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1. Bevezetés
Ez a jegyzet a győri Széchenyi István Egyetemen indítandó BSc. képzésre
készült. Ennek megfelelően hangsúlyozottan általános ismeretek átadására,
azon belül a leglényegesebb alapfogalmakra koncentrál. A jegyzet elsajátítása után a hallgatók képesek lesznek megérteni és megtanulni az MSc.
képzés kiterjedtebb tananyagát. A tematika kidolgozásában az átfedések
elkerülése végett figyelembe vettem a rendelkezésre álló tankönyveket, így:
• Solt Katalin: A nemzetközi gazdaságtan alapjai (Tatabánya, 2004, TriMester)
• Balogh László – Galántainé Máté Zsuzsa – Huszty András – Losoncz
Miklós – Solt Katalin: Bevezetés a makropénzügyekbe (Tatabánya,
2005, Tri-Mester) című műveket.
E jegyzet nem fejti ki az említett könyvekben szereplő témákat, azok ismeretét adottnak veszi, esetenként hivatkozik rájuk. A megfelelő helyen ajánlott irodalomként szerepel ez a két jegyzet avégett, hogy az olvasók felfrissítsék az adott témára vonatkozó ismereteiket.
Bár a tananyag középpontjában a nemzetközi pénzügyek állnak, egyes
fogalmak tárgyalásakor elkerülhetetlen az átfedés. A jegyzet támaszkodik a
hallgatók más tantárgyak (makro- és mikroökonómia, vállalati pénzügyek
stb.) szerzett ismereteire. A nem kizárólag a nemzetközi pénzügyekre vonatkozó fogalmak (határidős piacok stb.) esetében először a fogalom általános bemutatására kerül sor, majd a vizsgálódást leszűkítjük a nemzetközi
pénzügyekre.
Az egyes fejezetek felépítése hasonló. Először a fejezetek témájának
megértéséhez szükséges alapfogalmakat mutatja be, majd ezek ismeretében halad a bonyolultabb összefüggések felé. Mind az egyes fejezeteken
belül tárgyalt témák, mind az egyes fejezetek összefüggnek egymással. A
későbbi fejezetek csak a korábbiak ismeretében érthetők. Ez folyamatos
tanulást feltételez a hallgató részéről, csak akkor célszerű továbblépni, ha a
szóban forgó fejezetet anyagát elsajátították. Az egyes fejezeteket a legfontosabb fogalmak listája és néhány ellenőrző kérdés zárja, ami megkönnyíti
a tanulást.
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2. Alapfogalmak: devizapiac, árfolyam,
piaci szereplők
Ez a fejezet a nemzetközi pénzügyekben használt néhány alapfogalmat
mutat be. Középpontjában a devizapiac áll. Vizsgálja a devizapiac fogalmát, felépítését, jellemzőit, szereplőit, az árfolyam fogalmát, fajtáit, a devizapiaci ügyleteket és a konvertibilitást. Ezeknek a fogalmaknak az ismerete
elengedhetetlen a többi fejezet megértéséhez.
2.1. A devizapiac
A devizapiac az a pénzpiac, ahol különböző országok pénzével kereskednek. Pontosabb megfogalmazásban a devizapiac devizakonverziós piac,
ugyanis valamennyi devizapiaci ügylettípus konverzió vagy magyar szóval
átváltás. A devizapiacok nem önálló, fizikai értelemben vett piacterek. A
devizapiac olyan kereskedők összessége, akik világméretekben folyamatos
kapcsolatban állnak egymással telefonon, faxon és az interneten keresztül.
Vannak ugyan nagy nemzetközi pénzügyi központok, a devizapiac mégis
decentralizált, elkülönült részpiacok óriási rendszere. Ezeket a részpiacokat igen intenzív és gyors, valós idejű információáramlás köti össze és integrálja. A folyamatosan nyilvánosságra kerülő híreket a modern kommunikációs technológiák azonnal eljuttatják a világ minden pontjára, és lehetővé teszik a piaci szereplők számára a hírekre történő azonnali reagálást.
Az olyan eszközökkel, mint például a Reuters Pocketwatch, ami egy tenyér
nagyságú monitor, lehetővé válik, hogy a piaci szereplők a világ bármely
pontján figyelemmel kísérjék a piaci folyamatokat. A devizapiac szoros
integrációja miatt nem jöhet létre lényeges különbség a világ különböző
pontjain. Ellenkező esetben arbitrázsra, azaz azonnali kockázatmentes
profitszerzésre lenne lehetőség. Ezért az ár az egész világon mindenütt
ugyanaz.
A devizapiac 24 órás piac. Ez azért lehetséges, mert a nagyobb pénzügyi központok megoszlása az egyes időzónák között egyenletes. A 24
órás kereskedési lehetőség elméletileg valamennyi konvertibilis devizára
vonatkozik. A gyakorlatban azonban csak a főbb devizákkal lehet folyamatosan kereskedni. A devizapiac nyitva tartása az időzónák sajtosságaihoz kapcsolódik, azt nem szabályozzák szigorú szabályok. A devizapiac
nincs tekintettel az egyes országok ünnepeire, csak hétvégén zár be. A
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deviza-üzletkötők világszervezete által elfogadott szabály szerint a heti
nyitás sydneyi idő szerint hétfő reggel öt órakor van. A heti zárás időpontja New York-i idő szerint péntek délután öt óra. Természetesen a jelzett
időtartamon túl is lehet kereskedni, de a hétvégén kötött tranzakciók jogi
és üzleti szempontból nem számítanak normál piaci körülmények és üzleti
órák alatti üzletkötéseknek.
A devizapiac a Bretton Woods-i valutarendszer 1971. évi összeomlása
után indult fejlődésnek. Pótlólagos impulzust kapott az 1970-es évek végétől, ekkortól ugyanis a devizaárfolyamok ingadozása nagymértékben
megnőtt.
A devizapiachoz kapcsolódik, bár nem konverziós piac az europiac. Az
eurodollár piac a dollárban számolt betétek és hitelek piaca az Amerikai
Egyesült Államokon kívüli pénzintézetek körében. Nem keverendő össze
az európiaccal, amely fogalom az euróban denominált pénzügyi eszközök
piacára utal. Az eurodollár piacot az 1960-as években hozták létre amerikai bankok a számukra mind előnytelenebbé vált hazai pénzügyi szabályozás kikerülése végett. A kezdetben londoni székhelyű és a piaci forgalmat
dollárban bonyolító bankközi eurodollár piac a dolláron kívül más devizákra is kiterjedő, az egész világot átfogó eurodeviza piaccá fejlődött. Az
európai pénzügyi központok mellett jelentős még a Karib-térség (Kajmánszigetek, Bahamák, Panama), a Közel-Kelet (Bahrein) és a Távol-Kelet
(Szingapúr, Hongkong, Tokió). Az eurodeviza kifejezést minden olyan
betéti és hitelezési ügyletre alkalmazni kell, amely nem annak az országnak
a valutájában bonyolódik, ahol a szóban forgó bank működik. Egy londoni bankban dollárban elhelyezett amerikai dollár betét eurodeviza.
Az europiacok fejlődésének első szakasza az 1970-es évek elejéig tartott. Hajtóerejét a transznacionális nagyvállalatok és az amerikai bankok
betétei, illetve a kormányoknak és az állami tulajdonban lévő iparvállalatoknak nyújtott kölcsönök jelentették. A második szakasz az 1980-as évek
végéig tartott. Ebben a szakaszban a bővülés hordozója betéti oldalon az
OPEC (Organisaton of Petroleum Exporting Countries – Kőolajexportőr
Országok Szervezete) tagországai által a világpiaci kőolajár-emelkedések
nyomán felduzzadt profitja volt. Az elmaradottabb fejlődő országok kőolajszámlájuk kifizetésére voltak kénytelenek hitelt felvenni. Az 1980-as
évtized volt a harmadik szakasz, amikor a kis és a közepes országok devizatartalékai képezték az új betétállomány legfőbb forrását. Főleg ázsiai
országokról van szó, amelyek a folyó fizetési mérlegtöbbletüket helyezték
el eurobetétek formájában. A fő hitelfelvevők közé az USA és a többi ipari
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ország vállalkozásai tartoztak. A hitelügyletek nem csekély részéből vállalati átvételeket és fúziókat finanszíroztak.
Az europiacokon gyorsan és olcsón lehet nagy pénzösszegekhez jutni.
A minimális összeg 100 ezer dollár. Az eurodollár betétek lekötött betétek,
dollárban vezetett folyószámla-betét nyitására nincs lehetőség. A betétek
lekötési ideje kevesebb, mint hat hónap. Az eurohitelek viszont gyakran
hosszú lejáratú (5 és 10 év között) kölcsönök, nem fix, hanem változó
kamatozással. A LIBOR (London Interbank Offered Rate – londoni
bankközi kamatláb) az a kamatláb, amelyet az eurobankok az egymás közötti hitelekre felszámítanak. A nem banki hitelfelvevők számára nyújtott
hitelek kamatlábát a LIBOR fölött (kockázati felárral vagy prémiummal)
állapítják meg. Ennek mértéke az adós hitelképességétől függ. A nagyobb
hitelügyletek lebonyolításakor a hitelösszegen több bank osztozik. Ezt
nevezik hitelezési szindikátusnak. Az 1980-as évtizedben nőtt az eurokötvények aránya a közvetlen hitelekhez, azaz az eurohitelekhez képet.
2.2. Valuta, deviza, árfolyam, konvertibilitás
Az árfolyam adott törvényes fizetőeszköz külföldi fizetőeszközben kifejezett ára. Szabad devizagazdálkodás esetén a tranzakciók során érvényesített árfolyamokat a kereskedelmi bankok jegyzik. A monetáris hatóság által
jegyzett árfolyam orientáló funkciót tölt be.
A valuta egy ország törvényes fizetőeszköze, ha az nemzetközi forgalomba kerül. A valuta tehát valamilyen pénznem, egy ország fizikai formában megjelenő pénze. A deviza valutára szóló számlakövetelés. A valutaárfolyam egy különleges árunak, a valutának a különleges ára1, azaz valamely
valuta egységnyi mennyiségének más valutában kifejezett ára. Megmutatja,
hogy egységnyi „A” országbeli valutáért hány egységnyi „B” országbeli
valutát kell fizetni. A devizaárfolyam valamely deviza egységnyi mennyiségének más devizában kifejezett ára. A valutaárfolyam magasabb, mint a devizaárfolyam, mert a valuták szállítása, őrzése és kezelése, valamint a csekkel kapcsolatos adminisztráció költségeket ró a pénzügyi közvetítőkre. A
különböző országokban megtermelt termékek és szolgáltatások ára a valuta-, illetve devizaárfolyam segítségével hasonlítható össze egymással. A
valuta- és a devizaárfolyam piaci kategória, állandó mozgásban van, nagyHasonlóan különleges áruk hasonlóan különleges árait szintén az árfolyam kategóriájúnak használatával különböztetjük meg a közönséges áruk közönséges áraitól: részvényárfolyam, kötvényárfolyam, aranyárfolyam stb.

