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VVagyonátrendeződés  
a Világgazdaságban 

az 1990-es évek végi ázsiai válság idején a 
feltörekvő gazdaságok kereskedelmi mérlegét 
még deficit jellemezte. a 2000-es években 
azonban jelentős vagyonátrendeződés ment 
végbe a világgazdaságban. a fejlett országok 
többsége nem tudta hazai megtakarítással 
finanszírozni beruházásait és fogyasztását. 
Külső forrásbevonásuk sok fejlett ország fize-
tési mérlegének romlásával, államaik eladó-
sodásával járt együtt. Emellett a beruházási 

ráták általános csökkenése és a beruházások 
hatékonyságának gyengülése miatt csökkent 
a globális GDP-növekedés üteme is. a köze-
pesen és egyes gyengén fejlett országok pedig 
megtakarítási többleteikkel a fejlett országok 
legjelentősebb finanszírozóivá váltak („perverz 
tőkeáramlás”). a 2008-tól kezdődő válság idő-
szakában, a még erőteljesebben visszaeső be-
ruházási tevékenység idején a fejlett országok 
belső finanszírozási hiánya csak kissé mérsék-
lődött. (Farkas, 2011)

E vagyonátrendeződés előzményeként és 
részben okaként a 2008-as válságot megelőző 
20 évben a világkereskedelem megnégyszerező-
dött, a fejlődő országok közötti kereskedelem 
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megtízszereződött. Kína és India megnyitotta 
gazdaságát, amelynek nyomán a világgazdaság 
munkaerő-állománya egy milliárd fővel növe-
kedett. a kínai, nagymértékű nyersanyag-fel-
használásra alapozott iparosítás és növekedés 
előnyösen érintette a nyersanyag-exportáló 
fejlődő országokat afrikában, a Közel-Kele-
ten, latin-amerikában, de hasznot húztak eb-
ből olyan fejlett országok is, mint ausztrália 
vagy Kanada. 

a feltörekvő – különösen délkelet-ázsiai – 
országok megtakarításait a gazdasági növeke-
déstől lényegesen elmaradó ütemben bővülő 
belső fogyasztás tette lehetővé. E megtaka-
rítások részben központi banki tartalékként 
halmozódtak. a tartalékállományok felszapo-
rodása már 1971-től, az arany–deviza-stan-
dardrendszer megszűnésétől megkezdődött, 
de igazi lökést ez a folyamat 2000-től kapott. 
Kína tartalékai különösen gyorsan nőttek, 
2006-ra már elérték GDP-je 40 százalékát. 
(Cree, 2008) Egy másik országcsoport, az olaj-
exportáló országok, a világpiaci nyersanyag-
árak, elsősorban a kőolaj- és földgázárak meg-
ugrása következtében tett szert nagy külföldi 
követelésekre.

a cikk további része igyekszik számba venni 
mindazokat a tényezőket, amelyek a jelenlegi 
világgazdasági rend mellett szükségszerűen ve-
zetnek a tartalékok felhalmozódásához – első-
sorban a feltörekvő országokban. Így egyrészt 
az olajra − mint domináns energiahordozóra 
− alapozott termelés miatt a nyersanyagex-
portőr országok hatalmas bevételei, másrészt 
a feldolgozóipari exportra alapozó országok, 
elsősorban Kína gazdasági rendszerének a bel-
ső fogyasztást korlátozó működése okozzák a 
nemzetközi pénzügyi rendszerben kicsapódó 
hatalmas tartalékokat. Be kívánja mutatni a 
cikk azt is, hogy 2008 után szükségszerűvé vált 
a tartalékok befektetésében a hangsúlyeltoló-
dás a hosszabb távú befektetések felé, mivel 
a hitelezésre alapozott fogyasztás kifulladása 
után a nemzetközi pénzpiacok a befektetések 

volumenét és hozamát tekintve is egyre kevés-
bé voltak képesek alternatívát kínálni ezen ál-
lami tartalékok elhelyezéséhez. 

a szUVerén alapoK előretörése

az optimális jegybanki tartalékszintet meg-
haladó, külföldi eszközökből elkülönített 
pénzalapot a szakirodalom általában szuverén 
alapnak nevezi. (arra vonatkozóan, hogy mi 
tekinthető optimális tartalékszintnek, több-
féle megközelítés is van, lásd erről bővebben 
például Dani – tőrös, 2011). a szuverén alap 
bővebb definícióját illetően nincs egységes ál-
láspont. Kiindulópontnak elfogadhatjuk Jen 
(2007) meghatározását, aki öt tényezőt tekint 
a szuverén alapok megkülönböztető jegyének: 
uszuverenitás, vagyis állami tulajdonban 

legyen; 
vnagy külföldi devizakitettséggel, azaz de-

vizakövetelésekkel rendelkezzen; 
wne legyen explicit jövőbeli kifizetési köte-

lezettsége (például nyugdíj); 
xhosszú befektetési horizont (és ebből 

adódóan); 
ynagy kockázattűrő képesség jellemezze. 
az állami pénzalapok közül a szuverén ala-

pok közeli „rokonai” az állami nyugdíjalapok 
és a jegybanki tartalékok. a nyugdíjalapoknál 
azonban a külföldi eszközök többsége az esz-
közállományban nem követelmény, viszont 
természetesen valamilyen explicit nyugdíj-ki-
fizetési kötelezettség kapcsolódik hozzájuk. 
a jegybanki tartalékokkal összehasonlítva pedig 
az a legnagyobb különbség, hogy míg a pénzbe-
li jegybanki tartalékok teljes mértékben külföl-
di devizákban vannak, addig a szuverén alapok-
nál ez nem szükségszerű. (Például Szingapúr, 
malajzia és Kanada egy-egy szuverén alapjában 
a külföldi deviza nem kizárólagos pénzeszköz, 
csak az eszközök többségét teszi ki.) Emellett 
a folyamatos likviditási igény és a kockázatos 
befektetések mellőzése miatt a jegybanki tar-
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talékokat általában rövid lejáratú, nagy és lik-
vid piacokon forgalmazott állampapírokban 
tartják, ami éppen ellentétes a szuverén alapok 
többségének hosszú távú szemléletével. 

meg kell azt is említeni, hogy bár a szu-
verén alapok eszközeinek forrása alapvetően 
a nyersanyagkincs eladásából származó vagy 
a feldolgozóipari exporttöbblet, de vannak 
olyan, külső egyensúlyi problémákkal küz-
dő országok is, amelyek szintén működtet-
nek szuverén alapokat. a szuverén alapok 
konkrétabb céljainak osztályozására törekvő 
elemzések közül (al-Hassan – Papaioannou – 
Skancke – Sung, 2013) a következő típusokat 
különbözteti meg: 

Stabilizációs alapok: céljuk, hogy a gazda-
ságot és az állami költségvetést rövid távon 
mentesítsék a nyersanyagárak volatilitásától 
és a külső sokkoktól (például Chile, Irán és 
Oroszország egyik alapja). Befektetési hori-
zontjuk rövid a jegybanki tartalékokhoz ha-
sonlóan. likvid, túlnyomórészt fix hozamú 
eszközökbe, elsősorban rövid lejáratú állampa-
pírokba fektetnek. (a jegybanki tartalékoktól 
lényegében csak elkülönült intézményi formá-
juk különbözteti meg őket, és részarányuk a 
szuverén alapok vagyonából kevesebb, mint 
10 százalék, ezért a további elemzésben nem 
foglalkozom külön velük.)

megtakarítási alapok: a vagyon generáci-
ók közötti átvitele a céljuk, a nem megújuló 
nyersanyagok exportjából származó bevétele-
ket diverzifikált pénzügyi eszközökbe fektetik. 
(például abu Dhabi, líbia, Oroszország). ma-
gas hozam reményében magas kockázatválla-
lási hajlandóság jellemzi őket, a portfólió nagy 
részét részvényekbe és alternatív eszközökbe 
fektetik. 

