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KOLOZSI PÁL PÉTER

Az árfolyampolitika és a kereskedelem 
kapcsolatának intézményi alapjai1

The institutional foundations of the relationship 
between exchange rate policy and trade

Összefoglalás

Az árfolyampolitika értelmezéséhez és megértéséhez az árfolyam és a kereskedelem kö-
zötti makrogazdasági kapcsolatok mellett a két területet összekötő intézményi viszony-
rendszer ismeretére is szükség van. A neoklasszikus modelleket ezért ki kell egészíteni 
azokkal a hatásokkal, amelyek a háztartások, a külföldi befektetők és az exportvállala-
tok felől érkeznek a döntéshozók irányába, és amelyek a makrogazdasági következmé-
nyektől függetlenül képesek befolyásolni a döntéshozókat. Jelen tanulmány ezért négy 
intézményi korlát integrálását javasolja az árfolyam és a kereskedelem közötti kapcso-
lattal foglalkozó modellekbe: a háztartások inflációs érzékenységét, a külföldi befekte-
tőknek a folyamatok fenntarthatóságáról alkotott véleményét, a devizában eladósodott 
hazai gazdasági szereplők tűrőképességét, illetve a hazai exportőrök lobbierejét.

 
Summary

To understand the exchange rate policy it is essential to examine the macro-economic 
relations between the exchange rate and trade, but it is also essential to interpret the 
institutional relationship between these two areas. For that reason the neoclassical 
model should be supplemented with the institutional effects coming from the households, 
the foreign investors and the export firms. These effects are important because 
they can influence the policy-makers regardless of the decisions’ macroeconomic 
consequences. This paper suggests the integration of four institutional constraints 
to the neoclassical model: the inflation sensitivity of households, the perception of 
foreign investors concerning the sustainability of the deficit, the tolerance of domestic 
economic actors indebted in a foreign currency and the lobbying power of domestic 
exporters.

1  A tanulmány Kolozsi Pál Péter Libéralisation commerciale et politique de change : possibilités et contraintes dans une petite 
économie ouverte – le cas de la Hongrie című doktori értekezésén alapul. A doktori értekezést a szerző a párizsi Institut 
d’Études Politiques de Paris (IEP) doktori bizottsága előtt 2011. május 9-én védte meg.
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« The right level of the exchange rate is, perhaps, the most crucial decision  
in an open economy because it has visible impact on income distribution. (…)  
A wrong exchange rate policy is expensive. »

Rudiger Dornbusch

1. Bevezetés

A közgazdaságtudomány David Ricardo óta vallja, hogy a kereskedelmi kapcsolatok 
intenzívebbé válása és a kereskedelmi akadályok lebontása minden országnak kedve-
ző, ugyanis lehetővé teszi az erőforrások optimális allokációját. Ez azt jelenti, hogy 
még azok az országok is a kereskedelmi liberalizáció potenciális nyertesei, amelyeknek 
szerényebbek a természeti adottságai, vagy szerencsétlen történelmi okokból adódóan 
fejletlenebbek kereskedelmi partnereiknél.
A fenti tétel kétszáz éve ismert, mégis számos közgazdász, politikus, társadalomtudós 
és egyszerű civil veti el a határok lebontását és a kereskedelem szabadságát – elég csak a 
Kereskedelmi Világszervezet (WTO) miniszteriális üléseit követő utcai megmozdulásokra 
és a szociális fórumokra gondolni. Amennyiben elfogadjuk a klasszikus és neoklasszikus 
közgazdaságtan egyik alapvetését, miszerint a gazdasági szereplők, legalábbis az esetek 
többségében racionálisan viselkednek, úgy legalábbis nehezen érthető, hogy mi is indo-
kolja a liberalizációs folyamatokkal szembeni ellenérzéseket, a kereskedelmi akadályok le-
bontása ugyanis hosszú távon bizonyosan azzal kecsegtet, hogy mindenki azzal foglalko-
zik majd, amihez a legjobbak az adottságai – márpedig ezt senki sem tartja elvetendőnek.
A liberalizáció kritikusainak nagy száma arra enged következtetni, hogy valami nincs 
rendben a neoklasszikus érveléssel, túl sokan vannak ugyanis, akik szerint káros lenne 
a határok lebontása. Ha elfogadjuk, hogy az emberek ismerik a céljaikat (miszerint job-
ban szeretnének élni), racionálisan viselkednek, tudják, hogy miért jó, ha mindenki azzal 
foglalkozik, amihez ért, a szabadkereskedelmi modellek pedig nincsenek tele hibás logikai 
lépésekkel, akkor egyetlen lehetőség marad: a kereskedelmi modellek jók ugyan, de nem 
megfelelően és nem teljesen írják le a valóságot. Illetve nem azt a valóságot írják le, ami-
vel a kritikusok találkoznak. Ez azt jelenti, hogy a modellek alaphipotéziseivel lehet a baj, 
azaz feltételezhető, hogy a leírt gondolatmenet bizonyos feltételek mellett működik, de 
ezek a feltételek nem minden esetben állnak fenn. Nem kell ugyan teljesen egyet értenünk 
Káldor Miklós, világhírű magyar származású közgazdász kritikus szavaival, miszerint 
„a közgazdasági elmélet alapfelvetései vagy igazolhatatlanok (…), vagy egyenesen ellent-
mondanak a megfigyelésnek”2, de kétségtelen, hogy a modellek leegyszerűsítő világa nem 
feltétlenül adja vissza mindenhol a valós kondíciókat. A mindennapi tapasztalatok alapján 
például sejthető, hogy a határok kinyitásának nem minden országban van ugyanolyan ha-
tása, a döntéshozók pedig nem feltétlenül a közösség érdekeit figyelembe véve döntenek, 
hanem esetleg a saját jól felfogott érdekeiket követve.3

2  Káldor Miklós: Egy közgazdász visszaemlékezései. In Gazdaságelmélet – Gazdaságpolitika. KJK, Budapest, 1989. 64. o.
3  A kereskedelmi közgazdaságtannak van válasza az itt feszegetett kérdésre : a Stolper-Samuelson tétel szerint a kereskedelem-

politikai döntések különböző hatással járnak a különböző termelési tényezők – a munkaerő és a tőke - tulajdonosai esetében. 
A kereskedelemi liberalizáció az elmélet szerint tehát növeli a társadalmi jólétet, de egyes társadalmi csoportok ettől még 
könnyen a liberalizációs folyamat ellenérdekeltjeivé válhatnak, és a termelési tényezők tulajdonosai közötti konfliktusok 
kiéleződéséhez vezethetnek. Ez a tétel az intézményi érvelés egyfajta kiindulópontjának tekinthető
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A neoklasszikus modell alapvetése szerint a gazdasági és intézményi környezet, amelyben 
a gazdaságpolitikai döntéseket az illetékesek meghozzák, mindenhol és minden időben 
ugyanolyan, azaz nem tekinthető magyarázó változónak. Ebből adódóan a politika, eti-
kai, jogi, társadalmi és egyéb különbségeket nem is kell figyelembe venni az elemzések-
nél, a gazdasági szereplők döntéseinek következményeire ugyanis ezek a faktorok nem 
hatnak, illetve nem magyarázhatják az eltéréseket. Ez a megközelítés azonban helyte-
len, a tapasztalatok ugyanis ellentmondanak neki – különösebb magyarázat és elemzés 
nélkül is evidens például, hogy Magyarországon nem jártak ugyanolyan eredménnyel a 
Nyugat-Európából, illetve a tengerentúlról átvett gazdaságpolitikai struktúrák, mint az 
« anyaországokban ». Ez abból adódik, hogy az intézményi környezet jelentős hatással van 
az egyes gazdasági és gazdaságpolitikai döntések tényleges következményeire, ami azt 
jelenti, hogy ezeket a tényezőket figyelembe kell venni a modellezés során.

A gazdasági és gazdaságpolitikai döntések, sőt, a társadalom működésének megértésé-
hez elengedhetetlen a lehető legtöbb intézményi faktor figyelembe vétele. Természete-
sen ennek a megközelítésnek is megvannak a saját buktatói, elég csak arra gondolni, 
hogy technikai értelemben egyszerűen lehetetlen minden intézményi tényezőt figye-
lembe venni anélkül, hogy a modelltől elvárt egyszerűség, átláthatóság és használható-
ság ne látná ennek kárát. Főleg az teszi ezt nehézzé, hogy az intézményi környezet tág 
és komplex fogalom. Elfogadhatjuk Douglas C. North Nobel-díjas közgazdász már-már 
szállóigévé lett tételmondatát (« Institutions matter »), de azt is fel kell ismernünk, az 
intézményi tényezők összességét lehetetlen modellezni.

