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Aa 2007‒2008-ban kitört globális pénzügyi, 
majd egyre inkább reálgazdasági válság egyik 
fő jellegzetessége, hogy a közgazdász szakma 
nagy része nem látta előre a fejleményeket, és 
így sokakat meglepett mind a válság kitörése, 
mind lefolyása, mind pedig elhúzódása. a köz-
politikai elemzések szerint ez a fajta tanácsta-
lanság és iránytű-nélküliség azokra az idősza-
kokra jellemző, amikor paradigmaváltás előtt 
áll egy-egy közpolitikai alrendszer. Howlett és 
Ramesh (1995) klasszikus tanulmánya szerint 

egy gazdaság- és közpolitikai paradigma sta-
bilitása akkor kérdőjeleződik meg, amikor a 
bevett gondolkodásmód és modell sem a valós 
folyamatok előrejelzésére, sem pedig utólagos 
magyarázatára nem képes, és bár egy ideig még 
jellemző a régi keretek közötti magyarázatok 
keresése, de tudományos és a közéleti szinten 
is megkezdődik az új paradigma kialakítása.

a monetáris politikával kapcsolatos gondol-
kodás és válaszkeresés minden kétséget kizáróan 
ebben a stádiumban van.2 a válság előtti mone-
táris politikai konszenzus a múlté. Egymást érik 
azok a lépések és bejelentések, amelyek szakíta-
nak a 2007‒2008 előtti bő két évtized gondolko-
dásmódjával – elég csak a korábban a pénzügyi 
ortodoxia bástyájának tekintett eurózónában 
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alkalmazott monetáris lazításokra, állampapír-
piaci intervenciókra és mentőcsomagokra gon-
dolni. Bizonyos, hogy a korábbi évek monetáris 
politikával kapcsolatos konszenzusát3 mára telje-
sen felülírta a válság.4 a mindennapi tapasztalat 
szerint a rugalmas inflációkövetési rendszer nem 
teremtett szilárd monetáris kereteket, a monetá-
ris politika felügyeleti és makrogazdasági aspek-
tusait nem lehet egymástól elválasztani, az esz-
közárakat nem lehet figyelmen kívül hagyni, a 
nulla százalékos kamatküszöb igenis fontos mo-
netáris politikai probléma lehet, a monetáris és a 
fiskális politikát pedig már középtávon is együt-
tesen szükséges kezelni. 

a tanulmány első fejezete bemutatja a 
monetáris politika paradigmaváltás szüksé-
gességét, a második fejezet elhelyezi a gazda-
ságpolitikát, illetve azon belül is a monetáris 
és árfolyam-politikát az intézményi mátrix-
ban. a harmadik fejezet az árfolyam-politikai 
döntések gazdasági változókra való hatását és 
az érdekcsoportok jegybanki döntéshozatalra 
irányuló visszacsatolását mutatja be. a tanul-
mányt összegzés zárja.

MonEtáris PolitikAi PArAdigMAváltás

a válság előtt kialakított európai szabályozás 
szerint a monetáris politika elsődleges cél-
ja az árstabilitás elérése és fenntartása, így a 
monetáris politikát az európai kontinensen 
az utóbbi bő egy évtizedben egy nominális 
változóhoz, a fogyasztóiár-index alakulásához 
kötötték. a leegyszerűsített megközelítés alap-
ján e cél eléréséhez egyetlen hatékony eszköz 
áll rendelkezésre, a kamatpolitika. Ez volt az 
„egy cél-egy eszköz” modell, amely egyszerre 
volt könnyen érthető és könnyen követhető. 
a monetáris politika a klasszikus dichotómia 
miatt nem képes tartósan befolyásolni a reál-
folyamatokat, így csak a monetáris változókra, 
azokon belül is kiemelten a fogyasztói árak 
színvonalára lehet tekintettel, eszközei közül 

pedig prioritást kell adni a gazdaság egészére 
kiható alapkamatnak.

a válság azonban új időszámítást jelent eb-
ből a szempontból is. Blanchard (2012b) sze-
rint a modell leegyszerűsítő és hibás. a közgaz-
dasági elméletek igazságát és erejét pedig nem 
a modellek intellektuális felépítményének 
szépsége határozza meg, márpedig az utóbbi 
évtizedekben széles körben érvényesnek tekin-
tett monetáris politikai modellek eleganciája 
sokakat megtévesztett. a krízis bebizonyítot-
ta, hogy ez a leegyszerűsítő megközelítés téves, 
akárcsak az, hogy a stabil infláció stabil kibo-
csátási réssel (output gap) konzisztens,5 illetve 
hogy az árstabilitás egyben azt is jelenti, hogy 
minden rendben van a gazdaság monetáris és 
pénzügyi szférájában6. 

az „egy cél-egy eszköz” modell bukása ko-
moly politikai gazdaságtani következményekkel 
is jár. Bár a kamatpolitika természetesen járhat 
redisztribúciós hatásokkal,7 de összességében 
mégis úgy tekinthettünk rá, mint egy szektor- 
és érdekcsoport-semleges politikára. Egy ilyen 
értelmezési keretben egy jól működő, független 
jegybank nem képes kamatpolitikai lépésekkel 
egyes szektorokat és társadalmi (érdek-) cso-
portokat jobb, illetve rosszabb helyzetbe hozni. 
megváltozik azonban a helyzet, ha több szem-
pont alapján kell optimalizálni, és több eszköz 
áll rendelkezésre, ami Blanchard (2012b) sze-
rint még a jegybanki függetlenség kérdését is 
komoly kihívások elé állíthatja. Stiglitz (2012) 
mindezeket azzal egészíti ki, hogy téves volt a 
monetáris politikával kapcsolatos alapfeltéte-
lezés is. az infláció csökkentése ugyanis nem 
végcél, hanem egy eszköz. a gazdaságpolitika 
végső célja egy monetáris és reálértelemben is 
stabilabb gazdaság, amely fenntartható módon 
és gyorsabban növekszik.8 Stiglitz szerint az sem 
igazolható, hogy a független jegybankok jobban 
teljesítenek, mint a nem függetlenek, így szük-
ség lehet a modelleken túl a jó kormányzással 
és irányítással (good governance) kapcsolatos 
eddigi beidegződések felülvizsgálatára, illetve 
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a függetlenség és az elszámoltathatóság problé-
májának jobb és teljesebb körüljárására is.

a válság előtti konszenzus abból indult 
ki, hogy létezik egy társadalmi szempontból 
optimális és elosztási szempontból semleges 
szabályegyüttes, aminek az érvényesülését és al-
kalmazását jogi szinten kell biztosítani. Barro, 
Gordon (1983), illetve Kydland, Prescott (1977) 
munkásságán alapuló modellek szerint olyan 
általános szabályokról van szó, amiket minden-
ki ismer és mindenki el is fogad követendőnek, 
követésük előírását pedig azért kell jogilag ga-
rantálni, mert az önkéntes végrehajtás költségei 
túl magasak lennének. Keifman (2008) szerint 
a logika azért hibás, mert sem az emberek világ-
látásával, sem pedig céljaival kapcsolatban nem 
lehet unanimitást feltételezni: mások a percep-
ciók és az érdekek, és a monetáris politika re-
disztribúciós szempontból sem semleges. még 
egységes preferenciákat feltételezve sem érhető 
el minden esetben a Pareto-optimum, mert a 
nyertesek és a vesztesek közötti transzferek biz-
tosítása nem feltétlenül megoldott, illetve túl 
költséges lehet. arról nem is beszélve, hogy a 
modell működéséhez szükség van arra, hogy 
minden gazdasági aktor ismerje, értse és érvé-
nyesnek fogadja el a Barro‒Gordon-féle gon-
dolatmenetet. márpedig a közgazdászok között 
folyó intenzív vita – amint azt a már bemuta-
tott álláspontok is mutatják – nem arra utal-
nak, hogy egységesek lennének a gazdaság mű-
ködéséről vallott nézetek. Hasonlóan kritikus 
Paley (2011) is, aki szerint az eddig érvényes 
jegybanki és monetáris politikai konszenzus 
hibás feltételezésekből indult ki. a Barro‒Gor-
don-megközelítés szerint kizárólag egy függet-
len jegybank képes garantálni, hogy a választási 
ciklusokban gondolkodó politikusok révén 
ne alakuljon ki inflációs spirál a gazdaságban, 
hiszen csak így lehet kezelni az idő-inkonzisz-
tencia problémáját. a modell három alapveté-
se, hogy (1) az infláció és a munkanélküliség 
közötti kapcsolatot leíró, hosszú távú Phillips-
görbe vertikális (vagyis tartósan nem lehet az 

infláció növelésével javítani a foglalkoztatási 
helyzetet), (2) a rövid távú előnyök is kizárólag 
a gazdasági szereplők megtévesztéséből adódó-
nak, illetve (3) a társadalmi preferenciák állan-
dók és egységesek. Intézményi szempontból az 
utolsó feltételezésnek van kiemelt szerepe. Paley 
(2011) szerint ez a feltételezés nem megalapo-
zott, ami kikezdi a modell alapjait.