Fejlesztési alapok: céljuk társadalmi – gaz-
dasági (rendszerint infrastrukturális) célok 
finanszírozása (például Egyesült arab Emirá-
tusok, Irán). 

nyugdíj-tartalékalapok: jövőbeni nyugdíj-
kötelezettségek kifizetésére. Például ausztrália, 

Írország és Új-Zéland részvényekben tartják 
eszközeik nagy részét annak érdekében, hogy a 
lakosság elöregedése miatt várhatóan növekvő 
nyugdíjkiadások fedezésére felkészüljenek. (a 
nyugdíjfizetési kötelezettség itt még csak imp-
licit módon, várható kiadásként jelenik meg.)

tartalékbefektetési-alapok (társaságok): jegy-
banki tartalékként tartják számon a fölös kö-
vetelést, de a magasabb hozam reményében 
részvényekbe és alternatív eszközökbe fektetik. 
(például Kína, Dél-Korea, Szingapúr)

Implicit célként szerepelhet befektetési po-
litikájukban mindezeken túl az úgynevezett 
„holland kór” – a valutafelértékelődés – el-
kerülése. amikor a külföldi valuta beáramlik 
az országba, azért kerül rendszerint az adott 
gazdaság központi bankjának tartalékai közé, 
mert a külföldről származó többletdeviza-
jövedelmek belföldi gazdaságba engedése a 
pénzállomány megemelkedésével járna együtt, 
így az infláció felgyorsulhat és/vagy az átvál-
tás során a hazai valuta felértékelődése miatt 
az adott ország exportágazatainak romolhat a 
versenyképessége. E hatások elkerülése érde-
kében célszerű lehet szuverén vagyonalapokba 
vezetni a biztonságos tartalékszint feletti fölös 
követeléseket és külföldön befektetni azt.

a szuverén alapok súlya a nemzetközi tőke-
piacokon az utóbbi években megnőtt, ahogy 
újabb felzárkózó gazdaságok – főleg Kína és 
Oroszország – hivatalos devizatartalékai is ha-
talmasra duzzadtak az exportbővülés, illetve a 
magas nyersanyagárak révén. a szuverén ala-
pok tőkevagyona ma már meghaladja a spe-
kulatív fedezeti alapokét (hedge funds), és már 
2007-ben is akkora nagyságrendet képviselt, 
mint afrika, a Közel-Kelet és Európa együt-
tes vagy latin-amerika tőkepiaca. (Santiso, 
2008) 

E nagyságrend és növekedési dinamika 
azért is figyelemre méltó, mert míg az első 
szuverén alapok megjelenése csak az 1950-es 
évekre tehető, addig például a fedezeti alapok 
már a XlX. század végétől megkezdték műkö-
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désüket, de a bennük kezelt magántőkevagyon 
lényegesen lassabban növekedett, mint most a 
szuverén alapokban. a fedezeti alapok, mint 
magántőkealapok szabályozatlan nemzetkö-
zi tőkepiacokon működtek. tevékenységük, 
nemzetközi tőkeallokációjuk hozzájárult hosz-
szú fellendülési periódusok létrejöttéhez, a 
gyors termelékenység növekedéshez a világ-
gazdaságban, de szabályozatlanságuk számos 
válságnak is okozója volt. (Johnson, 2007)

Kifejezetten a szuverén alapok működésé-
nek elemzésére szakosodott Sovereign Wealth 
Fund Institute kutatóintézet 2014. júliusi 
kimutatása szerint az ilyen alapok összesí-
tett vagyona több mint 6600 milliárd dollár 
volt, az olaj- és földgázeladásokból származó 
alapok vagyona ennek körülbelül 60 száza-
lékát tette ki. növekvő részesedésük ellenére 
szerepük még nem meghatározó a világ tőke-
piacain. Összes vagyonuk a globális tőkepiaci 
kapitalizációnak megközelítőleg 8 százaléka 
volt 2012-ben, míg a nyugdíjalapok részesedé-
se körülbelül 47 százalék, a globális befektetési 
alapoké (mutual funds) 42 százalék, a fedezeti 
alapoké mintegy 3 százalék. 

az 1988‒2013-as időszak teljes körű, a szu-
verén alapokon túlmenően az államok és az 
állami vállalatok szerepét is figyelembe vevő 
világgazdasági privatizációs és államosítási 
folyamatokat szemügyre véve, két időszak kü-
löníthető el. 2000-ig a kormányok körülbelül  
1 trillió dollár értékű eszközt privatizáltak, ami 
megközelítőleg háromszorosa volt az ugyaneb-
ben az időszakban államosított értéknek. 2000 
után e két érték teljesen kiegyenlítődött 1,6 
trillió dolláros szinten. a magánvállalati eszkö-
zök megvásárlásának felfutásában maguknak 
az államoknak, valamint az állami vállalatok-
nak az eszközvásárlásai tették ki a többséget, 
de dinamikusan növekedett a szuverén alapok 
ilyen tevékenysége is. (megginson, 2013)

a globális pénzügyi válság idején az akvizí-
ciók folyamata a kormányzati kimentésekkel 
erősödött fel számos iparágban. (a legnagyobb 

állami tulajdonba vételek között tarthatjuk 
számon az uSa-ban a 700 milliárd dolláros 
„troubled asset Relief Program (taRP)” ke-
retében a General motors Corporation 60 szá-
zalékának, az american International Group 
79,9 százalékos, a Citigroup 36 százalékos és 
a Fannie mae és Freddie mac 79,9 százalékos 
felvásárlását. nagy-Britanniában 2008-ban 
az 500 milliárd fontos banki mentőcsomag 
részeként a kormányzat 60 és 40 százalékos 
részesedést szerzett két nagy pénzügyi szol-
gáltatóban, a Royal Bank of Scotland-ban és 
a HBOS-lloyds tSB-ben. németországban 
az állami részesedés mértéke közel 46 száza-
lékot ért el a Bayern lB-ben, 25 százalékot a 
Commerzbankban és a Deutsche telekom-
ban.) 

a 2008‒2009-es időszak felvásárlásai előtt 
1998-ban, az ázsiai válság idején is csúcsot 
döntött a kormányzati beavatkozás mértéke az 
előző évekhez képest, de a 2008‒2009-es vál-
ság mélységét érzékelteti, hogy az 1981‒2013 
közötti időszak összes kormányzati részesedés 
szerzésének közel fele erre a két évre esett. 

további jellegzetességgé vált, hogy egy-
egy ügylet átlagos értéke igen nagymértékben 
megnőtt 2007 után, különösen Európában 
(Egyesült Királyság, Hollandia, németország, 
Belgium, Írország, Franciaország és luxem-
burg), Közép-ázsiában és Észak-amerikában. 
az állami felvásárlások elsősorban a pénzügyi 
és az ingatlanszektor vállalatait segítették ki 
a pénzügyi krízis idején. E két szektorban 
történt az összes eszközvásárlás 72 százaléka 
2008‒2013 között, ami több mint négyszere-
se volt az 1981‒2007 közötti akvizíciónak e 
két szektorban. 

