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AA pénzügyi stabilitás biztosítása 2007–2010
között az egész világgazdaságban (a kis, a köze-
pes és a nagy országokban egyaránt) próbára
tette a pénzügyi hatóságok erejét; a több hul-
lámban érkezõ sokkok kezelése különösen
nagy nehézségekbe ütközött. E nehézségek
azonban nem hirtelen támadtak: a bajok erede-
te csak részben keresendõ a pénzügyi global-

izációban, amely folyamat jó három évtizede
zajlik. Az Európai Unióban is alapos átalakulá-
sok mentek végbe, amelyet jól jellemez Jean
Claude Trichet-nek, az Európai Központi Bank
(ECB) elnökének egy állítása:

„A 16 tagú eurózónában túl sok ország viselke-
dik nemzeti gazdaságra jellemezõ módon, holott
nemzetgazdaságok már nem léteznek”.2

De lehet-e ellentétes belföldi és nemzetközi
célokat szimultán követni? Erre az alapvetõ
kérdésre kínál – lényegében nemleges – választ
a következõ elemzés. Az elsõ rész áttekinti az
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árfolyam és kamatcsatornán történõ igazodás
alapeseteit egy kis nyitott gazdaságban. A má-
sodik rész a globális pénzügyi folyamatokhoz
való nemzeti alkalmazkodás néhány aspektusát
vizsgálja. A harmadik rész a „lehetetlen magyar
szentháromság” különös esetét tárgyalja. 

KÖTÖTT VAGY RUGALMAS ÁRFOLYAMOK?

Az árfolyamrendszereket leíró modern köz-
gazdasági elméletekbõl a gyakorlat számára le-
vonható következtetések messze nem egysége-
sek, és sok bonyolító tényezõ függvényében
még ma is több irányba mutatnak. A Nemzet-
közi Valutaalap (IMF) maga sem egységes: sem
az általa képviselt, így ajánlott árfolyamrezsi-
mek, sem pedig az ajánlott védelmi mechaniz-
musok vagy pénzügyi kisegítõ rendszerek árfo-
lyamaspektusait illetõen.3 A lehetséges árfo-
lyamok közüli választás attól függ, hogy egy
ország mennyire van kitéve a külsõ pénzügyi
eseményeknek, a világgazdasági fejlemények
okozta sokkhatásoknak, valamint attól, meny-
nyire szorosan igyekszik illeszkedni a fejlett
ipari országokat már javarészt egységes rend-
szerbe integrált, fejlett nemzetközi tõke- és
pénzpiaci hálózathoz.

Alapmegfontolás, hogy az áralakuláshoz és
általában az áru- és a nemzetközi pénzpiacok
változásaihoz való alkalmazkodásban a külsõ
feltételek változását, külsõ változások (elõ-
nyök, kényszerek) egészét

• vagy rugalmas árfolyamokon keresztül, az-
az a hazai valuta árfolyamának változásai
által;

• vagy kötött árfolyamok által, tehát a belsõ
pénzpiacra és az árakra áthárítván lehet
közvetíteni.

Ekképpen a közvetítõ mechanizmus a valu-
taárfolyam vagy a belsõ árrendszer és ezáltal a
belsõ kereslet vagy pénzkínálat változása érvé-
nyesül. Mindkét alapváltozatnak, tehát a telje-
sen rugalmas és a kötött árfolyamrendszernek

egyaránt megvan a maga elõnye, de természet-
szerûleg az ára is. A lebegõ (floating) vagy ru-
galmas árfolyam-alakulás legnagyobb kockáza-
ta, hogy a valutapiacok nagy hajlandóságot mu-
tatnak az úgynevezett overshooting vagy túlrea-
gálásra akkor is, amikor az árfolyammozgás irá-
nya ugyan helyes közgazdasági logikát követ,
de mértéke a hosszú távon tartható szinthez
képest jelentõsen túlzott. Egy kötött rendszer-
ben viszont az elõre rögzített árfolyamszint vé-
delme a központi banknak néha nagyon sokba
kerül, mert a hazai valuta védelmi célú vásárlása
a valutatartalékok jelentõs csökkenéséhez
vezethet, a belsõ árszínvonalra gyakorolt elszi-
getelõ hatása pedig ezért kifejezetten káros, hi-
szen a konjunktúrát elfojtó, az inflációt ger-
jesztõ lehet. A makacs kitartás a kötött árfo-
lyamok mellett egyben nagyon drága mulatság-
nak bizonyulhat.

A kötött vagy rugalmas árfolyamrezsimek
közötti választás nehézségének kardinális
problémáját két egyszerû modell talán jól meg-
világítja. Az elsõ egy klasszikus felfogású, „vá-
sárlóerõ-paritást” reprezentáló megközelítés,
amely a maga egyszerûsége ellenére is rávilágít
az alapkonfliktusra, nevezetesen a globális
pénzfolyamatok által veszélyeztetett nemzeti
pénzpolitikák (a nemzeti pénzteremtés és inf-
lációkontroll) féltve õrzött szuverenitásának
kérdésére. A második modell egy korszerû,
portfólióelvû megközelítésben mutatja meg
ugyanezt, a külsõ pénzügyi folyamatok és a ki-
alakított belsõ gazdasági egyensúlyok össz-
hangba hozásának kényes és a sok szempont
egy idõben való figyelembevételének többnyire
igen bonyodalmas feladatát. A továbbiakban e
bonyodalmak legfõbb tényezõinek bemutatása
következik.

Tekintsünk egy két országból (A és B) álló
világgazdaságot! Legyen a mennyiségi pénzel-
mélet alapegyenlete (Fisher-féle csereegyenlet)
az A országban a következõ:

MAV=PAYA (1a),
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a B országban pedig:

MBV=PBYB (2a),

ahol az MA, MB a pénzmennyiségeket; PA, PB
az árszínvonalat; YA, YB pedig az outputot (vo-
lumenét) jelölik rendre a két országban.

A további egyszerûsítés kedvéért feltételez-
hetõ, hogy a nemzeti piacokon a pénz forgási
sebessége V, illetve ennek reciproka, a kész-
pénztartási hajlandóság =k, tehát azonos a
két országban!4

Legyen továbbá

E=

az A országban a B ország valutájának az árfo-
lyama!

Ezután az A ország, valamint a B ország
pénzmennyiségeire felírható a következõ két
kifejezés:

MA=kPAYA (1b)

MB=kPBYB (2b)
Miután

E= ,

ezért
E PB = PA,

tehát
MA = k E PB Y

A

MB = k PB Y
B

Vegyük a (2b) és az (1b) hányadosát!

= = H ,                   (3a)

ezért

=HE= konstans (3b)

A kapott kifejezés (3b) azt mutatja, hogy a
két ország pénzmennyiségei hányadosának és

az árfolyamnak a szorzata egy állandóval
egyenlõ. A mennyiségi pénzelmélet alapfeltéte-
le szerint ugyanis az árszínvonal és a pénz-
mennyiségek mozgása az outputot, a reálkibo-
csátást (itt: YA és YB) és azok hányadosát nem
befolyásolják. Tehát adott kibocsátási szinten a
fenti kifejezés igaz. A (3b) egyenletben megfo-
galmazott azonosság grafikus ábrázolása esetén
egy hiperbola (DD) rajzolódik ki (lásd 1. ábra).
Ennek minden pontján igaz, hogy „egyensúlyi”
árfolyam alakul ki, mert a DD-n minden pont-
ban az egyik tengelytõl mért távolság (árfo-
lyam) szorozva a másik tengelytõl mért távol-
sággal (pénzmennyiségek hányadosa) állandó
(a két outputnak a hányadosa).

A DD-vel jelzett görbe tehát azon pontok
mértani helye, amelyek a B ország valutája irán-
ti A országbeli egyensúlyi árfolyamárakat jelö-
lik a kereslet oldalán. A DD-görbe minden
pontja ekképpen egyensúlyi árfolyamot jelöl az
ismertetett feltételek mellett. Az SS függõleges
egyenes pedig a B ország valutájának relatív (A
országnak felkínált) kínálatát jelöli adott idõ-
szakban. Az egyensúlyi árfolyam E0, amely te-
hát a két országban kialakult árszínvonalak
„közötti átjárást”, azaz az átváltást, az úgyneve-
zett vásárlóerõ-paritást reprezentálja. Miután az
outputok aránya a modellben nem változik
(YB/YA konstans), ezért az eredeti egyensúlyon
kívüli helyzetbõl (például E1-bõl) a visszaigazo-
dás lényegében háromféle módon történhet:

• vagy E1-bõl vissza E0-ra;
• vagy E1-bõl E’1-re,
• vagy a kettõ kombinációjaként E1-bõl E2-

be, illetve az E’1 és E0 közötti bármely
DD-n lévõ pontban.

Ha az igazodás E1-bõl E0-ba történik, akkor
csak a rugalmas árfolyam változik, a nemzeti
pénzmennyiségek, illetve azoknak az arányai
(hányadosai) nem.

Az alkalmazkodási folyamat ebben az egy-
szerû esetben úgy néz ki, hogy A ország a valu-
taleértékelõdés nyomán egyre többet kíván el-
adni B-be, és kevesebbet kíván vásárolni onnan.

YB
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MB

MA
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Így A-ban kialakul egy tartós kereskedelmi
mérlegtöbblet. Ennek a többletnek az eltünte-
tése csak az A ország valutájának felértékelõdé-
sével, E1-bõl E0-ba való visszatéréssel oldható
meg. A B országban mindennek az ellenkezõje
történik, B ország a felértékelõdött valutájával
egyre többet kíván vásárolni az A országból, és
kevesebbet akar eladni ott. Ez pedig B ország-
ban kereskedelmi mérleghiányt fog teremteni,
amelynek lefaragásához B ország valutájának le
kell értékelõdnie. A két országban kiinduló fo-
lyamat egymást erõsíti.

Az E1-bõl E’1-be való igazodás ennek éppen
az ellentéte. Azaz az árfolyam nem, csak az
„egyensúlyi” árfolyamhoz tartozó pénzmeny-
nyiség-hányadosok változnak. Alapesetben a
(3b)-ben elfogadató szintnek, azaz az E’1-nek
úgy kellene visszaállnia, hogy a B ország az E’1-
által indokolt arányban csökkenti az A ország
számára felkínált pénzmennyiséget, az SS balra
tolódik el. De látható, hogy nem ez az egyetlen
lehetséges út, hiszen ugyanaz az E’1-hez tarto-

zó, a pénzmennyiségek egyensúlyi arányát jel-
zõ hányados többféle változás eredményeként
más és más kombinációval egyaránt kialakulhat,
például úgy, hogy csak a nevezõ változik vagy
csak a számláló, vagy esetleg mindkettõ, vagy
esetleg ezek különbözõ kombinációkban. Ez a
lehetõség már felvillantja a valóságban is inkább
jellemzõ igazodási változatokat.

A legtöbb és a gyakorlat számára is legreáli-
sabb alternatívát ebben a modellben szintén a
köztes vagy az úgynevezett vegyes igazodás je-
lenti, amikor az árfolyam E1-bõl E2-re változik.
Ez mind a pénzmennyiségek, mind az árfolyam
mozgását lehetõvé teszi. Nem nehéz azonban
belátni, hogyha a nemzeti pénzmennyiségeket
jelentõsen változtatni (növelni/csökkenteni)
kell az árfolyam-alakulás függvényében, nos,
azt a nemzeti pénzpolitikák nem nagyon szere-
tik; mert az így kialakuló árfolyamok a hazai 
piacon kívánatosnak tekintett kamatszinteket
megbontják és a belsõ egyensúlyokat felborít-
ják. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a

1 ábra 

A VALUTAÁRFOLYAMOK ÉS A PÉNZMENNYISÉG ALAKULÁSÁNAK EGY HAGYOMÁNYOS 
(VÁSÁRLÓERÕ-PARITÁSON ALAPULÓ) FELFOGÁSA

Forrás: a kutatások nyomán a szerzõ saját munkája



TANULMÁNYOK 

215

bonyolultabb igazodási változatokat a nemzeti
pénzpolitikáért felelõs szervek (kormány és
központi bankok) mégsem nagyon úszhatják
meg.