Az intézményi megközelítés bemutatása érdekében ezért a gazdasági intézményrend-
szer egy viszonylag szűk szeletét, illetve az itt jelen levő korlátozó tényezőket mutatom 
be: arra keresem majd a választ, hogy hogyan lehet jobban megérteni a kereskedelem és 
az árfolyampolitika kapcsolatát az intézményi nézőpont segítségével egy kis és nyitott 
gazdaságban. Az árfolyampolitika ebben a megközelítésben a kereskedelem intézményi 
mátrixának része, a széles értelemben vett intézményrendszer ugyanis minden olyan 
elemet tartalmaz, amely a gazdasági szereplők interakcióit keretbe foglalja, a követendő 
szabályokat meghatározza. Kereskedelmi szempontból tehát nem csak a vámok, a kvó-
ták és az egyéb kereskedelempolitikai döntések és előírások tekinthetőek az intézményi 
háttér elemének, hanem az árfolyampolitika is, amely jelentős mértékben hat a kereske-
delmi szereplők döntéseire, illetve azok tényleges kimenetelére.

Jelen tanulmány nem tesz kísérletet a neoklasszikus kereskedelmi modellek teljes, intéz-
ményi megújítására, csak alapvetéseket fogalmaz meg, illetve kiinduló pontokat ad egy 
ilyen munka megkezdéséhez.

2. Árfolyampolitika és kereskedelem

Az árfolyampolitika a gazdaságpolitika egyik legkomplexebb szegmense, a nominális 
devizaárfolyam változása ugyanúgy hat az inflációs környezetre, mint a növekedési 



44

kilátásokra és nem utolsó sorban a kereskedelmi forgalomra. Gondot az jelent, hogy 
a különböző célkitűzések nem valósíthatóak meg egyszerre, a dezinflációs és a külső 
egyensúlyt preferáló árfolyam-politikák nem esnek egybe.

1. Az árfolyampolitika nagy dilemmája

Az árfolyam változása mindenekelőtt egy olyan mechanizmus, amely révén egy adott 
ország árszínvonala alkalmazkodni képes a nemzetközi árszínvonalhoz - mégpedig a 
kereskedelmi forgalomban részt vevő termékek áralakulásán keresztül. A következők-
ben elsősorban arra fogok koncentrálni, hogy milyen hatása van a kereskedelemre az 
árfolyamváltozásnak és viszont, illetve azt fogom bemutatni, hogy az árfolyampolitika 
sikerességének egyik alapkövetelménye a makrogazdasági hatásokon túl a kereskede-
lem világában jelentkező intézményi következmények, illetve az ebből adódó visszacsa-
tolások figyelembe vétele.

Alapvetésként fogadjuk el, hogy az árfolyam manipulálható.4 Ez azt jelenti, hogy a ha-
tóságok nem extrém piaci körülményeket feltételezve képesek tartósan eltávolítani az 
árfolyamot annak egyensúlyinak tekinthető szintjétől.

Ahhoz, hogy árfolyam-manipulálásról beszéljünk, szükséges az egyensúlyi árfolyam-
szint definiálása. A makrogazdasági megközelítés szerint az árfolyam akkor fenntart-
ható, ha az ország folyó fizetési mérlegének hiánya az adott árfolyam mellett finanszí-
rozható. Amennyiben a finanszírozhatóság kérdéses, illetve előre jelezhetően az lesz a 
jövőben, akkor a deviza leértékelésére előbb vagy utóbb sor kerül. A finanszírozhatóság 
nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ország folyó mérlege nem deficites, az árfolyam 
fenntarthatóságával kapcsolatban azt kell eldönteni, hogy a deficit fenntartható folya-
mat része-e, átmeneti jelenség-e, vagy pedig nem.5

4  Tanulmányomban nem teszek különbséget a különböző árfolyamrendszerek között. Azt feltételezem, hogy a hatóságoknak 
minden esetben lehetősége van az árfolyam elmozdítására, manipulálására.

5  Még az is elképzelhető, hogy az ország folyó mérlege szufficites, de a magas eladósodottsági ráta miatt a leértékelés így is 
elkerülhetetlen.

Dezinfláció

Kereskedelmi  
mérleg javítása

Preferenciák és 
árfolyampolitika

Árfolyampolitikai cél
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Az egyensúlyi árfolyamszint becslésére több lehetőség is adódik. Makrogazdasági meg-
közelítésben ezt a szintet meg lehet határozni a folyó fizetési mérleg, a reálárfolyam 
alakulása, a nemzetközi tartalékszint változása és az eladósodottság mértéke alapján.
1.  Vannak olyan megközelítések, amelyek szerint a folyó fizetési mérleg hiánya nem 

haladhat meg egy bizonyos, fenntarthatónak tartott szintet. Fenntartható a deficit, 
amennyiben az adósság növekedésének üteme hosszabb távon nem haladja meg a bruttó 
hazai termék (GDP) növekedésének ütemét, amennyiben a GDP-arányos deficit nem na-
gyobb, mint a fenntarthatónak tartott GDP-arányos adósság és a gazdasági növekedés 
szorzata.6 Jelentősége van annak is, hogy miből jön össze a folyó hiány és milyen for-
rások finanszírozzák azt : amennyiben például azért magas a deficit, mert komoly im-
porttal járó beruházásokat, azaz strukturális átalakítást hajt végre az ország, és hosszú 
távú beruházások finanszírozzák a deficitet, akkor egy magasabb hiány is fenntartható 
ahhoz képest, ha a fogyasztás elszállása miatt emelkedett meg a deficit.

2.  A reálárfolyam mutatók alapján is meg lehet határozni az egyensúlyi nominális ár-
folyamszintet, de nem egyértelmű, hogy pontosan milyen reálmutatót érdemes hasz-
nálni, és mihez érdemes viszonyítani. Logikus lehet azt feltételezni, hogy amennyi-
ben a reálárfolyam ároldalról jelentősen felértékelődik ahhoz a szinthez képest, amely 
mellett a folyó fizetési mérleg viszonylagos egyensúlyt mutatott, akkor a nominális 
árfolyam alkalmazkodása is valószínűsíthető, azaz leértékelődésre, illetve leértéke-
lésre lehet számítani.

3.  A nemzetközi tartalékok szintjének csökkenése is jó eséllyel utalhat az árfolyam leér-
tékelésére.7 ennek két oka is lehet :
• a folyó fizetési mérleg hiányát a tőkebeáramláson túl a nemzetközi tartalékok is 

finanszírozhatják,
• a nemzetközi tartalékok szintjének csökkenése utalhat a tőke menekülésére is, 

amit az esetek többségében a leértékelési várakozások váltanak ki8.
4.  Jó indikátor lehet az adósság mértékének változása is, többek között épp abból adódóan, 

hogy a tartalékszint változása és a folyó fizetési mérleg egyenlegének alakulása sem 
független az adósságtól. Azt is figyelembe kell azonban venni, hogy az adósság, azaz a 
hitelfelvétel nem feltétlenül elítélendő, abból ugyanis produktív beruházások is finan-
szírozhatóak, a generált többletnövekedés pedig kitermelheti az adósságszolgálatot is.

Brada-Drabek (1998) szerint három megközelítést lehet alkalmazni az egyensúlyi árfo-
lyam meghatározásával kapcsolatban :

1.  a folyó fizetési mérlegen alapuló koncepció (amennyiben a deviza konvertibilitása 
korlátozott),

2.  a fizetési mérleg egészén alapuló koncepció (amennyiben a tőkemozgások is telje-
sen liberalizáltak), illetve

3.  a politikai-gazdaságtani megközelítés.

6 mile (2003)
7  Bár azt mindenképp figyelembe kell venni, hogy a tartalékszintbe beleszámítnak a külföldi kölcsönök is, így a mutató mani-

pulálása viszonylag egyszerűen megoldható.
8  A tőke menekülése felgyorsíthatja a leértékelési várakozások való válását is, azaz a leértékelési várakozások önbeteljesítő 

jóslattá válhatnak.
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A két első koncepció viszonylag egyszerű és abból indul ki, hogy a nominális árfolyamszint 
egyensúlyinak tekinthető, ha az adott mérlegek egyensúlyban vannak mellette9. A harma-
dik megközelítés túlmegy a klasszikus közgazdaságtani makrogazdasági elemzésen, és azt 
állítja, hogy az árfolyam akkor egyensúlyi, ha a különböző politikai érdekcsoportok egyike 
sem képes, illetve érdekelt az árfolyam megváltoztatásában. Jelen tanulmány nem vállalko-
zik az árfolyam-egyensúlyi elméletek közötti vita eldöntésére, de elfogadja, hogy elméletileg 
létezik az árfolyamnak egy egyensúlyi szintje, így lehetséges az attól való eltérést preferáló 
gazdaságpolitikák meghatározása. A továbbiakban ezen felül abból indulok ki, hogy a poli-
tikai-gazdaságtani koncepció helyes és mérvadó, vagyis hasznos támpontot ad a gazdasági 
és gazdaságpolitikai folyamatok megértése és előrejelzése szempontjából.