az Öböl-menti gazdag olajállamok pedig 
szuverén alapjaik révén szereztek jelentős ré-
szesedéseket óriásvállalatokban. 2008-ban 
abu-Dhabi szuverén alapja megvásárolta a 
Citigroup részvényeinek 4,9 százalékát, Katar 
alapja pedig a Volkswagen aG 15 százalékát 
szerezte meg 2009-ben. 1981‒2013 között a 
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privatizációs üzletkötések 7 százaléka kapcso-
lódott szuverén alapokhoz, de a megszerzett 
eszközérték közel 15 százalék volt. a nyílt vál-
ság után tevékenységük tovább erősödött, üz-
letkötéseik száma egyötödét tette ki az összes 
privatizációs ügyletnek és háromszor akkora 
összeget fektettek be 2008‒2013 között, mint 
az 1981‒2007-es időszakban. Befektetéseik 
fele irányult külföldre, így a hazai bajba jutott 
vállalkozások feltőkésítésében is jelentős szere-
pet játszottak. növekvő szerepüket az is lehe-
tővé teszi, hogy a válság utáni években ismét 
erőteljes privatizációs tevékenységbe kezdett 
számos állam és a fejlett országok többségében 
a fiskális deficitek miatt a privatizáció való-
színűleg továbbra is központi kérdés marad. 
(Guedhami, 2013)

más kormányokhoz hasonlóan a szuverén 
alapokat tulajdonló kormányoknak is többféle 
és időben változó gazdasági céljaik vannak a 
gazdaság és a társadalom helyzetének megíté-
lésétől függően. nem a profitmaximalizálás 
jellemző tevékenységükre, de a közpénzügyek 
egyensúlyának fenntarthatósága, az adóbevé-
telek biztosítása érdekében gazdaságpolitikai 
eszközökkel támogatniuk kell a gazdasági nö-
vekedést. Erre alkalmasak lehetnek a szuverén 
alapok is, mivel elvileg nincsenek a tulajdo-
nos kormányoktól elkülönült preferenciáik. 
mindaddig, amíg befektetéseik kockázattal 
súlyozott reálhozama meghaladja az állam-
adósságra fizetett reálkamatlábak nagyságát, 
érdemes lehet tőkét biztosítani számukra, 
mivel tevékenységük gyarapíthatja a nemzeti 
vagyont. 

a szuverén alapok vagyonának gyors növe-
kedésével kapcsolatos politikai aggodalmakat 
a 2008-as válság előtt növelte a nyugati vi-
lágban, hogy az alapok többsége olyan orszá-
gokban jött létre, amelyek demokratikus be-
rendezkedése megkérdőjelezhető. Ez táplálta 
a velük szembeni ellenérzéseket a megszerzett 
befolyásuk jövőbeli gyakorlásának módját il-
letően még akkor is, ha legtöbb befektetésük 

eleinte passzív volt, nem törekedtek döntő 
befolyással bíró szavazati jogok megszerzésére. 
(truman, 2010)

mivel más, nagy intézményi befektetőkkel 
− mint például a befektetési vagy biztosítási 
alapokkal − szemben a szuverén vagyonala-
poknak általában nincsenek magánrészvénye-
sek vagy biztosítottak felé irányuló fizetési 
kötelezettségei, ezért kevésbé transzparensek a 
működésüket és a befektetési stratégiájukat il-
letően. transzparenciájuk növelése érdekében 
az ImF munkacsoportja által kialakított úgy-
nevezett Santiagói Elvek felhívják a szuverén 
vagyonalapok figyelmét arra, hogy jelentősebb 
befektetések előtt egyeztessenek a célország 
kormányával, tevékenységükről folyamatosan 
hozzanak nyilvánosságra adatokat. a Santia-
gói Elvek betartása azonban nem kötelező. 

szUVerén alapoK a Válságban  
és a nyílt Válság Után

a szuverén alapok befektetéseinek elsődleges 
célpontjai sokáig a fejlett országok állampapír-
jai, elsősorban a biztonságosnak tartott ame-
rikai állampapírok voltak. az ott kibocsátott 
mennyiség azonban elmaradt a feltörekvő or-
szágok devizatartalékainak növekedésétől, kí-
nált hozamuk pedig egyre csökkent a kereslet 
gyors növekedése miatt. 

a szuverén vagyonalapok legfőbb befekte-
tési célpontjai ennek ellenére máig a hagyo-
mányos észak-amerikai, valamint az európai 
tőkepiacok, amelyeket nagyfokú likviditás jel-
lemez, s képesek az állami befektetők hatalmas 
pénzmennyiségeit felszívni. a szuverén alapok 
ma azonban már gyakran konkrét hozamcé-
lokkal rendelkeznek, és ezért legalább részben 
a kockázatosabb befektetések felé kezdték el 
átrendezni portfóliójukat. Befektetési poli-
tikájukban a diverzifikálásnak, de egyúttal 
a nagyobb kockázatvállalásnak is jele, hogy 
befektetési célpontjaikká váltak a magántő-
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ke, valamint a fedezeti alapok is. Részesedést 
szerezve ezekben a befektető társaságokban, 
a szuverén alapok az eszközeik egy részét így 
külső alapkezelőkre bízzák.

a nagyobb hozamok reményében az utóbbi 
időben lazítottak kockázatkezelési szabálya-
ikon, de részben továbbra is jellemzi őket a 
kockázatkerülés: számos alap van, amely belső 
szabályzatai alapján bizonyos eszközosztályok-
ba nem fektethet be, vagy nem használhat spe-
kulációs technikákat. Így tilos lehet a tőzsdén 
kívüli piacokon való befektetés, a tőkeáttétel 
használata, vagy csak kockázatfedezés céljából 
használhatnak derivatívákat.

a pénzügyi válság javította a szuverén be-
fektetési alapok megítélését a fejlett világban, 
mert a válság alatt a hozzájuk köthető befekte-
tések nagy része stabilizáló jellegű tőkeinjekció 
volt. a válságidőszak kezdetén befektetéseik a 
pénzügyi szektor felé irányultak, ami a jó be-
fektetési lehetőségnek tűnő, leértékelődő, ol-
csón megszerezhető banki részvényekkel volt 
magyarázható. 

a tőkeinjekció során e bankok részvényeik 
eladásából származó bevétele elérte az érték-
papírjaikon realizált veszteségeik nagyságát, 
tőkemegfelelési mutatóik újra legalább az el-
fogadott mértékűre emelkedtek. a külföldi 
befektetők számára pedig úgy tűnt, hogy ol-
csón jutottak esetenként 10 százalékot is meg-
haladó részesedésekhez a legnagyobb amerikai 
bankokban. a szuverén vagyonalapok emel-
lett számos iparvállalatban is jelentős részese-
dést szereztek. Részesedésük olyan szintet ért 
el, amikor „kénytelenek” aktívabb részt vál-
lalni a vállalatirányításból (jóvá kell hagyniuk 
a menedzsment döntéseit) a korábbi passzív 
pénzügyi befektetői magatartással szemben. 
(Biedermann, 2013) tevékenységük révén 
sajátos államosítás folyik a világgazdaságban, 
amikor magánvállatok stratégiai döntéseibe 
külföldi kormányok által tulajdonolt pénzala-
pok szólhatnak bele. a közkézbevétel a válság-
kezelés során sok országban bank- és vállalat-

mentésként megfigyelhető volt, de többnyire 
a „saját” államok közreműködésével. Válságok 
során a protekcionizmus is természetes módon 
megjelenik, sok állami tulajdonosi döntést be-
folyásol az az érv, hogy inkább maradjon hazai 
tulajdonban egy-egy vállalat, minthogy kül-
földi befektetőké legyen. Ezekhez viszonyítva 
lényeges eltérés, ha egy másik állam (alap) fek-
tet be a bajba jutott cégekbe. a tényleges hatás 
persze attól függ majd, mennyire lesznek aktív 
tulajdonosok a szuverén alapok.

Sok szuverén alap rosszul mérte fel a vál-
ság mélységét, amikor úgy vélte, hogy sikerült 
a válság legmélyebb pontján a legolcsóbban 
eszközöket vásárolnia. a mélypontot több-
nyire nem sikerült eltalálniuk, így ők lettek az 
eszközárak csökkenésének egyik legnagyobb 
vesztesei. Egyes alapoknál a veszteség vagyon-
arányosan a 30 százalékot is elérte 2008-ban. 
Ez sem törte meg azonban a szuverén alapok 
vagyonának növekedését, 2007 óta minden 
évben emelkedett a kezelt vagyonuk értéke. 
a többlet-devizakövetelés felhalmozódásának 
okai sem a nyersanyagexportőr, sem a feldol-
gozóipari kivitelre alapozó nagy exportőrök-
nél nem szűntek meg, csak a növekedés üteme 
mérséklődött átmenetileg.

