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Felépítés 

• A nemzetgazdaság nemzetközi versenyképessége: 

mi mindent jelenthet 

• Technikai és elméleti kérdések: árfolyam- és 

(ár-versenyképességi) -indexek; árfolyam-elméletek 

Nom. + reálárfolyam-indexek; mi köze az árfolyamnak 

a versenyképességhez (Rogoff) 

PPP-elméletek és BS-hatás (PWT alapján is) 

Az egyensúlyi reálárfolyam megközelítései 

Fontos technikai ismeretek: ULC-alapú RER-indexek 



Kiindulópont és főbb kérdések 

• „A magyar gazdaság nemzetközi versenyképessége” 

– a  gazdaságpolitika egyik központi kérdése; de kevéssé 

tisztázott: 

mit jelent (értelmezhető-e, s ha igen, miben áll), illetve 

hogyan mérhető egy ország nemzetközi versenyképessége; 

továbbá tisztázandó: 

hogyan alakult Magyarország és néhány más  

EU-csatlakozásra váró ország – különböző értelmezések 

szerinti – nemzetközi versenyképessége az elmúlt időben; 

melyek lehetnek (legyenek), és melyek nem lehetnek 

(ne legyenek) a verseny-képesség javításának 

gazdaságpolitikai eszközei az elkövetkező időszakban 

Leíró 

Normatív 



Mit jelent egy ország nemzetközi 

versenyképessége? 

(Ezekre visszatérünk)  
1. Semmit – a gondolat „veszélyes téveszme” („dangerous obsession”: 

P. Krugman, 1994) 

2. „Jó dolgokat” (a GDP/fő magas szintjét, ill. gyors növekedését – lásd 

pl. GCR stb.) 

3. A (külső) piaci részesedés növekedését 

4. A piaci részesedés növekedésének egyes potenciális/parciális 

tényezőit: 

Az ár-, ill. költség-versenyképesség (= a reálárfolyam) változását 

5. A 3. és 4. megközelítés (lehetséges) konfliktusán alapuló értelmezés:  

A nem–ár (ill. nem-költség-) versenyképesség (=„minőségi 

versenyképesség”) változását 



Mit nem jelent a versenyképesség 

(javulása, ill. romlása)?  

(Erre is visszatérünk)  

A közkeletű vélekedésekkel ellentétben: 

a) A kereskedelmi, illetve folyó fizetési mérleg 

javulását/romlását (NX=GDP-BF; CA=I-S)  

b) A működőtőke-beáramlás fokozódását/ mérséklődését 

Bár a)-t  és b)-t okozhatja a versenyképesség 

alakulása is, mindkettőt sok más is okozhatja,  

ezért sem a), sem b  versenyképesség 

változásával 



Technikai és elméleti kérdések:  

árfolyam- és (ár-versenyképességi) indexek; 

árfolyam-elméletek 

• Miért árfolyam-ügyekkel kezdünk? 

• Árfolyam-technikai kérdések [mit jelez a nominális, ill. 

reálárfolyam-index, (mit jelenthet reál -le/fel- 

értékelődés), mit az „alul”, ill. „túlértékeltség”)]  

• Ehhez foglalkozni kell: PPP- elméletekkel 

• Ha PPP- elméletekkel foglakozunk  foglakozni kell B-S 

hipotézissel 

• Ha B-S- el foglalkozunk, (röviden) szólni kell más 

(szélesebb spektrumú) árfolyam-elméletekről 

(megközelítésekről) is   



Miért az árfolyam-ügyekkel kezdünk? 

• Tartalmi ok: 

– Fundamentális (makroökonómiai) értelemben: 

• Nk-i versenyképesség = ár-, ill. költség-verseny képesség  

• csak az árfolyammal együtt értelmezhetők 

– Az árfolyam „alul-”, ill. „túl-” értékeltsége [„misalignment”]  

„túlzott”, ill. „túl alacsony” ár/költség-versenyképesség 

(napi sajtó: pl. Kína vs. pl. Olasz o.) 

• Technikai ok: 

– Ár (költség) versenyképességi mutatók  reálárfolyam- (REER-) 

indexek  

– Tisztázni kell: NER, NEER, RER, REER értelmezésének alternatív 

konvenciói mögötti logikát 

(Pl. ne csodálkozzunk, ha MNB-statisztikákban minden fordítva  

van, mint IMF-statisztikákban – mindkettő jó, csak másképen)     



Bemelegítésként visszatérünk egy populáris mutatóra: 

BigMac-index 

• A valuta alul, ill. túlértékeltségének karikatúrája, de:  

• Segít megérteni  

– a PPP (VEP) szerepét alul/túlértékeltség értelmezése 

szempontjából,  

– a PPP és a reálárfolyam kapcsolatát,  

– az alul/túlértékeltség, ill. reálárfolyam (-változás)  

alternatív kifejezési módjai mögötti logikát 





Hogyan jön ki a 11%-os „undervaluation”?   