3. Az árfolyam manipulálásának két útja
Az árfolyam manipulálásának két alapesete van : a monetáris protekcionizmus és a fel-
értékelési politika. Mind a két politika az árfolyam egyensúlyi szintről való elmozdítását 
jelenti10, de míg az egyik az alulértékelt, addig a másik a felülértékelt árfolyam boldogító 
hatásában bízik. A két technika természetesen nem ugyanazt a célt tűzi ki maga elé : a 
monetáris protekcionizmus alapvető célja a hazai termelők helyzetbe hozása, az export 
fellendítése és az import visszaszorítása, a felértékelési politika ezzel szemben a megnöve-
kedett vásárlóerőben és az olcsóbbá váló import miatt emelkedő életszínvonalban bízik.11

Az árfolyam manipulálása két okból kifolyólag is vonzó lehet :
• válsághelyzetben időt ad a kormánynak a mélyen ható gazdasági és politikai cse-

lekvésre,
• választások előtt lehetőséget teremt a kritikák időbeli kitolására, ami kormányzati 

szempontból azért fontos, mert így a kormánypolitika passzivitásának költségeit 
nem kell megfizetni.

3.1. Monetáris protekcionizmus

A monetáris protekcionizmushoz, azaz az árfolyam szisztematikus alulértékelésének 
eszközéhez jellemzően akkor nyúlnak az országok, amikor deficites a folyó fizetési 
mérleg: a monetáris bázis növekedése az árfolyam nominális leértékelődését okozza, 
ami a lassú áralkalmazkodás miatt reálértelemben is leértékelődéssel jár. Idővel az árak 
és a bérek alkalmazkodnak, ami a reálárfolyamot a nominális leértékelődés előtti szint-

9  A mérlegek egyensúlyával kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy a gazdasági szereplők mindig időbeli késéssel reagálnak a 
gazdasági változók módosulásához, és nincs ez másképp az árfolyam esetén sem. Az alkalmazkodás időigénye miatt a (folyó) 
fizetési mérleg alakulása nem feltétlenül az árfolyam egyensúlyi szintjének legjobb indikátora. A közgazdasági szakirodalom-
ban „J-görbe” néven ismert az a hatásmechanizmus, hogy az árfolyam leértékelés után eleinte romlik a kereskedelmi mérleg, a 
szaldó pedig csak egy bizonyos idő után kezd el javulni. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy az exportszektor átállása időt 
vesz igénybe, az importált termékek mennyiségei pedig jellemzően előre le vannak fixálva. A leértékelés pozitív hatásainak 
kibontakozásához annál több időre van szükség, minél nagyobb és zártabb az adott nemzetgazdaság.

10  Az is közös pont, hogy az árfolyam-manipulálási politikák mind a két esetben eliminálják az árfolyam mozgását, amely 
egyfajta piaci értékítélet a gazdaságpolitikáról.

11  Az árfolyampolitika ugyan a monetáris politika része, de épp a reálgazdasági hatások miatt a rendszer alapjaival kapcsolatban 
a kormánynak is van szava.
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re viszi vissza, azaz elvileg a versenyképességi hatás tova tűnik, és mindössze az inflá-
ciós nyomás emelkedése marad. A tapasztalatok szerint azonban a monetáris bázis és a 
reálárfolyam és így a versenyképesség közötti kapcsolat rövidtávon elég nagy vonzerőt 
jelent a politikai döntéshozók számára, hogy « merkantilista » céljaikat elérjék.

Elvi szinten nehéz megkérdőjelezni, hogy a jegybankok által követhető hosszú távú cé-
lok közül kiemelkedik az árstabilitás. Az a központi bank, amelyik erre törekszik, nem 
tudja garantálni az árfolyam stabilitását is, ebben az esetben ugyanis több célkitűzése 
lenne, mint eszköze, ami azt jelenti, hogy bár ez a két cél lehet egymással kompatibilis, 
de nem zárható ki az sem, hogy egymással ellentétbe kerülnek. ez a potenciális ellent-
mondás azt eredményezi, hogy a két célkitűzés együttes kitűzése esetén a piacok – ra-
cionálisan – egyik célt sem tartják majd hitelesnek.12

A monetáris protekcionizmus ezzel együtt nagy népszerűségnek örvend, és vannak 
olyan támogató érvek, amelyeket gyakran lehet hallani: ezek szerint azért van szükség 
a protekcionista lépésekre, mert a nominális árfolyam « túl » volatilis, nem az egyensúlyi 
szinten áll, a pénzügyi piacok nem hatékonyak, az állam pedig amúgy is jobban infor-
mált, mint a piaci szereplők.13 Az aktivista állami szerepvállalás mellett érvelők szerint 
amennyiben a folyó mérleg deficites és az árak merevek, akkor a nominális árfolyam 
manipulálásával fel lehet gyorsítani az alkalmazkodási folyamatot. Ez az iskola elveti 
az árfolyam lebegtetését, a tapasztalatok szerint ugyanis a külső deficit nem ellentétes 
az árfolyam flexibilitásával, az árfolyam lebegtetése pedig nem veszi figyelembe, hogy 
más országok gazdaságpolitikájának is hatása van egy adott állam külső mérlegeire 
(spillover effects). Ez az érvelés abból indul ki, hogy a külső deficit a piaci kudarcok és 
a gazdaságpolitikai hibák következménye14, így az aktív állami szerepvállalás indokolt.

A monetáris protekcionizmus hatásai hasonlóak a klasszikus kereskedelmi protekcio-
nizmuséhoz : a nyertesek a kereskedelmi forgalomba kerülő termékek és szolgáltatások 
gyártói, a vesztesek pedig a fogyasztók, akik mind az árak emelkedésével, mind pedig 
a gazdaságpolitika hitelvesztésével veszítenek. Politikai értelemben a monetáris pro-
tekcionizmus mellett szól, hogy a nyertesek már rövid távon élvezhetik a leértékelés 
következményeit, a költségek pedig csak hosszabb távon és áttételesen jelentkeznek. 
Fontos különbség a vámkivetéssel szemben mindeközben, hogy az árfolyam leérté-
kelése a teljes export- és importszektort érinti, vagyis nem csak egy-egy specifikus 
termék előállítóinak kedvez. Ez azért különösen fontos, mert ebből adódóan az árfo-
lyam-protekcionista lépéseket makrogazdasági érveléssel lehet megvédeni, miközben a 
klasszikus protekcionizmus tipikusan politikai érveket használ. Az árfolyam-leértéke-
lés vonzerejét növeli az is, hogy a kormányok jellemzően toleránsabbak az inflációval, 
mint a munkanélküliséggel és a növekedés visszaesésével szemben, azaz a leértékelés 
fő negatívuma „nem számít annyira”.

12 Erről lásd HOSKINS-HUMPAGE (1990)
13  Az állam piaci beavatkozása azt is feltételezi, hogy a hatóságok meg tudják határozni az egyensúlyi árfolyamot, ami szintén 

nehezen igazolható.
14  Vannak más interpretációk is, ilyen például, hogy a kereskedelmi és folyó deficit a demográfiai változások eredménye. Lásd 

HILL (1989)
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A leértékelés megemeli a kereskedelmi forgalomba kerülő termékek relativ árát, így az 
árfolyamon keresztüli protekcionizmus elvileg15 a kereskedelmi mérleg javulását okozza, 
de a Salter-Pearce modell16 szerint a következő következmények egyikével számolni kell.

• Az alkalmazkodás az árakon keresztül történik meg, ami a kereskedelmi forga-
lomba nem kerülő termékek drágulását jelenti, azaz a reálárfolyam felértékelődik. 
Ebben az esetben a monetáris protekcionizmus elbukik, a reálárfolyam ugyanis 
magasabb infláció mellett visszaáll az eredeti szintre.

• A piaci egyensúly úgy áll helyre, hogy csökkennek a háztartások fogyasztási ka-
pacitásai (sterilizáció). Ebben az esetben a protekcionista politika folytatódik, de 
nagy az ára, az ország jóléte ugyanis csökken.

Mises (1949) szerint a leértékelés célja szinte mindig a kereskedelmi kapcsolatok újra-
szabása, az előnyök pedig kizárólag abból adódnak, hogy a hazai árak és bérek nem al-
kalmazkodnak rögtön a nominális árfolyam változásához. Ameddig az alkalmazkodási 
folyamat tart, az export támogatást kap, az import pedig hátrányba kerül. A leértéke-
lési időszak alatt az adott ország polgárai kevesebbet kapnak mindazért, amit külföldön 
eladnak, és többet kell fizetniük mindazért, amit külföldről vásárolnak, ami azt jelenti, 
hogy végső soron vissza kell fogniuk a fogyasztásukat. Ebből az is következik, hogy a 
leértékelés csak azoknak a szemében áldás, akik szerint a jólét a fizetési mérleg alakulá-
sától függ, de ha elfogadjuk, hogy az export végső célja az importszámla kifizetésének 
biztosítása, akkor máris kevésbé pozitív a kép.17

Nem meglepő, hogy a protekcionizmus felé fordulás gazdasági gondok esetén jellemző. 
Becker (2009) szerint minden recesszió periódusnak az a következménye, hogy nő a 
nyomás a kormányzaton a külföldi javakra költött pénzösszeg csökkentésére, illetve a 
hazai munkavállalók és munkáltatók támogatására. Politikai értelemben nincs is semmi 
meglepő abban, hogy magas munkanélküliség esetén van egyfajta ellenérzés az im-
porttal kapcsolatban, de a történelmi tapasztalatok ezzel együtt egyértelműek : komoly 
recesszió idején sem bölcs megközelítés a kereskedelmi kapcsolatok korlátozását jelentő 
gyakorlatok bevezetése.