Befektetéseiket a válság hatására átrendez-
ték, a pénzügyi szektor részesedése visszaszo-
rult az elszenvedett veszteségek és a nagy koc-
kázatok miatt. az ügyletek száma növekedett, 
de az óvatosabb befektetési politikát jelzi, hogy 
az egy ügyletre eső tőkeérték csökkent, külö-
nösen 2009‒2010-ben. (ESaDEgeo, 2013)

a pénzügyi szektorba irányuló befektetés 
helyett jellemzővé vált az infrastruktúrába, in-
gatlanokba és a nyersanyag-kitermelő vállalatok 
részvényeibe történő befektetés. az elemezhető 
adatok sajátossága, hogy az évente közvetlenül 
megmozgatott tőke hivatalosan kimutatott 
nagysága (50–100 milliárd dollár) valószínűleg 
a szuverén alapok tényleges befektetéseinek csak 
kis része. Közvetetten erre utal, hogy dinamiku-
san nő a szuverén alapok által felvett befektetési 
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szakértők száma, akiket sok esetben a pénzügyi 
válság során bocsátottak el és most éppen ko-
rábbi vállalataik felvásárlásában is segédkeznek. 
Jellemzővé vált emellett az együttbefektetés: a 
szuverén alapok úgynevezett menedzselt szám-
lákat nyitnak a magántőkealapoknál, és eze-
ken keresztül szereznek részesedéseket. Ez a 
tevékenység természeténél fogva nem jelenik 
meg közvetlen befektetéseik statisztikáiban. 
(Ohrenstein, 2013). a menedzselt számlák elő-
nye, hogy érdekazonosság van a számlakezelő és 
az ügyfelek között, vagyis a magántőkealapok 
és a szuverén alapok között. a szuverén ala-
pok pénze a saját nevükön lévő számlán van, a 
számlakezelő magántőkealap a kereskedést vég-
zi speciális szakértelmére alapozva. 

Egy legutóbb közölt felmérés szerint 
(Invesco, 2014) – amelyben több mint 50 szu-
verén befektetési intézményt kérdeztek meg, 
amelyek 5,7 trillió dollár eszközértékkel ren-
delkeznek – a feltörekvő piacok (ezen belül 
latin-amerika, afrika, Kína, India és a feltö-
rekvő ázsiai országok) részesedése növekedett, 
illetve növekszik a szuverén alapok befektete-
tései között a 2012‒2014-es időszakban. (a 
közép-kelet-európai országok és Oroszország 
részesedésének növekedése viszont nem várható 
a bizonytalan politikai helyzet miatt.) 

a kutatók vizsgálták azt is, hogy mennyire 
tartják vonzónak egyes országok tőkepiacait 
a befektetők. a legkedveltebb befektetési cél-
pont az Egyesült Királyság és németország, 
míg a legkedvezőtlenebb értékelést India kap-
ta. az Egyesült Királyság vonzereje a politikai 
és gazdasági stabilitásban, a külföldi beruházá-
sok iránti nyitottságban és a sokféle alternatív 
befektetési lehetőségben keresendő. 

a válaszadók szerint az úgynevezett alter-
natív befektetések minden eszközosztályban 
(ingatlan, magántőkealap, infrastruktúra, 
fedezeti alapok, nyersanyagok) növekvőben 
vannak. Különösen gyors bővülésre lehet szá-
mítani az ingatlanba és a magántőkealapokba 
történő befektetéseknél. az alternatív befek-

tetések mellett a részvénypiacok is kedveltek 
voltak 2013-ban, így a befektetések kockázata 
és időhorizontja növekszik. Bár a megkérde-
zettek között a hazai piaci befektetések része-
sedése több mint 40 százalék volt 2013-ban, 
de e részarány csökkenő – jellemző a szuverén 
befektetések globalizálódása.

a Kínai gazdaság- és monetáris 
politiKa dilemmái 

a 100 milliárd dollárnál nagyobb vagyont ke-
zelő 11 szuverén alap közül – amelyek a szu-
verén alapokban felhalmozódott vagyon több 
mint háromnegyedét birtokolják – 4 kínai tu-
lajdonú. a kínai alapok részesedése a szuverén 
alapok összes vagyonából több mint 25 száza-
lék. (a kínaihoz hasonlóan nem olajexportból 
származó két nagy alappal rendelkezik még 
Szingapúr is). 

a külföldön befektetett tartalékok ilyen 
mértékű felhalmozódása is példázza a kínai 
gazdaság növekvő erejét, amellyel Kína mára a 
világgazdaság legnagyobb gazdaságává vált és a 
legnagyobb feldolgozóipari termeléssel és kül-
kereskedelmi volumennel rendelkező ország. 
Kereskedelmi mérlege 1990 óta lényegében 
folyamatosan növekvő szufficitet mutat. mivel 
tőkemérlege is pozitív, így a világon a legna-
gyobb devizatartalékkal – 2014 közepén közel 
4 trillió dollárral – is Kína rendelkezik. Becs-
lések szerint 1979, a gazdasági reformok kez-
dete óta 500 millió embernek sikerült kitör-
ni a mélyszegénységből. Kína így az egy főre 
jutó GDP tekintetében mára közepes jövedel-
mű országgá vált. Fejlődő gazdasága intenzív 
amerikai gazdasági kapcsolatokkal párosul: az 
uSa számára Kína a második legfontosabb 
kereskedelmi partner, a harmadik legnagyobb 
exportpiac, miközben importjában az első he-
lyet foglalja el. a kínai felzárkózási folyamat 
az 1979-es világgazdasági nyitás óta tart. (Lásd 
1. táblázat)
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Sajátosan alakultak viszont Kína műkö-
dőtőke-kapcsolatai. a hivatalos statisztikák sze-
rint Kína az uSa után a külföldi működőtőke-
beáramlás második legfontosabb célpontja a 
világgazdaságban és a harmadik legnagyobb 
működőtőke-exportőr ország. 

az 1979 óta Kínába áramló működő tőke 
közel fele Hongkongból származott. (meg kell 
azonban jegyezni, hogy több szakértő szerint 
a tőke egy része tajvani eredetű vagy kínai üz-
letemberek viszik ki az országból, majd hozzák 
vissza Hongkongon keresztül, annak érdeké-
ben, hogy a preferenciális befektetési politika 
előnyeit élvezzék.) az FDI befektetői rangso-
rában második helyen közel 8 százalékos ré-
szesedéssel az adóparadicsomnak számító Brit-
Virgin Szigetek állnak, nyilvánvalóan a tőke 
eredeti forrása itt is többnyire más ország. ahol 
valószínűleg megbízhatóbbak a statisztikák és 
ténylegesen működőtőke-behozatalt mutat-
nak, az Japán és az uSa részesedése 6,5, illetve 
körülbelül 5 százalékkal. (tekintve a tényleges 

befektetők kilétét övező bizonytalanságot, va-
lamint azt, hogy a hivatalos adatok nem tartal-
mazzák az esetleges tőkekivonások nagyságát, 
a közel 1500 milliárd dollárnyi tőkebefektetés 
valószínűleg eltúlozza a ténylegesen külföldiek 
által befektetett tőke mértékét az 1979‒2013 
közötti időszakban.) (morrison, 2014)

a működőtőke-behozatalnál említett sta-
tisztikai számbavételi bizonytalanságot erő-
síti, hogy a kínai működőtőke-kivitel célor-
szágainak sorrendje meglehetősen hasonló a 
behozataléhoz. Hongkong mellett több adó-
paradicsomnak számító ország jelenik meg a 
legfontosabb célpontok között (Brit-Virgin 
Szigetek, Kajmán-szigetek, luxemburg). uSa 
és ausztrália számít a rangsorban olyan ország-
nak, ahová minden bizonnyal nem elsősorban 
adómegtakarítási céllal exportálnak tőkét a kí-
nai vállalatok.