Noha a bemutatott, vásárlóerõ-paritáson
nyugvó modell feltételezéseiben meglehetõsen
leegyszerûsítõ és a piaci mozgásokat a pénznek,
illetve a valutáknak csak az úgynevezett tranz-
akciós funkciójához, tehát nem a port-
fólióalapú, vagyontárgyként funkcionáló úgy-
nevezett asset function keretéhez köti. Arra
mégis jó, hogy megmutassa az egyensúlyi hely-
zeten kívüli állapotból való visszaigazodás el-
képzelhetõ változatainak sokféleségét, illetve
nem egyértelmû jellegét már akkor is, ha a va-
luta csak nemzetközi áruforgalmi tételek moz-
gását közvetíti és nem nemzetközi vagyon-
tárgyként vagy közvetítõként funkcionál.

Ha a valuta a reálkamat-különbségeken ala-
puló, azaz portfólióbefektetési, sõt spekulációs
tranzakciókban is közvetít, akkor az adekvát
árfolyamrendszer és fõleg az annak hosszú tá-
von betartható mechanizmusa pláne nem egy-
értelmû választás eredménye sem elméletben,
sem gyakorlatban. Ezt ugyancsak igazolja az,
hogy az utóbbi húsz évben lezajlott globális
pénzügyi válságok ugyanúgy sújtottak lebegõ
és kötött árfolyammal bíró országokat. A nem-
zetközi pénzügyi folyamatoktól elzárkózni tu-
dó monetáris függetlenség (fõleg a kisebb, a ke-
vésbé fejlett országok esetében) inkább illúzió,
mint realitás. Ezért ezen országoknak különö-
sen nagy óvatossággal kell megválasztaniuk ár-
folyam-politikájukat. Az elmúlt harminc esz-
tendõ világgazdasági eseményeinek története
ékesen bizonyította, hogy önmagában az árfo-
lyamrendszer, legyen az rugalmas vagy kötött,
nem nyújt védelmet egy-egy jelentõs külsõ
sokk ellen. Egy gazdaság pénzügyi ereje, tarta-
lékainak mértéke, nettó adós vagy hitelezõi po-
zíciója sokkal inkább mérvadó a biztonság, il-
letve a kívülrõl érkezõ nyomások csillapítása
szempontjából, mint maga a meglévõ árfolyam-
rezsim.5

PÉNZÜGYI LIBERALIZÁCIÓ 
ÉS RUGALMAS VALUTAÁRFOLYAMOK

Az ezredfordulón a világgazdaságban a nem-
zetközi tõkemozgások már egyre inkább libe-
ralizált keretek között valósultak meg. A tõke-
mérleget és a folyó fizetési mérleget befolyáso-
ló tranzakciók rendjét szabályozó nemzeti in-
tézkedések egyre szabadabb és megengedõbb
feltételeket szabtak a nemzetközi tõkeáramlá-
sok számára. A nemzetközi tõkeforgalom elõtt
álló akadályok fokozatos és jelentõs mérvû fel-
szabadításának történelmi perspektívájáról ad
képet a 2. és a 3. ábra.

A fejlett ipari országokban már 1973–at kö-
vetõen igen jelentõs pénzügyi liberalizációs fo-
lyamat indult be, amely felszabadította a tõke-
mérleg-tranzakciókat megkötõ szabályozási
béklyókat, továbbá enyhítette az exportletéti
rendszert. Ezek a lépések már az 1990-es évek
közepére nagymértékben szabaddá tették a
nemzetközi pénzforgalmat (2. ábra). Az emlí-
tett lépések nagyságrenddel lendítettek a nem-
zetközi tõkeáramlás forgalmán, különösen az
OECD-országokon belüli pénzügyi csatornák-
ban áramló pénzmozgások nõttek meg.

A liberalizációs folyamat a 2000-es évek kö-
zepéig tovább mélyült, és a pénzügyi moderni-
zálás a legtöbb esetben a pénzügyi nyitás foko-
zásával volt egyenértékû. E folyamat elérte a 
világgazdaság más régióit egyaránt, így a fejlõdõ
és a feltörekvõ gazdaságok többségét csakúgy,
mint az Nemzetközi Valutaalap által átmeneti-
nek címkézett FÁK-országokat.

A liberalizáció vagy inkább a pénzügyi globa-
lizáció 1973–2005 közötti alakulásának dinami-
káját mutatja a következõ 3. ábra, amely egy
úgynevezett „liberalizációs index” alapján (tar-
talmáról lásd az ábra alatti jegyzetet!) veti össze
a pénzügyi piacok a felszabadítást leíró tenden-
ciáit a világgazdaság fõbb régióiban. Az ábra
üzenete meglehetõsen egyértelmû: a világgaz-
daság a vizsgált három évtizedben igen jelentõs
általános pénzügyi liberalizációt élt meg. Ez a
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2. ábra 

A NEMZETKÖZI PÉNZFORGALOM LIBERALIZÁCIÓJA 
A FEJLETT IPARI ORSZÁGOKBAN (OECD),1966–2008

Forrás: a kutatások nyomán a szerzõ saját munkája

3. ábra 

PÉNZÜGYI LIBERALIZÁCIÓ A VILÁGGAZDASÁG FÕBB RÉGIÓIBAN, 1973–2005*

Forrás: Laeven-Valencia (2008): p. 27

* Jelmagyarázat: a hivatkozott IMF-mûhelytanulmány hat országcsoportot különböztetett meg: fejlett országok, feltörekvõ országok és Dél-Kelet-
Ázsia, Latin-Amerika és a Karib-térség, Sahara alatti afrikai térség, átmeneti gazdaságok és Közép-Kelet-Észak-Afrika. A liberalizációt 7 kategóriában
mérték (egy 0–3-ig terjedõ skálán) – így a hitelkontroll kiterjedtsége, a kamatlábkontroll, a belépési korlátok, a banki szabályozás, a privatizáció, a
tõkemérleg nyitottsága, az értékpapírpiacok szabadsága. Ennek alapján a liberalizáltság mértékében a mért maximum 21 (7x3=21) lehetett. Az egyes
kategóriákban 2671 megfigyelést végeztek, tehát a minta kellõen nagy volt. Amint az ábrából jól elõtûnik, a világgazdaság minden, a nemzetközi tõ-
keforgalomban aktívan részt vevõ térségében erõteljes liberalizáció zajlott le az 1973–2005 idõszakban. A teljes, a 104 országot felölelõ minta átla-
ga (ábrán: középen nyíllal jelölve) 2005-re elérte a 17-et, vagyis átlagosan a 17/7 = 2,4-et, ami egyértelmûen pénzügyileg „liberálisnak” minõsül a
0–3-ig terjedõ skálán. Ezen adatbázis, legalábbis a 0–3 közé való besorolásokat illetõen tartalmaz ugyan (némi erõltetést) torzítást, ám még mindig
ez az elérhetõ egyik legjobb, kellõen átfogó, kvantitatív és kvalitatív mutatókat egyaránt figyelembe vevõ felmérés.
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nagyfokú piacosítás, amely az állami ellenõrzé-
sek lebontását éppúgy jelentette, mint a külföl-
di tõkeáramlások felé való nyitást.

Maga a liberalizáció számos pozitívumot
eredményezett, de azonnal napvilágra hozott
addig nem látott gazdaságpolitikai és alkalmaz-
kodási konfliktusokat. A továbbiakban ezen új
típusú dilemmák megértésének elméleti alapja-
iról lesz szó.

A globális pénzügyi folyamatok okozta
nemzeti gazdaságpolitikai problémák megérté-
sének ma is egyik legjobb és a valóságot a fej-
lett ipari államok vonatkozásában leginkább
közelítõ, elméleti áttörést hozó kerete a
Fleming–Mundell-modell (a továbbiakban:
F–M-modell). Az amerikai és kanadai közgaz-
dászok nevéhez fûzõdõ modellnek a rugalmas
valutaárfolyamokat és szabad tõkemozgást fel-
tételezõ változatát tekintjük alapesetnek. Azt
kérdezzük: mit üzen e modell a belföldi és kül-
piaci kiigazítási lépések konfliktusáról?

A következõ alaphelyzetbõl ajánlott kiin-
dulni: a nemzetközi tõkeáramlást lényegében
a hazai és a belföldi reálkamatok közötti kü-
lönbség mozgatja; a valuták árfolyamait pedig
a piac alakítja. Egy ilyen elméleti keretben a
belföldi pénzügyi hatóságok által folytatott
pénzügyi politikák monetáris és fiskális esz-
köztára csak korlátozott hatékonysággal mû-
ködhet. Ha a központi bank jóvoltából a bel-
földi reálkamatszint emelkedik, az növeli a
tõkebeáramlást és gátolja a belföldi megtaka-
rítás kiáramlását, egyben javítja a fizetési mér-
leget. Az F–M-modell elméleti konstrukció-
jában – de a valóságban is – egy teljesen libe-
ralizált környezetben két fejleménnyel lehet
számolni. 

Lebegõ vagy rugalmas árfolyamokat felté-
telezve a monetáris politika lépéseinek bizony-
talansága – azok végsõ eredményét illetõen –
növekszik.

A pénzügyi kormányzatok ugyan korláto-
zottan, de mégis képesek a monetáris és a fiská-
lis szabályozás eszközeit felhasználni a belsõ és

a külsõ egyensúly megteremtése érdekében
anélkül, hogy egyúttal az árfolyamot is erõsen
és közvetlenül befolyásolni igyekeznének.

Általános megállapításokról van szó, ame-
lyekhez kapcsolódóan elméleti és gyakorlati
komplikációk, kivételes helyzetek is szép
számmal adódnak. Ezeket itt nem részletez-
zük.6

Következzék ezek után az F–M-modell bel-
sõ logikája!

Kiinduló feltételezés, hogy egy olyan or-
szág tekintendõ a modellben alapesetnek,
amely kellõen kicsi ahhoz, hogy a saját pénz-
folyamatai jelentõsen ne befolyásolják más or-
szágok ár- és jövedelemviszonyait, kamat-
szintjeit. A modellben a belsõ árszínvonal
adott és kötött; a pénzkínálatot a központi
bank ellenõrzi, a kamatok szintjét õ állapítja
meg. Továbbá a belföldi és a külföldi kötvények
egy belföldi befektetõ szemszögébõl nem töké-
letes helyettesítõi egymásnak (imperfect substi-
tutes – nem teljes mértékû helyettesítés), tehát
a kamatkülönbség változása esetén a befekte-
tõknek csak egy része megy át egyik hazai köt-
vénybõl egy másik külföldi kötvénybe. Ezért a
magasabb reálhozamú kötvény iránti kereslet-
növekedés nem váltja ki a meglévõ hozadéki
különbség eltûnését. A központi bank nyílt-
piaci mûveletekkel (NPM) tudja befolyásolni
a kamatok szintjét. Vétellel növelheti a pénz-
mennyiséget és csökkentheti a kint lévõ köt-
vényállományt, eladással pedig csökkentheti a
pénzmennyiséget és növelheti a hazai kötvé-
nyek hozadékát. Az F–M-modellben egy ál-
landó kamatkülönbség állandó tõkeáramlást
eredményez. Feltételezés, hogy a belföldi köz-
ponti bank megemeli a kamatlábakat: miután
az árszínvonal kötött, ezért ez mindig reálho-
zam-emelkedést jelent. Ezt követõen a külföldiek
kereslete a belföldi kötvények iránt megemel-
kedik, és amíg a különbség fennáll, a külföldiek
növelik a saját portfóliójukban meglévõ belföl-
di kötvények állományát. Ez az alapeset. Ezt
illusztrálja a 4. ábra.
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A KK-egyenes mutatja az összefüggést a ha-
zai és a külföldi kamatlábak szintjei és a tõke-
áramlás vonatkozásában. A függõleges tenge-
lyen a belföldi és külföldi kamatszintek, a víz-
szintes tengelyen pedig a tõke be- és kiáramlá-
sának mértéke a vizsgált változó.