Amennyiben átmeneti gazdasági nehézségekről van szó, a protekcionista érv szerint azért 
kell kereskedelmi akadályokat emelni, mert a hazai gazdasági rendszer nem megfelelő mű-
15  A leértékelés kereskedelmi hatásairól lásd a 4. fejezetet.
16  A Salter-Pearce modell egyike azon modelleknek, amely nem csak az árfolyamváltozásnak a kereskedelmi mérlegre gyako-

rolt hatásával, hanem a kereskedelmi mérleg árfolyamra gyakorolt hatásával is részletesen foglalkozik. Ilyen modell többek 
között még Rudiger Dornbusch kereskdelmi modellje. Lásd. MESSERLIN (1998)

17  MISES op. cit. szerint a 30-as évek eleján a leértékelés célja a következő volt : megőrizni a nominális keresetek nagyságát 
amikor a reálkeresetnek csökkenni kellett volna, megemelni az élelmiszerárakat, előnybe hozni az adósokat a hitelezőkkel 
szemben, növelni az exportot és csökkenteni az importot., több turistát csábítani az országba és megdrágítani a külföldi 
nyaralást az adott ország polgárainak. A leértékelés valódi indoka Mises szerint az első pont volt, a hatóságok ugyanis 
a nominális keresetek csökkentése nélkül akarták mérsékelni a reálbéreket, a túl magas reálbérek ugyanis korábban nem 
látott szintű munkanélküliséget okoztak. Ez a munkanélküliség azért volt problematikus, mert veszélyeztette a társadalmi 
békét, miközben a szakszervezetek befolyása olyan nagy volt, hogy a nominális bérek csökkentése nem volt reális lehetőség. 
Mises szerint a leértékelésre épp ezért sokan egyfajta csodaszerként tekintettek, a versenyképességen ugyanis úgy javított, 
hogy nem nyúlt a magas munkanélküliséget ténylegesen okozó szakszervezetekhez. Mises példája jól mutatja, hogy az 
árfolyampolitika helyettesítheti a gazdaságpolitika egyéb területeit is, ami azt jelenti, hogy a monetáris politikai döntések 
elemzésénél nem csak a monetáris politikai célkitűzéseket kell figyelembe venni, hanem a gazdaság- és társadalompolitika 
egészének célrendszerét.
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ködése miatt a rendelkezésre álló erőforrások (tőke és munka) kihasználtsági foka alacsony. 
Ilyen körülmények között indokolt lehet olyan feltételek kialakítása, amelyek « munkára 
fogják » ezeket a ki nem használt erőforrásokat, még akkor is, ha ezek a protekcionista in-
tézkedések fogyasztói és jóléti szempontból hátrányos következményekkel járnak.

A fenti érvelés logikusnak tűnhet, de ugyanez igaz az ellenérvekre is. Először is látni kell, 
hogy a protekcionizmus protekcionizmust szül. ez az érv minden kereskedelmi korlátozás 
esetében él18, de különösen igaz a monetáris protekcionizmus esetében: elég csak az 1930-
as évek leértékeléseire, illetve az ebből adódó katasztrofális gazdasági következményekre 
gondolni. A kereskedelmi partnerek protekcionista reakcióján túl azt is figyelembe kell 
venni, hogy a protekcionista lépések a érdekcsoportok politikai befolyásának különböző-
ségét tükrözik, ami nem garantálja a hatékony döntéshozatalt. A politikai érvek gazdasági 
érveléssel szembeni dominanciája jellemzően rontja a gazdaságpolitika hatékonyságát: a 
protekcionizmus például csökkenti a nemzetgazdaság egészének jólétét, de politikai érte-
lemben kifizetődő lehet, hisz a nyertesek jellemzően jobban azonosíthatóak, mint a sok-
szor indirekt módon jelentkező költségeket viselő vesztesek.

A protekcionizmussal szembeni klasszikus érv szerint a protekcionista lépésekkel az a 
fő baj, hogy deformálja a gazdasági ösztönző rendszert, márpedig ennek kellene bizto-
sítania, hogy az adott ország abban a szektorban fejlesszen, ahol komparatív előnnyel 
rendelkezik versenytársaival szemben. Ez a megközelítés nehezen cáfolható normális 
gazdasági és társadalmi körülményeket feltételezve, a kérdés csupán az, hogy vajon 
mit jelent ebben az esetben a normális jelző, és vajon mennyire jellemző a valóságban a 
normalitás. Krugman (2008) szerint érdemes abból kiindulni, hogy könnyű abnormális, 
azaz a piaci hatékonyság érvényesülését nem biztosító feltételekkel találkozni: ilyen 
helyzet áll elő például, amikor jelentős externalitások kísérnek egy-egy gazdaságpoli-
tikai döntést, márpedig ez manapság, az interdependens, globalizált gazdaság korában 
elég jellemző. Tipikus esete ezeknek a nem szándékolt külső hatásoknak, ha egy ország 
költségvetési impulzust hajt végre a gazdasági növekedés beindítása és a munkanél-
küliség csökkentése érdekében. A fiskális élénkítés megdobja a keresletet, ami pozitív 
hatást jelent az országba exportáló külföldieknek. A költségek eloszlása azonban nem 
követi a nyereségek szétterülését, a negatív hatások – az államadósság megemelkedése 
– ugyanis kizárólag az adott országban csapódnak le. Ez azzal jár, hogy a stimulusból 
adódó gazdasági “boom” kisebb lesz a világgazdasági szinten optimálisnál.19

18  A legismertebb példák az 1930-as „Smoot-Hawley Tariff Act » és az 1933-as « Buy American » törvény. Ezeknek a protekcio-
nista jogszabályoknak az elfogadása után az amerikai termékekre kivetett vámok is megemelkedtek, az amerikai külkereske-
delmi aktivitás pedig érezhetően mérséklődött az 1930-as években. A kauzalitás nem bizonyított, de az bizonyos, hogy a két 
törvény nem segítette a válságból való kilábalást.

19  Matematikailag kifejezve ez a « boom » egyenlő a jövedelem és az adósság emelkedésének arányával, azaz dY/dD-vel. Keynes-
i felfogásban a következő egyenletrendszert írhatjuk fel:

 dY = (1-m)dG + (1-m)(1-t)c dY
 dD = dG-tdY
 dY/dG = (1-m)/[1-(1-m)(1-t)c]
 és végül:
 dY/dD = (1-m)/[1 - (1-t)(1-m)c - t(1-m)]
Látható, hogy a stimulus hatásai három tényezőtől függenek : az adózási szinttől (t), a fogyasztástól és ebből adódóan a megta-
karítástól (c), illetve az import jelentőségétől (m). Az import csökkenése megnövelheti a « boom » jelentőségét : minél nagyobb a 
behozatal, annál kevésbé jelentős a trade-off az adósság növekedése és a tényleges stimulus között.
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Ennek a ténynek két következménye van:
• A fiskális politikák koordinálása előnyös lehet, főleg abban az esetben, ha egy-

mással szoros kereskedelmi kapcsolatban levő országokról van szó.
• A behozatal csökkenése növeli a fiskális élénkítést alkalmazó országban lecsapó-

dó pozitív hatásokat.

Amennyiben a költségvetési politikák nincsenek összehangolva, a protekcionizmus, 
azaz az import visszaszorítása egyfajta « second best solution »-t jelenthet. Feltételezve, 
hogy minden egyes országban protekcionista lépésekkel együtt kerül sor a költségvetési 
élénkítésre, az expanzió nagyobb lesz, mint amilyen a protekcionista lépések nélkül lett 
volna20, ami Krugman modelljéből kiindulva kisebb munkanélküliséget és nagyobb jö-
vedelmet jelent. Tény, hogy a kereskedelem „deformálódik” egy ilyen policy mix esetén, 
de Krugman szerint az a gazdasági és társadalmi deformálódás, amely a munkanél-
küliség megemelkedéséből adódna, még jelentősebb költségekkel járna - James Tobin 
„bon mot”-ját átvéve azt is mondhatjuk, hogy « sok Harberger-háromszög képes csak 
kitölteni az Okun-féle kibocsátási rést »21.