az adószempontokat is erőteljesen figye-
lembe vevő működőtőke-befektetésekkel kap-
csolatos tőketulajdonosi döntések mellett is 

1. táblázat

Kína néhány felzárKózási mutatója

Kína usa

megnevezés

éves átlagos 
növekedési ütem (%)

megnevezés

éves átlagos 
növekedési ütem (%)

1979–
2012

1991–
2012

2001–
2012

1979–
2012

1991–
2012

2001–
2012

gdp 9,8 10,3 10,1 gdp 2,7 2,5 1,8

összes állóeszköz-felhalmozás 

(100 millió jüan)

n/a 22,4 22,6 összes hazai beruházás  

(milliárd dollár)

3,2 3,6 1,0

Fogyasztási javak kiskereskedel-

mi eladásai (100 millió jüan)

15,5 15,8 15,0 Fogyasztási javak kiskereskedel-

mi eladásai (milliárd dollár) 

n/a 4,4 4,1

teljes külkereskedelmi forgalom 

(100 millió dollár) 

16,6 17,3 19,1 teljes külkereskedelmi forgalom 

(100 millió dollár) 

7,9 7,2 6,2

lakossági betétállomány  

(100 millió jüan) 

24,9 20,1 16,4 lakossági betétállomány  

(milliárd dollár) 

11,5 9,4 11,2

Forrás: Kínai nemzeti staisztikai Hivatal, U.s. bureau of economic analyses,  board of governors of the Federal reserve system és Us bureau 

of Census adatai alapján saját számítás
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elmondható, hogy egyelőre aszimmetrikus a 
kínai és az amerikai befektetési gyakorlat. az 
ázsiában és a csendes-óceáni térségben végre-
hajtott amerikai befektetéseket és e térségnek 
az uSa-ba irányuló tőkeexportját összehason-
lítva látható, hogy az ilyen irányú amerikai 
tevékenység jóval erősebb e térségben és Kíná-
ban, mint a fordított irányú befektetések. Sok 
amerikai vállalat végez továbbra is intenzív 
összeszerelő tevékenységet az ázsiai országban. 
(Lásd 2. táblázat)

a kínai gazdaságpolitika eddigiekben vá-
zolt felzárkózási sikereit több évtizedes ex-
portvezérelt, magas beruházási rátával és az 
ezt finanszírozó nagy belföldi megtakarítási 
rátával érte el. a gazdasági növekedés túlzott 
beruházás- és exportvezéreltsége azonban a 
gazdaság túlfűtöttségéhez vezetett. 2005-től a 
világgazdasági válság kirobbanásáig 10 száza-
lék feletti GDP-növekedést produkált a kínai 
gazdaság, ez azonban 2008-ban már közel 8 
százalékos inflációval párosult. (a több évtize-
des gyors gazdasági növekedés az energiaéhség 

látványos növekedésével is járt, 1993 óta Kína 
nettó olajimportőr, az uSa után a második a 
világon az olajbehozatal volumenét tekintve.)

a kínai gazdasági növekedés finanszírozá-
sának sajátossága, hogy az elmúlt időszakban 
fokozódó mértékben tudott támaszkodni a 
belföldi megtakarításokra. a városi háztartá-
sok megtakarítási rátája például az 1995-ös 
18 százalékról 2009-re 29 százalékra nőtt. 
a vállalatok – különösen az állami tulajdonú-
ak – szintén nagy megtakarítók, mivel nem 
fizetnek osztalékot a tulajdonosoknak. a nagy 
megtakarítási rátát és ebből következően a ma-
gánfogyasztás és az elkölthető jövedelmek ará-
nyának csökkenését a GDP-hez képest nagy-
részt két tényező okozza: Kína bankpolitikája 
és egy megfelelő társadalombiztosítási rend-
szer (nyugdíjrendszer, egészségügyi rendszer, 
munkanélküli segély) hiánya. 

Kína korlátozza a háztartások tőkeexport-
ját, ezért a kínai háztartások a megtakarítá-
sok nagy részét hazai bankokban helyezik el. 
a kormány határozza meg a betéti kamatlába-

2. táblázat

Kína és az Usa műKödőtőKe-Kapcsolatai

Külföldi működőtőke- 
befektetés  az UsÁ-ban 

(millió dollár)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ázsia  

és csendes-óceáni térség

204 708 230 231 246 585 269 772 294 976 325 431 323 404 346 605 409 512 427 679

   ebből: Kína 284 435 574 785 584 1 105 1 624 3 300 3 729 5 154

Kínai befektetések aránya 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,5% 1,0% 0,9% 1,2%

amerikai múködőtőke- 
befektetések  
(millió dollár)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ázsia  

és csendes-óceáni térség

270 830 374 754 375 689 403 637 444 101 484 796 502 826 570 111 606 174 651 305

   ebből: Kína 11 261 17 616 19 016 26 459 29 710 53 927 54 069 58 996 55 304 51 363

amerikai befektetések aránya 4% 5% 5% 7% 7% 11% 11% 10% 9% 8%

Forrás: U.s. bureau of economic analysis adatai alapján saját számítás
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kat, ami gyakran alacsonyabb, mint az infláció. 
Ez tulajdonképpen jövedelemtranszfert jelent 
a háztartásoktól a vállalatok felé, amelyek így 
hasznot húznak az alacsony betéti kamatlá-
bakhoz igazodó alacsonyabb hitelkamatlábak-
ból. Emellett az említett társadalmi biztonsági 
háló hiánya kényszeríti arra a háztartásokat, 
hogy jövedelmeik nagy részét megtakarítsák. 

a gazdaság túlfűtöttségre való hajlama mi-
att a kínai jegybank időnként restriktív mo-
netáris intézkedéseket kénytelen alkalmazni. 
a 2000-es években többször emelték az alap-
kamatot, illetve a kötelező tartalékrátát annak 
érdekében, hogy féken tartsák az inflációt. 

Emellett a 2006-tól lehetővé tett jüanfel-
értékelődés – kiegészülve a 2000-es évek óta 
tapasztalt reálbérnövekedéssel – hozzájárult az 
exportorientáltság némi mérséklődéséhez, las-
sította a külkereskedelmi többletek képződé-
sének folyamatát, s így némileg fékezte a kül-
földi tartalékok felhalmozódásának ütemét is. 
természetesen a világgazdasági válság maga is 
átmenetileg visszavetette a kínai export iránti 
keresletet. 

a jüanfelértékelődés egyúttal növelte is 
a kínai politikusok aggodalmát arra vonat-
kozóan, hogy megmarad-e a kínai termékek 
árversenyképessége. De a bizakodás eddig – úgy 
tűnik – nem volt alaptalan. az amerikai kamat-
lábak – részben éppen Kína masszív amerikai 
pénzpiaci befektetései miatt is – a válság előtt és 
a válság időszakában is alacsonyak voltak, ami 
ösztönözte az amerikai háztartások fogyasztási 
szintjének fenntartását (akár hitelfelvétellel is), 
továbbra is keresletet teremtve a kínai termékek 
iránt is. (ugyanilyen okból, pénzpiaci befekte-
tései révén a kamatokra gyakorolt mérséklő ha-
tás révén Kína – bár nem szándékoltan – maga 
is hozzájárult a hitelállomány növekedésével 
megvalósuló ingatlanpiaci fellendüléshez az 
Egyesült államokban a válság előtt, ami azután 
elvezetett a 2008-as eseményekhez.)

a felhalmozott devizakövetelések nagysá-
ga mellett jövedelmező befektetésüket az is 

nehezíti, hogy azok összetétele sem mond-
ható optimálisnak, kellően diverzifikáltnak. 
Kína számára sokáig magától értetődőnek 
tűnt, hogy dollárban, a kulcsvalutában de-
nominált befektetésekben – ezen belül is kö-
rülbelül 70 százalékban amerikai kincstárje-
gyekben – tartsa külföldi devizaköveteléseit. 
Portfólióbefektetéseinek több mint egyharma-
dát ma is amerikai állampapírokban tartja – 
2013-ban körülbelül 1,3 trillió dollárt ‒, de 
az alacsony hozamú kincstárjegyállományt 40 
százalékra szorították vissza.