1
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sága a háztartások, a vállalatok és a pénzügyi intézmények vételi és eladási
szándékaitól, azaz a kereslet és a kínálat alakulásától függ.
A devizaárfolyam a legtökéletesebb piaci kategória. Alakulását csak
nyíltpiaci műveletekkel lehet befolyásolni. Adminisztratív, a piac ellenében
történő rögzítése közgazdaságilag lehetetlen.
Az árfolyamon belül is megkülönböztethetők különféle csoportok. A
nominális árfolyam azt az arányt mutatja, amely mellett az egyik valutát vagy
devizát a másikkal szemben jegyzik. Következésképpen a nominális árfolyam mindig bilaterális (két ország közötti) árfolyam. Az effektív árfolyam az
egyes bilaterális árfolyamok súlyozott átlaga. A bázisévhez viszonyított
index formájában fejezik ki. A súlyokat az egyes valuták kereskedelmi forgalomban vagy nemzetközi fizetési forgalomban elfoglalt részesedése alapján határozzák meg.
A devizapiac léte feltételezi a konvertibilitás valamilyen fokának a meglétét. A konvertibilitás eredetileg aranyra való átválhatóságot jelentett. A mai
pénzrendszerekben a nemzeti valuta külföldi törvényes fizetőeszközre
történő szabad átválthatóságát és átutalhatóságát jelenti. A konvertibilitásnak különböző fokozatai vannak annak függvényében, hogy milyen szereplők, illetve milyen ügyletek esetében teljesül az említett kritérium. Teljes
konvertibilitás esetén az átválthatóság a nemzetközi fizetési mérleg minden
tételére kiterjed. Korlátozott konvertibilitás esetén az átválthatóság a fizetési
mérleg folyó (áruforgalmi és az áruforgalommal összefüggő) tételeire vonatkozik. A valutakülföldi és a valutabelföldi szerinti megkülönböztetés a
külső és a belső konvertibilitás. Ha az átválthatóság csak a valutakülföldeket foglalja magában, akkor külső konvertibilitásról van szó, ha a valutabelföldiekre is, akkor a belső konvertibilitásról beszélünk. Mind a külső, mind
a belső konvertibilitás lehet korlátozott és teljes. A konvertibilitás rendszerint mind a valutára, mind a devizára érvényes, de az sem zárható ki, hogy
csak a devizára vonatkozik. A csak devizára érvényes konvertibilitás mellett a lakosság körében fenntartható a kötött devizagazdálkodás. Jegybanki
szintű konvertibilitás esetén az átválthatóság csak a jegybankra terjed ki. Ha
egy valutát konvertibilisnek minősítenek, akkor ez azt jelenti, hogy az átválthatóság megfelel a Nemzetközi Valutaalap szabályainak. Ezek szerint
egy valuta akkor konvertibilis, ha az átválthatóság legalább a nemzetközi
fizetési mérleg folyó tételeire vonatkozik.
A korlátozásoktól mentes konvertibilitás feltétele a megfelelő gazdasági
háttér, azaz a korlátozásoktól mentes konvertibilitást deklarálni kívánó
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ország versenyképes gazdasággal rendelkezzen, a reális és tartható árfolyam
és a devizatartalékok, illetve hitellehetőség kielégítő mértékének megléte.
Az árfolyamok három csoportba sorolhatók. Vannak rugalmas (flexibilis vagy lebegő), rögzített (fix) és kötött árfolyamok. Rugalmas árfolyamok
esetén az árfolyam szabadon változik a kereslet és a kínálat hatására. Nevezik lebegő árfolyamok rendszerének is. A folyó fizetési mérleg szempontjából konvertibilis devizákra jellemző. A rögzített árfolyamok szűk (1-2
százalékos) sávban ingadozhatnak a deklarált jegybanki paritás körül. Ha a
sáv nulla százalékos, akkor pontfix rendszerről beszélünk. A kötött árfolyam
azt jelenti, hogy az árfolyamot nem piaci, hanem hatósági úton rögzítik.
Fix és kötött árfolyamok esetén fel- és leértékelésről, rugalmas árfolyamok
esetén fel- és leértékelődésről beszélünk. A rugalmas árfolyamok esetében
az árfolyamnak a sávból való kilépését a jegybankok devizapiaci intervenciója akadályozza meg. Az intervenció vagy a keresletet vagy a kínálatot
növeli, ilyen módon a jegybank piaci módszerrel köti az árfolyamot a paritáshoz.
2.3. A devizapiac felépítése és mérete
A felépítés alapján a pénzügyi piacok egy lehetséges megközelítésben két
részre bonthatók: a tőzsdei és a tőzsdén kívüli vagy OTC (over the
counter – „pulton át”2) piacokra. A tőzsde az általánosan elfogadott definíció szerint helyettesíthető tömegáruk koncentrált piaca, ahol a kereskedelem szervezett keretek között, meghatározott szokványok szerint történik.
A szokvány nem más, mint a kereskedési szokások írásba foglalása, amelyek
kötelezőek a tőzsdei ügyletekben. Az OTC-piacon az üzlet minden fő paramétere (lejárat, névérték, ár stb.) a két szerződő fél megállapodásának
eredménye.
A részvényekkel jellemzően tőzsdén kereskednek. A devizapiac szinte
teljes egészében OTC, azon belül is bankközi piac, azaz a bankok közötti
kereskedelem, illetve konverzió teszi ki a devizapiaci forgalom legnagyobb
részét. Ennek legfőbb oka az, hogy egyrészt egyébként is a bankok feladatkörébe tartozik minden devizával kapcsolatos szolgáltatás nyújtása
(számlavezetés, átutalás, hitelnyújtás stb.), ezért semmi nem indokolja a
devizakonverzió kiszervezését. Másrészt a bankok rendelkeznek leginkább
a devizakereskedelemhez szükséges tőkeerővel és hitelképességgel. KiterEz az elnevezés akkor honosodott meg, amikor az átváltás a pénzváltó pultok felett
történt.
2
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jedt nemzetközi tranzakcióik alapján alkalmasak arra, hogy a különböző
devizák vásárlóit és eladóit összehozzák egymással. Végül a devizakereskedelem, devizakonverzió nagy volumenű és jövedelmező üzlet, amit a
bankok nem engednek át a tőzsdéknek.
A bankközi árfolyamok olyan árak, amelyeket a bankok egymásnak számítanak fel. A fejlett országok devizapiacain bankközi árfolyamon csak
egymillió dollárnál nagyobb tételekkel kereskednek. A vállalati ügyfelek
számára kiskereskedelmi (retail) árfolyamokat határoznak meg, amely kedvezőtlenebb, mint a nagykereskedelmi (wholesale) bankközi árfolyam.
Megkülönböztethető a mély és a sekély devizapiac fogalma. A megkülönbözetés alapja a likviditás. Egy piacot akkor jellemzi a likviditás, illetve a
piac akkor likvid, ha bármely időpillanatban a megköthető az adott piacon
tipikus, átlagos nagyságrendű tranzakció anélkül, hogy az ár jelentős mértékben elmozdulna. Mély piaccal azok a devizák rendelkeznek, amelyekkel
széles körben üzletelnek. A tartalékvaluták tartoznak ide: a dollár, az euró,
a jen, illetve az angol font, a svájci frank stb. A mély piacú valuták teljesen
konvertibilisek. A sekély piacú valutákkal ritkábban üzletelnek. Ezek kis
országok valutái, illetve olyan valuták, amelyek nem vagy részlegesen konvertibilisek.
Végül az azonnali és határidős piacok különböztethetők meg. A devizaműveletek egyik része azonnal megtörténik. Két fél megegyezik arról,
hogy bankbetétet folyószámla-követelést) cserél el. Ezt az ügyletet azonnal
megkötik, a szerződéskötés és a teljesítés ideje nem válik el egymástól. Az
azonnali ügylet mindkét fél számára kötelezettséget jelent, a vevő fizet, az
eladó szállít, az ügylet az üzletkötés időpontjában teljesül. Ezeket a műveleteket azonnali műveleteknek nevezik. Az ilyen műveletek piaca az azonnali vagy idegenszóval spot piac, bár a teljesítésre csak az ügylet megkötése
után két nappal kerül sor. Ennek az az oka, hogy a fizetési megbízások
elintézése a bankrendszerben rendszerint két napot vesz igénybe. Az
azonnal tranzakció értéknapja, azaz az a nap, amikor a felek hozzájutnak a
devizához, az üzletkötés után két munkanappal később van.
Az azonnali piac kiemelkedő szerepet játszik a devizaműveletekben.
Egyrészt ide koncentrálódik a spekuláció nagy része. Másrészt mivel itt a
legrövidebb az idő az üzletkötés és a teljesítés között, ezért itt a legcsekélyebb a nem teljesítésből adódó hitelkockázat. Végül a nagy likviditás miatt
az ár reálisnak tekinthető, azaz jól tükrözi a piac értékítéletét. Ezért a spot
piac irányadó a határidős árak terén is. A kötvények, a részvények és a
nyersanyagok esetében az spot, azaz azonnali piac megfelelője a cash piac.
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A valuták esetében a cash művelet készpénzes tranzakció: csekk beváltása
vagy pénz átváltása.
A főbb devizák (USD, EUR, JPY) egymás közötti spot piacai a világ
leggyorsabb piacai. Az ár pillanatonként változik. A piaci résztvevők minden hírre azonnal reagálnak. A bankközi piacon a piacvezetők közötti
tipikus ügyletek átlagos volumene 10-20 millió dollár, a vételi és az eladási
árfolyam közötti különbség 3-5 bázispont. Normális körülmények között
több milliárd dollár átváltása sem befolyásolja nagyobb mértékben az árfolyamot.
A devizapiaci ügyletekben gyakran két napot meghaladó értéknapot is
megjelölhetnek. Az ilyen tranzakciókra vonatkozó árfolyam a határidős
(forward) árfolyam. A határidős deviza-tranzakció olyan jövőbeli eladásra
vagy vételre szóló megállapodás, amelynél a vételi árat vagy az eladási árat
a szerződés megkötésekor rögzítik. A határidős ügylet abban különbözik
az azonnalitól, hogy teljesülésük egy későbbi időpontban jön létre. Tényleges adásvétel nem történik, csak az árkülönbözet elszámolására kerül sor.
A felek kötelezettségei is különböznek az azonnali ügyletektől. A felek
az ügyletkötés pillanatában kötelezettséget vállalnak meghatározott menynyiségű eszköz előre rögzített árfolyamon, előre meghatározott jövőbeli napon és meghatározott helyen történő adásvételére, más néven szállítására.
Az azonnali vagy spot piacon kialakult ár az alapja a határidős árnak.
Az azonnali és a határidős árfolyamot a piaci kamatláb kapcsolja össze. A
spot árfolyamból és a két deviza kamatlábából meghatározható a határidős
árfolyam. Az azonnali és a határidős ügyletek összehasonlítása az időtényező alapján is lehetséges. Az azonnali ügylet keretében jelenbeli és jövőbeli pénz cseréje történik. A határidős ügylet ezzel szemben jövőbeli és
„távolabbi” jövőbeli pénzek cseréjét, pontosabban átváltását jelenti. Határidős adásvétel kötéséhez a jelenben elméletileg nincs szükség pénzre vétel,
vagy az adott pénzügyi eszköz birtoklására eladás esetén, mivel a teljesítés
csak a jövőben esedékes.
A határidős devizapiac az első világháború után jött létre. Az összeomlott aranystandard rendszer következtében változékonnyá vált devizaárfolyamok kezelése volt a feladata. A kiszámíthatatlanul változó devizaárfolyamok sok bizonytalanságot vittek a külfölddel szembeni devizapozíciókba, ami nagyon kockázatossá tette a külkereskedelmet. Az exportőrök és
az importőrök soha nem tudták pontosan, hogy mennyi lesz hazai valutában kifejezett árbevételük, illetve mennyi hazai valutát kell importszámlájuk kifizetésére fordítaniuk. Ebben az is szerepet játszott, hogy a külkeres-
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kedelemben a fizetési határidők jóval hosszabbak, mint belföldön. a külkereskedelemben jóval elterjedtebb a hitelben történő értékesítés. Gyakran
előfordult, hogy a kereskedelmi szerződésben megállapított deviza eladási
ár kedvező árfolyam-alakulás esetén pedig veszteségessé tette az egyébként
nyereséges ügyletet. További lökést adott a határidős piacok fejlődésének a
Bretton Woods-i valutarendszer 1971. évi megszűnése.
A határidős devizapiacokat tehát valamilyen reálgazdasági szükséglet
hívta életre, tartja fenn és fejleszti. Ez a reálgazdasági szükséglet a kockázatkezelés. Az árfolyamkockázat a különböző devizák átváltási árfolyamának
ingadozásai miatt keletkezett üzleti kockázat. A pénzügyi befektetők folyamatosan szembesülnek az adott befektetési eszköz árfolyamának ingadozásával. A gazdálkodók üzleti tevékenységük során mérlegeik eszköz és
forrásoldalára olyan elemek kerülnek, amelyek az általuk nem befolyásolható árfolyam megváltozása miatt átértékelődhetnek.
A kockázat mérhető és szimmetrikus fogalom. A szimmetrikus jelleg
azt jelenti, hogy a biztosítástól eltérően a kockázatot nem valamilyen kárvalószínűségként értelmezik, hanem a nagyobb kockázat nagyobb veszteség és nagyobb nyereség lehetőségét jelenti. A szimmetrikus jelleg arra
vezethető vissza, hogy a pénzügyi piacokon, beleértve a devizapiacokat is,
a kockázat nem más, mint a várható hozamok szórása.
A volatilitás az árfolyam, illetve a hozam relatív változékonyságának statisztikai jellemzője. A volatilitás tankönyvi értelmezése a hozamokra vonatkozik. Minél inkább változik egy adott eszköz vagy deviza árfolyama
vagy hozama, annál nagyobb (százalékos formában és éves szintre kivetítve) a volatilitás. A nagy volatilitás nagyobb kockázatot, de nagyobb nyerési
(és vesztési) lehetőséget is jelent. A volatilitás statisztikai mértékegység, a
szórás, azt méri, hogy az egyes (például napi) hozamok milyen mértékben
térnek el azt átlagos hozamtól (például egy hosszabb időszak napi átlagos
hozamától). Ha ezt a meghatározást az árfolyamértékre alkalmazzuk, akkor magas „volatilitási” értéket kapnánk abban az esetben is, ha például
egy termékben egyenletes trend van, mert ekkor egyes napi árfolyamértékek jelentősen eltérnek az időszak átlagos árfolyamértékétől, pedig a napi
hozam egyenletesen alakult, például majdnem minden nap 0,2 százalékot
emelkedett egy részvény vagy egy deviza árfolyama. Árfolyam alapján tehát nem célszerű volatilitást számolni, de ha azt tapasztaljuk, hogy egy
termék árfolyama sűrűn és nagyokat ingadozik, akkor nőtt a volatilitása.
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Gyakorlati megközelítésben a megnövekedett hozamingadozás kiváltó
oka a növekvő piaci idegesség, azaz valamilyen szemléletváltás, makrogazdasági hír vagy politikai esemény.
A deviza- vagy árfolyam-pozíció árfolyam-kockázatnak való kitettséget jelent, amely a gazdasági szereplők szándékától függetlenül is keletkezhet, de
előállítható mesterségesen is. Kissé általánosabban kockázati vagy nyitott
pozícióról akkor beszélünk, ha valakinek ár-, árfolyam- vagy kamatlábváltozásnak kitett eszköze vagy forrása van. Kockázati vagy nyitott pozíció
akkor keletkezik, ha a vételi vagy eladási döntés, illetve szándék keletkezése időben eltér a tényleges adásvételtől. A deviza- vagy árfolyam-pozíció,
illetve általánosabban a nyitott pozíció irányát tekintve háromféle lehet.
Prompt pozíció akkor keletkezik, ha valamely árura, értékpapírra vagy
devizára az adott áru, értékpapírt vagy deviza azonnali piacán kötünk ügyletet. Határidős nyitott pozíció akkor jön létre, ha határidős ügyletet kötünk. Végül pozíció prompt és határidős ügylet kombinációja eredményeként is létrejöhet. Kombinált nyitott pozíció esetén egy prompt pozícióból
adódó kockázatot egy másik határidős pozíció nyitásával fedeznek.
Egy nyitott pozíció irányától függően lehet hosszú vagy rövid. A hosszú
vagy pozíció az árfolyam-emelkedésben való érdekeltség, eladásra szánt eszköz birtoklását jelenti. A hosszú pozíció fenntartója árfolyam-emelkedésre
számít, mert ebben az esetben a birtokában lévő eszköz kedvezőbben
értékesíthető, és fél az árfolyameséstől, mert ebben az esetben veszteséggel értékesítheti a birtokáéban lévő eszközt. Az exportőrök abban érdekeltek, hogy minél magasabb árfolyamon válthassák át hazai valutára exportbevételeiket. Az exportőrök jövőbeli kereslete a devizapiacon hosszú pozíciót jelent.
A rövid vagy short pozíció árfolyam-csökkenésben való érdekeltsége.
Rövid pozíció esetén vételi szándék van. A rövid pozíció fenntartója árfolyamcsökkenésre számít, amikor olcsóbban juthat a megvásárolni kívánt
eszközhöz, és fél az árfolyam-emelkedéstől, ami veszteséget okoz neki. Az
importőrök abban érdekeltek, hogy minél kevesebb hazai valutát kelljen
fizetniük az általuk importálandó termékekért. Az importőr későbbi devizaszükséglete a devizapiacon short pozíciót jelent.
Semleges pozícióban nincs árfolyamkockázat. A semleges pozícióban
lévő gazdasági szereplőket nem érinti a devizaárfolyamok változása.
A nyitott pozícióval rendelkező gazdasági szereplő egyrészt fenntarthatja pozícióját és vállalhatja a kockázatot a várható nyereség reményében.
Másrészt zárhatja is nyitott pozícióját egy ellenügylettel a határidős vagy a
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prompt piacon. Ha a határidő előtt nem zárták ellenügylettel a pozíciókat,
akkor a lejáratkor szállítással vagy teljesítéssel történik a kiegyenlítés. A
rövid pozíció zárása prompt vagy határidős vásárlással, a hosszú pozícióé
prompt vagy határidős eladással történik.
A határidős piacnak az a sajátossága, hogy ott olyan árut, értékpapírt
vagy devizát is el lehet adni, amit a gazdasági szereplők nem birtokolnak.
A nemzetközi pénzügyi rendszerben három olyan deviza van, amely
szabadon lebeg egymással szemben: az amerikai dollár, az euró és a japán
jen. Az összes többi deviza ehhez a háromhoz kötődik valamilyen intenzitással. Ennek megfelelően a dollár-, az euró-, és a jenblokk különböztethető meg. A dollárblokkba az amerikai, az ausztrál, kanadai és az új-zélandi
dollár, a mexikói peso stb. tartozik. Az euró-blokkot az euró és az európai
devizák alkotják. A jenblokkot egyelőre a japán jen alkotja, bár a japánjegybank időről időre erőfeszítéseket tesz regionális pénzügyi együttműködés kialakítására. Az egyes blokkokba tartozó devizák egymással tendenciaszerűen párhuzamosan mozognak.
A legnagyobb devizák közül is kulcsszerepet tölt be az amerikai dollár.
A devizakonverziók 90 százalékában szerepel a dollár, amelyet ezért vezérvalutának is neveznek. Ez az USA-nak a világgazdaságban, azon belül a
nemzetközi pénzügyekben, pénz- és tőkeáramlásokban betöltött helyére és
szerepére vezethető vissza. Minden jegybank jegyzi saját valutájának a
dollárral szembeni árfolyamát. Ezek az elsődleges árfolyamok. A többi
származtatott árfolyam, az egyes devizák dollárral szembeni árfolyamából
levezethető. Például az EUR/GBP árfolyam az EUR/USD és a
GBP/USD árfolyam szorzata.
A Nemzetközi Elszámolások Bankja (Bank for International Settlements – BIS) háromévente empirikus adatfelvételen alapuló felmérést
készít a világ devizapiacáról. A legutóbbi, 2004-ben készült felmérés szerint a világ átlagos napi devizaforgalma az 1995. évi 1200 milliárd dollárról
1998-ban 1590 milliárd dollárra nőtt, majd 2001-ben 1380 milliárd dollárra
csökkent, 2004-ben pedig 57 százalékkal, 1880 milliárd dollárra emelkedett
(Bank for International Settlements 2005, 5. oldal). A 2001. évi csökkenés
oka az euró bevezetése volt, az euró ugyanis először 12 ország nemzeti
valutáját helyettesítette, megszűntette a Gazdasági és Monetáris Unió tagállamai valutái közötti átváltást. Ez jut kifejezésre abban is, hogy a csökkenés az azonnali tranzakció körében volt a legnagyobb. Ugyanakkor a viszszaesés átmenetinek bizonyult. Figyelmet érdemel, hogy a nemzetközi
devizapiacok napi forgalma a világ éves kibocsátásának 5 százalékára rú-
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gott. Ennek az összehasonlításnak közgazdasági tartalma nincs, célja pusztán a nagyságrendek érzékeltetése révén a devizapiac jelentőségének demonstrálása. A devizapiaci műveletek töredéke mögött húzódik meg reálügylet. A konverziók döntő többsége spekulációs jellegű vagy kockázatfedezési célokat szolgál.
A világ globális devizapiaci forgalma
(Napi átlag áprilisban, milliárd USA dollár)
1989 1992 1995 1998 2001 2004
Spot tranzakciók