a gyakorlati tapasztalatok és az elméleti 
szinten megindult útkeresés azt mutatja, hogy 
az „egy cél-egy eszköz” kettősét egy komple-
xebb és teljesebb rendszer válthatja fel,9 ami 
a jegybankok működését leíró modellek, ér-
telmezési keretek politikai gazdaságtani és 
intézményi újradefiniálását igényli. a jegy-
banki működés érthetősége és átláthatósága 
megköveteli, hogy olyan leíró, azaz nem nor-
matív, hanem pozitív értelmezési modellek is 
rendelkezésre álljanak, amelyek alkalmasak a 
jegybanki működés hatásmechanizmusának 
feltérképezésére, leírására és elemzésére. Erre a 
területre fokozottan érvényesek Káldor Miklós 
világhírű magyar közgazdász szavai, aki szerint 
„az elméleti elemzés eszközeit a megvilágítani 
szándékolt gyakorlati problémákhoz kell igazí-
tani  ”.10 miután a jegybank is a közpolitikai 
rendszer része és a jegybanki döntéshozókat 
is érik társadalmi-politikai hatások, így jog-
gal feltételezhető, hogy bizonyos szempontból 
a monetáris politika vitelére hatással vannak 
nem gazdasági (intézményi, társadalmi) ténye-
zők is. Releváns tehát az a kérdés, hogy milyen 
intézményi keretek és politikai gazdaságtani 
korlátok között születnek a jegybanki dönté-
sek, különös tekintettel azokra, amelyek jelen-
tős jövedelemátcsoportosítással járnak.

A gAzdAságPolitikA intézMényi  
MEgközElítésE

a gazdaságpolitikai döntések vizsgálatánál 
nem lehet elvonatkoztatni attól a társadalmi, 
intézményi, közpolitikai környezettől, amiben 
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a döntés megszületett, illetve amire a döntés 
hatással van (north, 1994). a jelen tanul-
mányban érintett monetáris és árfolyam-po-
litikai döntések megértéséhez elengedhetetlen 
tehát annak vizsgálata, hogy milyen érdekcso-
portokat érintenek ezek a döntések, és ezen 
érdekcsoportoknak milyen lehetőségei vannak 
a döntések befolyásolására, az azokból adódó 
költségek áthárítására.

a közgazdaság-tudomány klasszikus-libe-
rális felfogásának alapját képező láthatatlan 
kéz nem feltétlenül működik az intézményi 
fejlődés területén. mindez abból adódik, 
hogy a közösségi döntések meghozatalakor 
a döntéshozók és az érintettek elválnak egy-
mástól. az intézményi változás az adott kö-
zösség egészét érinti, de mégis igaz, hogy a 
közösség egyes tagjainak, csoportjainak és ér-
dek-képviseleti szerveinek több befolyása van 
a döntésekre, mint másoknak. mindez azért 
jelent problémát, mert a közösségi döntések 
jellemzően erős redisztribúciós hatásokkal 
jellemezhetők, vagyis ami egyeseknek nye-
reség és fejlődés, az másoknak veszteség és 
visszalépés. Ezt elfogadva már érthető, hogy 
miképp lehetséges olyan intézményi fejlődés, 
amely az ország fejlődését nem támogatja, 
hanem visszafogja: az ország egészének lema-
radása egyes társadalmi csoportoknak és ér-
dekcsoportoknak anyagi, társadalmi, politi-
kai helyzetük javulását jelenti (north, 1993). 

Ez különösen élesen vetődhet fel azokkal a 
területekkel kapcsolatban, amelyek kevésbé 
vannak „kitéve” a társadalmi elszámoltatha-
tóság kontrolljának.

megközelítésem szerint a gazdasági telje-
sítményt alapjaiban határozza meg az adott 
állam, társadalom intézményi mátrixa. In-
tézmények alatt a gazdasági szereplők dönté-
seit és magatartását meghatározó szabályok 
együttesét értve a gazdaságpolitika maga is 
az intézményi mátrix részének tekinthető. a 
monetáris politika tehát vizsgálható ebből az 
aspektusból.

Shirley (2003) szerint a legfontosabb elvá-
rás az intézményi környezettel szemben, hogy 
védje a tulajdonosi jogokat, illetve csökkent-
se a gazdasági cserék tranzakciós költségét.  
a klasszikus felfogás szerint a monetáris po-
litika az utóbbi csoportba sorolható, az inf-
láció csökkentése, az árstabilitás ugyanis a 
kiszámíthatóság növelésén keresztül csökken-
ti a tranzakciós költségeket. mindezt nem 
kétségbe vonva az utóbbi évek arra is rámu-
tattak, hogy a gazdaság általános, az ügyletek 
teljességét érintő költségszintje nemcsak az 
árak változékonyságából adódhat, hanem – 
különösen viszonylag alacsony inflációs kör-
nyezetben – a pénzügyi piacok és a reálgaz-
daság destabilizálódásától, illetve áttételesen a 
társadalmi egyensúly kibillenésétől is. Rodrik, 
Subramarian (2003) immár klasszikussá vált 
tipológiája szerint a monetáris és árfolyam-po-
litika egyfajta stabilizációs intézmény (market 
stabilizing institution), amelynek feladata a ki-
számítható gazdasági környezet biztosítása. az 
eldöntendő kérdés ebben az esetben az, hogy 
mit jelent pontosan a stabilitás, illetve meny-
nyire kell ezt szélesen értelmeznie egy felelős 
jegybanknak.

