéseket használni. 

Rövidítés  Angol megnevezés  magyar megnevezés 

BP  balance of payment  (nemzetközi) fizetési mérleg 

CA  current account  folyó fizetési mérleg 

EB  external balance  külső egyensúly 

ECB  European Central Bank  Európai Központi Bank 

ECU  European Currency Unit  Európai Valutaegység 

EMS  European Monetary System  Európai Monetáris Rendszer 

EMU  (European) Economic and Monetary Union  (Európai) Gazdasági és Monetáris Unió 

ERM  (European) Exchange Rate Mechanism  (Európai) Árfolyammechanizmus 

FXO  foreign exchange operation  devizapiaci művelet 

HPH  efficient market hypothesis  hatékony piacok elmélete 

IB  internal balance  belső egyensúly 

OMO  open market operation  nyíltipiaci művelet 

PPP  purchasing power parity  vásárlóerő‐paritás 

RVH  rational market hypothesis  racionális várakozások hipotézise 

SFXO  sterilized foreign exchange operation  sterilizált devizapiaci művelet 
(sterilizált intervenció) 

TB  trade balance  külkereskedelmi mérleg 

UIP  uncovered interest rate parity  fedezetlen kamatparitás 

LIBOR  London Interbank Offered Rate  londoni bankközi kamatláb 

FDI  foreign direct investment  közvetlen külföldi beruházás 
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Szótár	
Az  anyagot  felhasználó,  angol  szakmai  ismereteit bővíteni  kívánó olvasókat  célozza meg  az  alábbi 

szószedet. Ebben az egyes fejezetekben található szakkifejezéseket olvashatja angolul és magyarul. A 

lista természetesen nem teljes, ennek ellenére igyekeztünk úgy összeállítani azt, hogy a legfontosabb 

kifejezések mind belekerüljenek. Reméljük, hogy lesznek, akik számára hasznos ez az összeállítás! 

Angol kifejezés  Magyar kifejezés 

aggregate demand  aggregált kereslet 

aggregate supply  aggregált kínálat 

anticipated  előre várt 

appreciation  felértékelődés 

asset  eszköz 

axis  tengely 

balance of payment  (Nemzetközi) fizetési mérleg 

bond  kötvény 

capital account  tőkemérleg 

consumption  fogyasztás 

covered interest rate parity  fedezett kamatparitás 

current account  folyó fizetési mérleg 

curve  görbe, függvény 

debt  adósság 

debt crisis  adósságválság 

debt finance  adósság‐alapú finanszírozás 

depreciation  leértékelődés 

devaluation  leértékelés / leértékelődés 

disturbance  zavar (a gazdaság működésében) 

equation  egyenlet 

equilibrium  egyensúly 

equity finance  tulajdon‐alapú finanszírozás 

eurobond  eurókötvény 

eurocurrency  euródeviza 

excess demand  túlkereslet 

excess supply  túlkínálat 

exchange rate 
  nominal exchange rate 
  real exchange rate 
  effective exchange rate 
  nominal effective exchange rate 
  real effective exchange rate 
  spot exchange rate 
  forward exchange rate 

devizaárfolyam 
  nominális árfolyam 
  reálárfolyam 
  effektív árfolyam 
  nominális effektív árfolyam 
  reál effektív árfolyam 
  azonnali árfolyam 
  határidős devizaárfolyam 

exchange rate regime 
  fixed exchange rate regime 
  floating exchange rate regime 

árfolyamrendszer 
  rögzített árfolyamrendszer 
  lebegő árfolyamrendszer 

expectation  várakozás 

expected 
  expected inflation 
  expected exchange rate 

várt 
  várt infláció 
  várt devizaárfolyam 

external balance  külső egyensúly 

flatter  laposabb (függvény) 
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flexible price  rugalmas ár 

foreign reserves  devizatartalék 

forward  határidős… 

government expenditure  kormányzati kiadások 

graph  grafikon, ábra 

inflation rate  inflációs ráta 

interdependent  egymástól kölcsönösen függő 

interest rate 
  nominal interest rate 
  real interest rate 

kamatláb 
  nominális kamatláb 
  reál kamatláb 

internal balance  belső egyensúly 

investment  beruházás 

liability  forrás 

loan  hitel 

low of one price  egy ár törvénye 

monetary authority  monetáris hatóság 

money demand  pénzkereslet 

money supply  pénzkínálat 

nontradable  külkereskedelembe nem kerülő (termékek) 

objective 
  objective function 

cél 
  célfüggvény 

open market operation  nyíltpiaci művelet 

overshooting  túllövés 

price 
  price level 
  price stability 

ár 
  árszint, árszívonal 
  árstabilitás 

principal  felvett hitel esetén a tőketartozás 

purchasing power parity  vásárlóerő‐paritás 

quadrant  negyed (koordináta‐rendszer negyede) 

risk 
  risk premium 
  risk aversion 
  default risk 

kockázat 
  kockázati prémium 
  kockázatkerülés 
  nemteljesítési kockázat (pl. hitelnél) 

shock 
  price shock 
  transitory shock 

sokk 
  ársokk 
  átmeneti sokk 

slope  meredekség (függvényé) 

spot  azonnali 

steeper  meredekebb (függvény) 

sticky price  ragadós ár 

table  tábla, táblázat 

tradable   külkereskedelembe kerülő (termékek) 

weight  súly 
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