317

394

494

568

387

621

27

58

97

128

131

208

Devizaswap

190

324

546

734

656

944

Becsült hiba

56

44

53

60

26

107

Outright forwardok

Összes „hagyományos” forgalom

590

820 1,190 1,490 1,200 1,880

2004. árpilisi árfolyamokon számolt
forgalom

650

840 1,120 1,590 1,380 1,880

Forrás: Bank for International Settlements, 2005, 5. oldal

2.4. A devizapiac szereplői
A devizapiac legfontosabb szereplői a kereskedelmi bankok, a brókerek, a dealerek, az ügyfelek, a nem banki pénzügyi intézmények (befektetési alapok,
biztosítótársaságok) és a központi bankok. A kereskedelmi bankok a devizapiac központi szereplői. Minden számottevő nemzetközi pénzügyi tranzakció nyomán ugyanis tartozások és követelések jönnek létre a kereskedelmi bankoknál vezetett számlákon. A devizapiaci műveletek nagy hányada különböző devizában denominált bankbetétek cseréjét jelenti. A
kereskedelmi bankok nemcsak saját ügyfeleik, hanem más bankok számára
is jegyeznek árfolyamot, amelyen hajlandók devizát eladni vagy vásárolni.
A bróker a decentralizált devizapiacon közvetít a vevők és az eladók
között. Feladata hangsúlyozottan a közvetítésre szorítkozik, ami azt jelenti, hogy a bróker saját számlára nem üzletelhet. A bróker jutalékért dolgozik, amit mind a vevőtől, mind az eladótól kap, ezért a minél nagyobb
forgalom lebonyolításában érdekelt. A bróker telefonon tartja a kapcsolatot a devizaárfolyamokat jegyző bankokkal. A bróker csak a vételi és az
eléadási árfolyamot, az eladni vagy venni kívánt tétel nagyságát közölheti,
továbbá azt, hogy ami történt adott áron, azaz vásároltak, eladtak vagy
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semmi nem történt. A bróker nem közölheti az árat jegyző és az árat megütő gazdasági szereplő nevét. Piaci becslések szerint a brókerek aránya a
piaci tranzakciókban 30-40 százalék, országonként meglehetősen nagy
szórással, ami az egyes devizapiacokon létrejött kereskedési kultúra eltéréseit mutatja. Az utóbbi időben mind nagyobb mértékben veszi át a brókerek szerepét a számítógép. A brókerek helyett számítópépek gyűjtik össze
és párosítják az ajánlatokat. A legelterjedtebb rendszer az EBS (Electronic
Brokerage System) és a Reuters által működtetett Reuters Dealing 200-2.
Mind szélesebb körben terjednek az Internet alapú rendszerek is. Az elektronikus rendszereket különösen a kis tételű tranzakciók kezelésére használják. Ugyanakkor az elektronikai eszközök terjedése nem szorítja ki a
brókereket a piacról. Inkább arról van szó, hogy a brókerek is mindinkább
elektronikus úton bonyolítják üzleteiket.
A dealer vagy üzletkötő a brókertől eltérően árfolyamkockázatot vállal.
Amíg a bróker a forgalom nagyságában érdekelt, addig a dealer a vételi és
az eladási árfolyam különbségében. A devizapiacon a dealer szerepét a
pénzügyi közvetítők, azokon belül is a bankok töltik be. Az őt alkalmazó
bankok üzletpolitikájától, illetve belső szabályozásától függően a dealer
feladata, hogy kiszolgálja bankja ügyfeleit és saját bankja igényeit, árjegyző
funkciót lásson el a többi üzletkötő felé és saját pozíciót vegyen fel. Becslések szerint a devizapiac forgalmának mintegy 60 százaléka a dealerek
egymás közötti ügyleteire jut.
Az ügyfelek két nagy csoportja különböztethető meg. Az egyik csoportot a nem pénzügyi intézmények, a másik csoportot az egyéb pénzügyi
intézmények alkotják. A nem pénzügyi szféra legfontosabb szereplői a vállalatok. A több országban működő vállalatok esetében rendszeresen előfordul, hogy bevételeik vagy kiadásaik pénzneme eltér székhelyük országának
hivatalos fizetőeszközétől. Emellett mind több vállalat kapcsolódik be más
formában is a nemzetközi munkamegosztásba, beleértve a hagyományos
külkereskedelem csatornáit. A vállalatok kereskedelmi bankokon keresztül
adnak el vagy vesznek devizát. A vállalatok mellett megemlíthetők még a
különféle állam szervek (önkormányzatok stb.). Az egyéb pénzügyi intézmények csoportot azok a pénzügyi intézmények alkotják, amelyek alaptevékenységébe nem tartozik bele a devizakereskedelem. Zömmel olyan végfelhasználókról van szó, mint a biztosítók, a különféle befektetési és egyéb
alapok, a lízingcégek stb.
A pénz- és tőkepiacokon bégbement dereguláció nyomán a nem banki
pénzügyi intézmények is megjelentek a devizapiacon. A nem banki pénzügyi
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intézmények az általuk kínált szolgáltatások körét devizaműveletekkel is
bővítették. Az intézményi befektetők, mint például a nyugdíjalapok tehát
gyakran bekapcsolódnak a devizakereskedelembe.
Az ügyfelek a devizapiacon tranzakciós, fedezeti és spekulatív ügyleteket hajtank végre. A tranzakciós konverzió valamilyen reálgazdasági vagy
pénzügyi ügylethez kapcsolódik, amilyen például az import ellenértékének
kifizetése vagy devizahitel felvétele. A fedezeti ügylet egy későbbi időpontban
más piacon végrehajtandó tranzakció ideiglenes helyettesítése. Célja az
árfolyamkockázat kiküszöbölése vagy legalábbis mérséklése. Például az
importőr számlája valamikor a jövőben érkezik be, az importőr addig is
biztonságban szeretné tudni magát az árfolyamot illetően. A fedezeti ügyletek előnye a vásárlások és eladások időzítésének rugalmassága és a névtelenség. A spekulatív ügylet célja a haszonszerzés. Az utóbbi években megnőtt a spekuláció a devizapiacon.
A központi bank egyrészt a többihez hasonló piaci szereplő abban az értelemben, hogy devizát ad el és vesz, árat jegyez stb. Másrészt viszont jogállásából és egyéb feladataiból adódóan a központi bank a devizapiac különleges szereplője. A központi bank jogszabályban rögzített feladata
ugyanis az árstabilitás biztosítása és a piac biztonságos működésének fenntartása. Következésképpen a központi bank egyszerre lát el jogalkotási,
szabályozási és hatósági funkciókat, miközben a legnagyobb súlyú piaci
résztvevő, hiszen elvileg korlátlan hazai pénzteremtő képességgel rendelkezik. E feladatokat nem profitorientált szervezetként látja el. Természetesen az egyes funkciók súlya és szerepe eltérő az egyes országokban. A
devizapiac szereplői folyamatosan figyelemmel kísérik a központi bankok
lépéseit, az általuk követett monetáris politikát, amiből következtetéseket
vonnak le az árfolyamok várható alakulására.
2.5. Fogalmak
Devizapiac, europiac, eurodollár, eurodeviza, eurobetét, eurohitel, eurokötvény, kockázati felár, árfolyam, valuta, valutaárfolyam, deviza, devizaárfolyam, nominális árfolyam, effektív árfolyam, rugalmas árfolyam, rögzített árfolyam, kötött árfolyam, konvertibilitás, teljes konvertibilitás, korlátozott konvertibilitás, külső konvertibilitás, belső konvertibilitás, jegybanki
szintű konvertibilitás, likviditás, mély és sekély piac, tőzsde, szokvány,
OTC-piac, bankközi piac, bankközi árfolyam, kiskereskedelmi árfolyam,
nagykereskedelmi bankközi árfolyam, bróker, dealer, azonnali vagy spot és
határidős piac, értéknap, cash művelet, azonnali vagy spot és határidős
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árfolyam, árfolyam-kockázat, volatilitás, deviza- vagy árfolyam-pozíció,
kockázati vagy nyitott pozíció, prompt pozíció, határidős pozíció, hosszú
vagy long pozíció, rövid vagy short pozíció, semleges pozíció, ellenügylet,
tranzakciós konverzió, spekulatív ügylet, fedezeti ügylet, központi bank.
2.6. Ellenőrző kérdések
1. Ismertesse a devizapiaccal kapcsolatos fogalmakat!
2. Mit tud az europiacokról?
3. Ismertesse a valutával és devizával kapcsolatos fogalmakat (árfolyam,
az árfolyamfajtái, konvertibilitás és fajtái, árfolyamrendszerek)!
4. Ismertesse a devizapiac felépítését!
5. Ismertesse a devizapiac szereplőit!
2.7. Ajánlott irodalom
Kohn, Meir: Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok. Budapest, 1998, Osiris Kiadó – Nemzetközi Bankárképző, 11. fejezet: Nemzetközi bankügyek,
289–312. oldal.
Solt Katalin: A nemzetközi gazdaságtan alapjai. Tatabánya, 2004, Tri-Mester,
Nemzetközi pénzáramlás és Nyitott gazdaságok makroökonómiája
című fejezet, 91–131. oldal.
Balogh László – Galántainé Máté Zsuzsa – Huszty András – Losoncz
Miklós – Solt Katalin: Bevezetés a makropénzügyekbe. Tatabánya, 2005,
Tri-Mester, Nemzetközi pénzügyek című fejezet 200–225. oldal.
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3. A határidős ügyletek
E fejezet témáját a határidős ügyletek alkotják. Ismerteti a határidős ügylet
fogalmát, jellemzőit, fajtáit, elemzi az egyes ügyletfajták közötti azonosságokat és különbségeket, bemutatja a határidős piacok szereplőit, motivációit és azt, hogy milyen funkciókat látnak el az egyes szereplők. Ezt követően gyakorlatorientált megközelítésben ismerteti a határidős ár képzését
és az outright forward és a swap ügyleteket.
3.1. A határidős ügyletek jellemzői és fajtái
Általánosítva határidős ügylet minden olyan üzlet, amelynek fő paramétereit
a szerződés megkötése előtt rögzítik, a teljesítésre azonban valamilyen
jövőbeli, a spot értéknapon túli időpontban kerül sor. A határidős ügylet
lehet feltétlen és feltételes. A feltétlen határidős ügylet esetében a konverzió,
illetve annak eredménye vagy tényleges teljesítés, vagy készpénzes elszámolás formájában mindenképpen realizálódik. Ebbe a csoportba a forward és futures üzletek és az FX swap tartozik. A feltételes határidős ügyletek
esetében a konverzió valamilyen feltételhez kötött. A fő ügylettípus a devizaopció. A fő üzlettípusokon belüli és azok közötti variációk száma végtelen, újabb és újabb konstrukciók jönnek létre. A forward ügyletek a tőzsdén
kívüli, OTC-, jellemzően kereskedelmi banki határidős devizaügyletek. A
futures ügyletek a tőzsdei határidős devizaügyletek. A két ügylet lényege
ugyanaz, a lebonyolítás szabályai azonban különböznek, az eltérések minőségi különbséget eredményeznek a két piac között.
A forward ügyletet kélt fél köti, az ügyfél és a kereskedelmi bank. Ennek nyomán a forward ügylet sokkal rugalmasabb és jobban igazodik a
megbízó egyéni igényeihez a lejárat, az összeg stb. tekintetében. A futures
vagy tőzsdei határidős ügylet a tömegszerű koncentrált tőzsdei kereskedelem követelményeivel összhangban és a likviditás biztosítása végett szabványosított.
Bizonyos értelemben a forward piac is koncentrálja a keresletet és a
kínálatot, mert a bankközi devizapiac a nagy összegű tranzakciók piaca.
Amíg forward ügyletet tetszőleges lejáratra lehet kötni, lejárata az év bármelyik napja lehet, addig a futures piac mindig az év adott időpontjára
vonatkozik. A leggyakoribb a márciusi, a júniusi, a szeptemberi és a decemberi lejárat. Következésképpen a forward minden nap más, a futures
piac pedig minden nap ugyanazzal az áruval dolgozik, ha a különféle lejá-
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ratokra kötött ügyleteket különböző áruknak tekintjük. Ezt a pénz időértéke indokolja.
A forward és a futures ügyletek közötti különbségek és azonosságok
Jellemzők
1. A kereskedés módja

2. Az üzlet volumene
3. A teljesítés dátuma (értéknap)
4. Az ügylet díja

5. Biztonsági letét
6. Az árfolyam
7. Klíring
8. elszámolás módja
9. Árfolyamváltozás
10. A piac helye

11. Hitelkockázat
12. A nem teljesítésből
adódó kockázat viselője
13. Az üzlet felmondása
14. A hitelforrásokat
15. Az ügyfelek
16. Kik vehetik igénybe
17. A teljesítés gyakorisága
18. Adminisztráció

Forward
Telefonon keresztül kevés
vevő és eladó között. Nem
centralizált
Egyéni igények szerint,
megállapodás kérdése
Rugalmas, megállapodás
kérdése.
A vételi és az eladási ár,
külön díj nincs.
Nincs, de lehet, kiegyensúlyozott mérleg szükséges
Ügyfelenként eltérés, kétoldalú megállapodás szerint
Nincs külön kríringház
Teljesítés lejáratkor
Nincs napi limit
A világ minden táján szétszórva, összeköttetés telefonon

Nagy
A másik fél
Az eredeti ügyfélnél, nehézkes
Igénybe veszi
Ismerik egymást
Nagy ügyfelek
90 százalék fölött
Kicsi

Futures
Nyílt kikiáltással vagy elektronikusan sok eladó és vevő
között. centralizált
Standardizált
Standardizált
Tőzsdei/közvetítői/klíringdíj, nincs külön vételi és
eladási ár.
Alacsony
Mindenki számára ugyanaz
Naponta
Napi elszámolás
Korlátozott
Meghatározott helyen,
tőzsdén, ez manapság virtuális, az egész világra kiterjedő információs kapcsolatokkal rendelkezik.
Elhanyagolható
A klíringház
A piacon, könnyű
Nem veszi igénybe
Nem tudják, ki a másik fél.
Széles közönség
1 százalék alatt
Nagy