Rodrik (2000) szerint mivel nincs egyértel-
mű recept az optimális intézményi mátrix vo-
natkozásában, így a helyes út kiválasztásának 
leghatékonyabb intézményi eszköze a politikai 
verseny. a demokrácia ebben a megközelítés-
ben egyfajta metaintézmény, amely biztosítja, 
hogy a társadalom preferenciái testesüljenek 
meg az intézményekben. Kérdés azonban, 
hogy mi a biztosíték olyankor, amikor a tár-
sadalom gyakorlatilag nem rendelkezik az in-
tézményi-szabályozási szabadsággal. Keifman 
(2008) a 2001-ben kirobbant argentin válság 
elemzése során arra mutat rá, hogy a modern 
jegybanki politikák alapját jelentő Barro–Gor-
don-modell egyik legnagyobb hibája épp az, 
hogy a demokratikus vitán kívülre helyezi a 
gazdaságpolitika egyik legfontosabb szegmen-
sét, a monetáris politikát. márpedig hatékony 
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társadalmi kontroll hiányában különösen igaz, 
hogy a formális intézményi fejlődés irányát 
a befolyásos érdekcsoportok határozhatják 
meg, miközben az ő érdekeik nem feltétlenül 
esnek egybe a társadalom egészének érdekei-
vel. mindez nem jelenti azt, hogy bizonyosan 
rossz irányt követ a monetáris politika, csak 
azt, hogy fokozottabban fennáll ez a veszély, 
mint akkor, ha van valódi társadalmi kontroll 
és visszacsatolás. az érdekcsoportok partikulá-
ris érdekei nem csak anyagi szempontból értel-
mezhetők, az intézményi fejlődésben kiemel-
kedő szerepe van a befolyásos érdekcsoportok 
kulturális, társadalmi helyzetének, történelmi 
tapasztalatainak, szubjektív világlátásának és 
ideológiai meggyőződéseinek is. a társadalmi 
elit és a társadalom nagy tömegei az ismerte-
tett tényezők tekintetében gyakran nagyon el-
térő jellegzetességekkel írhatók le. Különösen 
tanulságosak azok a tanulmányok, amelyek 
arra mutatnak rá, hogy a monetáris politika 
alakítói jellemzően a társadalom egy nagyon 
speciális szegmenséből, a pénzügyek világából 
érkeznek. Posen (1995) szerint a jegybanki füg-
getlenség alapvetően attól függ, hogy az adott 
ország pénzügyi szektora milyen hatékonyan 
tudta antiinflácós elképzeléseit érvényesíteni. 
Stiglitz (2012) szerint a független jegybankok 
a pénzügyi világ logikáját követő intézmé-
nyek, amelyeket mindenekelőtt a pénzügyi 
piacok szereplői ítélnek meg. a jegybankárok 
többnyire a pénzügyi világból érkeznek, ennek 
a világnak gondolkodásmódját, preferenciáit 
követik (cognitive capture jelenség).11 Hason-
lóan látja Paley (2011), aki arra figyelmeztet, 
hogy a jegybanki működést torzítja a pénzügyi 
piacok logikájának, szempontrendszerének 
túlzott érvényesülése.12 

a monetáris politika intézményi aspek-
tusaival foglalkozó kutatók jellemzően arra 
koncentrálnak, hogy milyen szerepe van a po-
litikai és társadalmi érdekcsoportoknak a mo-
netáris politikai rendszer és az árfolyam-politi-
kai keretek kialakításakor, de a döntéshozatali 

folyamat ilyen elemzése jóval kevésbé jellem-
ző. az egyik első olyan szerző, aki ezt az aspek-
tust vizsgálta, Woolley (1983) volt. a magán-
szektor érdekcsoportjai közvetlen és közvetett 
csatornákon (politikai vezetés irányába tett 
lobbitevékenységen, illetve közleményeken, 
híradásokon, demonstrációkon) keresztül pró-
bálnak hatással lenni a monetáris politikára. 
Jogi értelemben a jegybankok védve vannak a 
nyomásgyakorlásoktól – ez a jegybanki függet-
lenség lényege –, de ezzel együtt nem evidens, 
hogy a jegybankok a gyakorlatban is képe-
sek-e ellenállni ezeknek a nyomásgyakorlások-
nak. Eijffinger, De Haan (1996) tanulmánya 
szerint a jegybanki függetlenség meghatározó 
tényezői között gazdasági és politikai faktorok 
is akadnak. a szerzőpáros szerint szignifikáns 
a kapcsolat a jegybanki függetlenség és (1) a 
munkanélküliség egyensúlyi szintje, (2) az ál-
lamadósság, (3) a politikai instabilitás, (4) a 
pénzügyi felügyelet minősége, (5) a pénzügyi 
szektor politikai befolyása, illetve (6) a közvé-
lemény inflációs preferenciája között. Weise 
(2001) az amerikai jegybank szerepét betöltő 
Federal Reserve monetáris politikai döntéseit 
vizsgálta a befolyásos amerikai pénzügyi és re-
álgazdasági érdekcsoportok és szervezetek mo-
netáris politikai ajánlásainak és követeléseinek 
fényében. arra jutott, bár nem bizonyítható, 
hogy a jegybanki döntések szisztematikusan 
megfeleltethetők lennének a bankszektor, il-
letve egyéb érdekcsoportok ajánlásainak, de a 
nyomásgyakorlás különböző formái ettől még 
egyértelműen kimutathatók.13

A MonEtáris PolitikA MozgástErE 
intézMényi MEgközElítésBEn

a politikai gazdaságtani tényezők felértékelő-
dése14 az egész monetáris politikai folyamatra 
és gyakorlatra jellemző, különösen az a legko-
molyabb jövedelem-újraelosztási hatással járó 
árfolyam-politikánál. nem véletlen, hogy a 
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monetáris politika függetlenségét alaptézis-
nek tartó európai gyakorlat is a jegybank és a 
kormány közös felelősségébe helyezi az árfo-
lyam-politikai keretek kialakítását, miközben 
a kicsi és nyitott gazdaságokban a monetáris 
politika egyetlen, valóban hatásos csatornája 
jellemzően az árfolyam. az árfolyamrendszer 
tehát közös felelősség, de az árfolyam-politika 
menedzselése már a jegybank hatásköre (nem 
függetlenül attól, hogy az árfolyam-politika 
sosem szakadhat el a monetáris politika egé-
szétől).

az intézményi megközelítés azért segítheti 
a folyamatok megértését, mert elfogadja, hogy 
mind a szabályozók, mind a szabályozottak, 
mind pedig az egyéb érintettek eltérő érdeke-
ket és a célokat követnek. mindez nem jelenti 
azt, hogy ne lehetne határt szabni a diszkre-
cionális politikáknak, de a demokratikusan 
választott testületek véleményének eliminálása 
azzal fenyeget, hogy a monetáris politika nem 
képes hatékonyan alkalmazkodni a változó 
nemzetközi és hazai valósághoz. a bebetono-
zott szabályok mindig egy adott időszak ér-
dekérvényesítő képességének lenyomatai, így 
alkalmasak a hatalmi rendszer konzerválására 
is. az intézményi rugalmatlanság azért is ve-
szélyes, mert az adott szabályozás és a szerve-
zeti struktúra csak akkor változik meg, amikor 
már drágább lenne a fenntartása, mint a le-
bontása, ami komoly társadalmi költségekkel 
járhat.15

Jelen tanulmány arra tesz kísérletet, hogy 
egy kis nyitott, átmeneti országot feltételezve 
sorra veszi azokat az intézményi, politikai-gaz-
daságtani szereplőket, érdekcsoportokat, ame-
lyek – jellemzően közvetett módon – megpró-
bálnak hatást gyakorolni a monetáris politikai 
döntéshozókra. Kiindulópontom, hogy ha a 
monetáris és árfolyam-politikai rendszer ki-
építésekor értelmezhető egy-egy ország érdek-
csoportjainak befolyása, akkor ez a jegybanki 
függetlenség ellenére, illetve mellett igaz a 
jegybanki működésre és döntéshozatalra is. 

Egy ilyen értelmezési keretet elfogadva a jegy-
banki működést intézményi és társadalmi kö-
zegben elemezhetjük.

az intézményi logikát elfogadva adódik, 
hogy a jegybank döntéseinek széles értelem-
ben vett hatásait figyelembe véve alakítja po-
litikáját. Ebbe az irányba mutat az is, hogy 
az európai megközelítés szerint a monetáris 
politika célja az árstabilitás elérése és fenn-
tartása, de a jegybanknak támogatnia kell a 
kormány gazdaságpolitikáját is, amennyiben 
ezzel nem veszélyezteti elsődleges céljának tel-
jesülését.16 az inflációcsökkentésnek tartósnak 
kell lennie, ami azt jelenti, hogy a monetáris 
politikának áttéttelesen sem lehetnek olyan, 
előre tudott következményei, amelyek direkt 
vagy indirekt módon veszélyeztetik az infláció 
csökkenését. annak megítélése, hogy milyen 
szinten kell értelmezni ezt a stabilitást, illetve 
milyen következményeket kell a döntéseknél 
figyelembe venni, a jegybank vezetésének fel-
adata (részben ebben áll a jegybanki függet-
lenség), de a szabályozási környezet lehetővé 
tesz egy olyan megközelítést is, amely szélesen 
értelmezi mind a stabilitás fogalmát, mind pe-
dig a figyelembe veendő következményeket. 