Ha a külföldi kamatláb 0r*, akkor a belföldi
kamatszintek 0r1 és 0r2 függvényében lehet szó
0K1 tõkebeáramlásról, 0K2 kiáramlásról. A KK-
egyenes meredeksége a hazai és a külföldi köt-
vények közötti helyettesíthetõség mértékétõl
függ. Ha a helyettesítés majdnem teljes, akkor
a KK-egyenes a vízszinteshez közeli. Tökéletes
helyettesíthetõséget feltételezve azonban a
központi bank elvesztené ellenõrzését a kamat-
szintek kontrollja felett. Minél nagyobb a he-
lyettesítés foka, annál nagyobb mértékû köz-
ponti banki beavatkozás szükséges a meglévõ
kamatdifferenciának és ez által a tõkebeáram-
lásnak a fenntartásához. A helyettesítés mérté-
ke a befektetõk kockázatvállalási hajlamától
függ. Az F–M-modellnek azt a feltételezését,
miszerint a tõkeáramlás folyamatos, sok kritika
érte. Mégis, rövid távú elemzés céljára és a bel-

földi pénzügyi szabályozás, valamint a globális
szabályozás korlátainak és lehetõségeinek a
megvilágítására kitûnõen alkalmas!

TÕKEÁRAMLÁS 
ÉS ÁRFOLYAM-RUGALMASSÁG

Hogyan befolyásolják a tõkeáramlások az árfo-
lyamokat? A rövid válasz: minél érzékenyebb a
tõkeáramlás a kamatkülönbségekre, annál érzé-
kenyebben reagálnak az árfolyamok is. A válto-
zások logikájának modellezése az 5. ábrán talál-
ható!

A függõleges tengelyen a reálkamatláb-ala-
kulás (-alakítás), a vízszintes tengelyen a hazai
valuta árfolyama a változó, a nagyobb R leérté-
kelõdést jelöl. Az FiFi-egyenes negatív mere-
dekségû, mert azon pontok mértani helye,
amelyek a külsõ pénzügyi folyómérleg-egyen-
súlyt biztosítják a valutaárfolyam és a kamatok
függvényében. Az YiYi-egyenes viszont azon
pontok mértani helye, amelyek a belsõ pénz- és
árupiacok egyensúlyát jelentik adott kamat-

4. ábra 

KAMATLÁBAK ÉS TÕKEBEÁRAMLÁS AZ F–M-MODELLBEN

Forrás: a kutatások nyomán a szerzõ saját munkája
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szint mellett. Ez az egyenes ellenben pozitív
meredekségû, mert a hazai valuta leértékelõdé-
sénél (R nõ) a belföldi fogyasztás a keresletét a
hazai termékek irányába tolja el – ezt az eltoló-
dást csak kamatemeléssel lehet kompenzálni,
legalábbis változatlan fiskális feltételek mellett.

Egy alacsonyabb kamatszint, az r1, ezért két-
féle hatással lehet a fizetési mérlegre.

Rontja a folyó fizetési mérleget (FFM),
mert növeli a belsõ felhalmozást és az impor-
tot; rontja a tõkemérleget, mert a belföldi be-
fektetõk a külföldi kötvények felé fordulnak.
Ezért az FiFi-egyenes meredekségét a fenti két
okból kifolyólag két tényezõ határozza meg,
amelyek nem érintik az YiYi-egyenest. Ezek az
importhajlandóság határrátája és a tõkeáramlás
kamatérzékenysége. E két tényezõ bármelyiké-
nek emelkedése csökkenti az FiFi meredeksé-
gét. Ha a belföldi és a külföldi kötvények töké-
letesen helyettesíthetõk – amely igen ritka el-
méleti eset –, akkor az FiFi horizontális és a ka-
matkülönbség 0, azaz a belföldi és a külföldi
kamatszint azonos.

Rugalmas árfolyamokat feltételezve a va-

lutapiac automatikusan átáll a saját, új egyensú-
lyára a jelenben – amelyet a határidõs árfolya-
mok egyaránt azonnal kifejeznek a meglévõ
idõtávokban. Az új valutapiaci egyensúly, így
végül is a meglévõ külsõ folyó fizetési pozíciót
is megváltoztatja: a leértékelés rövid távon ront-
ja e pozíciót, hosszabb távon javíthatja, de tör-
ténelmi tapasztalat alapján a kis és közepes nyi-
tott gazdaságok estében inkább rontja. Ekkor
pedig a megbomlott belsõ áru- és pénzpiaci
egyensúlyt a monetáris politika kell, hogy visz-
szaállítsa az általa helyesnek vélt egyensúlyba.

De érdemes meggondolni, hogyha a valuta-
árfolyamok viszonylatában az FiFi jóval érzé-
kenyebb, laposabb az YiYi,-nél, – azaz jóval na-
gyobb, az egyenes mentén való elmozdulással
válaszol például a leértékelõdésre; bár ellenkezõ
irányban, mert az árfolyamváltozással ellenté-
tes irányban mozog, hiszen negatív meredek-
ségû –, akkor fokozottabb óvatosság indokolt a
központi bank bármilyen lépésénél. Ha ugyan-
is a központ bank nem veszi figyelembe a saját
monetáris politikája által gerjesztett, de a kül-
földi befektetõk szemében kialakuló és kezde-

5. ábra 

RUGALMAS ÁRFOLYAMOK HATÁSA A PÉNZ ÉS ÁRUPIACOKRA, INTENZÍV TÕKEÁRAMLÁS ESETÉN

Forrás: Kenen (1989) alapján 
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ményezett árfolyamváltozásokat, abban az
esetben akár robbanásszerû, nem kívánt árfo-
lyamváltozásoknak és jövedelemingadozások-
nak teheti ki a gazdaságot. A dilemma tehát a
külföldi és a belföldi partnerek jelenben kialakí-
tott, de jövõbeli folyamatokat értékelõ várako-
zásai közötti egyensúlyozásban van. Magyaror-
szágon is ez okozta, amint azt késõbb látni fog-
juk, a fõ bonyodalmat. Ennek belátására érde-
mes átgondolni a következõket!

Egy pozitív, azaz erõsen fellendülõ konjunk-
túra esetén várható egy jelentõs növekedés a bel-
földi munkaerõinputban is, amely a belsõ egyen-
súlyi jövedelmet erõsen jobbra felfelé kényszerí-
ti. Ennek eredményeként az YiYi-egyenes jobb-
ra tolódik el (Yi‘Yi’). Ekkor további lökés hiá-
nyában az összkeresletet (foglakoztatást) már
csak kamatcsökkentéssel lehet tovább növelni.
Ha a kamatcsökkenés nyomán 0r0-ból 0r1 lesz,
akkor az így kialakuló gyengülõ reálárfolyam –
importdrágulás nyomán – azonnali inflációs
nyomást gerjeszt az 5. ábrán: a P’ pont helyzete,
amely az Yi‘Yi’ alatt van. Ezért viszont a mone-
táris politikának ekkor már ellentétes irányba
kellene lépnie, azaz szûkítenie kellene, magasabb
kamatláb szükségeltetne. Ez pedig oly módon
lehetséges, hogy 0r1-ból 0r2 lesz, és a valuta fel-
értékelõdik, R2-re erõsödik. Ez egy új, az adott
helyzetben „szokatlanul” erõs valutaárfolyam-
nak felel meg. Az elindult inflációs nyomás foly-
tán a központi bank ugyanis módosítani kény-
szerül, és konkrét kamatlépései a P, P’, P’’ lesz-
nek, s így tovább. A lényeg, hogy a gazdaság
nem közeledik a P* ponthoz, ahol az eredetileg
elmozdult Yi‘Yi’találkozik a mozdulatlanul ma-
radt FiFi-vel, hanem ellenkezõleg, attól távolo-
dik. Ez a külsõ várakozások és a belsõ piac igé-
nyei közti egyensúlyozás a pénzügyi rendszer-
ben immanens instabilitást okoz. Mindazonáltal
ez a bizonytalanság nem jelenti azt, hogy a ru-
galmas árfolyam nem használható gyakorlati ár-
folyamrendszer, hanem csak azt, hogy a köz-
ponti bank nem követhet kizárólag csak belföldi
egyensúlyi célokat. Mindenképpen tekintettel

kell tehát lenni a valutaárfolyamokra is. Ellen-
kezõ esetben ugyanis éppen a megbolydult va-
lutaárfolyam okozhat súlyos belföldi egyen-
súlytalanságokat. Ez a valutaárfolyam felett
egyaránt õrködõ, de annak alakulásába ereden-
dõen nem, azaz valamilyen publikussá is tett
célárfolyamot követõ politika tagadása, tehát az
árfolyam-alakulásba be nem avatkozó közpon-
ti banki politika támogatása az F–M-modellnek
talán a legfontosabb mondanivalója, amely
mind a mai napig érvényes.

Jogosnak tûnik azonban a felvetõdõ kérdés:
„miért nem lehet kizárólag fiskális eszközöket
használni a belsõ egyensúly tartására?” Az eh-
hez kapcsolódó részletek és bonyodalmak átte-
kintése nélkül elmondható, hogy intenzív nem-
zetközi tõkeáramlás és rugalmas árfolyamok
esetén a fiskális politika, mint hatékony szabá-
lyozó eszköz szintén kérdéses – elvileg –, kivé-
ve, ha azonos valutazónába (például eurózóna)
tartozó országokról van szó.7 De a gyakorlat
ott is problematikus. 

Általános érvényû konklúzióként lehet rög-
zíteni az F–M-modell logikáját: rugalmas valu-
taárfolyamokat feltételezve a tõkemobilitás in-
tenzitásának függvényében nõ a monetáris po-
litika jelentõsége és csökken a fiskális eszközök
hatékonysága. Teljes vagy tökéletes tõkemobil-
itást feltételezve a fiskális konjunkturális hatás
ereje teljesen eltûnik. A nemzetközi pénzügyi
rendszer résztvevõi (nemzeti államok) a fiská-
lis eszköztárban és általában a költségvetési
mechanizmusokban meglevõ gazdaságpolitikai
játéktér elvesztését látják veszélyeztetve, mert
ebben a jövõre nézve egyre inkább nemzeti
szuverenitásuk feladását látják.

NEMZETI ALKALMAZKODÁS – 
„A LEHETETLEN SZENTHÁROMSÁG”

Az F–M-modellben is megjelenõ egyensúlyi lo-
gika eléggé könyörtelen: a globális pénzpiacok-
hoz harmonikusan illeszkedni kívánó gazda-



TANULMÁNYOK 

221

ságpolitika, illetve a pénzügypolitika nemzeti
felelõseinek három olyan célra kell egyszerre fi-
gyelniük, amelyek szimultán való kezelése kife-
jezetten nehéz, szinte lehetetlen. E három cél a
következõ.

Minden nemzeti kormányzat szuverén
nemzeti pénzpolitikát (árszínvonal- és kon-
junktúravédelmet) kíván.

Minden nemzeti kormány szabályozott és
még idõben lefojtható, illetve vészhelyzetben
saját keze által kellõ eréllyel helyreállítható sta-
bil belföldi pénzügyi piacokat szeretne.

Minden nemzeti kormányzat szeretné ki-
használni a nemzetközi tõkepiacok integráció-
ja által kínált forrásszerzési, kihelyezési, illetve
az ezekkel kapcsolatos hatékonysági és árbeli
javulást.

E három cél egyenlõ súllyal való egyidejû ér-
vényre juttatása azonban egyszerûen nem le-
hetséges. Ezért ezt a dilemmát az úgynevezett
„lehetetlen szentháromságnak” nevezték el a
szakirodalomban, mert bármely kettõ a harma-
dik cél ellen dolgozik.8

A probléma tehát abban áll, hogy a „lehetet-
len szentháromságból” bármely két cél kieme-
lése és egyértelmû szolgálata csak a harmadik
cél rovására teljesülhet! Ha például egy kor-
mány a nemzeti pénz- és tõkepiacokat kellõen,
de saját érdekei szerint kívánja szabályozni a
külföldi forrásbevonást (ösztönzi/diszkrimi-
nálja), annak nyilván a nemzetközi tõkepiacok-
ra való fokozottabb vagy éppen megfelelõ in-
tegráltság látja a kárát. A hazai „független” sza-
bályozásért fizetendõ ár a globális pénzpiacok-
ból húzható elõnyökrõl való lemondás az ott
megvehetõ olcsóbb vagy csak ott meglévõ for-
rás kizárása. Ezt a luxust csak kevés kormány
engedheti meg magának. 