Aggregált 

Egyes termékekre 

Értelmezhetetlen 



A hamburger-gazdaságtan által felvetett  

néhány kérdés:  

• Van-e gyakorlati relevanciája a mutatónak a valuta alul 

(túl-) értékeltsége szempontjából?  3 kérdés: 

– „Jó”  PPP-e a BigMac index? (NEM!) 

– Az alul/túlértékeltséget mutatja-e a PPP és az árfolyam (E) 

eltérése?  (Érvényes-e a PPP-elmélet? – később)  

– Mit jelent az alul/túlértékeltség? (Az egyensúlyi árfolyamtól való 

eltérést  mi az egyensúlyi árfolyam?) 

• A PPP és E viszonyának kifejezési módja 

(PPP/E vs. E/PPP)  



Mit jelenthet a HUF alulértékeltsége? 

 3,06 $-ért az USÁ-ban kapunk egy  
  

-t.  

  
  

  
Vizuálisabban:   

1 USA-beli áráért ennyi Hu-beli Big Mac kapható   

                                 +     ––– >   HUF   

                                                                                        „alulértékeltsége”   

Ugyanezt Magyarországon 2,60 $-ért kapjuk meg. –> Ha az USÁ-ból (kb. 1000$-ért átutazunk HU-  

ba, akkor kb. 45 centet (15%-ot) megtakarítunk. Az Economist következtetése: a HUF 15%-kal 

 alulértékelt a $-ral szemben.  



Másfelől… 

A PPP-hez viszonyított „alulértékeltség” kétféle módon fejezhető ki: 
a) Mennyivel nagyobb árukosár (BigMac) kapható a belföldi pénz egységért itthon,  

mint külföldön (ha a belföldi pénzt árfolyamon árváltjuk) 3,06/2,6 17,6% 

b) Mennyivel alacsonyabb az árszint, mint referencia-országban (15%) [Economist] 

„Túlértékeltség”: a) mennyivel kisebb árukosár; b) mennyivel magasabb az árszint  

(1/2,6)/(1/3,06) 

HUF „alulértékeltsége” 

1       Magyarországon       

          
  
                ennyi  USA-beli Big Mac  

=   



Reálárfolyam-indexek: kétféle konvenció  

(sematikus áttekintés) 

Mutató 

Reálárfolyam Azonos valutában 

mért relatív. 

árszint 

Versenyképesség 

RER (A)    

    

    

RER (B)    

    

    

 

Konvencionális 

Pl. MNB 

(Árverseny- 

képességi 

Index) 

 

Alternatív pl. IMF 

(Azonos valutában mért relatív árszint 

változása) 

NER/(P/P*) 

Ha megállapodunk abban, hogy NER=E’= HUF/$ változása: 

(1/NER)x(P/P*) 

A (B) konvenció szerinti 

nom. árfolyamváltozás  



Fontosabb fogalmak: áttekintés 

• Nominális árfolyam (belföldi pénz/külföldi pénz) (E) 

– Nom. árfolyamindex (pl HUF/EUR) (NER) 

– Nom- effektív árfolyamindex (NEER) 

• Árszínvonal (GDP, fogyasztói, termelői stb.) [Pi..; Pi..*] 

• Vásárlóerő-paritás [árszint(belf.)/árszint(külf.) PPPi [Pi/Pi*] 

(Egy országgal szemben – pl. USA, $ – vs. EU, PPS1) 

• Relatív árszint (azonos valutában), RPLi= PPPi/E 

• Árfolyam-eltérési index, ERDIi= E/PPPi 

• Relatív árindex [árindex(belf.)/árindex(külf.) [PPPi indexe: Pi’/Pi*’] 

(Egy országgal szemben vs. effektív) 

• Reálárfolyam-index: a PPP indexe és a nom. árfolyamindex viszonya  

–  (A): a nom. árfolyamindex deflálva a relatív árindexszel [az ERDI indexe] 

–  (B): relatív árindex deflálva a nom. árfolyamindexszel [a RPL indexe] 

(Egy valutával szemben vs. effektív) 
 

1A PPS: voltaképpen „félig-effektív” PPP (miért csak félig?) 