a jegybanki működésre akkor is hat a jegy-
bankot körülvevő reálgazdasági környezet, ha 
jogilag a jegybanknak lehetősége van kizárólag 
az inflációs hatásokat figyelembe venni. Raci-
onális aktorokat feltételezve, azok a társadalmi 
és egyéb csoportok, amelyekre hatással vannak 
a jegybank döntései, mindaddig nyomást kí-
vánnak majd gyakorolni a jegybankra, amed-
dig a várható hasznok meghaladják a nyomás-
gyakorlás költségét. a jegybanki szabályozás 
az európai modell szerint tiltja a jegybanknak 
a külső nyomásgyakorlás alapján való dön-
tést. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a 
jegybankárok tökéletesen izoláltan hoznának 
döntéseket, ők is az adott társadalomban élik 
mindennapjaikat. a döntéshozatalt végső so-
ron befolyásoló impulzusok nem függetlenek 
attól sem, hogy mit tartanak a döntéshozók a 
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fenntartható árstabilitáshoz vezető útnak. Ki 
kell hangsúlyozni, hogy nem ellentétes a jegy-
banki függetlenséggel és nem is feltétlenül baj, 
ha az érintettek hatni próbálnak a monetáris 
döntéshozókra, hiszen bár ennek lehetnek 
nem elfogadható formái, de a jogszabályok 
betartása esetén a társadalmi visszacsatolás, a 
közösségben megfogalmazódó álláspontok ka-
nalizálásának egyfajta eszközéről van szó.

a továbbiakban a monetáris politika egy 
speciális szegmense, az árfolyam-politika in-
tézményi és politikai gazdaságtani értelmezé-
si keretét vázolom fel, különös tekintettel az 
árfolyam és a kereskedelem kapcsolatára.17 Ez 
természetesen nem fedi le a monetáris politika 
teljességét, de mivel egy erős redusztribúciós 
hatásokkal jellemezhető szegmensről van szó, 
így alkalmas lehet a korábban részletezett 
gondolkodásmód bemutatására. az árfolyam 
központi befolyásolásával kapcsolatos vitákra 
nem térek ki, elfogadom, hogy az árfolyam 
jegybanki eszközökkel akár tartósan is eltérít-
hető. a kereskedelmi folyamatok árfolyam-
érzékenységének jelentős szakirodalma van,18 
és a kutatók jellemzően arra a következtetésre 
jutnak, hogy kimutatható valamiféle kapcso-
lat a reálárfolyam és a kereskedelmi folya-
matok között.19 a továbbiakban én is ebből 
indulok ki.

a neoklasszikus megközelítés alapján a 
makrogazdasági hatások egy leértékelésnél a 
következők (felértékelésnél ezzel ellentétesek). 
 Relatív árakra gyakorolt hatás: a leérté-

kelés olcsóbbá teszi a hazai termékeket a kül-
földi termékekhez képest. a hazai termelők 
versenyképességének javulása akkor javítja a 
kereskedelmi mérleget, ha kereskedelmi ter-
mékek iránti kereslet rugalmas, azaz teljesül a 
Marshall–Lerner-feltétel (expenditure-switching 
effect).
 Laursen–Metzler-hatás (Harberger–Laursen–

Metzler-hatás): a leértékelés rontja a kereske-
delmi mérleget, mert rontja a cserearányt.20 
Ha az export relatív értelemben olcsóbb, az 

import pedig drágább lesz, akkor többet kell 
exportálni ahhoz, hogy adott mennyiségű im-
portterméket meg tudjon vásárolni az ország. 
a cserearány romlása miatt csökken a reáljö-
vedelem, aminek következtében mérséklődik a 
megtakarítási ráta (S/y) is, mert a leértékelés 
után a gazdasági szereplők megpróbálják fenn-
tartani korábbi (ex ante) életszínvonalukat. Ez 
a fogyasztás és az abszorpció növelését és így a 
kereskedelmi mérleg romlását jelenti.
 Obstfeld-féle hatás: Obstfeld (1981) szerint 

a cserearány romlása éppen ellentétes hatással 
jár ahhoz képest, amit Harberger, Laursen és 
Metzler állított. Obstfeld azt állítja, hogy tar-
tósan romló cserearány esetén csökkennek az 
aggregált kiadások, ami javítja a kereskedelmi 
és a folyó fizetési mérleget.
 J-görbe hatás: a leértékelés mennyiségi 

szinten jelentkező hatásai csak idővel érez-
hetők, így az árfolyam változásának hatása 
különböző lehet annak függvényében, hogy 
milyen időtávról van szó. Hosszabb távon 
a mérleget javító hatások lehetnek a domi-
nánsak.
 Beruházási hatás (reverse absorption effect): 

a leértékelést követően nőhetnek a hazai és 
külföldi beruházások, mert az ország „olcsó 
termelővé” vált. a leértékelés rontja a keres-
kedelmi szaldót (és potenciálisan javítja a tő-
kemérleget).21

 Begyűrűzési hatás (pass-through): a leérté-
kelés megemeli az importált termékek árszín-
vonalát és így az inflációt is. minél nagyobb 
a begyűrűzési hatás, annál kevésbé képes az 
árfolyam-politika hatni a versenyképességre.
 Monetáris expanzió hatása: a leértékelés 

nem lehet független a monetáris folyamatok-
tól, vagyis legalább is indirekt módon mone-
táris expanziónak és kamatcsökkenésnek kell 
megelőznie. Ez az lm-görbe jobbra tolódását 
jelenti a (r,Y) térben. a monetáris expanzió 
vagy a jövedelmet emeli meg, vagy az árakat, 
a kereskedelmi szaldó mind a két esetben 
romlik.
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mindezekből látható: a monetáris politika 
és az árfolyam-politika hatásai nem evidensek, 
de az mindenképp elmondható, hogy komoly 
redisztribúciós hatásokkal kell számolni. az 
árfolyam változásával változik a jövedelem és 
a fogyasztás, a vagyon értéke, a külpiacokkal 
versenyző vállalatok versenyhelyzete, a deviza-
ügyleteket folytatók jövedelmi helyzete, a ke-
reskedelmi szaldó. mindebből természetesen 
következik, hogy az árfolyam-politikai dönté-
sek megosztják a társadalmat, hiszen vannak, 
akik nyernek egy adott döntéssel és vannak, 
akik veszítenek ugyanezzel.22

a gazdasági hatásokon túl figyelembe kell 
venni azok tovagyűrűzését, különös tekintet-
tel a gazdasági változások érdekcsoportokra 
gyakorolt hatását és az érdekcsoportok jegy-
banki döntéshozatalra való visszahatását. az 
érdekcsoportok a makrogazdasági hatásoktól 
függetlenül, a saját helyzetük változásából ki-
indulva ítélik meg a gazdaságpolitikai dönté-
seket, és amennyiben a befolyásuk elég nagy, 
akkor képesek lehetnek arra, hogy az esetleges 
kedvező makrogazdasági hatások ellenére is 
visszafordítsanak bizonyos változásokat. 

a jegybanki függetlenség miatt a monetáris 
politika esetében az érdekcsoportok érdekér-
vényesítése nem közvetlenül történik, formá-
lis értelemben ugyanis nincs és nem is lehet 
befolyása az érdekcsoportoknak a döntésekre. 
az érdekcsoportok azonban a közpolitikai 
szereplőkön vagy a nyilvánosságon keresztül 
megpróbálhatnak nyomást gyakorolni a jegy-
bankra annak érdekében, hogy nekik megfe-
lelő monetáris és árfolyam-politikai döntések 
szülessenek.

az értelmezési keret felvázolásához szükség 
van a gazdasági hatások leírása mellett az in-
tézményi hatások definiálására, illetve azok-
nak az érdekcsoportoknak a meghatározására, 
amelyeknek döntő befolyása lehet a döntés-
hozatalra. az intézményi visszacsatolások öt 
ponton csatlakozhatnak az árfolyam és a ke-
reskedelem közötti viszonyrendszerhez, ezek 

a pontok pedig az abszorpció (fogyasztás), a 
versenyképesség, az infláció, a nominális árfo-
lyam és a kereskedelmi mérleg.

az árfolyam-politikai döntések gazdasági 
változókra való hatását, ezen hatások intéz-
ményi lecsapódását, illetve az érdekcsoportok 
jegybanki döntéshozatalra irányuló visszacsa-
tolását mutatja be az 1. ábra.