Forrás: Érsek Zsolt 2002, 78. oldal, Losonczi Csaba – Magyar Gábor 1994, 227. oldal.
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A nem szabványosított összegek és a különböző lejáratok miatt a forward
ügyletek esetében a pozíciózárás egy ellenügylettel nehézkes, csak az eredeti partnernél lehetséges. A forward ügylet teljesítése lejáratkor történik,
addig pénzmozgásra nem kerül sor. Tényleges teljesítés esetén a felek a szerződésben szereplő összegeket kicserélik, a számlákat terhelik, illetve jóváírják a kicserélt összegekkel. Készpénzes elszámolás esetén a felek az üzlet
eredményét, tehát a kötéskori ár és a pillanatnyi piaci ár közötti különbséget számolják el valamelyik devizában. Az értékelés alapját képező ár valamilyen referenciaár (tőzsdei elszámolóár, MNB-fixing stb.). A határidős
tőzsdék többsége készpénzes elszámolást alkalmaz a végső lejártkor.
A forward ügyleteknél nincs biztonsági letét, bár a bankok érhetnek, viszont csak a megbízható, pénzügyi szempontból stabil vállalati kör számára elérhető. A hitelkockázatot hitelkeretek felállításával korlátozzák a bankok. Ez rendszerint a szerződésben szereplő tőkeösszeg meghatározott
százaléka. Célja az, hogy a forward ügylet futamideje alatt fedezze az árfolyamváltozást.
A futures piacon a biztonsági letét (1-2 százalék) az esetleges veszteség
fedezésére szolgál. A kereskedés biztonsága és a hitelkockázat mérséklése
végett a határidős tőzsdéhez klíringház vagy elszámolóház kapcsolódik,
amely napi eredmény-elszámoláson alapuló biztonsági letéti rendszert
működtet. A klíringház a letéthez minden nap jóváírja a nyereséget és levonja a veszteséget. A futures záró összegű játék, az egyik fél nyeresége a
másik fél vesztesége. Következésképpen a számlákon lévő pénz a vesztesektől átcsoportosul a nyertesekhez. Az alacsony letét miatt a nagy lehet a
tőkeáttétel. Így az ügylet tárgyát képező deviza árfolyamának csekélymértékű változása is felerősítve jelentkezik a befektetésre vetítve.
A forward és a futures ügyletnek megvannak az előnyei és a hátrányai.
Nem indokolt az egyiket jobbnak kikiáltani a másik rovására. Ha egy gazdasági szereplőnek szüksége van a devizára, akkor a tényleges teljesítés
számára előnyös. Az is előny, hogy a fedezeti és a fedezni kívánt ügylet
időben egybeesik. A készpénzes elszámolás előnye az, hogy kisebb a hitelés lebonyolítási kockázata. Hátránya az, hogy a fedezeti és a fedezett ügylet elválik egymástól, ha pedig a szerződő félnek szüksége van a szerződésben szereplő devizára, akkor meg kell vennie azt az azonnali piacon.
Pótlólagos kockázat lehet még az, hogy nem tökéletes a fedezet, mert előfordulhat, hogy a pótlólagos ügylet árfolyam eltér a készpénzes teljesítés
elszámolási árával.
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3.2. A határidős piacok szereplői
A határidős piacok szereplői devizapozíciójuktól vagy más szavakkal a kockázathoz való viszonyuktól függően lehetnek fedezeti ügyletkötők, arbitrázsőrök és spekulánsok.
A fedezeti ügyletkötők olyan piaci szereplők, akiknek gazdálkodásukból,
gazdasági üzletmenetükből adódóan van valamilyen követelésük, illetve
kötelezettségük, és az ebből eredő devizakockázatukat akarják fedezni.
Ilyenek például a még be nem folyt, így hazai valutára még át nem váltott
deviza export árbevétel árfolyamkockázata. A fedezeti üzletkötők célja a
gazdálkodásukból adódó kockázatok csökkentése, kockázatkezelési célból
vannak a piacon. A kockázatkerülő vállalkozásokat az a lehetőség vonzza a
határidős piacra, hogy az üzletmenetükből eredő kereskedelmi követelésükből vagy kötelezettségükből származó bizonytalanságot csökkenthetik
vagy teljesen megszüntethetik, így az alapügyletről le tudják választani a
pénzügyi kockázatot.
Az arbitrázsőrök olyan piaci szereplők, akik kockázatmentes nyereséget
kívánnak elérni. Az arbitrázsőrök figyelik az egyes részpiacokat, illetve a
határidős és az azonnali piacokon kialakult árfolyamokat. Ha ugyanazon
termék vagy deviza ára, illetve árfolyama a két piacon különböző, illetve
eltér az ún. elméleti, egyensúlyi ártól, akkor az arbitrázsőr az olcsóbbat
megveszi és a drágábbat eladja egyidejűleg, és lejáratig tartva a pozíciót
gyakorlatilag kockázatmentes nyereségre tesz szert. Az arbitrázs azért kockázatmentes, mert egyidejűleg történik a vétel és az eladás, így az idő múlása nem befolyásolja az ügylet eredményét. Az arbitrázs hatására a relatíve
olcsó piacon a kereslet megnő (az árfolyamok emelkednek), a relatíve drágább piacon pedig nő a kínálat (az árfolyamok csökkennek). Az arbitrázsőrök biztosítják az egyes piacok árfolyamai közötti konzisztenciát. Az arbitrázsőrök adott esetben csekély nyereség reményében kísérik figyelemmel az árfolyamok alakulását. Ha megfelelő alkalom kínálkozik, akkor
megkötik az ügyletet. A devizapiacon az árfolyamok közötti különbség
nemcsak földrajzi értelemben lehetséges, hanem keresztárfolyamok eltéréséből is.
Végül a spekulánsok olyan piaci szereplők, akik nyereség reményében
vállalnak kockázatot. Meg kell különböztetni őket a hazardőröktől, akik szerencsejátékosok, mert nem mérlegelik a kockázatokat. A közfelfogás szerint a spekulációhoz negatív jelentéstartalom kapcsolódik, a spekulánsok
munka nélkül, tehát érdemtelenül jutnak nagy jövedelemhez. A spekuláció
eredménye nem munka nélküli jövedelem, felkészültséget, gazdasági,
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pénzügyi, statisztikai, ökonometriai modellezési stb. ismereteket követel.
A spekulánsnak állandóan figyelemmel kell kísérnie a piaci folyamatokat,
kreatívan kell elemeznie azokat, és gyorsan kell reagálnia a változásokra.
Amellett, hogy a folyamatos feszültség az idegeit is megviseli, a spekuláns
a tőkéjét is kockáztatja a piacon.
Várakozásaik alapján a spekulánsok két csoportja különböztethető
meg. Az árfolyamok emelkedésére a hausse-spekulánsok (bullish trader),
az árfolyamok csökkenésére a baisse-spekulánsok számítanak. Határidős
ügylet akkor születik, ha két piaci szereplőnek a piaci mozgásokra vonatkozó várakozása ellentétes. Következésképpen csak egy hausse-spekuláns
és egy baisse-spekuláns tud ügyletet kötni egymással. Akinek a várakozását
igazolja a piac, az nyer, a másik veszít.
A spekulánsok azok, akik hajlandók átvállalni a fedezeti ügyletkötők
kockázatait. (A kockázataikat nem fedező gazdasági szereplők is spekulálnak.) A spekulánsok biztosítják a piac likviditását. Egy csoportjuk néhány
perc vagy óra elleltével lezárja nyitott pozícióját, hogy ezzel realizálja nyereségét vagy veszteségét. Van olyan spekuláns, aki egy kereskedési napon
belüli árfolyamváltozásokra spekulál, a kereskedési időben nyitott pozíciójukat még aznap igyekeznek lezárni. A napon belüli spekulánsok az ún.
daytraderek. Gyakori eladásaikkal és vételeikkel ezek a rövid távú spekulánsok a piaci likviditás fő forrásai. A spekulánsok utolsó csoportja hosszú
ideig (hónapokig, élvekig) fenntartja pozícióját, az esetleges átmeneti veszteséget is vállalva. Ilyen az a spekuláns, aki a kamatparitás vagy a vásárlóerő-paritás alapján dönt egy deviza vásárlása mellett abból kiindulva, hogy
az elmélet szerint annak hosszú távon erősödnie kell.
A spekulánsok arra számítanak, hogy a határidős ügyletek jelenlegi ára
és a majdani ára között lényeges különbség lesz, a lejárati idő alatt a spekuláns számára kedvező árfolyamváltozás következik be. A határidős piacon
való spekulációhoz nem kell nagy összegeket befektetni, mert egy jövőbeli
időpontban történő vételhez nincs szükség arra, hogy a spekuláns a jelenben kössön le pénzt a piacra lépéshez szükséges garanciális célokat szolgáló alapletéttől eltekintve. A spekulánsok a tőkeáttétel lehetőségét használják ki.
A devizapiacon történő spekuláció igen nagy felkészültséget igényel.
Magyar tapasztalatok szerint annak, aki egyedül, a saját eszében bízva merészkedik ide, a nyerési esélye 30 százalék körüli. Az 50 százalékot is csak
megfelelő körültekintéssel, jó kondíciókkal és szakmai támogatással lehet
elérni. Ez még csak azt jelenti, hogy legalább ugyanolyan arányban nyerhet
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valaki, mint amennyiben veszíthet. Világpiaci statisztikák szerint az erre a
piacra belépők 80-90 százaléka hat hétnél tovább nem képes a piacon maradni, mert kimeríti tartalékait3. Soros György a lebegő árfolyamok létrejötte óta részt vesz valutaspekulációban, de egy 1985 tavaszán írt cikkében tett
vallomása szerint nem sikerült megalapozottan tartós nyereséget elérnie.
Hosszú távon a fedezeti ügyletkötőtől kockázati prémium (jövedelem)
áramlik a spekulánsokhoz. Ez a jövedelem a fedezeti ügyletkötőktől átvállalt kockázat ellenértéke. Ebben a viszonylatban a spekulánsok, akiknek az
ügyfelei a fedezeti ügyletkötők, hasonlítanak a biztosítókra.
A spekulánsok piaci jelenléte biztosítja, hogy a határidős árak a legjobb
piaci előrejelzést tükrözzék a kötések lejárati idejére. A spekulánsok piaci
jelenléte ahhoz is hozzájárul, hogy az árfolyamokra vonatkozó új és mérvadó információk a lehető leggyorsabban megjelenjenek a határidős árfolyamokban.
A határidős piacok létrejöttét, folyamatos működését és a kereslet és a
kínálat egyensúlyát a piaci szereplők említett három nagy csoportjának az
együttes jelenléte biztosítja. Minden likvid határidős piacon a spekulánsok
vannak többségben. Becslések szerint a fedezeti ügyletkötők a forgalom 510 százalékát, az arbitrázsőrök 5-20 százalékát adják. A gyakorlatban nehéz egyértelműen elkülöníteni egymástól ezt a három piaci szereplőt.
A határidős piacok közgazdasági funkciója az árelőrejelzés és a kockázatáthárítás. A devizát tekintve a határidős devizaárfolyamok tükrözik a jelenlegi árfolyamoknak a piaci szereplők által elvárt jövőbeli alakulását, így
lényeges információt szolgáltatnak a többi piaci szereplőnek a piaci várakozásokról. A körülmények változásával a vélemények is módosulnak,
mindezt követik az árfolyamok. Korábban már érintettük azt a kérdést,
hogy a kockázatot le lehet választani a pénzügyi befektetési eszközökről és
a reáleszközökről és külön lehet kezelni. Ez a kockázattranszfer.
A határidős termékek árazásának alapfogalma a bázis és a konvergencia. A bázis a határidős ár és a tényleges ár különbsége. A konvergencia az
a tendencia, amely a bázis nullához tartó változására vonatkozik egy határidős pozíció futamideje alatt. A határidős ár lejáratkor megegyezik az
azonnali árral, konvergál a nulla felé. Ez abból adódik, hogy határidős
ügylet keretében olyan kötési árfolyamon kerül sor üzletkötésre, amely a
termék várható azonnali árfolyamával egyezik meg. Paritásos árfolyam az
Ezt nem szabad játéknak tekinteni. Interjú Karagich Istvánnal. Napi Devizapiac (a Napi
gazdaság melléklete) 2005. május 29., II. oldal.
3
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az árfolyamérték, amikor az adott árfolyam összhangban van, egyensúlyban van az árfolyamra ható többi tényezővel. A határidős devizaárfolyamra ható ilyen tényező az azonnali árfolyam és a két deviza határidős ügylettel megegyező futamidejű kamatlába.
3.3. A határidős ár képzése4
Egy valuta jelen és jövőbeli értéke között az megfelelő futamidőre szóló
kamatláb teremti meg. Ha valaki 1000 forintot egy évre 15 százalékos kamatláb mellett tudja befektetni, akkor egy év múlva 1500 forintja lesz. Két
különböző valuta egymáshoz viszonyított jövőbeli árfolyama ennek analógiájára számítható ki. Június 1-jén a bankközi piacon az árfolyamok az
alábbiak:
Spot USD/HUF árfolyam (értéknap június 3.):
HUF kamatláb három hónapra (92 nap)
USD kamatláb három hónapra

217,50
6,5%
5,1%

Milyen árfolyamon lehet három hónapos határidőre 1 millió USD-t HUFra átváltani a bankközi piacon? A 92 nap június 3-tól szeptember 2-ig terjed. A spot árfolyamon 1,000,000 USD = 217,500,000 HUF. Egymillió
dollár tőkeösszeg jövőbeli értéke 5,1 százalékos kamatláb mellett 92 napra
befektetve 1,013,033,33 USD.
Jövőbeli érték = Tőke + Kamat
1,000,000 + 1,000,000 · 0,051 · 92 / 360 = 1,013,033,33 USD.
Hasonlóképpen a 217,500,000 HUF három hónap múlva vett jövőbeli
értéke 6,5 százalékos kamatláb mellett 2,211,129 HUF.
Miként a spot értéknapon, így a határidőn is egyenlő értékek cseréje
történik. ez akkor lehetséges, ha a két devizaösszeg, azaz egymillió dollár
és 217,5 millió forint megfelelő jövőbeli értékeit cserélik ki. Három hónapos határidőre:
1,013,033 USD = 2,211,129 HUF.
1 USD = 2,211,129 / 1,013,033,33 HUF = 218,30 HUF

4

Forrás: Érsek Zsolt [2002] 79–81. oldal.
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Általánosítva a határidős ár = jegyzett deviza jövőbeli értéke/bázisdeviza
jövőbeli értéke.
Ez a levezetés bármely más kamatláb, spot árfolyam és (egy évig terjedő) futamidő esetén elvégezhető. A képlet általánosítva a következő:
f = határidős (forward ár)
s = spot árfolyam
rj = jegyzett deviza kamatlába az adott futamidőre
rb =bázisdeviza kamatlába az adott futamidőre
t = napok száma az adott futamidőben
dyj, dyb = napok száma/év (pénzpiaci konvenció szerint 360, de az angol
fontnál 365).
A magyar szakirodalomban még két képlet található. Az egyik a következő:
f = s + s · ( rj − rb) · t / dy
Ez a fenti formula egyszerűsített változata. Azon alapul, hogy a határidős
árfolyam a spot árfolyamtól a két deviza kamatlábkülönbségének megfelelő mértékében tér el.
A másik képlet a következő:
f = s · e(rj − rb) · t
Itt a különbség az, hogy folyamatos kamatozást tételez fel a formula. A
folytonos kamatozás olyan, mintha a befektetés minden pillanatban lejárna, és rögtön kamattal futna tovább. Ez a gyakorlatban nem lehetséges, de
matematikai tulajdonságai miatt jól használható különféle elméleti modellekben.
A képlet szerinti ár elméleti árcentrum, a tényleges piaci ár ettől eltérhet. Ha viszont a piaci ár eltér a kamatparitás által megadott ártól, akkor
arbitrázsra nyílik lehetőség. Az arbitrázsősök a piaci árat az elméleti árcentrum felé terelik.
Ha egy valuta azonnali árfolyama alacsonyabb, mint határidős árfolyama, akkor ennek a valutának prémiuma van a másik valutához képest.
Ha a valuta határidős árfolyama alacsonyabb, mint az azonnali, akkor
diszkontja van. Az, hogy melyik valuta van diszkontban, illetve prémiumban, a kamatlábak nagysága határozza meg. A magasabb kamatozású deviza a magasabb kamatlábat kompenzálandó határidőre gyengébb, az alacsonyabb kamatozású deviza hasonló okból határidőre erősebb.
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3.4. Az outright forward ügyletek
Az outright forward ügylet egy spot értéknapon túli előre meghatározott
jövőbeli értéknapon, előre meghatározott árfolyamon történő konverzió.
Az üzletkötés napján rögzítik a feltételeket, miközben a teljesítésre csak az
üzletkötést követő második munkanapon kerül sor. Az outright forward
ügyletet devizaárfolyam-kockázat fedezésére, közvetlen spekulációra és
arbitrázsra lehet használni. Devizaárfolyam-kockázat fedezése esetén outright
forward ügylet segítségével meg lehet venni előre az import kifizetéséhez
szükséges devizát, el lehet adni a jövőben esedékes export árbevételt, fedezni lehet idegen devizában eszközölt befektetést, és rögzíteni lehet valamilyen devizában denominált hitel törlesztő-részletét. Az outright forward üzlet az árfolyamkockázat megszüntetésének rugalmas eszköze, mert
mind a lejárati időpont, mind az igényelt tőkeösszeg tetszés szerint alakítható. Az outright forward ügylet hátránya, hogy ha a fedezni kívánt alapügylet (exportmegrendelés, import stb.) meghiúsul, akkor az eredeti fedezeti célú outward forward ügyletből spekulatív ügylet tesz, szimmetrikus
kockázatokkal. További hátránya az, hogy megvédi ugyan a gazdasági szereplőket a kedvezőtlen irányú árfolyamváltozástól, de nem részesedhetnek
a kedvező irányú mozgásokból. Ez akkor okozhat versenyképességi hátrányt, ha a versenytársak nem fedezték kockázataikat.
Spekulációs célú használat esetén a gazdasági szereplők bizonyos irányú
árfolyamváltozásra vesznek fel közvetlen pozíciót. Az előnyök a rugalmas
időzíthetőséghez, a folyamatos finanszírozási költség hiányához és a pozíció egyszerű görgethetőségéhez vagy meghosszabbításához kapcsolódnak.
A hátrányok között a vételi és az eladási ár közötti jelentős különbség, a
kisebb likviditás és a nagyobb hitelkockázat említhető. E hátrányok miatt
szűkebb körben használják spekulációs célra, mint a határidős ügyleteket.
Az arbitrázs célú felhasználás viszonylag ritka. Elvileg lehetséges arbitrázs
a futures és a forward piac között, szóba jöhet a fedezett kamatarbitrázs,
továbbá a swap piaccal való arbitrázs, aminek az az alapja, hogy a swap
üzlet egy spot és egy forward ügylet kombinációjaként is összeállítható.
3.5. A swap ügyletek
A devizaswapügylet (FX swap) egy deviza azonnali eladásának és határidős
visszavásárlásának összekapcsolása, azaz két egymással ellentétes irányú
konverzió.
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Például egy transznacionális nagyvállalatnak egymillió dollár értékesítési árbevétele keletkezett, és tudja, hogy három hónap múlva ezt az összeget ki kell fizetnie szállítójának. A vállalat az egymillió dollárt időközben
svájci frankba szeretné fektetni. Egy három hónapos dollár/svájci frank
devizaswapügylet közvetítői díja alacsonyabb, mint az a két különálló
tranzakció, amelyek keretében először dollárt adnak el svájci frankért az
azonnali piacon, majd svájci frankot dollárért a határidős piacon.
A devizacsere-ügylet oka lehet az is, hogy egy adott devizában eladósodott gazdasági szereplő egy bizonyos időponttól kezdve valamilyen más
devizában kíván eladósodni. Ennél fontosabb motívum az, hogy külföldi
hitelt felvevő vállalatok rendszerint nagyobb kockázati felárat fizetnek a
hitelért, ami magasabb kamatlábakban jut kifejezésre, mintha otthon vennének fel hitelt, mert kevésbé ismertek. Ezt a problémát hidalja át a devizacsere, mert jobban járnak a szóban forgó gazdasági szereplők, ha otthon
vesznek fel hitelt, és az így kapott összeget és az adósságszolgálatot más
devizára cserélik.
Az ellentétes irányú konverzió azt jelenti, hogy ha az egyik konverzió
svájci frank vétel, akkor a másik svájci frank eladás. A tőkeösszeg az esetek döntő hányadában egyforma a két konverzió esetében. Néha előfordul, hogy különböző összegeket konvertálnak, ekkor az időben közelebbi
konverzió összege a távolabbi jelenértéke. Szintetikus swapról akkor beszélünk, ha a két konverziót nem egy időben, egy ügylet keretében hajtják
végre, hanem különböző időben, különböző partnerrel.
Az FX swap három fajtája különböztethető meg. Az első a tom/next,
amelyben az első konverzió az üzletkötés követő első üzleti napon történik meg, a második pedig a rá következőn. A második fajta a spot/forward,
amelyben spot értéknappal az első, majd később valamikor a második
konverziót hajtják végre. Az egy hónapos swap vagy a három hónapos
swap alapértelmezésben spot/egy hónapos, illetve spot/három hónapos
swap akkor is, ha ezt külön nem említik. Végül a harmadik fajta a forward/forward swap, amelynek mindkét lába spot értéknapon túli.
Az FX swaptől különbözik a currency swap. Mindkettő magyar fordítása devizaswap. A currency swap alapesetében a két fél az üzlet kezdetén
kicserél két különböző devizában levő tőkeösszeget, ezekre a futamidő
alatt egymásnak előre meghatározott típusú kamatot fizet, majd lejáratkor
az induláskori összegeket változatlan árfolyamon visszacseréli. Az FX sap
és a currency swap közötti egyik különbség a futamidő hossza, az FX
swap rövidebb, egy éven belüli lejáratú, a currency swap lejárata egy évnél
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hosszabb. A másik különbség a kamatfizetés módja. Az FX swap esetében
nincs külön kamatfizetés, a kamatlábkülönbséget a lejáratkori árfolyam
tükrözi. A currency swap esetében a tőkecserén kívül rendszeres kamatfizetés is van, következésképpen nem kell beépíteni a kamatláb-különbséget
a lejáratkori árfolyamokba. Az induláskori tőkeösszegeket változatlan paritáson cserélik vissza. Amíg az FX swap két konverzió, addig a currency
swap inkább párhuzamos fizetések sorozata.
A swap önmagában nem tartalmaz árfolyamkockázatot, a gazdasági
szereplők devizapozícióit a swap nem változtatja meg. Formálisan ugyan
két konverziót tartalmaz, a swap ügylet devizafedezet mellett nyújtott,
illetve felvett hitelnek tekinthető. Az egyik fél az egyik devizát a swap futamidejére megkapja hitelbe (mert vissza kell adnia), a másik devizát pedig
elhelyezi fedezetként a partnernél. A kamatfeltételeket a készpénzáram
burkoltan tartalmazza. Ennek alapján a swap nemcsak devizapiaci, hanem
pénzpiaci ügyletnek is tekinthető. Végül a swap mérleg alatti tétel, azaz
nem növeli úgy a mérlegfőösszeget, mint egy közvetlen hitelkihelyezés.
A swap ügyletet a következő célokra lehet használni:
•
•
•
•
•
•
•

outright forward ügylet fedezése;
devizapozíció időben előre- vagy hátragörgetése;
napi likviditáskezelés;
fedezet melletti idegendeviza-kihelyezés;
fedezet melletti idegendeviza-felvétel;
fedezett kamatarbitrázs;
központi bank nyíltpiaci műveletei.