Összefoglalva 
(Effektív: a változásokra értelmezhető) 

  

  
Szint  (t)   Változás  (t/t - 1 )   

(index)   

Meghatározások       
Nominális   á rfolyam  ( pl.  
HUF/EUR)   E   E' ( = E t /E t - 1 )   
Árszínvonal   ( p l. HU, ill.  
EU)   P, ill.  P*   

P ' ( = P t / P t - 1 ) , ill.    
P* '   (= P * t / P * t - 1 )     

M utatók        
PPP'=P'/P*'   Vásárlóerő - pa ritás ,   PPP   

(HUF/EUR)   
P/P*   

( relat ív árindex)   

ERDI   (árfolyam - eltérési  
index)   E/PPP   RER(A)=E '/PPP '   

Relatív árszint , RPL   
( azonos  valutában)   PPP/E   RER(B)=(1/E ' )PPP '   

  



Végül: idézet két szövegből  
(tényleg oda kell figyelni) 

Forrás: Sarno – Taylor: PPP and 

The Real Exchange Rate (2002), p.67.  

Forrás: IMF: Hungary… (2004) 

Ez az „S” valójában: 

ennek  

az inverze (1/S) 

RER(A) 

RER(B) 



Vásárlóerő-paritás (VEP vagy PPP) 

– elméletek  

• Mi a pláne a VEP-elméletben? (Samuelson: azt ígéri, ami a 

közgazdaságtanban ritka… 

• Kapcsolat reálárfolyam-indexek és VEP között (A VEP elméletek szerint  

E = PPP, ezért a RER =E/PPP =1 vagy (dE/E)/(dPPP/PPP)=1]  

• A VEP-elméletek fajtái (normatív vs. leíró; abszolút és relatív; ok-okazati, 

illetve egyensúlyi stb.; továbbá: rugalmas vagy rögzített árfolyam?) 

• Leíró vs előíró (mi határozza meg az egyensúlyi árfolyamot vs. mikor jó az 

árfolyam?)  

• Abszolút és relatív VEP (szint vs. dinamika; a relatív működhet akkor is, ha 

az abszolút nem működik)  

• Részletesebben: leíró – vagy rugalmas árfolyamrendszert feltételez  

(ekkor az árfolyam-változást magyarázza) vagy, ha rögzítettet, akkor 

számszerűsíti az egyensúlyi szinttől való eltérést.  



 

Leíró vásárlóerő-paritás (VEP) elméletek

1. Mit állít? 2. Mi a VEP? 3.Miért?

2.1 Típus 2.2. Termékkör 2.3. Árindex 3.1.Elméleti 3.2. Mecha-

alap nizmus

1.1. "Az árfolyam és 

a VEP között egyensúlyi 2.2.1. "Láthatatlan" 2.3.1. "Mér- 3.1.1."Az ár- 3.2.1. Pénzmennyiség-

kapcsolat van" hetetlen" folyam sem- árfolyam (vagy: fizetési 

leges" mérleg) (stock-változás)

2.1.1.Belföldi 2.2.2. "Legszélesebb" 2.3.2. GDP-

deflátor 3.1.2."Érték- ?

elmélet"

1.2. "A Vep meghatározza 2.2.3. "kk-be nem 2.3.3. Fogy. 

az árfolyamot" kerülő" árindex 3.1.3.Exp - im- 3.2.2.Relatív árszint -

potrthelyettesítés - fiz. mérleg - árfolyam

2.3.4. Bér jövedelmezősége (flow)

2.1.2. Kül-

kereskedelmi

2.2.4. "Potenciálisan 2.3.5. Nagy- 3.1.4. Nemzetközi 3.2.3. Összetett -

1.3. "Az árfolyam meg- külker-be kerülő" kereskedelmi árversenyképesség termék arbitrázs

határozza a VEP-et" (ár-, árfolyam-

rugalmasság)

2.2.5. Külkerbe került 2.3.6. Export

3.1.4. LOP: nem- 3.2.4. Áruarbitrázs

zetközi árarányok

belföldön



Túl a VEP-elméleteken:  