Woolley (1983) tipológiája alapján az árfo-
lyam-politika vizsgálatakor a következő politi-
kai gazdaságtani és intézményi tényezőkre kell 
kiemelt figyelmet fordítani: (1) a kormányza-
ton keresztül ható nem strukturális tényezők, 
(2) a kormányzaton kívüli nem strukturális té-
nyezők, (3) a kormányzaton kívüli strukturális 
tényezők, illetve (4) a kormányzathoz kapcso-
lódó strukturális tényezők.

A kormányzaton keresztül ható  
nem strukturális tényezők

az európai szabályrendszerben a kormányzat 
nem utasíthatja a jegybanki vezetőket, illetve 
a jegybanki vezetők nem fogadhatnak el uta-
sítást a kormányzattól a monetáris politikával 
kapcsolatban. mindez nem jelenti azt, hogy 
a kormányzat nem fejtheti ki a véleményét 
a monetáris politikával kapcsolatban. Egy-
részről, mert a kormánynak is vannak politi-
kai-társadalmi célkitűzései, másrészről mert a 
demokratikus államokban a társadalmi pre-
ferenciák a politikai versenyen keresztül ar-
tikulálódnak, és a kormányzat egyik feladata 
ezen preferenciák érvényre juttatása. azt is 
figyelembe kell venni, hogy a kormányzat és 
a költségvetés (illetve áttételesen az adófizetők 
közössége) közvetlenül és közvetve is érintettje 
a jegybanki politikának.23

a kormányzat, illetve a politikai verseny 
egyéb résztvevői mind az öt csatlakozási pon-
ton kapcsolódhatnak a gazdasági hatásokhoz. 
Egy kis nyitott gazdaságot feltételezve a politi-
kai versenyben résztvevőknek nem érdeke sem 
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a fogyasztás csökkenése (kereslet visszaesése, 
dekonjunktúra, választói elégedetlenség), sem 
a versenyképesség erodálódása (exportszektor 
visszaszorulása, növekedés visszaesése), sem 
az infláció emelkedése (választói elégedetlen-
ség), sem a nominális árfolyam gyengülése 
(importcikkek drágulása, nettó devizapozíció 
romlása), sem a kereskedelmi mérleg romlása 
(finanszírozási kockázat emelkedése). Ezek a 
célok egymással ellentétesek lehetnek (példá-
ul versenyképesség versus infláció), a politikai 
szereplők preferenciáját pedig a társadalmi 
preferenciák alakulása határozza meg a fenti-
ekkel kapcsolatban is.

a kormányzaton keresztül ható politikai té-
nyezők a következő formákat jelenthetik. 
a kormányzat véleményt alkot a jegyban-

ki politikáról és közvetett módon – jellemző-
en a nyilvánosságon keresztül – eljuttatja azt a 

jegybankhoz.24 az árfolyamrendszer egészével 
kapcsolatos közös jegybanki és kormányzati 
felelősség miatt az árfolyam-politika területén 
ennek formális alapjai is vannak.
a jegybank felelős az Országgyűlésnek, 

a törvénykezési hatalom képviselőjének pedig 
feladata a választói akarat megjelenítése, így a 
képviselők véleményt alkothatnak a monetáris 
politikával kapcsolatban.
a redisztribúciós hatásokból következő-

en a választási kampányban is fontos témává 
válhat a monetáris politika, egyes politikai 
pártok kampánytémává tehetik a jegybanki 
döntéseket.25

a kormányzatra nyomást gyakorolnak 
a monetáris politikai döntések veszteseinek 
tekinthető érdekcsoportok annak érdekében, 
hogy a kormány tegyen meg mindent a jegy-
banki politika megváltoztatására.26

1. ábra 

Az árfolyAm-politikA gAzdAsági hAtásAi és intézményi visszAcsAtolási 
mechAnizmusA

Forrás: saját szerkesztés
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A kormányzaton kívüli nem strukturális 
tényezők

a jegybanki döntésekre hatása lehet azoknak 
a nem kormányzati tényezőknek is, amelyek 
közvetetten érintik a monetáris politikai dön-
téshozókat. Ez egy kevésbé megfogható te-
rület, mint a kormányzaton keresztül ható 
tényezők köre, de jellemzően szintén az érdek-
csoportokhoz kötődik. a társadalom külön-
böző érdekcsoportjait, gazdasági és társadalmi 
csoportjait különbözőképpen érintik a mo-
netáris politikai döntések. Vannak társadalmi 
csoportok, amelyek például érzékenyebbek az 
inflációra, mint a foglalkoztatottságra (a pénz-
ügyi megtakarítással rendelkezők), és vannak 
olyanok, amelyek éppen ellenkezőleg, nem az 
inflációra, hanem a foglalkoztatottságra ér-
zékenyebbek (a pénzügyi megtakarításokkal 
nem rendelkező foglalkoztatottak, a reálszek-
tor munkaadói, a vállalkozók). 

Woolley (1983) szerint jellemzően az ingat-
lanpiaci fejlesztők, a tartós fogyasztási cikkek 
előállítói és értékesítői, a munkavállalók és a 
fogyasztók ellenzik a magas kamatokat, így 
gyakran tesznek kísérletet nyomásgyakorlás-
ra a kamatok csökkentése érdekében. a kor-
mányzaton kívüli nem strukturális tényezők a 
következők lehetnek.
az elégedetlen érdekcsoportok tüntetése-

ket, utcai megmozdulásokat szerveznek. Ezek 
a tüntetések akkor is iránymutatók a jegybank 
számára, ha közvetlenül nem a monetáris po-
litikáról szólnak. Ez a tényező jellemzően az 
abszorpciós (fogyasztási), inflációs, illetve la-
kossági devizakitettség esetén a nominális ár-
folyamhoz kapcsolódik.
a munkaadói és a munkavállalói oldal-

nak is lehetősége van a bértárgyalásokon át-
tételesen nyomást gyakorolni a jegybanki po-
litikára, a bérek alakulása ugyanis az infláció 
egyik fő meghatározója. a béremelések ebből 
a szempontból a monetáris szigor irányába 
mutatnak, a visszafogottabb bérmegállapodá-

sok pedig teret engedhetnek a monetáris la-
zításnak.
a munkavállalók hatásos eszköze lehet 

a sztrájk. Ez a terület a versenyképességhez 
kapcsolódhat, az exportszektor munkavállalói 
ugyanis munkahelyük veszélyeztetését láthat-
ják a túl erős árfolyamban.
a fejlődő országok külső finanszírozási 

igénye jellemzően magas, így kiemelten fon-
tos szerepe van a gazdasági stabilitás fenntar-
tásában a külföldi befektetőknek,27 illetve át-
tételesen a hitelminősítőknek. Ez a tényező a 
kereskedelmi (külső) mérleghez kapcsolódik, 
a modellszerű felvetés szerint ugyanis a kül-
földi befektetők az alapján döntenek a finan-
szírozással kapcsolatban, hogy fenntartható-
nak tartják-e a külső egyensúlyi folyamatokat. 
amennyiben nem, akkor az a monetáris poli-
tikától is azonnali alkalmazkodást kíván.28

a külső finanszírozói megítélés mellett a 
hazai üzleti és a fogyasztó bizalmi megítélésé-
nek is fontos szerepe lehet, a bizalmi indexek 
jelentős elmozdulása hatékonyan jelezheti a 
monetáris politikai döntéshozóknak a társada-
lom preferenciáit és véleményét.
a hazai deviza felértékelődésének gátat 