3.6. Fogalmak
határidős ügylet, feltétlen határidős ügylet, forward, futures, FX swap,
feltételes határidős ügylet, OTC-ügylet, pozíciózárás, tényleges teljesítés,
készpénzes elszámolás, biztonsági letét, elszámolóház, fedezeti ügyletkötők, arbitrázsőrök, spekulánsok, alapügylet, hazardőr, hausse-spekulánsok,
baisse-spekulánsok, daytraderek, kockázati prémium, árelőrejelzés, kockázatáthárítás, bázis, konvergencia, paritásos árfolyam, határidős ár, határidős ár képzése, jegyzett deviza, bázisdeviza, folyamatos kamatozás, elméleti árcentrum, diszkont, prémium, outright forward ügylet, devizaswapügylet, FX swap, currency swap, szintetikus swap, tom/next swap, spot
/forward swap, forward/forward swap
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3.7. Ellenőrző kérdések
1. Ismertesse a határidős ügyletek definícióját, jellemzőit és típusait!
2. Ismertesse a forward és a futures ügylet közötti azonosságokat és különbségeket!
3. Ismertesse az outright forward ügylet sajátosságait!
4. Fejtse ki a swap ügyletek sajátosságait (definíció, fajtái, mire használják
stb.)!
3.8. Ajánlott irodalom
Érsek Zsolt: Bevezetés a devizapiacokra. Budapest, 2002, KJK-KERSZÖV
Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 7–153. oldal. Ez a fejezet e könyv alapján
készült.
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4. A devizaopciók
Az opció olyan kétoldalú ügylet, amelyben az opció vásárlója jogot szerez
arra, de nem kötelezettséget, hogy egy meghatározott jövőbeni értéknapon, egy meghatározott devizaösszeget a szerződésben kialkudott árfolyamon (strike) megvegyen (vételi opció vagy call option) vagy eladjon
(eladási opció v. put option) az opció eladójától/nak (az opció kiírója). Az
opció megvásárlásáért a vásárló a kötéskor meghatározott díjat, ún. prémiumot fizet az eladónak. A definícióból adódik, hogy az opció eladója
mindig kötelezettséget vállal, hogy amennyiben az opció vásárlója élni
kíván a jogával, akkor ő teljesít5.
A call a birtokosa számára egy deviza vásárlására jogot, de nem kötelezettséget jelent. A vett put kötelezettség nélküli jog a deviza eladására.
Minden devizapiaci tranzakció az egyik deviza eladását és egyben egy másik vételét takarja. Ebből következően minden devizaopció egyben put és
call is. E magyar forint svájci frank elleni vásárlására szóló opció egy forint
call és egy svájci frank put egyben.
Az opció is lehet tőzsdén és tőzsdén kívül forgatott. A tőzsdei deviza
opciós kontraktusok legtöbbször deviza futures kontraktusra szólnak. Itt
egy vásárolt call opció érvényesítésével tehát olyan lesz, mintha az opció
kötési árfolyamával megegyező áron vettünk volna megfelelő számú kontraktust. A tőzsdei és az OTC-piac összevetésénél leírtak egyébként az opció esetén is érvényesek. Az ebben a fejezetben leírtak az OTC-opciókra
vonatkoznak.
Az opciók aszerint is megkülönböztethetők, hogy európai vagy amerikai típusúak-e: Az európai opciót csak a lejárat napján lehet érvényesíteni, az
amerikai opciót a futamidő alatt bármikor. Az érvényesítés után a konverzió
többnyire spot értéknappal realizálódik. Bár első látásra az amerikai típusú
opció sokkal előnyösebbnek tűnik, a valóságban nincs nagy különbség az
árban.
Az előre meghatározott árfolyam, amin a konverzió az opció érvényesítése esetén létrejön, a kötési árfolyam (strike price, exercise price). Gyakorlatilag tetszés szerint választható.
A prémium az opció ára. A piaci szokvány szerint az opció kötése után
spot értéknappal fizetik. A prémium kifejezhető a névérték százalékában,
E fejezet forrása: HVB Bank Hungary Zrt. Treasury információk:
http://talalat.kurzor.hu/Tarolt?idx=2&id=224937&q=deviza-opci%C3%B3
5
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illetve árfolyampontokban. A prémium megállapodástól függően bármelyik devizanemben fizethető.
Az opció a határidős ügyletekkel szemben a következő előnyökkel jár:
• Az opció vásárlója az opció vételének időpontjában szabadon választhatja meg a kötési árat.
• Az opció jogosultja eldöntheti, hogy lejáratkor él-e lehívási jogával,
vagy nem (nyilvánvalóan akkor nem fog élni ezen jogával, ha a lejáratkori azonnali (spot) árfolyam számára kedvezőbb).
Az opció jogosultja az opció kiírójának opciós díjat (prémium) fizet. Ennek összege függ:
• a választott kötési ártól (az opció belső értékétől)
• a lejárattól
– az árfolyam-ingadozások intenzitásától (volatilitás)
– a szerződésben érintett két deviza közötti kamatkülönbségtől
– az adott deviza spot árfolyamától
– a deviza határidős árfolyamától az adott futamidőre
A deviza vételi opcióért fizetett opciós díj mindig magasabb, mint az
ugyanazon devizában kötött határidős ügylet lefedezésének költségei (határidős ügyletnél a két deviza kamatkülönbözetéből adódó swap-pontok).
A többletköltség oka az opcióban rejlő profit lehetősége az egyszerűbb
fedezeti termékekkel szemben.
Az opciók küszöbárait általában az adott deviza ugyanolyan határidőre
jegyzett határidős árfolyamaihoz viszonyítjuk. Ennek megfelelően három
csoportba sorolhatjuk a küszöbárakat:
• In-the-money (értéken belüli) opció: értéken belülinek hívunk egy opciót, ha van belső értéke. Egy call opciót akkor hívunk értéken belülinek, ha az adott deviza határidős árfolyama magasabb, mint az opció
küszöbára. Az opciós jogot az opció alapjául szolgáló termék pillanatnyi piaci ára mellett érdemes érvényesíteni.
• At-the-money (értéken vett) opció: amennyiben az adott opció küszöbára megegyezik az aktuális határidős árfolyammal.
• Out-of-the-money (értéken kívüli) opció: egy call opciót akkor nevezünk értéken kívülinek, ha a küszöbára magasabb. Az opciós jogot az
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opció alapjául szolgáló termék pillanatnyi piaci ára mellett nem érdemes érvényesíteni.
A put opció akkor out-of-the-money, ha a pillanatnyi piaci ár magasabb,
mint az opció kötési árfolyama, a call opció pedig akkor out-of-themoney, ha alacsonyabb. Az in-the-money esetben ez értelemszerűen éppen fordítva van.
A mindennapi szóhasználatban a „pillanatnyi piaci áron” érthetik a
spot árat és a forward árat is. Szigorúan véve európai opciónál a forward
árat kell vennünk alapul. Ettől függetlenül a jobb érthetőség végett mondhatjuk, hogy at-the-money spot, ha a kötési árat a jelen spot árhoz viszonyítjuk, illetve at-the-money forward, ha a határidős árhoz.
Árfolyamkockázat fedezése importőr részére:
Az importőr egy deviza vételi opciót vásárol (árfolyamkockázatfedezeti termék – opciós díj fizetendő):
• Az importőr jogot szerzett deviza vásárlására az általa meghatározott
áron (kötési ár).
• Az importőrnek joga van lejáratkor lehívni az opciót kiírótól, természetesen akkor fog élni ezen jogával, ha lejáratkor a spot árfolyam a
kötési ár felett van (így olcsóbban jut a devizához)
• Ezért a jogért az importőr opciós díjat fizet a kiírónak, forintban vagy
devizában az opciós szerződés megkötésekor.
Ebben a példában az importőr vásárol 3 hónapra egy vételi jogot, amelynek kötési ára megegyezik az ugyanerre a futamidőre jegyzett határidős
árfolyammal, vagyis 263,50. Kötéskor a fizetendő prémium 5,50 forint/euró. Az importőr lehetséges maximális vesztesége a kifizetett prémium. Ha lejáratkor a spot árfolyam a kötési árfolyam alatt van, az importőr
nem hívja le opcióját, és a szabadpiacon vásárol devizát egy alacsonyabb
árfolyamon. Amennyiben lejáratkor a spot árfolyam magasabb, mint a
kötési árfolyam, az importőr lehívja opciós jogát és ennek keretében
263,50 forint/euró árfolyamon fog vásárolni.
Az importőr deviza eladási opciót elad (kiír):
(nem árfolyamkockázatot fedező termék – opciós díj bevétel)
• Az importőr vállalja, hogy devizát vesz az opció vásárlójától egy meghatározott áron.
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• Ebben az esetben a vásárló (és nem az importőr!) joga eldönteni, hogy
lehívja-e az opciót vagy sem.
• Ha a spot árfolyam a kötési ár alá megy, a vásárló élni fog jogával és el
fogja adni a devizát az importőrnek.
• Ha a spot árfolyam emelkedik, vásárló nem fogja lehívni az opciót, így
az importőr fedezetlen árfolyamkockázatot fut.
• Az importőr az opciós szerződés megkötésekor opciós prémiumot
kap, amelyet forint vagy devizaszámláján a vásárló jóváír.
Ebben a példában az importőr elad 3 hónapra egy eladási jogot, amelynek
kötési ára megegyezik az ugyanerre a futamidőre jegyzett határidős árfolyammal, vagyis 261,75. Kötéskor a vásárló kifizet 3,50 forint/euró opciós
prémiumot az importőrnek. Az importőr ezzel vállalja, hogy ha lejáratkor a
spot árfolyam a kötési árfolyam alatt van, akkor devizát fog vásárolni az
opció vásárlójától, ezzel elméletileg „végtelen” kockázatot vállalva. Amenynyiben a spot árfolyam lejáratkor magasabb, mint a kötési árfolyam, a vásárló nem fog élni az opció keretében vett eladási jogával, és a szabadpiacon fog devizát eladni, az importőr pedig ez esetben kénytelen szintén a
devizapiacon vásárolni, magasabb árfolyamon.
Az exportőr deviza eladási opciót vásárol:
(árfolyamkockázat-fedezeti termék – opciós díj fizetendő)
• Az exportőr jogot szerzett deviza eladására az általa meghatározott
áron (kötési ár).
• Az exportőrnek joga van lejáratkor lehívni az opciót (vagy nem lehívni,
ha a spot árfolyam magasabb, mint a kötési ár)
• Ezért a jogért az exportőr opciós díjat fizet, forintban vagy devizában
az opciós szerződés megkötésekor.
A példában az exportőr vásárol 3 hónapra egy eladási jogot, amelynek
kötési ára megegyezik a 3 hónapos határidős árfolyammal, vagyis 261,75
forint/euró. Ezért a jogért az exportőr kifizet a kötéskor 5,50 forint/euró
opciós prémiumot, ezzel jogot szerez arra, hogy ha lejáratkor a spot árfolyam alacsonyabb, mint a kötési árfolyam, eladjon devizát a kötési árfolyamon. Amennyiben lejáratkor a spot árfolyam magasabb, mint a kötési
árfolyam, az exportőr nem hívja le eladási jogát és a devizát a szabadpiacon értékesíti. Fontos szempont, hogy az exportőr lehetséges maximális
vesztesége a kifizetett opciós prémium.
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Az exportőr vételi opciót ír ki (elad):
(nem árfolyamkockázatot fedező termék – opciós díj bevétel)
• Az exportőr kötelezi magát, hogy devizát ad el egy előre meghatározott áron az opció vásárlójának.
• Ebben az esetben az opció vásárlója (és nem az exportőr!) joga eldönteni, hogy lehívja e az opciót vagy sem.
• Ha a spot árfolyam a kötési ár fölé emelkedik, a vásárló meg fogja
venni a devizát az exportőrtől.
• Ha a spot árfolyam esik, a vásárló nem fogja lehívni az opciót, így az
importőr fedezetlen árfolyamkockázatot fut.
• Az exportőr az opciós szerződés megkötésekor opciós díjat kap, amelyet forint vagy devizaszámláján a Bank jóváír.
A példában az exportőr elad egy vételi jogot a vásárlónak 3 hónapra,
amelynek kötési ára megegyezik a 3 hónapos határidős árfolyammal, vagyis 263,50. Ezért a jogért kötéskor az exportőr 3,00 forint/euró opciós
prémiumot kap. Amennyiben lejáratkor a spot árfolyam alacsonyabb, mint
a kötési árfolyam, vásárló nem érvényesíti vételi jogát az exportőrrel
szemben, hanem a szabad piacon fog devizát vásárolni olcsóbban, mint a
kötési árfolyam. Ebben az esetben az exportőr is kénytelen a szabadpiacon devizát eladni egy alacsonyabb árfolyamon, és teljes árfolyamkockázatot fut. Ha a spot árfolyam a kötési árfolyam fölött van lejáratkor, akkor
vásárló érvényesíteni fogja vételi jogát, és a kötési árfolyamon vásárol devizát az exportőrtől. Tehát az exportőr lehetséges vesztesége elméletileg
végtelen, a maximális haszna pedig a kapott prémium.
Annak érdekében, hogy a fizetendő opciós prémiumokat akár nullára
tudjuk csökkenteni a vételi és eladási opciókat lehet kombinálni különböző módokon. Az alábbiakban a legalapvetőbb stratégiákat mutatjuk be.
OTC-opciókról lévén szó, a másik szerződő fél a bank.
Cilinder opció: Egy importőr esetében egy vételi opció (maximum árfolyam) vásárlása kombinálva egy eladási opció (minimum árfolyam) eladásával, ugyanakkora összegekre. A vételi opció küszöbára valamivel magasabb, mint az aktuális határidős árfolyam (out-of-the-money), ez jelenti
ennél a stratégiánál azt a biztosított árfolyamot, melynél az árfolyam roszszabb nem lehet. Az eladási opció küszöbára (jobb, mint a határidős árfolyam!) pedig azt az árfolyamszintet jelenti ebben a stratégiában, ameddig a

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalomjegyzék

Vissza

◄

39

►

Nemzetközi pénzügyek
A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalomjegyzék

A devizaopciók
Vissza

◄

40

►

kedvező árfolyammozgásokból profitálni lehet, többet nem. Ez a küszöbár alacsonyabb, mint a vételi opció kötésára.
A határidős ügylethez képest tehát itt nem egy árfolyam adott, hanem
egy árfolyamsáv, amelyen belül teljesül a tranzakció, de ismert a legmagasabb és a legalacsonyabb árfolyam!!! (tervezhetőség) Amennyiben lejáratkor a spot árfolyam az adott sávon belül van, az importőr a szabadpiacon
tud vásárolni.
Ez a stratégia exportőr számára hasonlóan néz ki, egy eladási opció vételéből (minimum árfolyam) és egy vételi opció (maximum árfolyam) eladásából áll.
Ratio spread: Hasonlóan a cilinder opcióhoz egy importőr esetében itt is
egy vételi opció vásárlása (biztosított, maximum árfolyam) történik a fedezendő összeg egy részére és egy eladási opció eladása (minimum árfolyam)
társul ehhez a teljes fedezendő összegre. A vételi opció küszöbára magasabb, mint az aktuális határidős árfolyam, viszont az eladási opció kötési
ára akár a spot árfolyamnál is jobb lehet. Fontos megjegyezni, hogy ennél
a stratégiánál a szükséges összegnek csak egy része fedezett, és ismert a
lehetséges legmagasabb, illetve legalacsonyabb árfolyamszint. Ha lejáratkor
a spot árfolyam a sávba esik, egyik fél sem érvényesíti opciós jogát, és az
importőr a spot piacon tud devizát vásárolni.
Exportőrnél egy eladási opció vásárlását (minimum árfolyam, részöszszegre) kombináljuk egy vételi opció eladásával (maximum árfolyamszint a
teljes összegre).
Ratio forward: Szintén egy vételi opció vétele és egy eladási opció eladása kombinálva, azzal a különbséggel, hogy a két opció küszöbára megegyezik, viszont az összegük különböző. Tehát előre ismert az árfolyam,
csak az a kérdés, hogy mekkora összegre? Ha lejáratkor a spot árfolyam a
kötési ár fölött van, akkor csak a részösszeget tudja megvásárolni az importőr, ha viszont alatta helyezkedik el, ebben az esetben a teljes összeget
kell megvásárolja a Banktól. Exportőr esetében eladási opciót vásárol az
exportőr, egy kisebb összegre, és elad egy vételi opciót a teljes összegre. A
két opció küszöbára természetesen itt is megegyezik.
Participating: Importőr esetében vételi opció vétele és eladási opció eladása. A vételi opció összege a teljes összegre szól, míg az eladási opció
összege csak egy részösszegre, a küszöbárak egyformák, és magasabb,
mint az aktuális határidős árfolyam. Annak az importőrnek ajánlott, aki az
árfolyam jelentős emelkedésére számít. Ha lejáratkor a spot árfolyam a
küszöbár fölött van, az importőr élhet vételi jogával és vásárol a kötési
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árfolyamon, ha viszont az alatt van lejáratkor, ez esetben vásárolnia kell a
Banktól devizát, de csak egy részösszeget, a fennmaradó összeget a spot
piacon kell megvásárolnia, ez viszont javítja az átlagárfolyamát.
Exportőr esetében eladási opciót vásárol a teljes összegre, és vételi opciót ad el az exportőr, de csak egy részösszegre.
4.1. Fogalmak
opció, devizaopció, vételi vagy call opció, eladási vagy put opció, vételi
jog, eladási kötelezettség, eladási jog, vételi kötelezettség, tőzsdei opció,
ORTC-opció, európai opció, amerikai opció, kötési árfolyam, prémium,
opciós díj, opció előnyei, opció kiírója, opció eladója, opció vásárlója, opció belső értéke, swap-pontok, küszöbár, in-the-money, at-the-money,
out-of-the-money, forward ár, cilinder opció, ratio spread, ratio forward,
participating,
4.2. Ellenőrző kérdések
1. Ismertesse az opció definícióját és a kapcsolódó fogalmakat, az opció
előnyeit a határidős ügylettel szemben!
2. Ismertesse az importőr részére árfolyamkockázat fedezésére kidolgozott opciót!
3. Ismertesse azt az esetet, amikor az importőr deviza eladási opciót elad (kiír)!
4. Ismertesse azt az esetet, amikor az exportőr deviza eladási opciót vásárol!
5. Ismertesse azt az esetet, amikor az exportőr deviza vételi opciót
ír ki!
6. Ismertesse a cilinder, a ratio spread, a ratio forward és a participating
opciós stratégiát!
4.3. Ajánlott irodalom
Érsek Zsolt: Bevezetés a devizapiacokra. Budapest, 2002, KJK-KERSZÖV
Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 155–190. oldal.
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5. A devizaárfolyamokat alakító
tényezők és az árfolyamelemzés
Ez fejezet a devizaárfolyamokat alakító tényezőket és a devizaárfolyamok
előrejelzését szolgáló megközelítéseket és módszereket tekinti át. Következtetése az, hogy a nagyszámú piaci szereplő és a nagyfokú likviditás miatt, amit a tőkeáttétel is fokoz, a devizapiac a legtökéletesebb piac. Nem
lehet kitüntetett szerepet egy vagy több tényezőnek a devizaárfolyamok
alakulásában. Ebből az is következik, hogy nincs olyan elemzési módszer,
amellyel megbízhatóan előre lehetne jelezni a devizaárfolyamok rövid távú
alakulását.
5.1. A devizaárfolyamokat alakító tényezők
Az árfolyamok alakulását igen nagy számú tényező befolyásolja. Ezek között vannak rövid és hosszú távú reálgazdasági tényezők és folyamatok és
szubjektív tényezők, mint például bizonyos fontos gazdasági szereplők
megnyilvánulásai és a piaci hangulat és a várakozások. A várakozások
tényleges tranzakciók nélkül is mozgathatják az árfolyamokat. Bár hosszú
távon érvényes az az összefüggés, hogy a pénzügyi szféra fejlődését, azon
belül az árfolyamok alakulását reálgazdasági tényezők határozzák meg, a
fundamentumok és az árfolyamok közötti viszony bonyolult áttételeken
keresztül érvényesül. Rövid távon nem is annyira a fundamentumok szerepe a fontos, hanem a piaci szereplőknek a fundamentumok változásaira
adott reakciói.
A devizapiac lényeges sajátossága az, hogy a konverzió mindkét oldalán pénz áll. Az euró/dollár árfolyam alakulása hosszú távon legalább anynyira függ az amerikai gazdaság fundamentumaitól, mint a Gazdasági és
Monetáris Unióéitól. Ugyanígy, a szubjektív tényezőket tekintve az euró/dollár árfolyamot legalább annyira befolyásolják a dollárra vonatkozó
hírek, mint az euróra vonatkozók. A részvények és a kötvények esetében
egyértelmű, hogy ha az árfolyamok esnek, akkor a piaci szereplők a lábukkal szavaznak, azaz eladják értékpapírjaikat. A devizák esetén viszont nem
egyértelmű, hogy ha az euró/dollár árfolyam esik, akkor ennek az oka a
dollár adása vagy inkább az euró vétele. A deviza eme sajátossága nehezíti
a modellezést. Ez a rész a továbbiakban gyakorlatorientáltan, tehát nem a
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már tanult elméletekre támaszkodva foglalja össze azokat a tényezőket,
amelyek a devizaárfolyamok mozgására hatnak.
Az árfolyamok alakulása legtágabb értelemben a gazdasági növekedés
ütemétől függ. Történelmi tapasztalatok alapján – egyéb tényezőket figyelmen kívül hagyva – azoknak az országoknak a devizái erősödtek hoszszabb időszak átlagában, amelyek GDP-dinamikája az átlagosnál magasabb volt. Itt sem lehet szem elől téveszteni azt a tényt, hogy az árfolyam
két ország devizáját kapcsolja össze, tehát nem a GDP-dinamika az, ami
önmagában véve lényeges, hanem a dinamika-különbség. Legalább ilyen
fontosak még a növekedési kilátások.
A gazdasági növekedésen belül nem közömbös a növekedés szerkezete sem. Csekélyebb mértékben erősíti az árfolyamot a növekedés akkor, ha
hajtóereje a fogyasztás. Sokkal kedvezőbb, ha a gazdasági növekedés hajtóerejét az üzleti beruházások képezik. A sok, nyereségesnek mutatkozó
projektbe, számottevő árbevétel- és profitnövekedést tervező vállalat részvényeibe történő befektetési lehetőség miatt a beruházások által vezérelt
gazdasági növekedés sok külföldi tőkét vonzott az USA-ba portfolió- és
működőtőke-befektetés formájában az 1990-es évtized második felében.
Az árfolyamok hosszabb távú alakulása szorosan összefügg a termelékenységi trendekkel. Az 1990-es években az euró (1999 előtt ECU) dollárral szembeni reálárfolyama jól tükrözi az USA és az eurózóna termelékenysége, pontosabban a termelékenységnövekedés üteme közötti különbségeket. Akkor, amikor a termelékenység gyorsabban nőtt az USA-ban,
mint az eurózónában (az 1990-es évek második felében), az ECU gyengült
a dollárral szemben, és fordítva. A külkereskedelmi forgalomba kerülő
árukat előállító szektorban végbemenő gyorsabb termelékenységnövekedés tehát a nemzeti valuta erősödésével párosul. (Ez az ún. Balassa–Samuelson-hatás, amit a következő fejezetben tekintünk át.) Ennek alapján a
dollár euróval szembeni árfolyamát nem csekély mértékben erősítette
1999-ben és 2000-ben az a körülmény, hogy az USA-ban gyorsabban nőtt
a termelékenység, mint az eurózónában. Ez a különbség 2001-ben eltűnt,
míg a 2002. és 2003. évi amerikai termelékenységi fölény nem bizonyult,
illetve bizonyul elegendőnek a dollár erősödéséhez az euróval szemben,
illetve más tényezők ellensúlyozták a termelékenységnövekedés hatását.
Az utóbbi évtizedek tapasztalatai alapján a devizaárfolyamokat a legnagyobb mértékben a folyó fizetési mérlegpozíciók és a tőkeáramlások
alakítják. A krónikus fizetésimérleg-hiányban szenvedő országok pénzének
kínálata folyamatosan meghaladja keresletét (az ilyen ország általában tar-
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tósan többet importál, mint amennyit exportál), a hazai deviza tehát tendenciaszerűen gyengül. Ráadásul a krónikus folyó fizetésimérleg-deficit a
túlzott belső keresleti nyomás egyik jele, ami viszont a magas inflációs
környezetre jellemző, a magas infláció pedig inkább a devizát gyengítő
tényező. Egy devizapárt tekintve értelemszerűen nem általában a folyó
fizetési mérleg számít, hanem a bilaterális mérleg, tehát a dollár/jen
devizapár esetében nem az USA folyó fizetési mérleghiányát kell alapul
venni, hanem a Japánnal szemben kialakult deficitet. Ráadásul nem csupán
a deficit megléte vagy meg nem léte számít, hanem a változás iránya is.
A folyó fizetési mérleg deficitje önmagában nem elégséges magyarázat
egy devizapár viselkedésére, árfolyamának alakulására. Az országba befolyó tőke önmagában a hazai valuta árfolyamát erősíti. Ha egy külföldi befektető értékpapírt (részvényt vagy kötvényt) kíván vásárolni, akkor a devizapiacon előbb el kell adnia saját devizáját és meg kell vennie a belföldit.
Nem válaszolható meg egyértelműen az a kérdés, hogy adott pillanatban
melyik hatás a dominánsabb: a folyó fizetési mérleg egyenlegéé, vagy az
azt kiegyenlítő tőkemérlegé. A rögzített árfolyamok rendszerében, ahol a
tőkemozgásokat erősen korlátozták, a kritikus változó a folyó fizetési mérleg volt. A lebegő árfolyamok rendszerében, a liberalizált tőkemozgások
körülményei között a tőkemérleg változása sokkal gyorsabban lecsapódik
a devizaárfolyam változásában, mint a folyó mérlegé. Ennek egyik oka az,
hogy a tőke sokkal gyorsabban mozog, mint bármilyen áru vagy szolgáltatás. A másik ok az, hogy amíg az áruk és szolgáltatások ára viszonylag stabil, addig a pénzügyi eszközök árai sokkal volatilisebbek. Az egyes országok pénzügyi eszközeinek árai (például kamatláb, részvényár stb.) közt így
hirtelen olyan nagy különbségek keletkezhetnek, amelyek igen gyors és
nagy tőkemozgásokat válthatnak ki.
Az 1990-es évek második felében jelentős árfolyam-befolyásoló tényezők voltak az összeolvadásokhoz és felvásárlásokhoz (M&A, mergers and
acquisitions) kapcsolódó pénzáramok. A portfolió-befektetések esetében
azt vizsgálják, hogy mekkora egy adott országban a nem-rezidensek részvény- és kötvényállománya, milyen az áramlás iránya, milyen a külföldi
befektetők országok szerinti összetétele, mekkora a profitrepatriálás valószínűsége. Kiemelt vizsgálati célcsoport a nemzetközi pénzalapok köre.
Azt elemzik, hogy milyen indexeket követnek, mi azok deviza-összetétele,
a tényleges devizaösszetétel mennyire tér el a benchmarkként kitűzött
indexek devizaszerkezetétől.
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A folyó fizetésimérleg-hiány önmagában tehát nem feltétlenül vezet egy
deviza gyengüléséhez. Az árfolyam alakulása nem csekély mértékben függ a
folyó fizetési mérleg finanszírozásától. Ha a nem adóssággeneráló finanszírozás a domináns, mert vonzó az adott ország a közvetlen külföldi beruházások számára, akkor nem kell a nagy folyó fizetési mérleghiánnyal rendelkező ország devizájának sem gyengülnie feltétlenül. Krónikus mérleghiány
esetén azonban nagy valószínűséggel már az adott ország szorul a külföldi
tőkebefektetésekre és nem megfordítva, ezért a deficites országok devizái
tendenciaszerűen gyengülnek a szufiicites partnerek valutához képest.
A tőkeáramlásokhoz kapcsolódik a valutakereslet. Az euró dollárral
szembeni gyengülése 2001-ben nem csekély mértékben volt kapcsolatba
hozható az euróbankjegyek és -érmék 2002. januári bevezetésével. A
pénzcserével kapcsolatos bizonytalanság ugyanis tömeges német márka –
USA-dollár konverziót váltott ki, főleg 2001 második felében. A feketegazdaság Nyugat-Európában is készpénzzel működik. Szereplői a birtokukban lévő készpénzt, ami főként német márka, dollárra váltották. Attól
féltek ugyanis, hogy a valutacsere idején nagyobb összegű készpénz euróra
történő konvertálásakor pénzmosással fogják vádolni őket. A nyugateurópai feketegazdaság teljesítményét a hivatalos GDP 16 százalékára,
készpénzállományát 44 milliárd dollárra becsülik.
Emellett sok olyan tájékozatlan és/vagy gyanakvó ember volt az eurózónában, aki az euró bevezetéséhez kapcsolódó – meggyőző – propaganda ellenére sem tartotta a Gazdasági és Monetáris Uniót realitásnak. Ezért
inkább olyan „megfogható”, bevált pénzt kívánt tartani, amilyen a dollár.
Ezek az emberek nem feltétlenül csak készpénzt váltottak át dollárra, hanem a bankszámlájukon lévő nemzeti valuta egy részét is.
Az igazi nyomást az euró árfolyamára valószínűleg a külföldi valutatulajdonosok dollárkonverziói gyakorolták. Számottevő mennyiségben voltak jelen a későbbi Gazdasági és Monetáris Unió tagállamainak bankjegyei
Közép- és Kelet-Európában. Az euró 1999. január 1-i számlapénzként
történt bevezetésekor 60-90 milliárd DM-re becsülték a német fizetőeszköz NSZK-n kívül található állományát6. A pénz tekintélyes hányada volt
Törökországban és a jugoszláv utódállamokban. (Montenegróban és Koszovóban a német márka törvényes fizetőeszköz volt az euró bevezetése
előtt.)