Vagy ha a nemzeti monetáris politika auto-
nóm kíván maradni, ám egyben a fokozott
nemzetközi tõkepiaci integráció céljait próbál-
ja szolgálni, akkor – tetszik/nem tetszik – fel
kell adni a belsõ piac esetleg szigorú vagy éppen
laza, de mindenképpen nemzetileg sajátos, re-

gulációs szabályozóit, elvárásait, mert a nem-
zetközi tõkeáramlás felszabadítása éppen ezt
igényli.

Végül: ha egy nemzeti döntés a globális
banküzemet elfogadja és a nemzetközi integrá-
ciót választja a belföldi pénzügyi szabályozás
normájául is, akkor a támogatott hármas célok
közül értelemszerûen fel kell adnia a belföldi
piac autonóm befolyásolását – mint egyfajta
szuverenitást –, és ezzel javarészben el kell fo-
gadni a nemzetközi pénzpiaci szabályozási el-
veket és szabályokat. Magyarországon is ez, va-
gyis az ellentétes belföldi és a külföldi célok
közötti ellentét okozta a súlyos pénzügyi bo-
nyodalmak javarészét. Errõl azonban késõbb
szólunk. 

GLOBÁLIS PÉNZÜGYI SZABÁLYOZÁS? 

A pénzügyi globalizációval járó kellemtelen,
negatív sokkszerû jelenségek nem ma kezdõd-
tek. Laeven és Valencia (2008) egy nagylélegze-
tû empirikus munkában összegezték és rend-
szerbe foglalták az 1970–2007 között elõfordu-
ló minden egyes, alapvetõen banki eredetû, ám
rendszerszintûvé váló válságtípust. A valutáris
válságok már az 1980-as években (mai szemmel
is) komoly problémát jelentettek. Noha a
bankválságok többsége az 1990-es évek elején
fordult elõ, addig az adósságválságok csúcsa az
1980-as évek elejére datálható. Az említett
IMF-mûhelytanulmány, Laeven – Valencia
(2008) eredményei több mint figyelemre mél-
tók: a vizsgált 1970–2007 idõszakban kialakult
42 bankválságot 55 százalékban követte egy
valutáris válság is; a szuverén adósságválságok
száma relatíve jóval kisebb volt; a bankválságok
több mint felénél számolni lehetett egy ikervál-
sággal is (valuta- és bankválsággal). De az ese-
tek közel 11 százalékánál(!) a hármas válság
(tehát valuta-, bank- és szuverén adósságkrízis)
egy idõben jellemzõ volt.9 Mind a nagyobb
pénzügyi válsággyakoriság, mind a nemzetközi
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fertõzésveszély (contaigon) egyre sürgetõbbé
teszi egy megreformált, nemzetközi pénzügyi
rendszer kialakítását, amely gyakorlatilag új
alapokra helyezné, „modernizálná” a Bretton
Woods-i rendszert.10

A tökéletlen piacok, az információs problé-
ma, a nemzetközi viszonylatban kifejezetten
bonyolulttá váló morális kockázatok azonban
hamar megmutatták a liberalizmus „árát”, külö-
nösen a szélsõséges helyzetekben. Ennek a ki-
ismerhetetlen kockázati jellegzetességekkel bí-
ró több évtizedes pénzügyi globalizációs trend-
nek mutatta meg a tehetetlenségi erejét a
2008–2009 közötti válság. A kérdés, vajon a vi-
lág pénzügyi globalizáció jóvoltából kockáza-
tosabbá vált-e, nagyon releváns és azonnali vá-
laszokat sürget. Erre adott egyértelmû igennek
megfelelõ elméletileg kifejezetten igényesen ki-
dolgozott választ Rajan, G. Raguram (2005)11,
aki ebben a – válság után hirtelen nagyon sok-
szor hivatkozott – munkájában elõször mutat-
ta ki még jóval az ominózus 2008. õszi esemé-
nyek és a Lehman Brothers csõdje elõtt, hogy a
nemzetközi pénzügyi rendszer, tõke- és pénz-
piacok olyan új kockázatokat termeltek ki,
amelyeket senki nem látott, nem tudott felmér-
ni, de attól még léteztek. Az érvelésének lénye-
ge, hogy a pénzügyi liberalizáció igen komoly
elõnyöket hozott ugyan, alacsonyabb kamatú
hitelfelvételi lehetõségeket a világ minden tá-
ján, amely a megnyújtott konjunktúrában, a
megnõtt globális fogyasztásban testesült meg,
ellenben új típusú kockázatokat teremtett.

Ám koordinációs problémák, torz irányba
mutató ösztönzési formák, különféle, alapvetõ-
en információtorzulási eredetû portfóliókezelési
nehézségek – a mikroökonómiából jól ismert
ügynök/megbízója (principal/agent), a morális
kockázat (moral hazard) és a torz kiválasztódási
(adverse selection) effektusok – mind jelen vol-
tak. Ennél komolyabb bonyodalmat okozott,
hogy a nemzeti határokon átnyúló kockázatke-
zelési és -terítési problémák sokasága együttesen
egy igen nagy, úgynevezett „tail end” vagy szél-

sõséges helyzetben kialakuló alacsony valószí-
nûségû kockázatokat kumulált a nemzetközi
pénzügyi rendszerben. Ezen „farokvég vagy
tail end” esemény bekövetkezésének a valószí-
nûsége ugyan kicsiny volt, de pozitív, és leg-
alább a probléma létezését, mint a rendszer-
kockázat új elemeit, számba kellett volna
venni.12 A kialakult válságot ugyan ezen érve-
lés alapján elõrelátni nem lehetett, de a válság
mélységének és a bekövetkezõ gyors pénzügyi
lefagyásnak, valamint a bankközi hitelpiacon
létrejött „bizalmatlansági ragály” globális erje-
désének hamarabb elejét lehetett volna venni.
Magát a pénzügyi liberalizáció jelentõségét,
annak alapvetõen pozitív attribútumait ez az
érvelés nem kérdõjelezi meg, inkább rávilágít a
globális kockázatok létezésének és ezáltal fo-
lyamatos kezelésének szükségességére.

Az állam és a szabályozó hatóságok kiszá-
míthatatlanul viselkedtek a világ legfejlettebb
pénzpiacán (az USA-ban) is, és ez egyben glo-
bális bizalomvesztéshez vezetett a bankrend-
szerekben.13 De nem rejthetõ véka alá az sem,
hogy vannak a tõkeliberalizációt szkeptikusan
fogadó véleményeket erõsítõ statisztikák is,
amelyek szintén gondolkodóba ejtik a függet-
len megfigyelõt.14 Talán nem érdektelen el-
mondani azt sem, hogy kifejezetten zárt, verifi-
kálható logikai kapcsolatot nem lehet találni a
tõkemobilitás és a gazdasági növekedés között.
Sõt, empirikus tanulmányok, mindenekelõtt
Dani Rodrik (Harvard Egyetem) kutatásai sze-
rint nem található egyértelmûen mérhetõ ösz-
szefüggés (erõs, kellõen szignifikáns korrelá-
ció) a két tényezõ között.15

Az ezredfordulót követõen és különösen a
2008-as világgazdasági válság utáni globális gaz-
dasági folyamatokban speciális eseteket képvi-
selnek a nemzetközi szakzsargonban csak „fel-
törekvõ” piacoknak (emerging markets) titulált
gazdaságok, amelyeknek – fiatal és a kapitalizá-
cióban kicsi – részvény- és kötvénypiacai külö-
nösen sérülékenyek lehetnek nagyobb nemzet-
közi válságok idején. Feltétlenül látni kell, hogy
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a „feltörekvõ” jelzõs besorolás egészen más fej-
lettségû népességû és termelési potenciájú or-
szágokat vesz egy csoportba pusztán azon az
alapon, hogy ezekben az országokban érdemes-
nek látszott nagyobb arányú portfólió- és eset-
leg külföldi közvetlen befektetéseket is alkal-
mazni, mert e részvény- és kötvénypiacok nö-
vekedési potenciálja az 1990-es évtizedben,
majd ebben az évezredben is egészen 2010-ig
jóval nagyobb volt a világgazdaság átlagánál.16

Ennek az országcsoportnak a legfontosabb
közös gyenge pontja – talán Kínát és Hong-
kongot kivéve – az, hogy pénzpiacaik mérete a
globális pénzpiaci mozgások átlagforgalmához
képest kicsi. Amíg ez a helyzet, a valutakocká-
zatok is folyamatosan jelentõsnek tekinthetõk,
valamint semmiképpen sem ideiglenesek. Né-
hány nagyobb globális befektetési alap együttes
fellépése alaposan kikezdheti e piacok ellenálló
képességét. Egy-egy nagyobb külföldi vásárló
vagy éppen eladó könnyen kibillentheti a stabil
pénz- és tõkepiaci ártrendeket északi vagy déli
irányba.17

KÜLSÕ SOKKOK, DEVIZAKITETTSÉG: 
A NEHÉZ MAGYAR ESET 

A továbbiakban a külsõ sokkok szerepét ele-
mezzük, fõként a magyar gazdaság tekinteté-
ben. Az elméleti és alkalmazott munkák egy-
aránt hangsúlyozzák a tõkebeáramlás szerepét
a külsõ gazdaság túlzott eladósodásában
[ahogy például Ötker-Robe et al. (2007) és Er-
dõs (2010)]. Ezért meg kell említenünk, hogy a
Magyarországra irányuló intenzív tõkebeáram-
lás a 2000-es évek közepén, az európai uniós
csatlakozással kapcsolatos strukturális refor-
mokból és a makrogazdasági stabilizációból
származó alacsonyabb kockázati felárból táp-
lálkozó jobb gazdasági kilátásoknak volt
köszönhetõ.18 Késõbbiekben azonban a be-
áramló tõkét inkább az ipari államok csökkenõ
kamatlábaival és a növekvõ világgazdasági likvi-

ditással magyarázhatjuk.19 Egy másik tényezõ
volt a privát szektor banki finanszírozási igé-
nyének gyors emelkedése, amelyet külföldi
bankközi források fedeztek. Ezek a változások
nemcsak a tõkebeáramlás vonzása szempontjá-
ból voltak fontosak, mert egyéb feszültségek-
hez vezettek. Ezek közül is kiemelkedett a „le-
hetetlen szenthármasság dilemmája”: nyitva
tartani a tõkeáramlások elõtt a kapukat úgy,
hogy ne keletkezzen zavar a belsõ és külsõ gaz-
daságpolitikai célok szimultán követése között:
tehát például a privát szféra (lakosság + vállala-
tok) és a költségvetés devizahitel-ellátásában,
továbbá a belsõ piac növekedése hiteligényes
szektorokban (fõleg a lakásépítésben). A forint
árfolyam-rugalmassága – elvileg! – segíthet fel-
oldani a feszültséget a belsõ és külsõ gazdasági
célok között.

Ám a gyakorlatban ez nagyon nehéz. Elmé-
letben a nagyobb árfolyam-rugalmasság tényleg
segíthet feloldani a feszültséget a szerteágazó
gazdaságpolitikai célok között, a felértékelõ-
désre bízva a tõkebeáramlás hatásainak
elnyelését.20 De a valóságban az árfolyamok
csak korlátozott kiigazító képességgel rendel-
keznek, ez volt a tapasztalat a legtöbb közép-
kelet-európai állam számára. A valutaárfolya-
mok hosszan tartó volatilitása (lásd 6. ábra)
nem segített a gazdaság stabilitásában. Ellenke-
zõleg, az árfolyamcsatornán beérkezõ sokkok
nem tudtak egy irányba hatni, sõt felforgatták a
devizahitelezési piacot. 