Krugman szerint tehát a protekcionizmus csak abban az esetben követendő, ha nem 
koordináltak a nemzeti költségvetési politikák, ez utóbbi ugyanis az optimális gazda-
ságpolitikai megoldás22. A protekcionizmus koordináció híján, rövidtávon az egész nem-
zetgazdaság szempontjából előnyös lehet, ami azt jelenti, hogy a kereskedelmi megszo-
rítások politikája racionális gazdaságpolitikai lépésnek bizonyulhat.23

3.2. Felértékelési politika

A kereskedelmi liberalizáció sikerének egyik kulcskérdése a megfelelő árfolyampolitika 
és árfolyamszint megválasztása: az árfolyam felértékelődése, illetve a felértékelődést 
lehetővé tevő árfolyamrendszer fenntartása gyakran okozta a kereskedelmi reformok 
elbukását, és a tapasztalatok szerint az is egyértelmű, hogy leértékelési nyomásban az 
árfolyam védelme hátráltatja a liberalizációs folyamatot.24 Az árfolyam felértékelése 
ennek ellenére népszerű gazdaságpolitikai döntés lehet, elsősorban azért, mert bár a 
20  Természetesen ebben az esetben is feltételezni kell a fent említett externális hatásokat.
21  « It takes a lot of Harberger triangles to fill an okun gap ». A Harberger-háromszög a kereskedelmi korlátozásokból adódó 

társadalmi költségeket jelenti, Okun törvénye pedig azt mondja ki, hogy a tényleges és a potenciális GDP elválása a munka-
nélküliség emelkedésével jár. Az Okun-féle kibocsátási rés 3 százalékpont a munkanélküliség minden egyes százalékpontos 
emelkedésére.

22  A pontosság kedvéért érdemes rögzíteni, hogy Krugman szerint ez az állítás is csak akkor igaz, ha likviditási csapdahelyzet 
(liquidity trap) áll fenn, vagyis amikor a monetáris politikának nincsenek már eszközei a gazdasági aktivitás dinamizálására.

23  Krugman (2008) érvelésének az lehet a gyenge pontja, hogy az importarányt és az export nagyságát fixnek tételezi fel – ez 
azonban csak abban az esetben igaz, ha fix az árfolyam. Amennyiben az árfolyam lebeg, úgy a hazai és az importált ter-
mékek relatív árának megváltozása hatással lesz az importra és az exportra is (ezt mondja ki a Mundell-Flemming modell). 
Krugman szerint a nominális árfolyam mozgását leíró modellen múlik a fenti állítás igazsága. Szerinte:

 i = i* + E[ds]/s
 E[ds] = k(sbar - s)
 s = sbar + (i*-i)/k
Ez a modell azt jelenti, hogy a nominális árfolyamot a hosszú távú árfolyamvárakozások és a kamatkülönbözet határozza 
meg. Ha i et i* nulla közelében van (likviditás csapdahelyzet), akkor a nominális árfolyam nem függ a reálváltozóktól, hanem 
kizárólag az árfolyam várható változásától.
24  lásd SCHATz–TArr (2000)
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versenyképességet rontja, de a dezinfláció támogatásán keresztül növelheti a jövedel-
mek reálértékét – legalábbis egy ideig.

Jellemző, hogy az országok nem képesek a kereskedelem liberalizálására a túlértékelt 
árfolyam kiigazítása nélkül, miközben épp erre lenne szükség a gazdasági aktivitás 
felpörgetéséhez. A nominális leértékelés a reálértelemben vett leértékelés alapfeltétele, 
főleg akkor, ha jelentős, kétszámjegyű leértékelésről van szó. A történelmi tapasztalatok 
szerint a versenyképesség helyreállítása árfolyamszinten jóval kevesebb „véráldozattal” 
jár, mint az árakon és a béreken keresztül történő, ezek ugyanis gyakran járnak recesz-
szióval és a gazdaság visszaesésével.

A túlértékelt deviza a következő problémákat veti fel:
• csökken a gazdasági működés hatékonysága
• nem optimális az erőforrások allokációja
• a leértékelési várakozások miatt elmenekül a tőke az országból
• csökken a közép, illetve hosszú távú növekedési ütem25

A neoklasszikus teória szerint a gazdaság egyensúlyát automatikus mechanizmusok 
biztosítják, ami azt jelenti, hogy a piacok az állam beavatkozása nélkül képesek az 
egyensúlyi helyzet újbóli és folyamatos elérésére. Ha a kereskedelmi mérleg deficites, 
csökken a pénzkínálat: lebegő árfolyam mellett leértékelődik a deviza, fix árfolyam 
mellett pedig csökkennek az árak és a bérek, ami helyreállítja a versenyképes reál-
árfolyamot. Gond abból adódhat, ha az árak és a bérek alkalmazkodása akadályokba 
ütközik, azaz a nominális árak lefele merevek. Ebben az esetben ugyanis fix árfolyam 
mellett nem képes alkalmazkodni a reálárfolyam, a felértékelődés pedig a versenyké-
pesség erodálódása miatt komoly recessziós veszélyeket rejt.

A felértékelt devizaárfolyam hatásai is modellezhetőek a már említett Salter-Pearce 
modellel, amely szerint a felértékelési politika azt jelenti, hogy az árfolyam tartósan 
az egyensúlyi szint felett áll. A reálárfolyam ebből adódó módosulása rontja a kereske-
delmi mérleget és a nem-kereskedelmi termékek piacán többletkínálatot hoz létre. Ezt 
a helyzetet a következőképp lehet feloldani (eltekintve a nominális leértékeléstől, ami 
természetesen a felértékelődésre adott leglogikusabb válasz) 26:

• amennyiben az árak rugalmasak, úgy a nem-kereskedelmi termékek ára csökken, 
a reálárfolyam leértékelődik, ami a felértékelési politika bukását jelenti,

• amennyiben az árak ragadósak, az alkalmazkodásnak a mennyiségeken keresztül 
kell végbemennie: ha a kereslet alkalmazkodik, akkor megemelkedik az import, ha 
a kínálat, akkor nő a munkanélküliség és csökken a jólét.

A felértékelt devizaárfolyam tehát azt jelenti, hogy az import mesterségesen olcsó a fo-
gyasztók, az export pedig természetellenesen drága a termelők számára. Ebből adódóan 
a felértékelési politika rontja a versenyképességet, növeli a munkanélküliséget, elri-
25  A növekedési kilátások romlását az export diszkriminálása, az importtal versenyző hazai cégekre nehezedő protekcionista 

nyomás, a hatékonyság és termelékenység növekedésének fentiekből adódó mérséklődése, a nem optimális devizaallokáció 
és az árfolyam megvédését biztosító túl szigorú monetáris politika együtt okozza.

26  Lásd MESSERLIN (1998) op. cit.
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asztja a befektetőket, a termelés és az állami bevételek csökkenését okozza, leértékelési 
spekulációt alakíthat ki, favorizálja a hazai devizában való eladósodást, és így megemeli 
a kamatlábat, illetve növeli a nemzetgazdaság külső függését az import felfutása miatt.

A felértékelődési politika fenntarthatósága a fenti okokból kifolyólag hosszabb távon 
nehézkes, ami növeli az árfolyammal kapcsolatos bizonytalanságot. A tapasztalatok 
szerint egy felértékelési periódust egy hosszabb leértékelési időszaknak kell követnie 
ahhoz, hogy a felértékelt deviza által okozott károkat helyre lehessen állítani és erőfor-
rásokat lehessen vonzani a kereskedelmi forgalomba kerülő termékek piacára.

A tartós felértékelődés káros hatásai túlmutatnak a rövid távú felértékelés hatásainak 
felszorzásán, mégpedig a képességek és a know-how elvesztése, illetve a kamatmozgá-
sok miatt. Az első tényező azt jelenti, hogy amennyiben egyes export, illetve importhe-
lyettesítő ágazatok a felértékelt devizaárfolyam miatt kiüresednek, akkor az árfolyam 
visszaállítása után sem tud újraindulni a termelés, egyszerűen azért, mert addigra hi-
ányozni fog a hatékony termeléshez szükséges szellemi tőke. A kamatcsatorna jelentő-
sége abból adódik, hogy a felértékelődő deviza a hazai kamatláb emelkedését okozza, 
és ezzel rontja a növekedési kilátásokat. Amennyiben a piacon leértékelési várakozások 
alakulnak ki, akkor a cégeknek érdemes időben kitolni az exportbevételek átváltását, 
illetve előrehozni az importszámlák kifizetését, ami a kereskedelmi mérleg „spekulatív” 
romlását okozza.27 Az is elképzelhető, hogy az árfolyam megvédése érdekében a kor-
mány a devizához való hozzáférés adminisztratív jellegű korlátozását vezeti be, ami azt 
okozhatja, hogy a cégek meghamisítják jelentéseiket és statisztikájukat, hogy ne kelljen 
megválniuk a külföldi devizától. Ha a leértékelési várakozások ellenére sem értékelik 
le a hatóságok az adott devizát, akkor a gazdasági szereplők a külföldi eszközök felé 
fordulhatnak, amit a köznyelvben a tőke menekülésének neveznek.