szab, ha a hazai exportvállalatok és az import-
tal versenyző cégek saját üzleti helyzetük rom-
lása miatt fellépnek az árfolyam-politika ellen. 
a hazai exportőrök mobilizálása nem feltétele-
zi a makrogazdasági környezet romlását (pél-
dául a kereskedelmi hiány növekedését), elég, 
ha az exportőrök percepciója szerint romlott 
a helyzetük. a hazai exportőrök a felértékelő-
déssel együttjáró megemelt kamatszint miatt 
könnyen találhatnak maguknak befolyásos 
szövetségeseket, ami javíthatja az alkuhelyze-
tüket (ilyenek lehetnek hazai devizában eladó-
sodott háztartások, illetve maga az állam). Ez a 
korlát elsősorban a lobbierő függvénye, vagyis 
az sem feltétel, hogy az érintett cégek kiemel-
kedően fontosak legyenek a nemzetgazdasági 
teljesítmény, illetve a foglalkoztatottság szem-
pontjából.29
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A kormányzaton kívüli strukturális tényezők

a strukturális, de nem kormányzati ténye-
zők azokat az általános, beágyazott, gyökeret 
eresztett gazdasági strukturális és társadalmi 
tényezőket jelentik, amelyek hatással lehetnek 
a monetáris és árfolyam-politikára. Ezek a té-
nyezők az intézményi visszacsatolások mind 
az öt pontján csatlakozhatnak az árfolyam-po-
litika viszonyrendszeréhez. a kormányzaton 
kívüli strukturális tényezők a következők le-
hetnek. 
a társadalom makrogazdasági kérdések-

kel kapcsolatos, sokszor explicit módon meg 
sem fogalmazott, de ettől még a társadalmi 
beidegződések szintjén létező preferenciája. 
Ilyen faktor például németország történel-
mi averziója az inflációval kapcsolatban, vagy 
Franciaország szintén történelmi okokra visz-
szavezethető ellenérzése a piaci mechanizmu-
sok túlzott térnyerésével szemben. minden 
országnak, közösségnek vannak olyan törté-
nelmi tapasztalatai, emlékei, amelyek hatással 
lehetnek a jelenkori döntésekre. Ezek a leg-
nehezebben változtatható intézményi alapok, 
de mivel a legmélyebbről gyökerezők is, így 
alapjaiban képesek egy-egy gazdaságpolitikai 
döntés végeredményét meghatározni.
a fogyasztók, a háztartások jellemzően 

érzékenyek az inflációra. a háztartások és a 
fogyasztói tömegek a tapasztalatok szerint a 
legkevésbé szervezett érdekcsoportot jelentik. 
az inflációs érzékenységből adódó korlát elhe-
lyezkedése nem evidens, azt minden ország és 
közösség sajátos adottságai, inflációs múltja, 
érzékenysége, gazdaságának jellegzetességei, 
a kormányzattal szembeni bizalom szintje és 
a várakozások határozzák meg. az inflációs 
korlát elérése árfolyam-politikai szempontból 
a leértékeléshez kapcsolódhat: ha a deviza le-
értékeléséből adódóan az infláció elér egy bi-
zonyos, „kritikus” szintet, akkor a lakossági 
nyomás az árfolyam-politika megváltoztatásá-
ra kényszerítheti a döntéshozókat.

Fontos, hogy milyen az érdekképvisele-
tek ereje, szervezettsége, a szakszervezeti vagy 
a munkaadói, szektorális mozgalmak esetleges 
politikai kötődése is. minél koncentráltabb és 
hatékonyabb egy-egy partikuláris érdek képvi-
selete, annál hatásosabb a folyamatok és dön-
tések befolyásolása, illetve annál kisebb mér-
tékben kénytelen viselni az adott érdekcsoport 
egy-egy gazdaságpolitikai döntés explicit vagy 
implicit költségét. a különböző intézményi 
tényezők különböző csoportjai közötti inter-
akciót mutatja, hogy a magánszektorbeli meg-
egyezések kimenetelére is hatással van az egyes 
érdekképviseletek ereje. a politikai kötődés 
bizonyos esetekben csökkenti, bizonyos ese-
tekben növeli az érdekérvényesítő képességet. 
a kis elemszámú, de jól szervezett érdekcso-
portok befolyása jellemzően nagyobb, mint a 
nagy elemszámúaké.30

a monetáris és árfolyam-politika szem-
pontjából kiemelkedő jelentősége van a pénz-
ügyi piacoknak és a pénzügyi intézményeknek. 
a pénzügyi piacok jellegzetességei meghatá-
rozzák azokat a technikai és eszközhasználati 
kereteket, amelyek között a jegybanki politika 
mozoghat. minél fejlettebb, szélesebb és integ-
ráltabb a pénzügyi piac, annál inkább tere van 
például a jegybank nyílt piaci műveleteinek. 
minél specializáltabbak a pénzügyi intézmé-
nyek, annál több esély van arra, hogy piaci vagy 
szabályozási változások esetén nem lesz a vesz-
teségeket ellensúlyozó „puffertevékenység”, így 
nő az állami segítségkérés valószínűsége.
nagy devizakitettség31 esetén a jegybanki 

döntések jelentős hatással vannak az érintett 
társadalmi csoportokra, szektorokra, cégekre. 
mind a munkaadói oldal, mind pedig a fo-
gyasztói oldal érintett lehet (elsősorban azok-
ban a kis nyitott országokban, ahol elterjedt 
a devizahitelezés32). az árfolyam alakulásával 
kapcsolatos jegybanki döntésekre nagy lehet 
a társadalmi nyomás, amihez a banki szfé-
ra nyomásgyakorlása is társulhat (ez utóbbi 
abból adódhat, hogy az árfolyam gyengülése 



 tanulmány 

46

jelentősen ronthatja a banki hitelportfóliók 
minőségét és így a bankok jövedelmezőségét).
a jegybankoknak törvényi kötelezettsége 

a pénzügyi piacok stabilitásának fenntartá-
sa. Ebből adódóan a jegybankoknak minden 
döntésüknél figyelembe kell venniük a bankok 
jövedelmi, likviditási és mérleghelyzetére gya-
korolt hatásokat. nagy devizakitettség esetén 
ebből a szempontból meghatározó az árfo-
lyam-politika jelentősége.
a gazdaság struktúrája, a hazai kamat-

politikának és az árfolyam változásának való 
kitettség mértéke meghatározza a jegybanki 
mozgásteret. más utat követhet egy jegybank, 
ha a vállalati szektor nagy része külföldi anya-
vállalatain keresztül finanszírozza magát és az 
export mellett nagy importhányad is jellemzi, 
illetve ha a vállalati szektor jellemzően hazai 
forrásból finanszírozott és hazai munkaerőt 
alkalmazó kisvállalatokból áll, amelyek az ex-
portpiacokon kívánnak terjeszkedni.33

Jelentősége lehet annak is, hogy az adott 
ország társadalmi-politikai berendezkedése, 
kultúrája mennyire paternalisztikus, mennyi-
re épül a személyes felelősségvállalásra, illetve 
hogy mekkora a gazdaságon belül a szürke, il-
letve a fekete zóna, valamint a külföldi devizák 
térnyerése (milyen hatóköre van egyáltalán a 
monetáris politikának).
a pénzügyi piacok nemzetközi integráló-

dása és összefonódása olyan strukturális adott-
ság, ami a jegybanki döntéshozatalra alapjai-
ban hat. a periféria államaiban a jegybank és 
az érdekcsoportok mozgásterét is behatárolja 
a centrumban követett monetáris politika és 
annak áttételes hatásai.34 