Balassa-Samuelson (B-S) hipotézis  

Állítások:  
1. A fejlettebb (termelékenyebb) országokkal összehasonlítva a 

fejletlen ország valutája a PPP-hez viszonyítva 

szükségképpen alulértékelt (pl. E Ft/$ >PPPFt/$  vagyis ERDI 

(HU) >1; vagy ugyanez másképpen: P(HU) < P(USA)xEFt/$, ahol 

P(HU)/P(USA) = PPPFt/$ 

2. A gyorsabban fejlődő (gyorsabb termelékenység-növekedést 

felmutató) ország valutája hosszabb távon szükségképpen reál-

felértékelődik a lassabban fejlődő ország valutájához 

viszonyítva [vagyis, ha HU termelékenysége gyorsabban nő 

mint az USÁ-é, akkor ERDIt/ERDIt-1 <1, azaz HU (azonos 

valutában kifejezett) árszintje emelkedik az USÁ-hoz 

viszonyítva.  



B-S hipotézis feltevései, következtetései  

• Két árukör: T (traded – kk.be) – NT [non traded – nem kk. 

(szolgáltatások)]; 

• Termelékenység mindenhol magasabb (ill. gyorsabban nő)  

T-szektorban, mint NT-ben (de nem egyformán);  

• Bérek országon belül kiegyenlítődnek;  

• T árak országok között kiegyenlítődnek (egységes ár elve).  

KÉRDÉS(1): e feltevések mellett milyen mechanizmus vezet a gyorsabban 

fejlődő ország valutájának reál-felértékelődéséhez?  

KÉRDÉS(2): a szolgáltatások a) tényleg NT javak? b) tényleg alacsonyabb 

(lassabban nő) a termelékenységük, mint a klasszikus T-javaké?  

 A B-S Hatás: egyensúlyi reálfelértékelődés (egyensúlyi eltérés a PPP-

től). 

Kérdés (3): itt mit jelent az „egyensúlyi”?  Miről szól a B-S hatás: a nom. 

árfolyamról (változásáról) vagy az árszínvonalról (változásáról)  

A reálárfolyam pályáját B-S hatáson kívül más tényezők is eltéríthetik 

a PPP-től 



PPP-től való hosszú távú eltérések  

• B-S-on kívül (a reálárfolyam miért nem 1, illetve reálárfolyam-index 

miért nem 100)  

• Bhagwati-(Kravis-Lipsey-) hatás: korlátozott tőkeáramlás –> tőke rel. 

ára különbözik fejlett és fejletlen országok között (fejletlenben 

kevés, ezért rel. drágább); + T szektor tőkeigényessége  mint NT; 

ezért szegényebb országokban T szektor relatív ára magasabb mint 

NT (a gazdag országokkal összehasonlítva) –> gazdagabb 

országokban az NT (szolg.) drágább, mint szegény országban. 

• A kereslet hosszú távú (a gazdasági fejlődést kísérő) eltolódása a 

szolgáltatások felé (NT iránti kereslet jövedelem-rugalmassága 1) 

•  A fejlettebb országokban a T szektor árai is magasabbak (szolg. 

tartalom, piaci erő; minőség – a legutóbbi: árindex-probléma) 



A reálárfolyamra ható lehetséges  

tényezők együtt 

[A CPI (fogy árindex) – PPI (term. árindex) aránya egyfajta (durva) indikátora a PT/PNT 

arány változásának]  

(Kérdés, hogy ezek mind egyensúlyi változások-e) 



A PPP elmélet vagy BS (Penn-)hatás: 

mit mutat a PWT? 

• Penn-tables: 2000. évi (keresztmetszeti) adatok 

alapján kérdés: PPP vagy BS? (Vagy: egyik 

sem? Esetleg: mindkettő)  

• 134 ország: USÁ-hoz viszonyított reál-gdp (y)  

[= (Y/fő)ppp /(Y/fő)US] és relatív GDP-árszint (p) 

[=PPP/E] 



Az USÁ-hoz viszonyított GDP-árszint (p) az USÁ-hoz 

viszonyított reál GDP/fő függvényében 

A) összes (134) ország 2000-ben 

USA=100

összes 

y = 0,8733x + 22,501

R
2
 = 0,6449
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B) szűrt: 122 ország 

USA=100 (Lux és nagyon kilógók nélkül)

y = 0,9956x + 18,102

R
2
 = 0,7516
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PPP-BS lezárásaként: Samuelson 

1994-ben (a híres cikkek 30. évfordulóján) 

“Much of what Ricardo, Harrod, Balassa, or Samuelson say boils 

down to repetition of the brute fact of the Penn effect [p és y 

közötti pozitív kapcsolat]. Some of what is said, however, 

consists of specifying sufficient scenarios to create a Penn 

effect… 

 

My own researches, published and unpublished, re-emphasize 

that sufficient conditions need not be necessary…  sufficient 

scenarios abound that can entail anti-Penn effects. The Penn 

effect is important, but it is not an inevitable truth of 

economic history.”  