4. Hogyan hat egymásra az árfolyam és a kereskedelem?

Elfogadhatjuk tehát, hogy az árfolyam manipulálható és a manipulációnak vannak nyer-
tesei, ami azt jelenti, hogy mindig elképzelhetőek érvek mind a leértékelés, mind pedig a 
felértékelés mellett. Kérdéses azonban, hogy milyen erős és milyen irányú egyáltalán a 
kapcsolat az árfolyam és a kereskedelmi szaldó között, azaz milyen körülmények között és 
milyen hatásmechanizmuson keresztül érvényesül az árfolyamhatás a kereskedelemben.

A közgazdasági iskolák között nincs egyetértés azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi-
lyen a kapcsolat az árfolyamváltozás és a kereskedelem között. A modelleket általában 
az jellemzi, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén feltételeznek egyfajta kapcsola-
tot a nominális és reálárfolyam, illetve a kereskedelmi volumenek és szaldó között. A 
neoklasszikus iskolák és megközelítések alapján ezek a makrogazdasági hatások egy 
leértékelés esetében a következők lennének (2-es ábra):28

27  Ez a jelenség megfigyelhető volt Magyarországon is, 1993-ban.
28  A következő felsorolás a különböző iskolák, megközelítések, modellek egyfajta szintézise.
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2. Monetáris és árfolyampolitika és kereskedelem – a gazdasági hatások

•	Relatív árakra gyakorolt hatás: a leértékelés olcsóbbá teszi a hazai termékeket 
a külföldi termékekhez képest. A hazai termelők versenyképességének javulá-
sa akkor javítja a kereskedelmi mérleget, ha a Marshall-Lerner feltétel29 teljesül 
(expenditure-switching effect).

•	Laursen-Metzler hatás (Harberger-Laursen-Metzler hatás): a leértékelés rontja a 
kereskedelmi mérleget, mert rontja a cserearányt.30 Ha az export relatív értelem-
ben olcsóbb, az import pedig drágább lesz, akkor többet kell exportálni ahhoz, 
hogy adott mennyiségű importterméket meg tudjon vásárolni az ország. A csere-
arány romlása miatt csökken a reáljövedelem, aminek következtében mérséklődik 
a megtakarítási ráta (S/Y) is, mert a leértékelés után a gazdasági szereplők meg-
próbálják fenntartani 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 épp ellentétes 
hatással jár ahhoz képest, amit Harberger, Laursen és Metzler állított. Obstfeld azt 
állítja, hogy tartósan romló cserearány esetén csökkennek az aggregált kiadások, 
ami javítja a kereskedelmi és a folyó fizetési mérleget.

29  Ez azt jelenti, hogy a kereskedelmi termékek iránti kereslet rugalmasan reagál az árváltozásokra, formalizáltan: ha az import-
és az exportáruk iránti kereslet árrugalmasságának összege nagyobb, mint 1.

30  Cserearány = exportárindex/importárindex.
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•	J-görbe hatás: a leértékelés mennyiségi szinten jelentkező hatásai csak idővel 
érezhetőek, így az árfolyam változásának hatása különböző lehet annak függ-
vényében, hogy milyen időtávról van szó. Elképzelhető, hogy a Marshall-Lerner 
kondíció teljesül, de a leértékelés azonnali hatása mégis a kereskedelmi mérleg 
romlása lesz. Hosszabb távon a mérleget javító hatások lehetnek a dominánsak.

•	Beruházási hatás (reverse absorption effect): a leértékelést követően nőhetnek 
a hazai és külföldi beruházások, mert az ország „olcsó termelővé” vált. Miután a 
beruházások az abszorpció részét képezik, így a leértékelés rontja a kereskedelmi 
szaldót (és potenciálisan javítja a tőkemérleget).31

•	Begyűrűzési	hatás	(pass-through): a leértékelés megemeli az importált termékek 
árszínvonalát, és így az inflációt is. Ez a hatás különösen fontos lehet kicsi és 
nyitott gazdaságok esetén, illetve abban az esetben, ha az ár- és bérindexálás 
gyakorlata jellemző. Minél nagyobb a begyűrűzési hatás, annál kevésbé képes az 
árfolyampolitika hatni a versenyképességre.

•	Monetáris expanzió hatása: a leértékelés nem lehet független a monetáris folya-
matoktól, vagyis legalábbis indirekt módon monetáris expanziónak és kamatcsök-
kenésnek kell megelőznie. Ez az LM-görbe jobbra tolódását jelenti az (r,Y) térben. 
Ha az árak rögzítettek, akkor a monetáris expanzió megemelheti a jövedelmet, de 
ha nem, akkor csak az infláció ugrik meg: kereskedelmi szempontból ennek nincs 
nagy jelentősége, a szaldó mind a két esetben romlik.

A neoklasszikus megközelítés meghaladása annak elfogadását jelenti, hogy a monetáris 
politikai döntéshozóknak nem csak a fenti, gazdasági hatásokat kell figyelembe vennie, a 
gazdaságpolitika sikeressége ugyanis legalább annyira politikai, mint közgazdasági kér-
dés. Az intézményi aspektus ebben az esetben azt jelenti, hogy nem csak a makrogazda-
sági hatásokkal és következményekkel kell számolni, hanem azzal is, hogy a különböző 
lépések miképp hatnak a befolyásos érdekcsoportokra. Ezek az érdekcsoportok a mak-
rogazdasági hatásoktól függetlenül, a saját helyzetük változásából kiindulva ítélik meg 
a gazdaságpolitikai döntéseket, és amennyiben a befolyásuk elég nagy, akkor képesek 
lehetnek arra is, hogy esetleges kedvező makrogazdasági hatások ellenére is visszafordít-
sanak bizonyos változásokat. Ez nem azt jelenti, hogy a befolyásos érdekcsoportok ellené-
ben nem lehet gazdaságpolitikai lépéseket tenni, hanem azt, hogy a döntéshozóknak szá-
molnia kell ezekkel a hatásokkal és amennyiben szükséges, akkor a döntés haszonélvezőit 
és nyerteseit is befolyásos csoporttá kell tenni, illetve az esetleges ellenérdekelteket meg 
kell nyerni az adott ügynek (esetleg máshol kompenzálva őket az itteni veszteségekért).

A monetáris politika esetében az érdekcsoportok érdekérvényesítése nem közvetlenül 
történik, a nyugati liberális jogállamokban ugyanis jellemzően nagyfokú független-
séggel felruházott jegybankok hozzák meg a monetáris döntéseket, így formális érte-
lemben nincs befolyása az érdekcsoportoknak a döntésekre. Teljesen független intézmé-
nyek azonban a legtökéletesebb jogi környezetet feltételezve sem léteznek, ha másért 
nem, hát azért, mert a döntéshozók is emberek, akik bizonyos kimondott, vagy ki nem 
31  A túlértékelt deviza a tőke menekülését okozhatja, ami akár a befektetők elköltözésével is járhat, aminek kereskedelmi mér-

legre gyakorolt hatása nem evidens (hollowing-out effect).
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mondott elvárásoknak is meg akarnak felelni. Ez a gyakorlatban azt jelenti – és erre a 
magyar gazdaságtörténetben is akad példa32 -, hogy az érdekcsoportok a kormányon, 
vagy a nyilvánosságon keresztül nyomást tudnak gyakorolni a jegybankra annak ér-
dekében, hogy nekik megfelelő monetáris és árfolyampolitikai döntések szülessenek.

A neoklasszikus modell szerint a monetáris politikának – ami esetünkben az árfolyampolitika 
is – csak az árstabilitással kell foglalkoznia, mert csak erre képes érdemben hatni, minden 
más tényezőt figyelmen kívül kell hagynia. Ennek a felfogásnak intézményi és szervezeti 
lenyomata a dezinflációra koncentráló, független jegybank. A neoklasszikusok szerint az 
árfolyampolitikának bizonyos feltételek megléte esetén van ugyan hatása a kereskedelmi 
mérlegre, de az ehhez kapcsolódó visszacsatolások, illetve intézményi kérdések nem képez-
ték a neoklasszikus vizsgálatok tárgyát. Eszerint a monetáris és árfolyampolitikának csak az 
árakkal kell foglalkoznia, hosszú távon ugyanis csak erre hat, így a többi tényezőt nem kell 
figyelembe vennie, ami azért félrevezető, mert a reálpolitika szintjén a rövid távú és intéz-
ményi hatások is fontosak. Kiemelt fontossága van ebből a szempontból a fenntarthatóság-
nak: kudarcra van ítélve az a monetáris és árfolyampolitika, ami hosszú távon ugyan csök-
kenti az inflációt, de rövidebb távon, politikai és intézményi értelemben nem fenntartható.