a 2000-es években a gyors eladósodás út-
jára lépett amerikai gazdaságpolitika miatt a 
dollár árfolyamának gyengülése kezdte leérté-
kelni Kína portfólióbefektetéseit. Ehhez tár-
sult az, hogy az amerikai állampapírok hoza-
ma – éppen elsősorban nagy kínai keresletük 
miatt – még a kínai infláció mértékét sem érte 
el, ami szintén pénzügyi veszteségeket okozott 
az ázsiai országnak. Ezért kezdte Kína külföldi 
befektetéseit fokozatosan diverzifikálni. (Dani 
– tőrös, 2011)

Pénzügyi veszteséget okozott az is, hogy a 
belföldön az inflációs nyomás mérséklése ér-
dekében kibocsátott sterilizációs kötvényekre 
fizetett kamatot a lejegyzés érdekében maga-
sabban kellett meghatározni annál, mint amit 
a dollárban tartott tartalékain Kína – mint be-
fektető – el tudott érni. 

a sterilizációs kötvényekre fizetett magas 
kamat – az alapkamat-emelések hatásához 
hasonlóan – azzal a következménnyel is járt, 
hogy további külföldi befektetőket vonzott 
erre a piacra (akár illegális úton is), ami fel-
értékelődési nyomás alá helyezte a jüant. 
a felértékelődés tényleges bekövetkezésével 
kapcsolatos várakozások azután még további 
külföldi tőkeáramlást ösztönöztek, spekulatív 
spirált kialakítva (Cognato, 2008). a speku-
latív célú tőke elmúlt években tapasztalt be-
áramlásának folytatódása viszont továbbra is 
szükségessé tenné a valószínűleg újabb pénz-
ügyi veszteségeket okozó erőteljes sterilizációt 
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(Gábor, 2010). a minősített külföldi intézmé-
nyi befektetők száma (akik engedélyt kapnak 
kínai befektetésekre) 2012-re több mint 200-
ra emelkedett a 2005. évi 33-ról, ami szintén 
a befektetések további növekedését vetíti elő-
re. Ezzel is számolnia kell a kínai vezetésnek a 
monetáris politika kialakításakor.

a külföldi fizetőeszköz spekulatív célú be-
áramlása eddig arra kényszerítette a kínai jegy-
bankot, hogy felvásárolja a devizát, amivel a 
pénzkínálatot növelte, így hozzájárult ahhoz 
is, hogy a bankok növeljék hitelezésüket. Ez 
okozta a többletkapacitások létrejöttét, pél-
dául az acéliparban (Selfin – Snook – Gupta, 
2011), vagy eszközbuborékok kialakulását az 
ingatlanpiacon (martin, 2008). a legfejlet-
tebb országokkal ellentétben, ahol a hitelezés 
a válság során mérséklődött, Kínában a hitel-
állomány a válság időszakában a GDP 132 
százalékára emelkedett, meghaladva a fejlett 
országok szintjét is. a hitelek 85 százalékát a 
vállalatok kapták. a bővülés kontrollálásának 
igénye gyakran arra kényszerítette az ország 
vezetését, hogy adminisztratív korlátozásokat 
alkalmazzon egyes szektorok hitelezésében. 

a pénzügyi közvetítés mélysége (a pénzügyi 
eszközök GDP-hez viszonyított aránya) a vá-
zolt – szabályozási nehézségektől sem mentes 
– fejlődés ellenére még mindig csak fele a fej-
lett országok átlagának. a jüan nem konver-
tibilis, folyó- és tőkeműveleti korlátozások is 
nehezítik a valuta gyorsabb nemzetközi pénzzé 
válását. (Dobbs – lund – leung, 2013)

a monetáris politikában végrehajtott vál-
toztatások mellett a kínai kormánynak fiskális 
eszközökkel is lépéseket kellett tennie a GDP-
növekedés stabilizálása érdekében, amely a 
válság időszakának mérsékeltebb exportke-
reslete miatt csak a belső kereslet bővítésével 
volt elképzelhető. a fiskális élénkítés módja az 
infrastruktúra-befektetésekre fordított állami 
kiadások növelése lett, leginkább vasútfejlesz-
tések révén. Ez a politika sikeres volt abban az 
értelemben, hogy a legfontosabb gazdasági in-

dexek csak 2009-ben mutattak visszaesést. De 
a költségvetési kiadások agresszív növeléséhez 
társuló, erőltetetten megnövelt állami beruhá-
zások és a hitelkínálat-bővítés ismét túlfűtötte 
a gazdaságot (Csanádi, 2013), ami azután az 
infláció felpörgéséhez és a helyi önkormány-
zatok eladósodottságának növekedéséhez ve-
zetett. mivel az új kapacitások is hozzájárultak 
ahhoz, hogy a külkereskedelem újra dinami-
kusan bővüljön 2009 után, így visszatért az a 
probléma is, hogy a duzzadó devizatartaléko-
kat hogyan fektesse be jövedelmezően Kína.

a Kínai szUVerén alapoK 
sajátosságai

a fölös jegybanki tartalékok egy részének 
menedzselésére szuverén alapként 2007-ben 
létrehozták az állami tulajdonban lévő Kínai 
Beruházási Vállalatot (China Investment Cor-
poration – CIC) azzal a céllal, hogy növeljék 
a devizatartalékok megtérülését. Bár a vagyon-
alap külföldi kihelyezéseinek körülbelül felét a 
kezdeteknél követett befektetési politika miatt 
még mindig amerikai befektetések teszik ki, 
de mint hosszú távú befektető ma már élénken 
érdeklődik infrastrukturális és környezetvédel-
mi beruházások, ingatlanbefektetések iránt is. 
(Rao, 2013) 

a CIC külföldi befektetési tevékenysége 
mellett – amelyre létrehozták a CIC Interna-
tional-t ‒, a válság idején a hazai bankszek-
tort is feltőkésítette, átlagosan 40 százalékot 
meghaladó részesedést szerezve a kínai állami 
tulajdonú bankokban. a CIC, befektetési tár-
sasága, a Central Huijin-ben tartott befekteté-
sei révén közvetve kontrollálja a 4 nagy kínai 
állami bankot, amelyek a kínai bankpiac 65 
százalékát reprezentálják. a befektető társaság 
legnagyobb tulajdonosa az államtanács. míg a 
külföldi befektetéseit nem tartja politikai ter-
mészetűnek a CIC, nyíltan vállalja, hogy bel-
földi befektetései politikai természetűek vol-
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tak, nem a jövedelmezőség volt a befektetések 
elsődleges szempontja, hanem az állami ban-
kok megmentése, tőkehelyzetük rendezése. 

a CIC megalapításánál a kínai kormány 
a devizatartalékokból történő közvetlen fel-
tőkésítés helyett kötvényt bocsátott ki 1,6 
milliárd jüan értékben, a jegyzésből befolyt 
összegből 200 millió dollárt vásároltak a kí-
nai jegybanktól, amely összeg a CIC alap-
tőkéje lett. a 10–15 éves lejáratú kötvények 
kibocsátásánál a felajánlott kezdeti hozam 
4–5 százalék közé esett, így a CIC befekteté-
sei után már kezdetben ezt a hozamot várták 
el a megtérülés érdekében. Ez nem szokásos 
eljárás a szuverén alapok indításánál, amelyek 
általában explicit fizetési kötelezettségek nél-
kül kezdik meg tevékenységüket. a hozamkö-
vetelményekhez hozzávéve a dollár gyengülé-
sét is ebben a kezdeti időszakban, a tényleges 
elvárás még ennél is magasabb volt. (Santiso, 
2008) Ezt nem tudta teljesíteni az alap, 2011-
ben még veszteséges is volt, de 2012-ben egy 
jelentős portfóliódiverzifikáció után már 10 
százalék fölötti hozamot tudott elérni. a hosz-
szabb távú, nagyobb megtérülést ígérő befek-
tetések engedélyezett időtávját 5-ről 10 évre 
növelték 2011-től és ezzel párhuzamosan nö-
velték közvetlen befektetéseiket magánvállala-
ti részvényekbe, magántőke alapokba, fedezeti 
alapokba és ingatlanbefektetések révén. 