Az egyensúlyi reálfelértékelődés 

• Az a reálfelértékelődés, amely nem veszélyezteti a 

versenyképességet. Ez történhet  

– a valuta nominális felértékelődésével (rugalmas árfolyam 

mellet) 

– a partnerekénél gyorsabb inflációval (rögzített 

árfolyam mellett) 

Itt térünk át az árfolyam-elméletekhez 

Majd vissza a versenyképesség kérdéseihez 



Az egyensúlyi árfolyam megközelítései 

• BEER 

• FEER 

• NATREX 

• IMF: Macroeconomic Balance 

• Irodalom:  

 Balázs Égert, László Halpern and Ronald MacDonald: 

Equilibrium Exchange Rates in Transition Economies: 

Taking Stock of the Issues.  

 http://www.oenb.at/en/img/wp106_tcm16-36593.pdf  

http://www.oenb.at/en/img/wp106_tcm16-36593.pdf


A reálárfolyam felbontása  

(log formában): 

 
q – reálárfolyam, e: nominális árfolyam,  

:  T (kk-be kerülő) árukör súlya az árindexben.  

Két fő komponens és egy al- komponens): 



Alternatív becslések a HUF alul(>0), 

ill. túlértékeltségre (Csajbók, 2003) 
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Néhány kiegészítő ismeret (ULC) 

• Nominális és reál-effetkív árfolyamindexek; 

• Az ULC jelentései és az ULC-alapú 

reálárfolyam-indexek  itt csak erről 

 

További részletek – doc fájlban: 

  9.Témához kiegészítés – reálárfolyamindexek.doc 

 

• EU DG-ECFIN NEER-REER adatbázisa 
 http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/index_en.htm 



ULC (-index) 
• Unit labor cost: termékegységre jutó bérköltség  

(W/Y)=(W/L)/(L/W)  [egy főre (vagy órára) jutó bér]/ 

termelékenység 

W: bérköltség; Y: termelés; L: létszám (vagy ledolgozott óra)  

• Az ULC-re vonatkozó nemzetközi statisztikák szóhasználata 

logikus, de nagyon megtévesztő: erősen oda kell figyelni: 

„Nominal ULC”: a nominális (folyó áron mért) bérköltség és a 

reál-termelés aránya 

→  Reál-termékegységre jutó bérköltség 

„Real ULC” (vagy másként: bérhányad): a nominális bérköltség 

és a folyó áron mért termelés aránya 

→ Nominális termékegységre jutó bérhányad 

• Kérdés: mi indokolhatja a különös szóhasználatot? 



Real vs. nominal ULC 

• A reál ULC: W/Y = W/(Qy*Py) =(W/Py)/Qy,  

– ahol W: bérköltség, Qy: termelési volumen; Py: ár 

– vagyis a real ULC: a termelői árral deflált 

bérköltségnek a termelési volumenhez mért 

aránya 

– a termelői árral deflált bérköltség neve: termelői 

reálbér 

• A nominális ULC: W/Qy= W/[(Qy*Py/)Py]= 

(W/Y)*Py = (W*Py)/(Qy*Py) 



Példa: bilaterális összehasonlítás 

• Ha minden ország adata azonos valutában 

(pl. eur-ban): az országok páronként 

összehasonlíthatók (ez is fontos info),  

• de nem kapunk képet az általános 

ár/költségversenyképességről 

• ehhez ULC-REER szükséges (lásd xls fájlt) 



A feldolgozóipari reál ULC dekompozíciója 

nemzetközi összehasonlításokhoz 
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A feldolgozóipari nomnális ULC 
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A feldolgozóipari AWS (adusted wage share) 

és a reál- ULC szintje (GVA/fog) 
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Reál ULC-index (2000=100) 

termelői reálbér/termelékenység 
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Reál ULC-index (2000=100) 

(Eur-bér/fog)/(Eur-termelés/fog) 
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BHÉ/fog eur-ban= 

termelékenység*deflátor (eur-ban) 
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Deflátor eur-ban = deflátor nv-ban* 
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* [Árfolyam-index (felértékelődés: )]  
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A nagy talány: 

feldolgozóipar deflátorok és exportárindexek (euróban) 

(2000=100) 
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