A neoklasszikus modellek nagy részében nincs visszacsatolás – a modellek azt írják 
le, hogy miképp hat az árfolyampolitika a kereskedelmi mérlegre, illetve hogy miképp 
hatnak a külső finanszírozási gondok az árfolyamra. Ennél azonban többre van szük-
ség, mert sok esetben nem a makrogazdasági kihatások és automatizmusok, hanem az 
intézményi és politikai visszacsatolások határozzák meg a követett árfolyampolitikát.33 
A neoklasszikus modell és megközelítés kiegészítésre szorul, az intézményi hatások 
integrálása nélkül ugyanis nincs mód az árfolyampolitikai döntések következménye-
inek előrejelzésére, és a döntések hátterének megvilágítására sem. A kiegészített mo-
dell használhatóságát az határozza meg, hogy a beépített korlátok segítik-e a megtett 
árfolyampolitika lépések értelmezését és megértését, illetve hogy az intézményi korlá-
tok befolyásolták-e, és ha igen, mennyire az árfolyampolitikai döntéseket (3-as ábra).

3. A jegybanki (árfolyampolitikai) döntések hatásmechanizmusa

32  Elég csak a forint árfolyamsávjának 2003 nyarán történt eltolására gondolni, amire a jegybank is áldását adta, pedig a saját 
céljaival nem összeegyeztethető hatásokkal járt.

33  Dornbusch már tett ebbe az irányba lépéseket, amikor a deficit finanszírozásának megszűnésének következményeiről írt, de 
az okokkal nem foglalkozott.
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A modellezéshez szükség van az intézményi hatások definiálására, illetve azoknak az 
érdekcsoportoknak a meghatározására, amelyeknek döntő befolyása lehet a döntésho-
zatalra. Az intézményi visszacsatolások négy ponton csatlakozhatnak az árfolyam és 
a kereskedelem közötti viszonyrendszerhez, ezek a pontok pedig a versenyképesség, az 
infláció, a nominális árfolyam és a kereskedelmi mérleg (4-es ábra):

4. Monetáris és árfolyampolitika és kereskedelem – az intézményi hatások

Az intézményi hatások sokrétűek, az intézményi berendezkedés mindenhol más és más 
(épp ez a felismerés vezetett az intézményi megközelítés kialakulásához), ami azt je-
lenti, hogy egy-egy intézményi modellt kizárólag egy adott intézményi környezetben 
lehet értelmezni. A továbbiakban a magyarországi tapasztalatokból kiindulva vázolom 
fel egy ilyen modell alapjait. Magyarország egy átmeneti, kicsi és nyitott gazdaság, 
ezért négy intézményi korlát integrálását javaslom a neoklasszikus modellbe (5-ös ábra).

1.		Az	exportőrök	 jelentette	versenyképességi korlát. A hazai exportvállalatok34 és az 
importtal versenyző cégek által megjelenített korlát, ami azt jelenti, hogy a deviza 
felértékelődésének gátat szab, ha ezek az érintett csoportok saját üzleti helyzetük 
romlása miatt fellépnek az árfolyampolitika ellen. A hazai exportőrök mobilizálása 

34  Fontos kitétel, hogy a hazai exportcégekről van szó, a multinacionális vállalatok érdekei ugyanis az itt vázolttól eltérő lehet, 
mégpedig elsősorban a magas importtartalom miatt.
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nem feltételezi a makrogazdasági környezet romlását (a kereskedelmi hiány növeke-
dését), elég, ha az exportőrök percepciója szerint romlott a helyzetük. A kérdés az 
exportőrök politikai befolyásának nagysága, azaz hogy mennyire képesek a politikai 
folyamatokat saját érdekeiknek megfelelően alakítani. Ebből a szempontból fontos, 
hogy a hazai exportőrök a felértékelődéssel együtt járó megemelt kamatszint miatt 
könnyen találhatnak maguknak befolyásos szövetségeseket, ami javíthatja az alku-
helyzetüket (ilyenek lehetnek hazai devizában eladósodott háztartások, illetve maga 
az állam). Ez a korlát minden gazdaságban létezik és elsősorban a lobbi-erőről szól, 
vagyis az sem feltétel, hogy az érintett cégek kiemelkedően fontosak legyenek a nem-
zetgazdasági teljesítmény, illetve a foglalkoztatottság szempontjából.35

2.  A kereskedelmi hiányból adódó finanszírozási korlát. Átmeneti időszakokban a külső 
finanszírozási korlát különösen fontos, ilyenkor ugyanis jelentős külső forrásbevo-
nási igény jelentkezik, a piacgazdaság működése még nem kiforrott, belső megtaka-
rítások alig vannak, a befektetői bizalom pedig egyelőre gyenge lábakon áll, ami a 
nemzetközi hangulatváltozásoknak való nagyfokú kitettséget jelent. Ebben a meg-
közelítésben a nemzetgazdasági hiányt finanszírozó, jellemzően külföldi befektetők 
által megjelenített korlátról van szó: amennyiben a hiányt a befektetők fenntartha-
tatlannak ítélik, a tőkebeáramlás véget ér, és ez azonnali alkalmazkodási kényszert 
szül a gazdaságban. A korlát „szintje” nagyban múlik a befektetői bizalmon, és ki-
emelkedő jelentősége van a valóság percepciójának, azaz nem az a kérdés, hogy a 
hiány fenntartható-e vagy sem, hanem az, hogy mi a véleménye erről a befektetői 
köröknek.36 Ez a korlát azt jelenti, hogy a kereskedelmi szaldónak a felértékelési po-
litika miatti esetleges romlása egy idő után oly mértékű lehet, amit a befektetők már 
nem finanszíroznak tovább, ez pedig az árfolyam leértékeléséhez vezethet (vagy a 
döntéshozók ezt felismerő döntéséből adódóan, vagy pedig a finanszírozás megszű-
néséből következően a piaci automatizmusoknak köszönhetően).

3.  Az inflációs korlát. Ez a fogyasztók, az érzékeny háztartások és a szavazó állam-
polgárok korlátja, és ez utóbbi kitétel miatt különösen választási években van jelen-
tősége. A háztartások és a fogyasztói tömegek a tapasztalatok szerint a legkevésbé 
szervezett érdekcsoportot jelentik annak ellenére, hogy a legszélesebb körről van szó, 
így az optimális döntéshozatalhoz fontos lenne a véleményük megfelelő artikulálása. 
Érdekcsoportként tehát nem különösebben befolyásosak, de a demokratikus beren-
dezkedésű államokban a véleményük pár évente mindenképp alakítja a politikát, és 
ebből adódóan már a választások előtti időszakban is kiemelten jellemző a csoportnak 
való megfelelési vágy a döntéshozók részéről. Feltételezhetjük, hogy a választók érzé-

35  Elképzelhető olyan szituáció is, hogy a külföldi cégek reakciójával is számolni kell, de ebben az esetben feltételezni kell, hogy 
ezek a cégek rendelkeznek befolyásolási képességgel az adott ország monetáris politikáját illetően. Erre a helyzetre példa az 
amerikai vállalati szféra és a kínai jegybank közötti konfliktus. Az amerikai cégek azért lobbiznak, hogy Peking megváltoz-
tassa az árfolyam-politikáját, az alulértékelt jüan ugyanis rontja a versenyképességüket. A befolyásolási képesség ebben az 
esetben az amerikai kormányzaton keresztül érvényesül, a vállalatok befolyása ugyanis önmagában nem lenne elegendő arra, 
hogy akár csak esély is kínálkozzon az árfolyam-politika módosítására.

36  Ez természetesen sokszor nem független a tényleges makrogazdasági folyamatoktól, de nem normális körülmények közepet-
te a racionalitás háttérbe szorulhat, amire az utóbbi évek válsága is több példát mutatott.
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kenyek az inflációra. Elfogadhatjuk ebből adódóan azt a feltételezést is, hogy ameny-
nyiben az áremelkedési ütem elér egy „túl magasnak” tartott szintet, akkor a válasz-
tók megbüntetik a kormányzatot, ami azzal jár, hogy a politikusok és a döntéshozók 
abban érdekeltek, hogy az inflációs szint moderált maradjon (legalábbis a választási 
időszakban, illetve azt közvetlenül megelőzően). Az inflációs korlát elhelyezkedés 
nem evidens, azt minden ország és közösség sajátos adottságai, inflációs múltja, ér-
zékenysége, gazdaságának jellegzetességei, a kormányzattal szembeni bizalom szint-
je és a várakozások határozzák meg. Az inflációs korlát Magyarországon és a régi-
óban azért is különösen fontos, mert a szocialista múlt miatt a rendszerváltozáskor 
jelentős volt az inflációs nyomás a gazdaságokban, a mikro- és makro-reformokat 
pedig egyszerre hajtották végre. Az inflációs korlát elérése árfolyampolitikai szem-
pontból a leértékeléshez kapcsolódhat: ha a deviza leértékeléséből adódóan az infláció 
elér egy bizonyos, „kritikus” szintet, akkor a lakossági nyomás az árfolyampolitika 
megváltoztatására kényszerítheti a döntéshozókat.