A kormányzathoz kapcsolódó strukturális 
tényezők

a politikai tényezők negyedik csoportját azok 
a strukturális tényezők alkotják, amelyek a 
kormányzathoz, az állami működés formális 

szabályaihoz kapcsolódnak. milyen ereje és 
befolyása van a végrehajtó hatalom, a kor-
mány fejének és a törvényhozói hatalomnak? 
milyen a politikai verseny intenzitása? mi-
lyen a kormányzati bürokrácia ereje? milyen 
a jegybank és a kormány, illetve a jegybank 
és egyéb közpolitikai erőközpontok, intézmé-
nyek közötti formális és informális kapcsolat, 
valamint mit jelent a gyakorlatban a jegybank 
elszámoltathatósága?

a kormányzathoz kapcsolódó strukturális 
tényezők a következők lehetnek.
a legfontosabb tényező a jegybank jogi 

szabályozása, különös tekintettel az alkot-
mányra és a jegybanktörvényre. Ezek a jog-
szabályok határozzák meg, milyen formális 
kapcsolat van a jegybank és az állam egyéb 
képviselői között, illetve azt is, hogy az állam-
polgárok milyen feladattal bízzák meg a jegy-
bankot és annak ellátásához milyen jogosítvá-
nyokat adnak az intézménynek.
a döntéshozatalt nagyban befolyásolhat-

ja, hogy a de jure jegybanki függetlenség mel-
lett milyen fokú a de facto függetlenség, azaz a 
gyakorlatban mennyire igaz, hogy a jegybank 
a kormányzati akarattól függetlenül hozza 
meg döntéseit. mindez természetesen nem 
jelenti azt, hogy a jegybanki döntéshozók ne 
hozhatnának olyan döntést, amely egybeesik 
a kormányzati szándékkal, hisz egy ilyen dön-
tés meghozatalának lehetősége is a független 
jegybank joga.
a nemzetközi gazdasági integráció bi-

zonyos formáinál a tagállamok kötelezettsé-
get vállalnak bizonyos, monetáris politikával 
kapcsolatos szabályok betartására. Ilyen az 
Európai unió szabályozása is, amely már az 
eurózónába való belépés előtt komolyan kor-
látozza a tagállamok mozgásterét a jegybanki 
szabályozással kapcsolatban. Ez a jegybank 
számára nagyfokú függetlenséget biztosít.
Fontos tényező a politikai verseny inten-

zitása és az ország közpolitikai berendezkedése 
is. Éles verseny esetén jellemző lehet a jegy-
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banki függetlenség megerősítése (attól tartva, 
hogy egy esetleges kormányváltás a monetáris 
politikát is elérheti), a fékek és egyensúlyok 
rendszerének működése pedig szintén ebbe az 
irányba hathat (senkinek nincs elég hatalma 
a monetáris politikai döntéshozatal valódi és 
érdemleges befolyásolására).

összEgzés

a gazdasági válság kikezdte a korábbi gazda-
ságpolitikai alapvetéseket és előkészítette a 
paradigmaváltást többek között a monetáris 
politikával kapcsolatban is. az „egy cél-egy 
eszköz” jegybanki modell felett elhaladt az 
idő, egy komplexebb, a jegybanki feladatok 
és eszközök szélesebb körét átfogó, a döntések 
hatásait teljes körűen figyelembe vevő model-
lezésre van szükség.

a válság utáni időszak egyik nagy kihí-
vása, hogy miképp lehet a gazdasági folya-
matokat társadalmi keretek közé helyező 
modelleket és értelmezési kereteket alkotni, 
miképp lehet modellezési szinten is érvé-
nyesíteni, hogy a gazdaság nem egy önálló 
szegmense a társadalmi életnek, hanem egy 
társadalmi alrendszer, amely számos szállal 
kötődik a társadalom egyéb alrendszereihez. 
téves értelmezés, hogy a monetáris politikai 
döntéseket azok reálgazdasági, illetve esetle-
ges egyéb társadalmi implikációinak figye-
lembevétele nélkül lehet és kell meghozni 
– az utóbbi pár év egyértelműen bebizonyí-
totta e megközelítés tarthatatlanságát és a 

társadalmi stabilitást alapjaiban veszélyezte-
tő következményeit.

a gazdaságpolitika és így a monetáris poli-
tika is az intézményi mátrix része. az intézmé-
nyi megközelítés szerint a társadalmi intézmé-
nyek fejlődését a különböző érdekcsoportok 
érdekérvényesítő képessége határozza meg, így 
a monetáris és árfolyam-politika kialakítása, 
illetve vitele is vizsgálható a politikai gazdaság-
tan szemszögéből. Ebben a megközelítésben 
a monetáris és árfolyam-politikai döntések 
hatnak a gazdasági változókra, az újraelosztá-
si következmények hatással vannak a külön-
böző társadalmi érdekcsoportokra, amelyek 
pedig egyfajta visszacsatolásként – jellemzően 
közvetett módon – megpróbálják a saját érde-
keiknek megfelelően alakítani a monetáris és 
árfolyam-politikai döntéseket.

Jelen tanulmány sorba veszi azokat a kor-
mányzati és nem kormányzati, illetve a struk-
turális és nem strukturális tényezőket, amelyek 
figyelembevétele segítheti a jegybanki döntésho-
zatal megértését és átláthatóságát. a tanulmány 
az árfolyam-politika hatásmechanizmusába il-
leszti be ezeket a nem gazdasági tényezőket, és 
ezzel egy olyan értelmezési keretet ad, amely le-
hetővé teszi a jegybanki döntések komplex, tár-
sadalmi kontextusba helyezett értelmezését.

az intézményi tényezőknek a neoklasszikus 
gondolkodásba való integrálása komolyan ja-
víthatja a modellek magyarázó erejét és gya-
korlati használhatóságát. Jelen tanulmány egy 
hosszú kutatómunka első lépésének tekinthe-
tő, az itt felvetett szempontokat további tanul-
mányoknak kell majd továbbvinnie.

1 Blanchard (2012a)

2 Ezt szemléletesen foglalja össze Paley (2011), aki 
különbséget tesz a visszafogottabb belső (insider) 
és a radikálisabb külső (outsider) megújulási törek-
vések között.

3 a konszenzus összefoglalóját lásd Blanchrd et al. (2012)

4 Stiglitz (2012)

5 Ezt hívta Olivier Blanchard és Jordi Gali „divine 
coincidence-nek”, azaz „égi egybeesésnek”. meg 

Jegyzetek
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kell jegyezni, hogy ha a munkanélküliségi ráta a 
természetes rátán van, akkor a kibocsátási rés nulla, 
azaz a GDP a potenciális szinten van. a modern 
Phillips-görbe elméletéből is az következik, hogy 
ha GDP-rés zérótól eltér, az infláció instabil: gyor-
sul, illetve lassul. Ebből adódóan stabil inflációhoz 
zéró kibocsátási rés tartozik.

6 Blanchard (2012b) és Ortiz (2012) szerint is a 
válság egyik kiemelten fontos következménye, 
hogy az árstabilitás mellett a monetáris politika 
fókuszába hozta a pénzügyi stabilitást is. Stiglitz 
(2012) szerint a pénzügyi stabilitás kérdése jóval 
fontosabb a fejlettebb és viszonylag alacsony inf-
lációval jellemezhető országokban, mint az ársta-
bilitás.

7 Elég csak arra gondolni, hogy miképp hat egy-egy 
kamatdöntés a hitelezőkre és az adósokra, az ak-
tívakra és a passzívakra, a foglalkoztatottakra és a 
foglalkoztatókra stb.

8 „The end is a more stable economy – not just price 
stability, but real stability – and an economy that is 
growing faster in a sustainable way.”

9 lásd Blanchard, Dell’ariccia, mauro (2010) ImF-
kiadásban megjelent tanulmányát, amely arra a kö-
vetkeztetésre jut, hogy a válság ugyan nem elsősor-
ban nem a makrogazdasági politikai sík szintjéről 
eredeztethető, de a krízis utáni pénzügypolitikának 
mégis másnak kell lennie majd, mint amilyen a 
válság előtt volt.