Noha a világgazdasági sokk jelentõsen befo-
lyásolta a kamatfelárak és más indikátorok
volatilitását Magyarországon, a zûrzavar mö-
gött meghúzódó legfontosabb tényezõk mégis
inkább a nem kívánt belföldi banki és pénzügyi
folyamatok voltak.21 Amikor a válság 2008 vé-
gén felerõsödött, a likviditás és a tõkésítettség
túlfeszítetté vált a banki szektorban és megren-
gette a magyar pénzpiacot. Ez a MNB interven-
ciójához és a fiskális hatóság beavatkozásához
vezetett, amely újabb lendületet adott a kamat-
láb volatilitásának, ennek negatív hatásait a
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költségvetés is érezte. A recesszió ciklikus ha-
tása nagyban hozzájárult a magyar fiskális poli-
tika korábbi kiegyensúlyozatlan útjának folyta-
tódásához.

A válságban a külföldi befektetõk hirtelen
jött bizalomvesztése a magyar állampapírok
iránt (lásd 7. ábra) tovább súlyosbította a nyo-
mást a valuta árfolyamán. 2006 októberétõl
2008. júliusig tartó felértékelõdés ellenére a fo-
rint meredeken zuhant 2008 augusztusától
2009 márciusáig: a nyolc hónapos idõszak alatt
a valutaárfolyam nominális leértékelõdése meg-
közelítette a 30 százalékot, és körülbelül 19
százalék volt 2008. december és 2009 márciusa
között eltelt idõszakban, ahogy az a 6. ábrán is
látható. A magasabb árfolyam-volatilitás csak
részben magyarázható a feltörekvõ államok és a
világ többi része között tapasztalható reálka-
mat-különbségek változásaival és részben a
kockázati prémiumban történt változásokkal,
valamint a hasonlóképpen hosszantartó fluktu-
ációval. Mind a fiskális, mind a monetáris intéz-
kedésekben bekövetkezett hitelvesztés növelte

a kockázatokat, amelyet jól reprezentál a CDS-
piac (kötvénykockázati swapügyletek piaca) is,
ahogyan az a 8. ábrán is látható. 

Miután a nagyobb kockázatokat kedvelõ be-
fektetõk bizalma tovatûnt a válság által gerjesz-
tett pénzügyi mélységben, Magyarország is jóval
bizonytalanabb környezetben találta magát a vál-
ság után is.22 A szuverén kötvények kamatfelára
megnõtt, és maguk a kamatok is sokkal volatili-
sabbá váltak. Ezzel kapcsolatban érdemes megje-
gyeznünk, hogy a magas kamatfelár és a magas
kamatvolatilitás gyakran egyszerre volt megfi-
gyelhetõ, globálisan is.23 A globális tényezõk és a
piaci likviditás fontos szerepe ellenére a befekte-
tõk egyre inkább differenciáltak az országok kö-
zött fundamentumaik és gazdaságpolitikájuk
megbízhatósága alapján. A szuverén adósságba
fektetõk megváltoztatva a válság utáni befekteté-
si hajlandóságukat, egyre inkább tudatában lettek
és lesznek a szélsõséges kockázatoknak, és fel-
számolták a magas kockázati prémiumokkal ter-
helt pozícióikat (7. ábra).24 Ily módon a globális
pénzügyi sokkhatás kilengéseit is figyelembe vé-

6. ábra 

KÖZÉP-KELET-EURÓPAI ORSZÁGOK VALUTAMOZGÁSAI 
2008 eleje és 2010 harmadik negyedéve között [a valutaárfolyamok árváltozása az euróval szemben a válság alatt 

a közép-kelet-európai országokban (Ft, CZK, PLN, RON) százalékban]

Forrás: Thomson Reuters
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7. ábra 

KÜLFÖLDIEK ÁLTAL BIRTOKOLT MAGYAR ÁLLAMPAPÍROK, 
2005–2011

Forrás: MNB

8. ábra 

SZUVERÉN ADÓSSÁGOK FELÁRA NÉHÁNY KÖZÉP-KELET-EURÓPAI ORSZÁGBAN, 2008–2010
(bázispontokban)

Forrás: Thomson Reuters
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ve a kamatfelárak és az országspecifikus sebezhe-
tõségekkel kapcsolatos volatilitások mértéke ki-
vételesen nagy volt hazánkban.

Magyarországon a mély pénzügyi és gazda-
sági integrációnk miatt a fejlett országokban
bekövetkezett kibocsátáscsökkenés hamar ki-
igazításokhoz és gazdasági visszaeséshez veze-
tett. Azonban Magyarország nagy nettó külsõ
adóssága miatt a kiigazítás a magán- és állami
szektorban gyorsabban ment végbe, mint más
közép-kelet-európai országban. Ez a gyors ki-
igazítás képes volt csökkenteni a külsõ finan-
szírozási követelményeket, ugyanakkor a fiská-
lis megszorítás erõteljesen hozzájárult a gazda-
sági recesszió mélyüléséhez. 

Ha a külföld irányában lehetett egy mutató-
ja a hosszú ideje kibontakozó bizonytalanság-
nak a magyar gazdasági teljesítmény és az álla-
mi és a magánszféra teljesítménye körül, nos,
akkor az – aligha meglepetésre – a hektikusan
mozgó, várakozásokat magába olvasztó, a fo-
rint és az euró árfolyama közötti volatilitásin-
dex volt. Ahogyan az megfigyelhetõ a

forint/euró árfolyamban a 9. ábrán, lefedve a
válság által leginkább sújtott hónapokat 2009
és 2010 között, az éves volatilitás mértéke 10
százalék körüli érték környékén mozgott az
idõszak legnagyobb részében, az úgynevezett
historikus kilengés ( GARCH-index) pedig el-
érte a 20 százalékot. 

A 9. ábra magyarázatát azzal a megjegyzéssel
indítjuk, hogy a közép-kelet-európai feltörek-
võ államok már a globális pénzügyi válság elõtt
is bizonytalanabb környezetben mûködtek,
mint az eurózóna államai. A kínálati oldal és a
külsõ környezet is eleve historikusan volatili-
sabb voltak ebben a régióban. Ez betudható a
rendszerváltozásokkal kapcsolatos lényeges
strukturális változásoknak, a tervgazdaságból a
piacgazdaságba történõ transzformációnak, va-
lamint a világkereskedelemnek való erõsebb 
kitettségnek, a pénzügyi áramlások GDP-hez
viszonyított magasabb arányának és a gazda-
ságpolitikák gyengébb transzmissziós mecha-
nizmusának.25 A közép-kelet-európai országok
jelentõs tõkebeáramlást tapasztaltak a banki és

9 ábra 

A FORINT–EURÓ ÁRFOLYAM HISTORIKUS VOLATILITÁSA
(heti, havi, éves, a piac által észlelt kockázatként bemutatva, százalékban)

Forrás: Bloomberg

heti
GARCH-index

éves
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vállalati szektorban, nagyobb folyófizetésimér-
leg-hiányokkal mûködtek. Magyarországra is
ez volt jellemzõ, már a válság elõtti idõszakban
is. A válság a legrosszabbkor jött. 

Az erõteljes külföldi finanszírozás és az ex-
portintenzitás önmagában nem tudta kompen-
zálni a teljesítménydeficitet és a növekedés las-
sulását.26

A külsõ finanszírozás nem önmagában rossz
vagy eltévesztett út a növekedésben. A nemzet-
közi tapasztalatok, precízen mért ökonometrikus
eljáráson alapuló tanulmányok [például IMF
(2007), (2010)] több irányba mutatnak a külsõ
tõkebevonásnak gazdasági növekedést elõsegítõ
sikeresség kritériumai tekintetében. A külsõ
egyensúly tartása és a növekedéskonvergencia
nem magától értetõdõen haladnak együtt, bár
vannak európai országok, ahol ez sikerült. Ma-
gyarország pedig sajnos nem kedvezõ gazda-
ságtörténeti tapasztalatokat halmozott fel, leg-
alább is, ami az elmúlt két és fél évtized folyó
fizetési mérleg gazdaságélénkítõ hatásait illeti
(errõl részletesen lásd MNB, 2010). A sikeres
tõkebevonás leginkább a pénzek hasznos fel-
használásban, az intézményi részben állami 
elosztórendszerek megbízhatóságán múlik. 
A fiskális fegyelem és a jól tervezett elosztó-
rendszer bizonyosan segít a tartható növekedé-
si utak elérésében. 

Ennél jóval megfoghatóbb, a magyar bank-
rendszer stabilitását is veszélyeztetõ állapotok-
ról is kell szóljunk, jelesül a hosszú távú hitel-
piacon kialakult árfolyam- és devizahitel-csap-
dáról. A továbbiakban ez következik. 

A „LEHETETLEN SZENTHÁROMSÁG 
ÉS A BÛNÖS MAGYAR TRIUMVIRÁTUS”

A globális pénzügyi válság magyarországi hatá-
sának és az adekvát gazdaságpolitikai és kívána-
tos központi banki lépések megítélése messze
nem volt egyértelmû. A vélemények széles ská-
lán szóródtak. Voltak, akik az elhibázott mone-

táris politikában (Erdõs, 2010) és az elhibázott
devizatartalék-szintben (Surányi, 2010), volt,
aki az állam meggyengülésében, a piaci folya-
matok túlzott dominanciájában (Csaba, 2009)
látták a legfõbb okot. A pusztán csak ideológi-
ailag felfegyverzett, valójában felcímkézett, po-
litikailag erõsen túlhevített véleményeket, ame-
lyek rendre a baloldali liberális gazdaságpolitika
csõdjérõl beszéltek, ám konkrét közgazdasági
indokokat nem sorakoztattak fel, ezúttal nem
említem. A magyar helyzet megítélésében kiin-
dulópontomban az MNB saját elemzései segí-
tenek, amelyeket Király Júlia mint kutató és
nem mint az MNB hivatalban lévõ alelnöke
kommentált és interpretált egyik újabb munká-
jában, (Király, 2011). Õ is emlékeztet, hogy a
devizahitelezés gyors felfutásának és a forinthi-
telek kiszorításának értékelésében széles körû
szakmai vita alakult ki; a tipikus véleményekrõl
jó áttekintést adnak: Surányi (2010), Bihari –
Valentiny (2010), Balázs – Nagy (2010), Magas
(2010). Általános vélekedés volt a megítélések-
ben, hogy a belföldi megtakarításokat elszívó
fiskális alkoholizmus (Kopits György szóhasz-
nálata) mint közös elem, tartósan jelen volt. Ez
ahhoz vezetett, hogy a teljes, ki nem elégített
belföldi hiteligényt, amely a GDP közel 4 szá-
zaléka volt 2007-ben, (tehát az állami + privát
szféra együtt) már csak külföldrõl lehetett 
fedezni. A devizahitelek iránti igényben ugyan-
akkor a forrásbõvében lévõ külföldi anyabankok
támogatásával a magyar bankok versenyhát-
rányba kerültek az olcsóbb devizaforrás-kíná-
latban, sõt a magyar piacon lakossági piacfelosztás
egyértelmûen már a stabilitás kárára ment – ér-
velt például Király Júlia (2011: 48. oldal). Jól
jellemezte a devizahitelek iránti csillapíthatat-
lan étvágyat, hogy 2010-ben a teljes lakossági
hitelállomány 70 százaléka! már devizában volt
denominálva. Ezen állomány körülbelül 10 ezer
milliárd forintot, vagyis a GDP 38 százalékát
tette ki. Nemzetközi összehasonlításban is ma-
gasnak minõsült, csak a balti államok mentek
ennél is messzebbre. 
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Amit Király Júlia bûnös magyar triumvirá-
tusnak nevez, az nem más, mint a közismerten
lesújtó adósságstatisztikák: 2008-ban a lakossá-
gi hitelállomány több mint 70 százalékát kitevõ
devizahitelek, valamint a GDP 50 százalékát ki-
tevõ nettó privát vállalati és szuverén deviza-
adósságok. E három adósságelem egymástól el-
szakíthatatlan volt – ahogy azt az elemi szintû
makroökonómia-kurzusokon is tanítják – mert
ha összességében a magánszektor (vállalat +
háztartások), valamint az állam folyó finanszí-
rozási igényét jelentõs mértékben a külföld
biztosítja, nos, akkor biztosan nincs csodaszer
a központi banki orvosi táskában sem. Marad a
szuverén adósság sérülékenysége, vagyis az
országkockázati felár által a rendszerbe beke-
rült inflációs nyomás ellensúlyozására a nomi-
nális kamatok emelése jelenti a jó választ. Az
MNB szorult helyzetében ezt tette. A nemzet-
közi kötvénypiac az országkockázatot jól, bár
nem tökéletesen közvetíti, a pénzpiaci döntés-
hozók számára ez idõ szerint még nincs jobb.
A jelentõs kamatkülönbség vonzóvá tette min-
den hitelfelvevõ számára a devizakölcsönt, a fo-
rinthitellel szemben. 2007-i az árfolyam-inga-
dozás is kisebb volt, így az erõs forintárfolyam
kezdetben garantálni látszott a hitelfelvétel 
indokoltságát, amennyiben olcsóbbnak látszott
felvenni a devizahitelt, mint forintban eladó-
sodni. A hitelezés mind a bankok, mind az adó-
sok számára kellõen vonzónak bizonyult. A re-
álkamat-különbség és a viszonylag tûrhetõnek
ítélt árfolyamkockázat az események normál
folyásában jónak ígérkezett. Az eredeti egysze-
rû F–M-modell logikája tehát mûködött mind-
két irányban, a külföldieknél forint-, a belföldi-
eknél devizaadós pozíciók épültek ki. Igaz,
nem azonos lejárati szerkezetben. Ez okozta az
egyik súlyos veszélyforrást. A nagyobb baj
azonban abban rejlett – érvel például Király
(2011: 42–43 oldal), hogy fogyasztási boom
alakult ki, amelyben a jelzáloghitelek is na-
gyobbrészt fogyasztást és nem lakásépítést fi-
nanszíroztak. Az állami és a magánszektor 