mivel az uSa protekcionista magatartást 
tanúsít Kína amerikai energetikai és telekom-
munikációs cégekbe irányuló befektetéseit 
tekintve, ezért Kína érdeklődése Európa irá-
nyába fordult az elmúlt években. leginkább 
nagy-Britannia bátorítja a kínai befektetése-
ket, különösen infrastrukturális és ipari pro-
jektekben. az európai vállalatok kínai tevé-
kenysége számára is mutatkozik ebből előny, 
hiszen a szorosabb kapcsolatok révén köny-
nyebben meg tudják közelíteni a nagy ország 
termék- és szolgáltatáspiacait. (Wenbo, 2013) 
míg Kína európai befektetéseit főleg a profit-
motívumok határozzák meg, a feltörekvő piaci 

kínai befektetéseknek stratégiai okai is van-
nak: az energia- és természetierőforrás-igény 
hosszú távú kielégítése.

a kezelt vagyont tekintve még a CIC-nél 
is nagyobb a SaFE (State administration of 
Foreign Exchange), amely a kínai devizasza-
bályozásért is felelős. mindkét alap beruházási 
tevékenységében a pénzügyi szektorba történő 
befektetéseken túl egyre jellemzőbb a külföl-
di nyersanyagtermelő, technológiai, ingatlan-
szektorokba történő befektetés. Ezen belül a 
SaFE az Egyesült Királyság részvénypiacá-
ra specializálódott. Jelentős még Hongkong 
szuverén alapja, valamint a China–africa 
Development Fund (2007-ben alakult, első-
sorban pénzügyi jellegű befektetésekre afriká-
ban) és a 2000-ben alapított nemzeti Szociá-
lis Biztonsági alap (national Social Security 
Fund – nSSF) is. 

a szuverén alapok külföldi befektetésein 
kívül maguk a kínai vállalatok is erőteljes kül-
földi beruházási és befektetési tevékenységet 
folytatnak. míg a világgazdaság fejlett régiói-
ban a technológia megszerzése a cél, a fejlődő 
országokba, különösen afrikába a még kiak-
názatlan ásványkincsekért költöznek a kínai 
vállalatok, hiszen a gyors gazdasági növekedés 
nagy nyersanyag- és energiahordozó kereslettel 
jár együtt. a kínai exportőr nagyvállalatoknak 
szükségük van exportpiacaikon a szolgáltatá-
sokra (szállítás, biztosítás), illetve az ezek fö-
lötti rendelkezés megszerzésére is. a feltörek-
vő kínai vállalatok igyekeznek ismert nyugati 
márkaneveket is megszerezni annak érdeké-
ben, hogy versenyképességüket így is javítsák, 
magasabb eladási árakat tudjanak elérni. arra 
is van példa, hogy a kínai vállalatok a hazainál 
olcsóbb munkaerőpiacokat keresnek (például 
Vietnam). (artner, 2010)

a reálbérek már hosszabb ideje dinamiku-
san növekszenek Kínában a gyors gazdasági 
növekedés körülményei közepette. Ez és a 
feldolgozóipar export-versenyképessége miatt 
szükségszerűen felhalmozódó devizatartalékok 
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és a felértékelődő jüan arra kényszeríti a kínai 
vezetést, hogy gazdasági transzformációt hajt-
son végre, az extenzív, túlzottan exportorien-
tált növekedésről térjen át a humán tőkére és a 
kutatás+fejlesztésre alapozott, a belső lakossági 
igényeket is jobban kielégítő fejlődésre. Erre a 
tőkéje rendelkezésre áll, de szuverén alapjai ré-
vén egyben valószínűleg a feltörekvő országok 
legjelentősebb finanszírozója is lehet.

VárHató trendeK a KözeljöVőben  
és Hosszabb táVon

az uSa egyensúlyi értelemben Kínával el-
lentétes pályát járt be a 2000-es években. 
a hatalmas kínai fizetésimérleg-többletekkel 
és devizatartalékokkal szemben az uSa nagy 
folyó fizetésimérleg-deficittel szembesül, ami-

nek elsődleges oka az ázsiai országgal szembe-
ni növekvő kereskedelmi mérleg deficitje. míg 
a válság után a világgazdaság számos térségét 
tekintve javítani tudta külső pozícióit (nagy 
olajimport függősége ellenére még az OPEC-
országokkal szemben is), addig Kínát tekintve 
a válság idején visszaeső amerikai importkeres-
let a normalizálódás időszakában ismét növe-
kedésnek indult, így a válság csak átmenetileg 
fékezte az amerikai külső egyensúlyi pozíció 
romló trendjét. (Lásd 1. ábra)

Fennmaradt az trend is, hogy a belföldi 
megtakarítások elégtelensége miatti külső fi-
nanszírozást továbbra is jelentős részben a kí-
nai tőkebeáramlás biztosítja. (Lásd 2. ábra)

az uSa-ban az utolsó költségvetési több-
lettel záró év, 1969 óta jellemző a túlköltekező 
fiskális politika is. a költségvetési hiány mér-
tékét ugyanakkor nem kizárólag a válságkeze-

1. ábra

az Usa folyó fizetésimérleg-pozíciója

Forrás: Us bureau of economic analyses adatai alapján saját szerkesztés
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lésre, bankmentésre költött összegek növelték. 
Egy része olyan társadalmi programokból és 
reformokból tevődik össze, mint az idősek, 
illetve a szegények egészségügyi ellátását fi-
nanszírozó alapoknak garantált állami támo-
gatások, az egészségbiztosítási rendszer kiter-
jesztése az abból kimaradó mintegy 45 millió 
amerikaira, valamint az egészségügyi rendszer 
és a közoktatás általános finanszírozási fel-
tételeinek javítása. a rendszeres költségvetési 
deficitekből adódóan az uSa másik fő egyen-
súlytalansága a reagani időszak óta folyamato-
san és gyorsuló ütemben növekvő államadós-
ság. a belföldi megtakarítások elégtelenségét 
mutatja az is, hogy az elmúlt húsz évben több 
államkötvény került külföldi kézbe, mint ha-
zai befektetőkhöz és az amerikai állampapírok 
mintegy kétharmada külföldi tulajdonban 
van. (Szilágyi, 2009)

a finanszírozási terheket csak tetézte, hogy 
az amerikai kormány a pénzügyi válság kirob-
banásakor soha nem látott méretű monetáris 
és fiskális expanzióba kezdett. a bankmentő 
és a gazdaságélénkítő csomagok tartósították 
az egyensúlyi problémákat. Ezek várhatóan a 
közeljövőben sem mérséklődnek jelentősen, 
ezért az uSa mint nagy felvevőpiac és Kína, 
mint nagy exportőr és finanszírozó sajátos 
kapcsolata, a két ország egymásra utaltsága a 
közeljövőben sem fog várhatóan érdemben 
változni.