10 Káldor (1989), 234. oldal

11 Végiggondolandó kérdés, hogy magyarázza-e a 
válságkezelési utak eltérésérét, hogy az amerikai 
jegybank elnöke Ben Bernanke makroközgazdász, 
aki az 1929–1933-as válság szakavatott szerzője, 
míg az Európai Központi Bankot a válság nagy 
részében Jean-Claude trichet francia bankár 
vezette, őt pedig a szintén bankár olasz mario 
Draghi váltotta.

12 a közgazdaság-tudomány egyik kiemelten fontos 
és kurrens kérdése a szabályozási hatóság és a sza-
bályozottak közötti kapcsolat torzulása (regulatory 
capture), de jellemzően ennek mikrogazdasági as-
pektusa áll a kutatások fókuszában. a jegybanki 
politika esetében egy makrogazdasági dimenzióról 
és nem is a szűken értelmezett szabályozásról van 
szó, de Paley (2011) szerint egyértelműen tetten 
érhető az infláció és a munkanélküliség közötti 
trade-off-fal kapcsolatban.

13 Weise (2001) szerint ezek a csoportok elsősorban 
azért folytatják a nyomásgyakorlást, hanem azért, 
hogy ezáltal megerősítsék saját közpolitikai üzene-
tüket és a tagságukkal, szimpatizánsaikkal érzékel-
tessék, hogy hatással vannak a közpolitikára.

14 a monetáris politika társadalmi-politikai beágya-
zottságának vizsgálata nem új keletű. a monetáris 
politikai politikai-gazdaságtani alapjait kutató ta-
nulmányok jellemzően a jegybanki függetlenség és 
az árfolyamrendszer kérdésével foglalkoznak. En-
nek összegzését adja Bernhard, Broz, Clark (2003)

15 argentína példája jól mutatja, hogy ez társadal-
mi szinten milyen magas költségeket jelent. lásd 
Keifman (2008)

16 a Központi Bankok Európai Rendszere és az Eu-
rópai Központi Bank alapokmányának 2. cikke 
szerint a KBER elsődleges célja az árstabilitás fenn-
tartása. az árstabilitási cél veszélyeztetése nélkül 
a KBER támogatja a Közösségen belüli általános 
gazdaságpolitikát azzal a céllal, hogy hozzájáruljon 
a közösségi célkitűzések megvalósításához. (EKB) 

17 a bemutatott modell alapjairól lásd Kolozsi 
(2011b)

18 Erről lásd Kolozsi (2011a)

19 Ez a hatás csak a nagyobb gazdaságokban releváns. 
Eichengreen, Gupta (2012) szerint különösen 
szignifikáns ez a kapcsolat a kommunikáció, az 
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információtechnológia, a számítástechnika terüle-
tén, míg az áruknál és a klasszikus szolgáltatások-
nál kisebb (kereskedelem, a szállítás, a turizmus, 
a pénzügyi szolgáltatások és a biztosítások). Becs-
lésük szerint a modern szolgáltatásoknál a reálár-
folyam hatása 30–50 százalékkal nagyobb, mint a 
termékek, illetve a tradicionális szolgáltatásoknál. 
a kutatók 66 ország 1980 és 2009 közötti adatait 
vizsgálták.

20 Cserearány = exportárindex/importárindex

21 a túlértékelt deviza a tőke menekülését okozhatja, 
amelynek kereskedelmi mérlegre gyakorolt hatása 
nem evidens (hollowing-out effect).

22 Egy leértékelést feltételezve a redisztribúció jel-
lemzően az exportáló cégek javára, és a többi gaz-
dasági szereplő rovására megy végbe. az import 
drágulása következtében egyesek reáljövedelmének 
csökkenése, az exportáló cégek reáljövedelmének 
növekedésében csapódik le, hiszen ez utóbbiaknál 
a jövedelem a forintban számított exportárak emel-
kedése miatt növekszik.

23 Erről lásd Huszti, Kolozsi, lentner (2012)

24 magyarországon 2002 második felében és 2003 
elején a kormány a forintárfolyam erősségét kifo-
gásolta. 2003 nyarán a jegybank és a kormány kö-
zös döntéssel leértékelte az árfolyamsáv központi 
paritását, és ezzel jelentősen gyengítette a magyar 
devizát (illetve lazította a monetáris kondíciókat).

25 magyarországon a 2002-es választások egyik köz-
ponti témája volt a forintárfolyam alakulása, a vá-
lasztásokon később győztes politikai párt vezetői 
több alkalommal kritizálták a jegybank kamat- és 
árfolyam-politikáját, valamit lemondásra szólítot-
ták fel a központi bank akkor elnökét.

26 magyarországon 2002-ben és 2003-ban a mun-
kaadói szervezetek vezetői mind a választási kam-
pányban, mind pedig az új kormány megalakulását 

követően több alkalommal is egyértelművé tették, 
hogy az export versenyképességét veszélyeztetőnek 
tartják az erős forintárfolyamot. az akkori jegy-
bankelnök leváltását is felvetették. 2010 után a 
magas jegybanki kamatok csökkentését követelte 
több munkaadói szervezet, hivatkozva arra, hogy 
a magas kamatok ellehetetlenítik a magyar kis- és 
közepes vállalatokat. a jegybank 2012 második fe-
lében a kamatok csökkentésébe kezdett.

27 átmeneti időszakokban a külső finanszírozási kor-
lát különösen fontos, ilyenkor ugyanis jelentős 
külső forrásbevonási igény jelentkezik, a piacgaz-
daság működése még nem kiforrott, belső megta-
karítások alig vannak, a befektetői bizalom pedig 
egyelőre gyenge lábakon áll, ami a nemzetközi 
hangulatváltozásoknak való nagyfokú kitettséget 
jelent.

28 magyarországon 1994–1995-ben alakult ki olyan 
helyzet, hogy az ikerdeficit kialakulása miatt radi-
kálisan változtatni kellett mind a fiskális, mind a 
monetáris politikai irányvonalon (az árfolyam-po-
litika szintén ez egy jelentős, 9 százalékos egyszeri 
leértékelést és a csúszó leértékelési rendszer beveze-
tését jelentette).

29 Egyes esetekben a külföldi cégek reakciójával is 
számolni kell. Erre a helyzetre példa az amerikai 
vállalati szféra és a kínai monetáris politika közöt-
ti konfliktus, ami a két ország kormányai közötti 
konfliktust is jelent egyben.

30 a 2010 utáni magyar gazdaságpolitika ellenpéldát 
hoz erre a feltételezésre, a bankok és a multina-
cionális nagyvállalatok adóterhelésének növelése 
ugyanis arra utal, hogy jól szervezett, koncentrált 
érdekcsoportok lettek kénytelen a korábbinál na-
gyobb mértékben kivenni a részüket a köztehervi-
selésből.

31 a devizahiteles korlát nem kötelező eleme az in-
tézményi mátrixnak, a nem hazai devizában való 
eladósodás ugyanis egy speciális gazdaságpolitikai 
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konstelláció eredménye. a devizaárfolyam felér-
tékelésével segített inflációcsökkentés ugyanis a 
kamatlábak megemelkedésével jár együtt, ez pedig 
– a folyamatos felértékelődéssel együtt – vonzóvá 
teszi az alacsony kamatokat kínáló devizahiteleket. 
amennyiben ezek felvétele lehetséges, akkor jelen-
tős kockázatot jelentő devizapozíciók épülnek ki.

32 a devizahitel-állomány felduzzadásáról lásd Bánfi 
(2012), gazdaságpolitikai mozgásteret szűkítő ha-
tásáról pedig lentner, Kolozsi, tóth (2009)

33 Ebből a szempontból a gazdaság liberalizálása és 
a külföldi tőkebefektetések jellemzővé válása miatt 
jelentős volt a magyar jegybanki mozgástér átala-
kulása az 1990-es évek elejétől kezdve.

34 Ezt jól mutatja Kiss, Kosztopulosz (2012), akik 
szerint az Európai Központi Bank monetáris 
politikai lépései 2002 és 2011 között kimutat-
hatóan befolyásolták a cseh, magyar és lengyel 
kötvénypiaci hozamok és devizaárfolyamok napi 
változását.
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