túlköltekezése veszélyessé vált immáron a
bankrendszer számára is, mind lejárat, mind de-
viza nem megfelelés alakult ki (mismatch).
A bankok hitel/betét rátája pedig már megha-
ladta a 150 százalékot. Ez veszélyt jelzett – érvel
Király (2011: 48 oldal) – ám a Pénzügyminisz-
térium érdemben nem reagált az új szabályozá-
si javaslatokra. Az MNB tehát látta a veszélyt
közeledni, de nem verte félre a harangokat,
üzeneteivel a kitaposott hivatalos utakon köz-
lekedett.

Veszélyek mégpedig látszottak már 2007 ele-
jén is, errõl tanúskodott Surányi Györgynek a
Népszabadság 2007. január 21. számában nap-
világot látott véleménye, amely elvi és a magyar
monetáris politika konkrét lehetõségeit tekint-
ve egyaránt – mai is iránymutató. 

„Az MNB egészen 2006 elejéig a monetáris
transzmisszió messze leghatékonyabb elemén,
az árfolyamcsatornán keresztül törekedett az
infláció letörésére, az árstabilitás elérésére.
(Nem lenne meglepõ, ha egy körültekintõ elem-
zés arra a következtetésre jutna, hogy de facto az
MNB inkább árfolyam-, mint inflációs célt kö-
vetett 2005 végéig.) Ehhez az idõszak nagy ré-
szében olyan kamatpolitika kellett, amely képes
volt a megborult külsõ egyensúly és ennek nyo-
mán a hullámzó mértékû, de trendjében a piaci
bizalom folyamatos csökkenését tükrözõ kocká-
zatok kompenzálására. Olyan kamatpolitikát
alkalmazott a jegybank az inflációs célok és sa-
ját rövid távú hitelességének erõsítése érdeké-
ben, amely a bel- és külföldi kamatok különbsé-
gére építve biztosította a forint árfolyamának
jelentõs, a gazdaság fundamentumaitól elszaka-
dó felértékelõdését. A forint így bekövetkezõ re-
ál és nominál felértékelõdése nyilván jelentõsen
hozzájárult az infláció mérséklõdéséhez, de ez
erõltetett, távolról sem egyensúlyi vagy/és fenn-
tartható, a gazdaság nemzetközi versenyképes-
ségének javulását tükrözõ folyamatok eredõje-
ként alakult ki”. 

Ez a vélemény is teljesen egybeesik, – majd-
nem tankönyvi értelemben is – az F–M-modell
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útmutatásaival, illetve avval, hogy az árfolyam-
csatorna, bár nem tökéletesen, de jól közvetít
minden résztvevõ felé. Normál állapotokat fel-
tételezve, vagyis jelentõs sokkokat kizárva. 

Az árfolyam-alakulás dinamikája és az idõ-
perspektíva azonban a futamidõk tekinteté-
ben komoly belföldi konjunktúraalakulási
bonyodalmat tud okozni az olyan hosszú tá-
vú hiteleknél, mint a jelzáloghitelek. Ezt
Surányi György már látta 2007-ben is, ami-
kor így írt: 

„A lakáshitel-felvevõk jelentõs része egyszerre
élvezte az alacsony devizakamat és a változóan,
de nem ritkán felértékelõdõ forintárfolyam elõ-
nyét. Ha valami, akkor éppen a jegybank »erõs
forint« vagy inkább túl erõs forint politikája
nyomta az egyébként pénzügyi szempontból nem
túl tájékozott tömegeket a devizában történõ hi-
telfelvétel irányába. Ezzel a jegybank nemhogy
hûtötte, csökkentette volna a belföldi kereslet tö-
megét, ellenkezõleg: fûtötte azt. Így szándékával
ellentétben a túl szigorú monetáris politika még
hozzá is járult a belföldi túlkereslet állandósulá-
sához. A belföldi túlkereslet pedig a külsõ egyen-
súly romlásán keresztül elõbb vagy utóbb az árfo-
lyam leértékelõdéséhez, gyengüléséhez, az infláció
felgyorsulásához vezet.”

Ezen álláspont akkor helytálló volt, de még-
sem rögzíthetõ minden elemében mint szen-
tencia, mert éppen az általa is fontosnak és jó-
nak, sõt az MNB szempontjából is hatékony-
nak nevezett árfolyam-közvetítõ szerepet kér-
dõjelezi meg. Nem lehet az árfolyamtól elvárni
mindent, hogy egy idõben legyen jó az árú- és
az eszközpiacoknak, egyben a konjunktúrának
is segítsen a kívánt irányban. Azt pedig végkép-
pen nem lehet elvárni, hogy a jövõbeli esemé-
nyek alakulásáról a jelenben adjon megbízható
eligazítást. Erõs forint mellett a devizahitel-fel-
vétel racionális és jól informált döntés volt az
átlagos hitelfelvevõ esetében. Az államkassza és
szuverén adósság kockázatait pláne globális
pénzügyi válság okozta bizalomvesztést nem
láthatta tisztán az átlagos adós. De még az

MNB sem. Ez tehát egy tipikus eset az F–M-
modellben, amikor a belföldi cél (monetáris
szigorítás) nem találkozik külföldi reakcióval, a
hitelkínálat-bõvüléssel (konjunktúraélénkítés).
Miért baj az, hogy a lakást, autót fogyasztó
adós próbált jól járni az olcsóbb devizahitellel?
Ez csak annyiban bajos, ha nagyságrenddel szá-
molta el magát törlesztõképessége dolgában a
helyettesített forinthitelhez képest. Vagy ha jel-
záloghitelbõl folyó fogyasztást fedezett. Az
utóbbi egy könnyû eset a valóban negatív meg-
ítélést érdemlõ változatok között. 

Az igazán nehéz eset – elméletileg és gyakor-
latilag is –, amikor a jegybank is válságos hely-
zetben cselekszik és mint „makroprudenciális”
rendszergazda jár el, likviditást bõvít, de a ka-
matoldalon nem tud igazán hatékonyan és
azonnal, „ütésszerûen” ható lépéseket tenni. 
A modern globális pénzügyi közvetítõ rend-
szer konjunktúrát befolyásoló hatásai részlete-
iben nem ismertek, a fejlett országokban sem.
Ez okozta a válság súlyosságát és tartós elhúzó-
dását. Korábbi, a fejlett ipari országok tapaszta-
latából is ismert tény, egyben követendõ hü-
velykujjszabály, hogy a fiskális és a monetáris
lépéseknek lehetõleg egy és ugyanazon irány-
ban kell hatniuk, a bevetett eszközök egymás-
nak nem tehetnek keresztbe. Tehát a kereslet
hûtése vagy a fûtése, a lépések iránya azonos
kell, hogy legyen. A baj az, hogy a külföldrõl
érkezõ pénzügyi impulzusoknak nem tudunk
gátat szabni, és – méretünk okán – nem is na-
gyon érdemes, inkább a külföldi és belföldi sze-
replõk helyes orientációját érdemes segíteni a
hitelezés kellõen árazott termékeinek közvetí-
tésével. A pénz csak közvetít, mint ahogy
bankrendszer is. Gazdaság- és fogyasztásszer-
kezeti, pláne termelékenységi-versenyképessé-
gi problémákat nem tud megoldani a bankrend-
szer, az nem is feladata, legfeljebb hosszú távú
megtakarításra és hitelfelvételi prudenciára ösz-
tönözhet. A monetáris politika ugyan aktív
szereplõje, alakítója a gazdasági folyamatok-
nak, de eszközei meglehetõsen korlátozottak.
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Olcsó pénz és hitel csak komoly pénzbõség
(jelentõs és eladható gazdasági teljesítmény
vagy bõ természeti erõforrás mellett képzelhe-
tõ el). Magyarország esetében ilyenek nem lát-
szanak. 

A fokozatos vagy drasztikus forintleértéke-
lés szintén nem old meg minden gondot. De ez
sem triviális propozíció. 

Ezt a kérdést járta körül Erdõs Tibor, ami-
kor a hazai hitelpiacról kiszoruló forintalapú
hitelezést és a devizaeladósodást elemzi. Er-
dõs (2010) arra a következtetésre jut, hogy ez
a folyamat csak tartósan túlértékelt forintár-
folyam mellett volt lehetséges, legalábbis az
MNB szempontjából, az inflációfékezésre ez
az erõs árfolyam kínált lehetõséget. Erdõs sze-
rint a súlyos forinthitel-kiszorítást, vagyis a
devizaeladósodás kiterjedtségét el lehetett
volna kerülni egy fokozatos leértékelõdéssel
(egy szabad, leértékelõdõ forintárfolyam-ala-
kulás megengedésével). „(…) paradox módon
a csökkenõ forintárfolyam ellenére nem lett vol-
na gyorsabb az infláció, a devizahitelek pedig
ma nem okoznának gondot”. (Erdõs, 2010: 847.
oldal). Meglátása szerint a csökkenõ forintárfo-
lyam mellett sem lett volna gyorsabb az inflá-
ció. Ez a vélemény minden bizonnyal helytálló
lehet, ám csak utólagos visszatekintésben kínál
alternatívát. 

Az állásponttal kapcsolatban a következõ ki-
egészítéseket érdemes megfontolni. 

A hitelfelvevõk és a devizapiacon az árfo-
lyamokat alakító azonnali, illetve határidõs ke-
reskedésben aktívan szereplõ nagybankok idõ-
perspektívája különbözõ, fõleg azért, mert a fe-
dezett kamatparitás alapján mûködõ tranzakci-
ók csak a határidõs piacok által kínált idõtávok-
ban realizálódnak; ugyanakkor a jelzálogalapú
hitelezés például ennek az idõtávnak a sokszo-
rosa és a jövõbeli teljes kockázat pontos és ha-
tékony árazása ebben az idõtávban jóval nehe-
zebb – ha egyáltalán lehetséges. A kamatoknak
és kötvényhozamoknak minden idõtávra reáli-
san indikatívnak kell lennie.

Miután a magyar állam és magánszféra
adósságának finanszírozása jelentõs részben kí-
vülrõl, azaz külföldi kötvénytulajdonosok által
történik, ezért a pozitív reálkamat-mechaniz-
mus, pontosabban az elvárt pozitív reálkamat
jelenlétérõl nem lehetett lemondani. Márpedig
a pozitív reálkamat erõsíti a forintárfolyamot.
Ha nincs pozitív reálkamat-realizálási lehetõ-
ség, vagyis ha a nominálkamatok különbségei
éppen kifejezik a leértékelõdéssel együtt szá-
molt várható jövõbeli nominál értéket, akkor a
reálhozam nulla. Ekkor pedig elapad a külföldi
finanszírozás. 