4.  A nominális árfolyamból adódó, devizahiteles korlát. ez a korlát a háztartások, a nem 
exportpiacra termelő cégek és az állam nem hazai devizában való eladósodásából 
adódik, és jellegzetesen a közép-kelet-európai régióra, és azon belül is különösképp 
Magyarországra jellemző. A devizahiteles korlát nem kötelező eleme az intézményi 
mátrixnak, a nem hazai devizában való eladósodás ugyanis egy speciális gazdaság-
politikai konstelláció eredménye. A devizaárfolyam felértékelésével segített infláció-
csökkentés ugyanis a kamatlábak megemelkedésével jár együtt, ez pedig – a folya-
matos felértékelődéssel együtt – vonzóvá teszi az alacsony kamatokat kínáló devi-
zahiteleket. Amennyiben ezek felvétele lehetséges, akkor jelentős kockázatot jelentő 
devizapozíciók épülnek ki. A korlát azt jelenti, hogy a külföldi devizában eladósodott 
gazdasági szereplők egy viszonylag erős devizaárfolyamban érdekeltek (legalábbis 
erősebb árfolyamban, mint amilyenen felvették a hitelt). Ez azt jelenti, hogy ameny-
nyiben az árfolyam egy bizonyos szint alá gyengül, az érintett csoportok mobili-
zálódnak az árfolyam erősítése érdekében, ellenkező esetben a tartozásuk és a havi 
törlesztő-részletük megemelkedik. Az árfolyam leértékelődése nem csak intézményi, 
hanem makrogazdasági szinten is korlátba ütközhet a devizahitelek miatt, a nem-
fizetések és a bedőlt hitelek számának emelkedése ugyanis egy bizonyos szint felett 
a bankrendszer stabilitását veszélyezteti, márpedig ennek elkerülése alapvető érdek, 
és a jegybank egyik kötelezettsége (a leértékelés a tartozások és a törlesztő-részletek 
emelkedése miatt a nem-fizető hitelesek számának emelkedését jelenti, ezzel rontja a 
bankok eszközeinek minőségét). A devizahiteles korlát veszélye abból adódik, hogy 
mivel lehetetlenné teszi az árfolyam leértékelődését, így nem teremt lehetőséget a 
külső egyensúlytalanságok árfolyamon keresztül történő kiigazítására.37

A fent bemutatott intézményi korlátok mind az árfolyam le-, mind pedig felértékelődé-
sét keretek közé szorítják. A leértékelődés ugyan a versenyképesség és a külső egyen-
súly javulásával kecsegtet, de amennyiben egy bizonyos szintet elér, akkor az inflációra 

37  A devizahitel-állomány gazdaságpolitikai mozgásteret szűkítő hatásáról lásd LENTNER-KOLOZSI-TÓTH (2009)
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a mindennapokra gyakorolt hatás miatt érzékeny és esetlegesen devizában eladósodott 
háztartások megakadályozhatják a monetáris protekcionizmus folytatását. A leérté-
kelés az inflációs érzékenység esetében egyértelműen nem a makrogazdasági hatások 
miatt ér véget, hanem azért, mert „elfogyott az ezzel kapcsolatos politikai tőke”, ami 
jól szemlélteti, hogy közgazdaságilag helyes lépések is kudarcra lehetnek ítélve az intéz-
ményi hatások figyelmen kívül hagyása miatt. Ugyanez igaz a felértékelési politikára, 
az árfolyam túlzott megerősödését ugyanis a saját pozícióikat féltő hazai exportőrök és 
a pénzüket féltő külföldi befektetők akadályozhatják meg. Ez utóbbi tényező esetében 
különösen nagy szerepe van a pszichológiának és a percepcióknak: nem az a lényeg 
ugyanis, hogy valóban fenntartható-e egy bizonyos makrogazdasági állapot, illetve 
folyamat, hanem az, hogy mit gondolnak erről a nem tökéletesen informált befektetők, 
illetve milyen reakciókra számítanak a többi befektetőtől, akikről tudják, hogy nem 
tökéletesen informáltak.

A fenti gondolatmenet azt mutatja, hogy az intézményi tényezőknek a neoklasszikus 
modellekbe, illetve gondolkodásba való integrálása komolyan javítaná a modellek ma-
gyarázó erejét és gyakorlati használhatóságát.38 Jelen tanulmány egy hosszú kutató-
munka első lépésének tekinthető, az itt felvetett szempontokat további tanulmányoknak 
kell majd továbbvinnie és a neoklasszikus modellek intézményi kiegészítését elvégeznie.

4. Az árfolyam-politika dilemmája és az intézményi hatások

38  Az intézményi faktorok integrálása azt a célt szolgálja, amit Káldor Miklós évtizedekkel az institucionalizmus térnyerése 
előtt így fogalmazott meg : « az elméleti elemzés eszközeit a megvilágítani szándékolt gyakorlati problémákhoz kell igazí-
tani ». Lásd Káldor Miklós : Az egyensúlyi közgazdaságtan alkalmatlansága. In Gazdaságelmélet – Gazdaságpolitika. KJK, 
Budapest, 1989. 234. o.
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5. Konklúzió

A gazdaságpolitika értelmezésének lényeges eleme az intézményi környezet elemzése, 
a makrogazdasági következményeken túl ugyanis az intézményi szintű hatásoknak is 
jelentős befolyása van arra, hogy sikeres-e, illetve fenntartható-e egy adott gazdaság-
politika. Az intézményi mátrixba minden olyan tényező beletartozik, amely keretet ad 
a gazdasági szereplők lépéseinek, és befolyásolja azokat, így a kereskedelem esetében 
kiemelten fontos intézményi faktor a követett árfolyampolitika is.

Az árfolyam egyensúlyi szinttől való tartós elterelésére minden árfolyamrendszerben 
vannak eszközei a hatóságoknak. Az árfolyam-manipulálás elterjedt gyakorlat, mégpe-
dig azért, mert mind a monetáris protekcionizmusnak, mind pedig a felértékelési po-
litikának vannak pozitív hozadékai. Politikai értelemben a leértékelési (protekcionista) 
politika azért lehet vonzó, mert a protekcionizmusból profitáló társadalmi csoportok jól 
körülhatárolhatóak és jól szervezettek, miközben ez nem mondható el a kereskedelmi 
akadályok miatt veszteséget elszenvedő csoportokról. A felértékelési politika rövidtá-
von jellemzően pozitív hozadékkal jár a háztartások szintjén az infláció csökkenése és 
a reáljövedelmek emelkedése miatt, a negatív hatások pedig csak hosszabb távon válnak 
érezhetővé. Az árfolyam tehát manipulálható, és politikai értelemben hasznos is lehet 
ez a manipulálás.

Kérdéses azonban, hogy pontosan milyen is a kapcsolat az árfolyam és a kereskedelem 
között, milyen feltételek mellett igaz, hogy a leértékelés javítja, a felértékelés pedig 
rontja a mérleget. Az árfolyampolitikai döntések megértéséhez nem elég a makrogazda-
sági következményekkel tisztában lenni, szükséges ugyanis a neoklasszikus modellek-
ből kihagyott, de a gyakorlatban a politikai döntéseket nagyban befolyásoló intézményi 
hatások modellezése is. Az intézményi hatások a versenyképességen, az infláción, a 
kereskedelmi mérlegen és a nominális árfolyamon keresztül kapcsolódnak az árfolyam 
és a kereskedelem közötti viszonyrendszerhez, mégpedig úgy, hogy ezen pontokon ke-
resztül integrálhatóak az elemzési keretek közé azok a társadalmi és érdekcsoportok, 
amelyeknek befolyása lehet a döntéshozókra.

A tanulmány nem építi fel az árfolyam és a kereskedelem közötti kapcsolat intézmé-
nyi modelljét, de támpontokat ad egy későbbi ilyen munkához. A kelet-közép-európai 
és magyarországi tapasztalatok szerint a legfontosabb figyelembe veendő érdekcso-
portok az exportőrök, a háztartások és a külföldi befektetők. Az exportőrök leértékelt 
devizaárfolyamban érdekeltek, így korlátot jelentenek egy felértékelődési periódus-
ban. A nemzetközi befektetők a külső hiány finanszírozását látják el, így kerülik a 
fenntarthatatlan deficiteket: amennyiben a deviza felértékelése miatt a hiány fenn-
tarthatatlanná válik, úgy a finanszírozás beszüntetésével leértékelést kényszeríthet-
nek ki. A háztartások a magas infláció kerülése és a devizában való eladósodás miatt 
a deviza leértékelésétől tartanak, így ebből a szempontból jelentenek erős intézményi 
korlátot. Az érdekcsoportok jelentette kereteket minden döntéshozónak figyelembe 
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kell vennie, ennek figyelmen kívül hagyása ugyanis könnyen a közgazdaságilag eset-
leg helyes és nemzetgazdasági haszonnal kecsegtető gazdaságpolitikai stratégiák bu-
kását okozhatja.
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