6

Financial Times, 2001. április 4., 15. oldal.
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Hans-Werner Sinn, a müncheni Ifo Gazdaságkutató Intézet elnöke
szerint7 az országon kívül lévő német márka az NSZK monetáris bázisának 20-30 százaléka, a 11 tagú (tehát Görögország nélkül vett) Gazdasági
és Monetáris Unió összevont monetáris bázisának pedig 8-12 százaléka
volt. Az országon kívül található márka értéke összesen 30-45 milliárd
eurónak felelt meg.
Hans-Werner Sinn érveinek közvetett bizonyítékát látta abban a tényben, hogy a közép- és kelet-európai rendszerváltás után a német monetáris
bázis sokkal gyorsabban nőtt, mint a GDP anélkül, hogy ez stabilitási
problémát okozott volna. Ennek az volt az oka, hogy a felesleges pénzkínálatot a külföld, azon belül Közép- és Kelet-Európa vette fel. Ez a folyamat 2001-ben megfordult. Az euró számlapénzként történt bevezetése
után a pénzkereslet mind a GDP-hez viszonyítva, mind pedig abszolút
értékben csökkent az NSZK-ban.
A Hans-Werner Sinn által idézett ökonometriai modellszámítás szerint
a Gazdasági és Monetáris Unióban a pénzcsere előtt a készpénz iránti
kereslet összesen mintegy 100 milliárd euró csökkenése kielégítő mértékben magyarázza az euró mintegy 30 centes leértékelődését a dollárral
szemben8. Ennek alapján korántsem véletlen az euró leértékelődése 1999
és 2002 eleje között, amikor a közös pénz kizárólag számlapénzként funkcionált, és erősödése 2002 márciusa, azaz a pénzcsere befejeződése után.
Az IFO Institut konjunktúra-felmérése szerint a külföldi befektetők
egyébként egyáltalán nem pesszimisták az amerikai gazdaság növekedési
kilátásaival kapcsolatban.
A devizaárfolyam alakulását magyarázó vásárlóerő-paritás elmélete
hosszabb távú összefüggést ír le. Alapgondolata az, hogy hosszabb távon
az árfolyamok az inflációs különbségeknek megfelelően kiigazodnak úgy, hogy a
reálárfolyamok stabilak maradjanak. A vásárlóerő-paritás elmélettel a továbbiakban nem foglalkozunk, mivel már korában tananyag volt, csak
annyit jegyzünk meg, hogy magyarázóerejét gyengíti, hogy az árfolyam
nemcsak a kereskedelmi áruk, hanem a pénzügyi eszközök árától is függ.
A kereskedelmi áruk iránti keresletet nemcsak azok árának változása befolyásolja, hanem egyéb tényezők is. A vásárlóerő-paritás akkor kezdi éreztetni hatását az árfolyamban, amikor az elméleti értéktől való eltérés meghaladja a 20 százalékot.
Financial Times, 2001. április 4., 15. oldal.
Hans-Werner Sinn: Warum der Euro wieder steigt. Handelsblatt, Nr. 129, 2002. július
9., 8. oldal.
7
8
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A tőke egyre szabadabb áramlásával, a mindig nagyobb hozamért folytatott verseny intenzitásának fokozódásával a kamatlábak mára meghatározó szerepet játszanak a devizaárfolyamok alakulásában. Hatásuk azonban meglehetősen összetett, Önmagukban ezért szinte sosem vizsgálható.
A magasabb kamatláb erősít egy adott devizát a másikkal szemben, mert
magasabb hozamot kínál. Ugyanakkor 1993 és 1995 között azt láthattuk,
hogy a japán jen alig két év alatt 50 (!) százalékot erősödött a dollárral
szemben annak ellenére, hogy kamatlába 3-4 százalékponttal volt alacsonyabb.
Kamatlábcsökkentés is erősíthet egy devizát, ha a piac szerint ezzel az
infláció növekedése nélkül elkerülhető a recesszió, különösen, ha a pozitív
kamatlábkülönbség a csökkentés után is fennmarad. A gazdasági növekedés működőtőkét vonz, az általánosan csökkenő hozamszint kedvez a
portfolió befektetéseknek (a hosszú lejáratú kötvények árfolyamnyereséggel kecsegtetnek, a részvénybefektetések finanszírozása olcsóbb). Ugyanilyen mértékű kamatlábcsökkentés ugyanakkora mértékben gyengíthet egy
devizát, ha a közvélekedés az, hogy a központi bank túlélénkít, nem törődik eléggé a túlfutott gazdaság miatti inflációs veszéllyel, vagy, hogy a monetáris könnyítés úgysem vezet gazdasági növekedéshez.
A hatásmechanizmusok ellentmondásossága azzal kapcsolatos, hogy a
kamatlábak a devizaárfolyamok alakulására ható változókat egyszerre befolyásolja, de különböző módon. A gazdasági ciklus konkrét állapotától, az
ország nyitottságától, a tőkeáramlás szabadságától, az ország árfolyamrendszertől, az országban levő külföldi forró és tartós tőkebefektetések
nagyságától függően ezek közül más és más tényezők lehetnek dominánsak. A hatásokat árnyalja, hogy indokolt külön elemezni rövid és a hosszú
lejáratú kamatlábakat, mert ezek hatása eltérő az árfolyamra, a nominális
és a reál kamatlábakat, a kamatlábak változtatásával kapcsolatos várakozásokat, valamint a hazai és a fő partnerországokban kialakult kamatlábak
közötti különbségeket.
A politikai bizonytalanság nem kedvez az árfolyam-stabilitásnak. Parlamenti választások, népszavazások előtt az érintett országok devizái gyengülnek. A tőke a jobboldali kormányokat jobban szereti, mint a baloldaliakat. A baloldali kormányokhoz ugyanis – indokoltan vagy nem – magasabb adókat, államosítást, nagyobb költekezést társít. Politikai válsághelyzetben a tőke az ún. menedékvalutákat keresi. Ilyen a dollár mellett a svájci frank és az arany, amely nem valuta, hanem nemesfém.
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Egyes nagy alapanyag-exportőr vagy -importőr országok (Ausztrália,
Új-Zéland, Dél-Afrika stb.) devizáinak árfolyama erős korrelációt mutat az
általuk exportált vagy importált alapanyagárakkal.
A monetáris hatóságok devizavásárlásai is hatnak az árfolyamokra. A
dollár főbb devizákkal szembeni leértékelődésére nehezedő nyomást ellensúlyozták a hivatalos dollárvásárlások. A világ devizatartalékai 2000 vége
és 2002 szeptembere között 395 milliárd dollárral emelkedtek. A növekmény 25 százaléka Japánra, 24 százaléka Kínára, 12 százaléka Tajvanra
jutott. Az exportra nagy mértékben ráutalt ázsiai országok monetáris hatóságai szívták fel tehát a devizatartalékok növekményének 80 százalékát.
Azért vásároltak nagy mennyiségben amerikai értékpapírokat (főként állampapírokat), hogy megakadályozzák devizájuk felértékelődését a dollárral szemben. A Deutsche Bank becslése szerint 1998 óta Japán kivételével
az ázsiai országok jegybankjai mintegy 480 milliárd dollárral növelték valutatartalékaikat. Ezek a bankok napi átlagban 350 millió dollárt vásároltak,
ha azt feltételezzük, hogy a megvásárlásra került jegybanki valutatartalékok
70 százaléka jutott a dollárra. Más szavakkal, az ázsiai központi bankok az
amerikai folyó fizetési mérleg hiányának negyedét finanszírozták9.
Mindennapi tapasztalat, hogy a valutaárfolyamok rövid távon érzékenyen reagálnak a piaci hangulat és a gazdasági szereplők várakozásainak a
változásaira, sőt a kormányzati tisztségviselők és politikusok, illetve a jegybankok vezetőinek a nyilatkozataira, az azokban tükröződő valódi vagy
vélt szándékokra is. Ezek a nyilatkozatok gyakran a kívánttal ellenkező
hatással járnak. A deviza-árfolyamok nagyarányú rövid távú változékonyságát eredményezik, ezáltal sok gazdasági szereplőnek okozhatnak károkat.
Márpedig az üzleti szféra nagyobb része számára fontos a kiszámíthatóság,
beleértve a valutaárfolyamok viszonylagos stabilitását is. Ez persze nem
vonatkozik a spekulánsokra, akiknek tevékenysége elválaszthatatlan a hirtelen és nagymértékű árfolyam-változásoktól.
Az EK-Szerződés 111. cikke értelmében az Európai Unió Tanácsa az
EKB vagy a bizottság ajánlására, az EKB-vel és a Parlamenttel való konzultáció után teljes egyhangúsággal hivatalos megállapodásokat köthet az
ECU (most már euró) nem közösségi pénznemekre meghatározott átváltási rendszeréről. Ezeknek a megállapodásoknak összeegyezethetőknek
kell lenniük az árstabilitás célkitűzésével. Ha nincs ilyen megállapodás,
Christopher Swann: Dollar slides across the board. Financial Times, 2002. április 26.,
23. oldal.

9
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akkor a Tanács akár a Bizottság ajánlására és az EKB-vel való konzultáció
után, akár az EKB ajánlására minősített többséggel fogalmazza meg az
ezen pénznemekre vonatkozó árfolyam-politika fő irányvonalait. Ezek az
irányvonalak nem érinthetik a Központi Bankok Európai Rendszere
(KBER) fő célkitűzését, azaz az árstabilitás fenntartását.
Általános szabályként az euró árfolyama más politikák eredményeként
alakul. Kivételes körülmények fennállása esetén azonban a Tanács kialakíthat általános orientációkat az árfolyam-politika számára nem EU-tagországok valutáinak viszonylatában. Ennek során azonban mindenkor tiszteletben kell tartani a KBER függetlenségét. Az árfolyam-politikai orientációnak összhangban kell lennie a KBER árstabilitással kapcsolatos legfőbb
céljával.
Az USA-ban és Japánban sem határoz meg a központi bank közvetlen
célkitűzéseket a valuta árfolyamára. Az más kérdés, hogy a pénzügyi politika egyes elemei alakítják az árfolyamokat. A főbb valutákkal szembeni
árfolyam tehát származtatott cél. Különböző módszereket használnak
arra, hogy elkerüljék azokat a szélsőséges rövid távú árfolyam-változásokat, amelyek többé-kevésbé függetlenek a reálgazdasági fundamentumoktól. Ezek a módszerek kiemelkedő mértékben járulnak hozzá a pénzügyi politika, illetve a központi bank hitelességének fenntartásához, miközben a hibák rombolják a hitelességet.
Az USA-ban figyelemre méltó önmérsékletet tanúsítva hosszú ideje
egyetértenek a meghatározó politikai erők abban, hogy a dollár más valutákhoz viszonyított árfolyama nem lehet témája sem a választási kampánynak, sem a napi belpolitikai, pártpolitikai csatározásoknak. Ehhez a
2000. és a 2004. évi elnökválasztási kampányban is tartották magukat a
szemben álló felek.
Hallgatólagos megállapodás van érvényben arról is, hogy a kormányzati szférán belül a jegybanki funkciót ellátó, a kormánytól egyébként független Fed elnöke és legfeljebb a pénzügyminiszter nyilatkozik a monetáris
politika szándékairól, azzal összefüggésben a dollár árfolyamáról. A Szövetségi Nyílt Piaci Bizottság ülései után tartott sajtótájékoztatókon, amelyeken az irányadó kamatlábakról is döntés hoznak, a Fed elnöke felolvassa, esetleg röviden kommentálja az előre megfogalmazott közleményt. Az
újságírók viszont nem tehetnek fel kérdéseket. Ezzel többek között azt
kívánják elkerülni, hogy bármi olyat is bele lehessen magyarázni a kérdésekbe és az azokra adott válaszokba, ami hatást gyakorolhat a dollár árfolyamára. Az egyébként évente előre meghatározott, a nyilvánosság számá-
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ra ismert időpontokban összehívott Szövetségi Nyílt Piaci Bizottság tagjai
sem nyilatkozhatnak 10-12 nappal az ülések előtt. Mindez természetesen
nem jelenti azt, hogy a különféle gazdasági érdekcsoportok ne kommentálhatnák vagy akár bírálhatnák az amerikai monetáris hatóságnak a dollár
árfolyamával kapcsolatos álláspontját. Azt azonban sikerült elérni, hogy
kiküszöbölték a politikai és a kormányzati szférából jövő potenciális árfolyamzavaró hatásokat.
Az EU-ban, azon belül a Gazdasági és Monetáris Unióban hosszabb
időn keresztül nem sikerült megteremteni az egységes kommunikációt a
közös monetáris politika szándékairól és az euró főbb valutákkal szembeni
árfolyamáról. Nem tett jót az eurónak az, hogy az Európai Központi Bank
képviselői nem egységes üzeneteket közvetítettek a közvéleménynek a
monetáris politikáról és az euró/dollár árfolyam megítéléséről. Az EKB
Kormányzótanácsában, amelyet többek között a Gazdasági és Monetáris
Unió 12 országának jegybankelnökei alkotnak, a döntéshozatal konszenzusos alapon történik, ami a testület többnemzetiségű jellegéből következik. Amíg az 50 amerikai állam soha nem kérdőjelezi meg a szövetségi
monetáris politikát, addig a 12 önálló államból álló Gazdasági és Monetáris Unióban mindig lehetnek olyanok, amelyeket esetleg kedvetlenül érint a
közös monetáris politika. Ennek egyes nemzeti jegybankelnökök hangot is
adnak.
2000 októberében Wim Duisenberg megszegett egy íratlan szabályt, és
válaszolt egy, az euró védelmében történő jegybanki intervenciót firtató
újságírói kérdésre, ami a közös valuta dollárral szembeni árfolyamának a
zuhanását idézte elő. A Kormányzótanács tagjai is nagy előszeretettel adnak interjúkat, és kommentálják a közös monetáris politikát. Az amerikai
gyakorlattól eltérően a Kormányzótanács ülései után tartott sajtótájékoztatókon Wim Duisenberg válaszol újságírói kérdésekre, ami spekulációkra
adhat lehetőséget. E kezdeti gyermekbetegségek ellenére az utóbbi időben
határozott javulás mutatkozott a monetáris politika kommunikálásában.
Japánban a jegybank függetlensége viszonylag új keletű. A jegybank elnöke főként a pénzügyminiszterrel folytatott kemény vitákban igyekezett
érvényt szerezni a gyakorlatban is a függetlenségnek. A jen főbb valutákkal
szembeni árfolyama szempontjából inkább annak van jelentősége, hogy a
jegybank rendszeresen hajt végre „verbális intervenciót”, azaz tényleges
beavatkozást (nyílt piaci műveleteket) helyez kilátásba a jen főbb valutákkal szembeni árfolyamának védelmében, illetve manapság inkább az exportot, általában a japán konjunktúrát gátló erős jennel szemben.
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Ugyanakkor minden tíz ilyen megnyilatkozás közül jó esetben is kettőt
követ tényleges intervenció, annak ereje azonban brutális. A spekulatív
határidős pozíciók nagy részét – veszteséggel – le kell zárni. Ráadásul az
intervenciót úgy időzítik, hogy lehetőség szerint ünnepnapra essen Európában és az USA-ban (húsvét, pünkösd stb.). A tíz éve tartó recesszió
következményei miatt a japán monetáris politikának nemigen van más
eszköze (kamatláb-politika stb.) a jen árfolyamának a befolyásolására.
5.2. Árfolyamelemzés módszerek
Mivel az egyes valuták árfolyamára nagyszámú gazdasági és gazdaságon
kívüli tényező hat és ezek számszerűsítése és előrejelzése nehéz, emiatt
különösen a közép- és a hosszú távú árfolyamprognózisok megbízhatósági
foka alacsony, de a nagyfokú volatilitás miatt a rövid távú árfolyammozgásokat is nehéz előre jelezni. Ennek ellenére többféle módszert alkalmaznak az árfolyamok előrejelzésére, de nincs olyan modell, amellyel nagy
biztonsággal lehetne előre jelezni az árfolyammozgásokat.
5.2.1. Fundamentális elemzés

A fundamentális megközelítés a termék keresletére és kínálatára ható tényezőket vizsgálja. A devizára fundamentális elemezés azokat a gazdasági
fundamentumokat (reálgazdasági és pénzügyi folyamatokat) vizsgálja,
amelyek az árfolyamokat befolyásolják. Ez a fajta elemzés kiemelt figyelmet fordít a fizetési mérleg alakulására, a gazdasági növekedés ütemére
már országokkal összehasonlítva, az államháztartás helyzetére, illetve a
fiskális politikára, vizsgálva az államháztartás árfolyamokra gyakorolt hatását, a monetáris politikára (szándékában áll-e a jegybanknak változtatni
irányadó kamatlábát), a megtakarítások alakulását stb. A politikai tényezők
különösen választások idején, vagy háborús konfliktus kirobbanásakor
kerülnek előtérbe.
Az adatok feldolgozásának módja a legkülönbözőbb lehet, a teljesen
kvantitatív módszerektől, mint például az ökonometriai modellek, a közgazdasági árfolyam-elméleti modellek felállításán át a „józan paraszti
észen” alapuló, tisztán kvalitatív elemzésekig terjedhet. Közös valamenynyiben, hogy sorra veszik az illető termék áralakulására ható tényezőket,
súlyozzák azokat, s ez alapján alakítanak ki valamilyen, önmagában konzisztens ítéletet a piacról. A fundamentális elemzés mindig logikus, az értelemre hat, intellektuálisan meggyőző kíván lenni.
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5.2.2. Technikai elemzés