A nemzetközi Fischer-hatás érvényességét
a határidõs piacok biztosítják. Ez ellen sem te-
het túl sok mindent a központi bank, különö-
sen akkor, ha valamilyen távoli árfolyamcélja
lenne. Arról van szó, hogy a tipikusan 1–2 évre
ideérkezõ, jobbára forintkötvénybe fektetõ
külföldi tõke fedezeti ügyletet köt a határidõs
piacon rögzített árfolyamon – forinteladásra
jövõbeli lejáratra –, és ezzel a kötvénypozíció-
ban a leértékelés kockázatát erre az idõtávra
gyakorlatilag kizárja.

A monetáris politika expanziója nélkül,
vagyis a belföldi hiteligény mind jobb, alacso-
nyabb kamatú kielégítésével nem lehet és nem
is érdemes veszélyeztetni a külföldi forrásbe-
áramlást mindaddig, amíg a belföldi megtakarí-
tások mértéke jelentõsen nem növekszik. Való-
jában tehát arról van szó, hogy nem lehet a
pénzügyi integráció elõnyeit a hátrányai nélkül
élvezni. Vagyis nem lehet a kamatpolitikát vagy
kizárólagosan belföldi vagy kizárólagosan kül-
földi céloknak alárendelni, mint ahogy magát a
teljes monetáris politikát sem lehet csak belföl-
di célok szolgálatába állítani. A külföldi forrás
ugyanis viszonylag határok 1–2 év között jól
megcélozható erõs forintban szeret inkább be-
fektetni, semmint hajlandó lenne hosszú távú
finanszírozást kínálni jelentõs forintgyengülés
mellett is. Hosszú távra pedig csak devizaki-
bocsátás a realitás, viszont ez a fejlett piaci 
hozamok háromszorosán megy csak. 
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Van példa arra, hogy erõs valuta mellett is
versenyképes exportszektorok tudnak tartósan
létezni (ilyen például Japán és Németország,
ráadásul ezen országok tartósan nettó tõkeex-
portõri pozíciót is ki tudtak építeni. El kell is-
merni, ez a két teljesítmény egyáltalán nem ál-
talános a világgazdaságban).

Az euróbevezetés dátumának kitolásával
az adekvát vagy inkább kívánt valutaárfolyam
kialakítására történõ erõfeszítések egyszerûen
elodázódnak, a belföldi hitelteremtés alapján
szükségesnek mutatkozó olcsó hitelkínálat
azonban a plusz külföldi hitelkínálat híján ne-
hezen képzelhetõ el. Ha majd a költségvetés
belföldi hiteligénye enyhül, akkor elképzelhetõ
lesz csökkenõ kamatszintek mellett is az árfo-
lyamtartás, és esetleg elkerülhetõ lesz a jelentõs
leértékelõdés.

A trilemma, amely az árupiacok, a versenyké-
pesség és vele növekedés, a vagyontárgypiacok
(részben pénzpiacok) a kívánatos valutaárfo-
lyammal szemben támasztott igényei között fe-
szül. Nem lehet királyi úttal megkerülni (az áru-
kereskedelem gyengébb árfolyamban a vagyon-
tárgy-kereskedelem erõs árfolyamban érdekelt).
Összegszerûen a devizaeszköz-kereskedelem
(tõkeáttételek miatt, de egyébként is) többszö-
röse az áruforgalomnak. Ennél fogva jelentõs
magyar belsõ megtakarítások híján a külföld 
finanszíroz, a forintárfolyam tág határokhoz 
tehát nem elengedhetõ. Ezért sincs „királyi út”
a trilemma megoldásában. 

A hitelpiac újraélesztésében a reálgazdaság-
ban, fõleg a nagy megrendelõknél, mindenek
elõtt a lakásépítésben kell jelentõs változá-
soknak történnie. Egy 2011. áprilisi MNB-
felmérés is ezt a negatív fejleményt igazolta,
tudniillik a magyar belföldi hitelezés további
szigorodásáról, értsd zsugorodásáról tanús-
kodik.27 A kereskedelmi banki szféra tehát
kivár, közvetítõ szerepének jelentõs növelésé-
re ösztönzést és további kockázatcsökkentést
vár. Az, hogy ez honnan fog jönni, még nem
látszik.

KONKLÚZIÓ

Összegzésként elmondható, hogy nincs tehát
„királyi” út és egységes recept a helyes valutaár-
folyam, illetve a folyó fizetési mérleg és a tõke-
forgalmi tranzakciók liberalizációjának fokát il-
letõen sem. A gazdaságpolitikában a monetáris
politikáért felelõs döntéshozó egyet tehet – és
ez a közgazdaságtani elméletek által ajánlott re-
ceptekre általánosan igaz –, hogy tudniillik
számba kell vennie a választott út elõnyeit, hát-
rányait és alternatív költségeit. Meg kell nézni a
meglévõ ellentétes érdekeltségeket és lehetõsé-
geket, majd – jó intuitív érzékkel – ki kell vá-
lasztani a történelmi, valamint más országok ta-
pasztalata alapján a keletkezõ elõnyöknek és
hátrányoknak olyan kombinációját (right policy
mix), amely a kitûzött hosszú távú célt jól szol-
gálja. Ha a kitûzött hosszú távú cél a tõkepia-
cokba való fokozott integráció és tõkeforgalom
egyre erõteljesebb liberalizációja, akkor ennek
kell alárendelni mind az árfolyam, mind pedig a
tõkebefogadási politikákat szabályozó belsõ
mechanizmusokat is. Ha ellenben sajátos bel-
földi célokat kívánunk követni, ahhoz vagy ol-
csó belföldi forrás, vagy a külföld számára kü-
lönösen vonzó magas reálkamat kell, vagy és ez
a kívánatos, de nem kínálkozó eset: olcsó kül-
földi forrás szükséges. A pénzügyi globalizá-
cióból származó elõnyöket ugyanis egy kis nyi-
tott gazdaságnak megszerezni csak akkor lehet,
ha tartós kapcsolódást biztosító alkalmazkodá-
si mechanizmusok épülnek ki, amelyek tarható
piroritási sorrendet tudnak kialakítani belföldi
és külpiaci célok között. 

A külsõ finanszírozás nem önmagában rossz
vagy eltévesztett út a növekedésben. A nemzet-
közi tapasztalatok, ökonometrikus eljáráson
alapuló tanulmányok is több irányba mutatnak
a külsõ tõkebevonás gazdasági növekedést elõ-
segítõ sikerességkritériumai tekintetében.
Nincs egyetlen helyes út. A külsõ egyensúly
tartása és a növekedéskonvergencia nem magá-
tól értetõdõen haladnak együtt, bár vannak eu-
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rópai országok, ahol ez sikerült. Magyarország
azonban sajnos nem kedvezõ gazdaságtörténe-
ti tapasztalatokat halmozott fel, legalább is ami
az elmúlt két és fél évtizedben a folyó fizetési
mérleg gazdaságélénkítõ hatásait illeti. A külsõ
forrás nem segített, mert nem helyes beruházá-
si célokra lett felhasználva. 

Egy régi tételre emlékeztetni kell: a pénz
csak közvetít szorgalmak, lehetõségek és az
erõforrások között, mint ahogy a bankrend-
szer is. Gazdaság- és fogyasztásszerkezeti, plá-
ne termelékenységi-versenyképességi problé-
mákat nem tud megoldani a bankrendszer, az
nem is feladata, legfeljebb hosszú távú megta-
karításra és hitelfelvételi prudenciára ösztö-
nözhet. Ahogy az euróövezetben lévõ gyen-
gélkedõ országok (Görögország Portugália, Ír-
ország) sem azért gyengélkednek, mert euró-
val fizetnek, hanem azért, mert fiskális politi-
kájuk a külföldi finanszírozó szemével nézve

nem fenntartható (lásd például legutóbb a 20
százalék! feletti hozammal eladott, két éven
túli görög államkötvényeket). Továbbá ezek a
gyengeségek gazdaságszerkezeti és versenyké-
pességi lemaradást tükröznek (mondta a kér-
désrõl a Nobel-díjas közgazda, R. Mundell, az
általunk is használt modell neves szerzõje, idé-
zi a Népszabadság 2011. május 23-án). Nos,
ugyanígy a magyar devizaeladósodás sem ön-
magában baj, hanem amiatt, hogy az adósság-
szolgálat kitermelése nem látszik könnyûnek,
rosszabb esetben teljesíthetõnek. Sikeres gaz-
daságpolitika – és ez nagy biztonsággal leszö-
gezhetõ – csak fiskális és monetáris lépések
összehangolásával, a folyamatok egy irányba
terelésével, nem kevésbé intézményi stabilitás-
sal valósítható meg. Illik elismerni: ez a kis
nyitott gazdaságokban sem az elmélet, sem a
gyakorlat szintjén nem hétköznapi, de nem is
megoldhatatlan feladvány. 

1 MNB-állásfoglalás a pénzügyi stabilitásról, letöltve
(2009. 12. 18.): www.mnb.hu/engine.aspx?page=
7932

2 Idézi: The Wall Street Journal (June 7, 2010): p. 8

3 Ennek illusztrálására érdemes elmondani, hogy
1997-ben a délkelet-ázsiai országokat (Thaiföld,
Burma) leértékelésre, illetve lebegtetésre ösztökél-
te a Valutaalap, 1998-ban pedig súlyos milliárdok-
kal támogatta az orosz rubel árfolyamsávját, ahol
tehát pont az ellenkezõjét, azaz a kötött árfolyam-
ok mellett tört lándzsát anyagilag is. Az IMF di-
csérte Hongkongot a kimondottan szigorú árfo-
lyam-felügyeletéért, de Szingapúrt is ünnepelte az
általa válságban megvalósított „managed float”, az-
az a szabályozott lebegtetési politikájáért. Ebbõl is
látszott, hogy a kérdés elismert világgazdasági
szakértõkkel segített hivatalos nemzetközi „felelõ-
se”, az IMF sem volt egységes az adekvát árfolyam-
rendszerek tekintetében. De az IMF nem vált egy-
ségessé sem szemléletében, sem gyakorlatában a
2007–2008-as pénzügyi válságot követõen sem,
ahogy azt több tanulmány bemutatja, lásd Laeven,
L. – Valencia, F. (2008); Abiad, A. – Detragiache, E.
– Tressel, T. (2008) 

4 Ez a feltételezés könnyûszerrel feloldható, és nem
okoz komolyabb bonyodalmat a végeredmény
szempontjából, hiszen, ha 

=k*, 

akkor (3a) egyenlet jobb oldala 

=k*H H -ra módosul.