Kína bizonyos értelemben túszul ejtette 
magát ebben a kapcsolati függésben, mert 
az uSa-ban befektetett tartalékainak mére-
te miatt ragaszkodnia kell azok értékállósá-
gának biztosításához. nem érdeke a gyenge 
dollár, mert az leértékelné hatalmas ameri-
kai tartalékait. a dollárárfolyam alakulása – 

2. ábra

az Usa Külső finanszírozÁsi igénye és fő finanszírozói

Forrás: Us bureau of economic analysis adatai alapján saját szerkesztés
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amelyre Kína maga is hatással van – jelenti 
az egyik legnagyobb dilemmát a kínai vezetés 
számára.

az amerikai jegybank szigorodó politikája, 
az eszközvásárlások mennyiségének folyama-
tos mérséklése, valamint a 2015-től várható 
kamatemelési hullám és az ennek nyomán 
emelkedő amerikai tőkepiaci hozamok mi-
att az elemzők középtávon többnyire a dollár 
erősödését várják. az uSa-ban a válság után 
a lakosság eladósodottságának csökkenése és 
a lakossági fogyasztás emelkedése a gazdasági 
növekedés gyorsulásának irányába mutat. 

a Fed 2013 decemberében úgy döntött, 
hogy eszközvásárlásait 2014-ben fokozatosan 
megszünteti. a jegybank ezen eszközvásárlá-
sok keretében hosszú futamidejű állampapíro-
kat és jelzálogleveleket vásárolt, ezzel segítve 
az alacsony kamatszint tartós fennmaradását, 
azon keresztül pedig a gazdasági növekedés 
gyorsulását. az uSa központi banki rendsze-
re, a Federal Reserve System (Fed) eszközvá-
sárlásainak előző fázisai nagyban hozzájárultak 
a tőkepiacok bizonyos szegmenseinek – külö-
nösen a fejlett országok vállalati részvényei ár-
folyamának – elmúlt években tapasztalt szár-
nyalásához.

a Fed iránymutatásában jelezte, hogy nem 
jöhet monetáris szigorítás addig, amíg a mun-
kanélküliség 6,5 százalék feletti, de ezt az érté-
ket már 2014 első hónapjaiban megközelítette 
az amerikai gazdaság. mivel a Fed a gazdasági 
növekedést még nem tartja elég erősnek, ezért 
a kedvező munkanélküliségi adat ellenére 
sem valószínű, hogy a kamatemeléseket gyors 
ütemben hajtaná végre. (Questor, 2014)

Stratégiai szempontból pedig annak van 
igen nagy jelentősége, hogy az Egyesült ál-
lamok a tervek szerint a következő két évben 
a világ vezető olajtermelő államai közé kíván 
kerülni és 2035-re önellátó lehet ebben a te-
kintetben. a palaolaj- és palagázkészletek 
nagyságát és kitermelhetőségét illetően az 
előrejelzések meglehetősen nagy eltéréseket 

mutatnak, de ha valóra válnak a tervek, akkor 
ez az amerikai fizetőeszköz számára hosszabb 
távon is erősödést hozhat.

Kína várhatóan csak az eddiginél lassabban 
tudja növelni gazdasági teljesítményét, az éves 
GDP-növekedés üteme 2014-ben valószínű-
leg 7,5 százalék alatt lesz. Ha bekövetkezik az 
a forgatókönyv, amely az uSa-ban a dollár 
erősödéséhez vezetne közép- és hosszú távon, 
az Kína − mint befektető − számára eddigi 
befektetései értékállóságának megőrzését je-
lenthetné. Ennél is jobb pozíciót érhetne el 
akkor, ha sikerülne az amerikai gazdaság nem 
pénzügyi szektoraihoz befektetőként jobban 
hozzáférnie.

összeFoglalás

a szuverén alapok súlya a nemzetközi tőke-
piacokon az utóbbi években megnőtt, ahogy 
főleg Kína és Oroszország hivatalos devizatar-
talékai is hatalmasra duzzadtak. a kínai tulaj-
donú alapok önmagukban a szuverén alapok-
ban elhelyezett vagyon közel negyede felett 
rendelkeznek. Befektetéseiket a válság hatására 
részben átrendezték, a pénzügyi szektor része-
sedése visszaszorult az elszenvedett veszteségek 
és a nagy kockázatok miatt, viszont számos 
iparvállalatban jelentős arányú tulajdonrészt 
szereztek.

Kína gazdasági sikereit több évtizedes ex-
portvezérelt, magas beruházási rátával és az ezt 
finanszírozó nagy belföldi megtakarítási rátá-
val operáló gazdaságpolitikával érte el, míg az 
uSa egyensúlyi értelemben a kínaival éppen 
ellentétes pályát járt be a 2000-es években, 
nagy folyó fizetésimérleg-deficitekkel szem-
besül. a globalizálódó világgazdaságban és a 
pénzügyi piacokon pozícióik szinte egymás 
tükörképévé váltak, az amerikai deficitek fi-
nanszírozásában a kínai tőkebeáramlás vált el-
sődleges tényezővé. E viszonyba csak az hozna 
lényeges változást közép- és hosszú távon, ha 
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az Egyesült államok a feltárt új készletei alap-
ján a következő években a világ vezető olaj-
termelő államai közé kerülne, majd később 
önellátóvá válna. 

az európai bankok nagy összegű dollárköl-
csönöket vettek fel a válság előtti időszakban, 
és ezt hitelezték tovább világszerte. E kölcsö-
nök jelentős részét a feltörekvő országok infra-
strukturális fejlesztéseihez kapcsolódó hosszú 
távú hitelezésre használták. a válság kirob-
banása után ebből a tevékenységből – máig 
is tartóan – elkezdtek visszavonulni, mert 
maguk is nehezen jutottak forráshoz. Ez sok 
feltörekvő ország számára – amelyek szuverén 
alapokkal nem rendelkeznek – nehézséget 
okoz projektjeik finanszírozásában. a hosszú 
távú finanszírozás intézményrendszere így je-
lenleg nem áll rendelkezésre a világgazdaság-
ban és a várható jövőbeni igényeknek meg-
felelő volumenű hitelezésre sem képes. Pedig 
az elsődleges nyersanyagokban mutatkozó 
hiányjelenségek, a környezetszennyezés, a klí-
maváltozás hatásainak kezelése fenntartja az 
igényt a megújuló energiát biztosító fejleszté-
sek iránt. Ezzel egyenrangú igényt jelentenek 
számos feltörekvő országban a gyors lakossági 
jövedelembővüléssel együtt járó urbanizáci-
ót elfogadható életkörülményekkel párosí-
tó, elsősorban infrastrukturális beruházások 

(aglietta, 2013). E fejlesztési igények mind 
tipikusan hosszú távú finanszírozást igényel-
nek. a pénzügyeknek ezekhez a trendekhez 
alkalmazkodniuk kell.

a globális pénzügyi krízis rámutatott arra, 
hogy a nemzetközi pénzügyi piacok nem ön-
szabályozók, de egységes nemzetközi szabá-
lyozásuk kiépítése nem várható rövid távon, 
mert erre nincs közös politikai akarat a meg-
határozó országok, országcsoportok részéről. 
a bankok mellett a hosszú távú finanszírozás 
megfelelő volumenének biztosítására a nagy 
nyugdíjalapok sem lesznek várhatóan képesek, 
amelyek az elöregedés miatt inkább alultőkésí-
tettséggel küzdenek, és ugyanígy a nagy bizto-
sítótársaságok sem, szolvenciakövetelményeik 
miatt. leginkább a szuverén vagyonalapok 
azok, amelyek a finanszírozási űrt képesek le-
hetnek betölteni, mivel nemzetek devizaköve-
telésekben megtestesülő többletvagyonát igye-
keznek lakosságuk jövő nemzedékei számára 
átmenteni, így igazán hosszú távú befektetési 
horizontban gondolkozhatnak. a szuverén 
vagyonalapok részben pótolhatják a banki 
finanszírozást és a megtakarítási többlettel 
rendelkező ázsiai országokból a fejlett piaci 
befektetéseik mellett a gyorsan növekvő, de 
finanszírozási hiánnyal küszködő feltörekvő 
országokba csoportosíthatják át a tőkét. 

 1 a szerző köszönetét fejezi ki Csanádi máriának és Voszka Évának a cikkhez tett értékes észrevételeiért.
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