5 Mexikó jó példája az ellentmondásokat mutató ár-
folyamrezsimnek. 1998-ban az orosz rubel zuha-
nórepüléses leértékelõdése után a mexikói lebegõ
árfolyamú valuta szintén több mint 10 százalékot
veszített értékébõl. De még ennek a több mint 10
százalékos veszteségnek is nagyon komoly ára volt.
Azért, hogy ez a 10 százalék nem 20 százalék lett,
annak az ára az volt, hogy a mexikói nominál-
kamatlábaknak a reálhozamot is jóval magasabb
szinten kellett kínálniuk, illetve folyamatosan fel-
felé kúszniuk. A tõkemobilitás és a külsõ forrásbe-
vonási folyamat fenntartásáért, nem kevésbé a be-
fektetõk bizalmának megtartásáért tehát nagyon
drágán, egészen magas reálkamat biztosításával kel-
lett fizetni. Tudniillik azzal, hogy rendkívül vonzó,
magas helyi valutában kifejezett kamatlábakat al-
kalmaztak azt sugallván, hogy egy 10 százalékos
értékvesztés után nem következik be további sú-
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lyos leértékelõdés. Ezeknek a mesterségesen ma-
gasan tartott hazai reálkamatoknak azonban a re-
álgazdaságra gyakorolt konjunktúrafékezõ hatá-
sa meglehetõsen kedvezõtlen. Magyarországon
is ez történt 2006 õszét követõen. Ezt a valóság-
ban is gyakran kialakuló helyzetet foglalja vilá-
gos, analitikus keretbe a ma gyakran hivatkozott
Mundell–Fleming portfólióelvû modellje. De ezt
bizonyították az IMF-tagországok statisztikái is:
1998 végén az összes IMF-tagország 35,7 százaléka
kötött árfolyamrendszerben mûködött, 29,7 száza-
léka szabályozottan lebegtetett (managed float),
25,3 százaléka úgynevezett független lebegtetési
(independently floating) árfolyamrezsimet válasz-
tott, 9,3 százaléka pedig egyéb vegyes rendszerben
mûködött. (Eichengreen, B. 1999) Ezek az ará-
nyok az elmúlt tíz évben csak némileg változtak a
lebegtetõk javára (Laeven – Valencia, 2008). 
A gyakran kialakuló reálfelértékelõdés összefüggé-
seirõl lásd Darvas (2003)

6 Az eredeti elméleti konstrukció két, a szerzõk által
külön írt dolgozatban található meg. Fleming
(1971) és Mundell (1968)
Az általános feltevésektõl eltérõ speciális helyzetek
részletes és körültekintõ tárgyalását adják, Kenen
(1989), Erdõs (1998), Krugman – Obstfeld (2003).
A hírekre adott piaci reakciók és várakozások alap-
ján – lényegében valószínûségi elveken nyugvó leg-
modernebb sztochasztikus és dinamikus, de a ka-
matkülönbségen, illetve várakozásokon nyugvó de-
viza- és kötvénypiaci modellezést tárgyalja
Medvegyev – Száz (2010). 

7 Részletesen lásd Kenen, P. B. (1989): 314–317. 
oldal vagy Krugman – Obstfeld (2003): 339–377. 
oldal

8 Találóan így nevezte el e dilemmát Lerry Summers,
az USA egykori pénzügyminisztere, The
Economist, (1999. január 30.). Summers jelenleg a
Harvard Egyetem professzora.

9 Nem meglepõ módon a bankválságok kialakulásá-
ban a rossz makrogazdasági környezet volt az elõ-
feltétel: a fizetésimérleg-hiány, valamint az infláció
növekedése volt a kiváltó ok. Az 1998-as orosz, a
2001-es argentin válság esetében azonban a folyó
költségvetési egyensúlytalanságok váltották ki a
negatív folyamatokat; a távol-keleti válságok eseté-
ben már sokkal inkább a bankrendszer hitelszûrõ
mechanizmusai mondtak csõdöt, és gazdaságszer-
kezeti problémák torlódtak fel. A teljes mintában
az esetek túlnyomó többségében (közel háromne-
gyedénél) a nem teljesítõ hitelek arányának meg-

növekedése volt a kiváltó ok, többek között a chi-
lei válság esetében is. A válságok kiváltó okainak
közel 30–30 százalékánál fordulhatott elõ az állami
tulajdonú bankok jelenléte (banki eszközök állami
tulajdonlása), illetve a hitelek túlzott mérvû meg-
növekedése. Számos esetben az állami tulajdonlás
sebezhetõséghez vezethetett, hiszen az állami tu-
lajdonú bank volt az új kötelezettségek fõ kibocsá-
tója, és a válság tarthatatlanná válhat. De a bankvál-
ságok kialakulásának 62 százalékában a bankok
alapvetõen a betétesek bizalomvesztése, a betétesi
rohamok áldozataivá váltak. Ezek a klasszikus
bankpánikváltozatok.

10 2010-re a korábbi elképzelések már csak nyomaik-
ban voltak jelen. A 2010 júniusában Busanban,
Dél-Koreában tartott pénzügyminiszteri csúcsér-
tekezleten a G-20-ak pénzügyi vezetõi megálla-
podtak, hogy a nemzeti bankrendszereket kell
megerõsíteni, mindenekelõtt a bankok szava-
tolótõkéjét emelni és a tõkemegfelelési mutatókat
javítani. Továbbá Európában létre kell hozni egy, a
luxemburgi magánjog alapján bejegyzett, de az
eurózóna 16 kormánya által birtokolt pénzügyi
alapot, amelyet a szuverén adósságot halmozó eu-
rópai kormányok és bankjaik vehetnek igénybe
speciális, a piacinál némileg enyhébb feltételekkel.
A könyvelés az EU számláihoz kapcsolódna. Ez
tehát egy európai megoldás, semmiképpen sem
globális.

11 Rajan, 2005

12 Rajan (2005): 47–48. oldal

13 Errõl részletesen lásd Magas (2009): I. és II. rész,
Csaba (2009)

14 Ilyen például az a sokat idézett adat, miszerint:
amíg a Bretton Woods-i rendszer idején
(1945–1973) a fejlett ipari országok gazdaságai évi
átlagban nagyjából 4 százalékkal nõttek, addig az
1974–1999-es idõszakban ennek még a fele sem
alakult ki, mint átlagos éves növekedési mérõ-
szám. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy
az elmúlt húsz év több mint kilencven nagyon sú-
lyos nemzetközi következményekkel járó pénz-
ügyi, banki válságot ugyancsak produkált. E válsá-
gok kapcsán keletkezett veszteségek mindegyike
meghaladta a nagy gazdasági válság idején az ame-
rikai bankrendszer által elszenvedett veszteség
szintjét (a GDP szintjében mérve).

15 Errõl részletesen lásd Rodrik, D. (1999);
Bhagwati (2004)
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16 A teljes „feltörekvõ” országcsoport a következõ
országokat tartalmazza: Kína, Hongkong, India,
Indonézia, Malajzia, Fülöp-szigetek, Szingapúr,
Dél-Korea, Tajvan, Thaiföld, Argentína, Brazília,
Chile, Kolumbia, Mexikó, Venezuela, Egyiptom,
Görögország, Izrael, Dél-Afrika, Törökország,
Csehország, Magyarország, Lengyelország és
Oroszország. A kérdésrõl részletesen ír Pálosi –
Németh (2008). 

17 Errõl részletesebben lásd Magas (2009): 75–104.
oldal és 203–222. oldal

18 Ötker-Robe, Ýnci, Zbigniew Polañski, Barry
Topf, and David Vávra, (2007): p. 6

19 International Monetary Fund, Global Financial
Stability Report, Washington, D.C., 2005. április

20 Ötker-Robe et al., ‘Coping with Capital Inflows’,
p. 3

21 International Monetary Fund, Regional economic
outlook: Europe, Washington, D.C., 2009. október

22 International Monetary Fund, Regional economic
outlook: Europe, Washington, D.C., 2009. október

23 Fernandez-Villaverde, Jesus, Guerron-Quintana,
Pablo A., Rubio-Ramirez, Juan, and Uribe, Mar-
tin, ‘Risk Matters: The Real Effects of Volatility
Shocks,’ NBER Working Paper No. 14875, Camb-
ridge, Massachusetts: National Bureau of
Economic Research, 2009

24 Blanchard, Olivier J., ‘Current and Anticipated
Deficits, Interest Rates and Economic Activity,’
NBER Working Paper No 1265, Cambridge,
Massachusetts: National Bureau of Economic
Research, 2009

25 International Monetary Fund, Regional economic
outlook: Europe, Washington, D.C., 2009. október

26 2007-ben Magyarország makrogazdasági mutatói
rosszabbak voltak, mint a referenciául szolgáló V-
3 országok (Csehország, Lengyelország és Szlová-
kia) mutatói, a magyar GDP növekedése jóval a V-
3 országok súlyozatlan átlaga alatt volt (2 százalék
alatt volt, összehasonlítva Lengyelország és Cseh-
ország 6 százalék felett, míg Szlovákia 10 százalék
felett teljesített); az infláció 7 százalék fölött Ma-
gyarországon, míg 3 százalék alatt a V-3 országok-
ban, a folyó fizetési mérleg hiány 7 százalék körül

volt Magyarországon, míg 5,3 százalék volt a V-3
országokban.

27 A bankok romló hitelezési képessége miatt szigo-
rodott a hitelezés – ez derül ki a Magyar Nemzeti
Bank (MNB) 2011. áprilisban végzett kutatásából.
(MTI, 2011. május 19.) A kérdõíves vizsgálat ki-
mutatta, hogy tovább szigorodtak a vállalati hite-
lezés feltételei, s ez a következõ félévben is folyta-
tódhat. A bankok körében végzett felmérés a
2011. évi elsõ negyedévi adatokra épült, illetve a
következõ két negyedévre vonatkozó várakozást
tükrözi. A felmérés tanúsítja, hogy néhány nagy-
bank csökkenti hitelkínálatát, miközben a válasz-
adó bankok többsége csak a jelenlegi hitelezési
feltételek enyhítése nélkül hajlandó növelni hitele-
zési aktivitását. A bankok azt is közölték, hogy a
hitelezési feltételek szigorítása nemcsak a gyenge
tõkeakkumulációs és tõkevonzó-képességgel ma-
gyarázható, de a külföldi devizaforrások szûkülé-
sével és drágulásával is.
A folyamat a vállalati hitelállomány alakulásában is
jól tükrözõdik: az idei elsõ negyedévben 120 mil-
liárd forinttal csökkent az állomány a tavalyi év
utolsó negyedévében mért 100 milliárdos esés
után, azaz két negyedév alatt összesen 220 milliárd
forinttal kisebb az árfolyamszûrt hitelállomány.
A magyar vállalati hitelállomány elsõ negyedévi,
lefelé mutató grafikonja a balti országokéhoz 
simul, miközben a visegrádi országoknál már nö-
vekedésnek indult a vállalati hitelállomány, s ez érvé-
nyes az eurózóna országainak átlagára is. A felmérés
szerint a bankok 2011 végére várják a fordulatot a
vállalati hitelkeresletben.
Miközben a lakáscélú hitelek feltételei érdemben
nem változtak – és a bankok a következõ félévben
sem várnak jelentõsebb elmozdulást –, a fogyasztá-
si hitelek esetében a bankok 18 százaléka szigorí-
tott a hitelezési feltételeken, miközben 7 százalék
a következõ fél évben tervez enyhítést – mutatja a
felmérés. A háztartások hitelállománya az idei elsõ
negyedévben, akárcsak múlt év utolsó negyedében
100 milliárd forinttal csökkent. Az elmúlt félévben
így 200 milliárddal zsugorodott az állomány.
A jelzáloghitel-állományon belül mintegy 1 száza-
lékponttal tovább emelkedett az átstrukturált hi-
telek aránya, így 2011 elsõ negyedévének végére
már a teljes jelzáloghitel-állomány 10,4 százaléka
esett át átstrukturáláson. Mivel azonban az át-
strukturált jelzáloghitelek mintegy kétharmadá-
nak még nem járt le a könnyített törlesztõteherrel
járó türelmi ideje, így az átstrukturálások sikeres-
ségét még nem lehet megítélni.
A banki válaszok alapján a kereskedelmiingatlan-
hitelek körében is jelentõsek az átstrukturálások:
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2011 elsõ negyedévének végére az állomány 18
százalékát strukturálták át, és az év végére 30
százalékos lesz az arány. A rossz ingatlanpiaci
helyzet miatt a bankok aktív átstrukturálási poli-
tikája kényszerhelyzetre utal, ami növeli a keres-
kedelmi ingatlanhitelek „örökzölddé válásának”
kockázatát. Ez azt jelenti, hogy a bankok a keres-
kedelmi ingatlanhitelek folyamatos átütemezésé-

re kényszerülhetnek, várnak. Az MNB felmérése
úgy összegez, hogy a rossz ingatlanpiaci helyzet
miatt a bankok aktív átstrukturálási politikája
kényszerhelyzetre utal, ami növeli a kereskedel-
mi ingatlanhitelek „örökzölddé válásának” koc-
kázatát. Ez azt jelenti, hogy a bankok a kereske-
delmi ingatlanhitelek folyamatos átütemezésére
kényszerülhetnek.
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