A technikai elemzés vagy pontosabban grafikonelemzés a piaci folyamatok tanulmányozása grafikonok segítségével, abból a célból, hogy a jövőbeli
árfolyamok alakulása előrejelezhetővé váljon. A gyertya-chartot 400-500
éve használják Japánban a rizspiaci árak előrejelzésére. A korabeli kereskedőket zavarta, hogy nem találtak magyarázatot a rizsárak minden rendszer
és látszólagos logika nélküli ingadozására. Vagyis a kereslet és a kínálat
önmagában nem magyarázta meg az árak alakulását. Ennek megértésére
alkották meg a gyertya-chartokat, és ennek grafikus technikáját. Rendszeresen vizsgálták ezeket a grafikonokat, hogy megértsék és modellezzék a
piaci árakat a közeli vagy távoli jövőben.
A technikai elemzés képviselői egyébként több szempontból is bírálták
a fundamentális elemzőket. Egyrészt egy ember szellemi kapacitásait meghaladja az árfolyamra ható nagyszámú tényező elemzése különösen olyan
piac esetében, ahol az egyes tényezők jelentősége folyamatosan változik.
Másrészt a mivel az adatok és egyéb információk összegyűjtése, feldolgozása és publikálása időt vesz igénybe, ezért a fundamentális előrejelzések
eleve megkésettek. Harmadszor, a fundamentális elemzések gyakran megbízhatatlan vagy bizonytalan statisztikai adatokra épülnek, ezekből eleve
nem lehet megbízható előrejelzéseket készíteni. Negyedszer, a fundamentális elemzéshez sok részterület speciális elemzőjére van szükség. Túl sok
devizapár mozgását nehéz egyszerre követni. Végül a döntő érv az, hogy
hiába jó az elemzés, ha a piaci szereplők másképpen gondolkodnak. Nem
lehet kizárni ugyanis, hogy a piaci szereplők ugyanazon információ birtokában más következtetésre jutnak, és máshogyan lépnek a piacon, ezáltal
az árfolyam is más irányba mozdul. Lehet, hogy hosszabb távon beválik az
előrejelzés, de addigra a piaci szereplő minden pénzét elvesztette.
A technikai elemzés elméletei és a hozzájuk kapcsolódó eszköztár három feltételezésből indul ki. Az első feltételezés az, hogy az árfolyamban
minden hatás érvényesül. Ez azt jelenti, hogy az aktuális árfolyam pontosan
tükrözi a piac által ismert információkat, mint például a keresletet és kínálatot, politikai tényezőket, piaci várakozásokat stb. E mögött az az értékelés húzódik meg, hogy az árfolyamokat az mozgatja, hogy sok piaci szereplő azonosan ítéli meg az árfolyamokat befolyásoló tényezőket. Minél
több szereplője van a piacnak, annál nagyobb mértékben épülnek be a
hírek és következményeik az árfolyamokba. A fundamentális elemzés hátrányait azzal küszöbölik ki, hogy kizárólag a piacot vizsgálják, azon belül is
az árat, amelyben minden hatás tükröződik.
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A második feltételezés szerint az árfolyamok trendszerűen mozognak, azaz
az árak mozgásában vannak bizonyos szabályszerűségek. Ezek a trendek
és a ciklusok. Ezek felismerése segít eldönteni a piacra való belépés, illetve
az onnan történő kilépés időpontját. A feltételezés szerint nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy trend folytatódik, mint hogy megfordul. Ez
fundamentális tényezők is alátámasztják. A konjunktúra és a dekonjunktúra nem egyik napról a másikra alakul ki, illetve váltakozik, hanem többéves
folyamat eredménye. Nehéz eldönteni, hogy egy árfolyamváltozás trendfordulót vagy korrekciót jelez. A technikai elemzés alakzatokat azonosít,
amelyek a piac viselkedése szempontjából jelentősséggel bírnak. Sok ismert alakzat esetében nagy a valószínűsége annak, hogy ismételten ugyanolyan piaci hatást jeleznek előre.
A harmadik feltételezés szerint a történelem ismétli önmagát. Ehhez az
alapot a tömeglélektanra vonatkozó megfigyelések szolgáltatják. Ezek szerint az emberek hasonló helyzetekben hasonló módon viselkednek. Következésképpen azonos piaci szituáció azonos cselekedetre készteti a gazdasági szereplőket. Mivel mindig vannak visszatérő helyeztek a piacon,
ezrét a szereplők hasonló múltbeli viselkedése alapján nagy valószínűséggel előre jelezhetők. A technikai alakzatokat több mint száz évvel ezelőtt
fedezték fel és kategorizálták. Annak a módja, ahogyan ezek az alakzatok
ismétlődnek azt mutatják, hogy az emberi gondolkodás alig változik az idő
múlásával. A technikai elemzők szerint az árfolyamokat nem a kereslet és
a kínálat, hanem a veszteségtől való félelem és a minél nagyobb nyereségre
irányuló mohóság mozgatja. A technikai elemzés a gazdasági szereplők
bizonyos folyamatokra és eseményekre adott reakcióit vizsgálja és próbálja
meg előre jelezni. Minél szubjektívebb az ár- vagy árfolyam-alakulás a piacon, minél nagyobb a várakozások szerepe az árfolyam-alakulásban, és
minél több a piaci szereplő, annál jobban használható a technikai elemzés
az árfolyamok előrejelzésére.
Ha az ismertetett feltételezések igaznak bizonyulnának, akkor a technikai elemzés általánosan elfogadott előrejelző eszköz lehetne a befektetők
számára. A valóságban a technikai elemzés nem ad tökéletes választ az
árfolyamok alakulására, a történelem nem mindig ismétli pontosan önmagát és az alakzatok sem pontosan úgy jelennek meg, mint korábban.
Egyébként a technikai elemzők nem is akarnak minden árfolyammozgást
előre jelezni, sokkal inkább érdekli őket a trendek megfordulása.
Az elmélet bírálói szerint a technikai elemzés egy szubjektív értelmező
eszköz grafikonok és a piaci viselkedés előrejelzéséhez, erősen befolyásol-
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va a technikai elemző képességeitől, személyiségétől. A jövőt nem lehet
megjósolni biztosan múltbeli eseményekből. A technikai elemző határozza
meg a valószínűségét, hogy egy adott helyzetben előáll-e a várt eredmény.
Ez a valószínűség bizonyos esetben igen magas. Ugyanakkor a technikai
elemzéshez szükséges adatok folyamatosan rendelkezésre állnak, ráadásul
elsődleges forrásból, a megbízhatóságukhoz nemigen fér kétség. Számítógépes programok garmadája segíti a technikai elemzők munkáját.
A technikai elemzés erősségei és gyengeségei
Erősségek
A technikai elemzés képes figyelemmel kísérni az instrumentumok
széles skáláját bármely piacon.

Gyengeségek
Mivel a technikai elemzés bizonyos
fokig szubjektív, és lehetőség nyílik
az egyéni értelmezésre, megvan a
veszélye annak, hogy az elemző
előrejelzése emocionális alapon
születik.
A grafikonok használhatók adatso- Nem szükségszerűen igaz az a hirok elemzésére egy órától egy évpotézis, hogy a múlt mindig előre
századig terjedő időskálán.
jelzi a jövő eseményeit.
Rengeteg elemző eszköz és techni- A technikai elemzés egy esemény
ka létezik, amelyet azért fejlesztet- bekövetkezésének a valószínűségétek ki, hogy kielégítse a különböző vel foglalkozik és nem magával a
piaci szektorok igényét.
biztos eseménnyel.
A technikai elemzés alapelveit
Elengedhetetlen az elemzés sikerékönnyű megérteni, a piac működési hez, hogy a felhasznált információ
elvei alapján fejlesztették ki.
pontos és aktuális legyen.
A technikai elemzés azzal foglalkozik, ami a jelen pillanatban a piacon
történik.
Forrás: A technikai elemzés elmélete http://grafikonok.freeweb.hu/elmelet/elmeleti.htmb

A technikai elemzők első csoportja jellegzetes árgörbéket vizsgál és igyekszik azonosítani10. Az egyik legegyszerűbb és legkönnyebben azonosítható
alakzat a trend, amely lényegében a piaci árfolyammozgások iránya. Emelkedő trend esetében az árfolyamok egyre magasabb és magasabb szinteket
10

Ezt a részt a következő weboldalról vettem át: http://grafikonok.freeweb.hu
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érnek el. Bár az árfolyamok ingadoznak, az időszakos csúcsok és völgyek
mégis egyre magasabban alakulnak ki. Ha a trend legalább három lokális
mélypontját összekötjük egy egyenessel, akkor megkapjuk a trendvonalat.
Csökkenő trend esetén az árfolyamok egyre alacsonyabb szintre kerülnek.
Az árfolyamok ingadoznak, de az időszakos csúcsok és völgyek egyre alacsonyabbra kerülnek. Ha a trend csúcsait vonallal kötjük össze, megkapjuk
a csökkenő trendvonalat. Trendforduló akkor következik be, amikor az
aktuális trendnek vége van, és a trendvonal megszakad. Oldalmozgás vagy
trend nélküli piac akkor van, amikor a vevőknek és eladóknak nincs határozott meggyőződése a piac várható alakulásáról. Ilyenkor az árfolyamok
egy vízszintes tartományban torlódnak össze. Amikor a piacon egyértelmű
trend figyelhető meg az árfolyamok nem nyíl egyenesen emelkednek, hanem rövid időtávon belül (napok, hetek) fel-le mozognak. Ilyenkor az
árfolyamcsúcsokat és völgyeket összekötve egy úgynevezett trendcsatornát
rajzolhatunk.
Kétféle csatorna alakulhat ki. Az emelkedő trendcsatorna esetében az árfolyamok egyre magasabb szinteket érnek el a csatornában haladva. Csökkenő
trendcsatornáról akkor beszélünk, ha az árfolyamok egyre lejjebb esnek a
csatornán belül. Amíg az árfolyamok a trendcsatornában haladnak, addig
nem kell számítani jelentős változásra a piacon, ha az árak viszont áttörik a
csatorna falát, akkor trendforduló várható. Ha az árak az emelkedő csatorna alsó falát törik át, akkor az trendfordulóra utaló jel, ha a felső falát,
akkor az emelkedő trend erősödését vetítik előre.
Támasz akkor alakul ki, amikor az eladói nyomás egy időszakos mélypontot elérve enyhül és a vevők túlsúlyba kerülnek, vagyis a vevők megakadályozzák, hogy az árak tovább essenek. Ellenállás mindig a csúcsok
környékén alakul ki, a vevők az egyre magasabb árak láttán elbizonytalanodnak, míg az eladók egyre nagyobb számban jelennek meg realizálva
ezzel profitjukat. Az a szint, ahol a vevők és eladók túlsúlya megfordul
gyakran a későbbiekben sem változik, ezért a támasz és ellenállási szintek
fontos információt nyújthatnak a piac várható alakulására vonatkozóan.
Folytonos alakzatok oldalmozgás, emelkedő vagy csökkenő trend folyamán alakulhatnak ki. Nem mindig egyszerű felismerni őket, mert nem
mindig a definíció szerinti szabályos alakjukat veszik fel. A folytonos alakzatok élete eltérő. A zászló és árboc alakzat csak néhány napig tart, míg a
téglalap akár egy évig. A piaci szereplők a folytonos alakzatokat a célár
meghatározására használják. A célár az a szint, amelynek elérését követően
kitörés várható az oldalmozgásból vagy a folytonos trendből.
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Akkor alakul ki háromszög, amikor a vevők és eladók hasonló számban
vannak jelen a piacon. A háromszögnek lehet lapos teteje, lapos alja vagy
lejtős oldala (egyenlő szárú háromszög). Lapos tetejű háromszög akkor
alakul ki emelkedő trend közben, amikor az eladók úgy vélik, hogy az árfolyam elérte azt a maximális szintet, ahonnan már csak lefelé fog mozogni, miközben a vevők egyre magasabbra tornásszák fel az árakat. Fordított
a helyzet a lapos aljú háromszög esetében csökkenő trend során, ahol a
vevők úgy vélik, hogy az árfolyam már elérte az alsó minimum szintet, míg
az eladók eladási megbízásaikkal egyre lejjebb szorítják az árakat. Minél
közelebb kerül az árfolyam a háromszög csúcsához annál megbízhatatlanabbá válik az alakzat. Végül az egyik csoport legyőzi a másikat és az árfolyam valamelyik irányba ki fog törni.
A téglalap kiegyenlített keresletet és kínálatot mutat a vevők és eladók
részéről a támasz és az ellenállás között. Téglalapok néhány hónap alatt
alakulnak ki és legfeljebb egy évig tartanak. Ha a kitörés iránya megegyezik
a trend irányával, akkor az emelkedés folytatódni fog, ellenkező esetben
trendfordulóra lehet számítani. Néha a kitörés után kisebb korrekció következik be, mielőtt a az új trend kialakulna. Mielőtt a trend újra folytatódna, a korrekció vagy visszahúzás újra teszteli a régi ellenállási szintet,
amely most már, mint támasz funkcionál.
A folytonos alakzatokkal ellentétben a trendforduló alakzatok, az árfolyamok csúcspontját vagy minimumát jelzik és általában a trendforduló
kísérőjelenségei. Némely alakzatot könnyű azonosítani és egyértelmű az
értelmezésük, mások azonban sokkal összetettebbek.
A fej és vállak alakzat három csúcsból tevődik össze. A középső csúcs
magasabban van, mint a nagyjából egyforma magas szélső kettő – az alakzat úgy néz ki, mintha valaki felhúzná a vállát. Általában egy hosszabb
emelkedő trend végén alakul ki és egyike a leggyakoribb, legegyértelműbb
formáknak. A bal váll és a fej jelzi a küzdelmet a vevők és eladók között,
és jelentős forgalom bonyolódik ilyenkor. A jobb váll megjelenésekor a
forgalom csökkenésnek indul, és ha a támaszvonalként funkcionáló nyakvonal átszakad, az egy erős jelzés a csökkenő trend kialakulására. Érdekes
jelenség, hogy a fordított fej és vállak a részvénypiacokon gyakran kevésbé
látványos, laposabb, mint az emelkedő trend alakzata.
A dupla és tripla csúcsok és aljak nagyjából azonos magas és mély, egymást követő csúcsok és völgyek sorozatából állnak, melyek a vevők és
eladók küzdelmét jelzik a piacon. Az alakzat általában közép vagy hosszú
távú változást jelez előre a trendben. A dupla csúcs olyan, mint egy „M”
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betű, a dupla alj pedig mint egy „W” betű. A tripla csúcs és alj a fej és vállak alakzatra hasonlít, de nincs jellegzetes fejforma. A dupla és tripla csúcsot és aljat a fej és vállak alakzattól a forgalmi adatok alapján lehet megkülönböztetni. A dupla és tripla alakzatoknál a csúcsok közelében a forgalom csökken, míg a fej és vállak alakzatnál a forgalom a jobb vállnál változik drámaian. Dupla csúcs esetén a nyakvonalnál az „M” betű középső
pontján keresztül húzott egyenes adja meg a támasz szintet. Óvatosság
javasolt a dupla és tripla alakzatok használata során, amikor a trend fordulását jelezzük előre, mert például két dupla csúcs forma egymás után téglalap alakzatot is formálhat, vagy ha a csúcsok és völgyek nem pontosan
egyenlő távolságra vannak egymástól, akkor nem beszélhetünk dupla vagy
tripla alakzatról. Általában a dupla csúcsok és aljak sokkal gyakrabban fordul elő, mint a fel és vállak vagy a tripla csúcsok és aljak, ugyanakkor a
teljes trendforduló valószínűsége a fej és vállak és a tripla csúcsok és aljak
alakzatnál nagyobb.
Háromszögeket és ékeket trendforduló előtt egymáshoz közelítő árfolyamok hoznak létre, amelyek néhány hét vagy hónap alatt alakulnak ki.
Ezek az alakzatok alkalmasak a profitszerzési lehetőség előrejelzésére. Az
ék oldalai enyhén közelítenek egymás felé, az alakzat emelkedhet, csökkenhet. Hasonlóan a háromszöghöz a kitörés az alakzatból az ék csúcsa
előtt következik be.
A kerek vagy csipkézett csúcs és alj nem túl gyakori trendforduló alakzat.
Lassan, hónapok alatt alakul ki az alakzat és a vevők és eladók elhúzódó,
parttalan küzdelmét jelzi. A kerek csúcs durván olyan, mint egy esernyő, a
kerek alj pedig a csészealjhoz hasonlít. Ezek az alakzatok nem adnak egyértelmű vételi vagy eladási jelzést, de fundamentális elemzéssel kiegészítve,
a technikai elemző felhasználhatja ezeket hosszabb távú befektetési lehetőség meghatározásához.
A technikai elemzők második csoportja trendkövető módszerekkel dolgozik,
amilyenek például a mozgóátlagok, a támasz- és ellenállási szintek stb. A
piaci szereplők a grafikonokból származtatott indikátorok széles skáláját
használják kereskedési stratégiájuk kialakítása során. Némelyik indikátort
könnyű használni, más a piac szereplői által kifejlesztett indikátor bonyolult matematikai összefüggéseken alapszik. A megerősítő vagy divergencia indikátorok az elsődleges árfolyam grafikonokon alapulnak vagy ezekhez kapcsolódnak. Ahogy a nevük is mutatja, a megerősítő indikátorok visszaigazolják az alapvető trendeket. Divergencia az, amikor az indikátor vonala az
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árfolyam grafikonnal ellentétes irányba mozog. Valójában a divergencia
vissza nem igazolása a trendnek, vagyis figyelmeztető jelzésnek számít.
A harmadik csoportot alkotók a piac állapotát elemzik, azt próbálják megállapítani különféle statisztikai mutatószámokkal, illetve technikai indikátorokkal, hogy a piac mennyire túlvett vagy túladott. A lendületmutatók vagy
oszcillátorok az árfolyamváltozás nagyságát vagy sebességét mérik az aktuális árfolyamhoz képest és segítenek meghatározni a kereskedési stratégiát.
Ha az árfolyamok hirtelen megugranak, akkor azt mondják „túlvették” és
ezért nem szabad tovább vásárolni. Ha viszont az árfolyamok gyorsan
lefelé mozognak, azt lehet mondani „túladták” ezért nem szabad további
eladásokat kezdeni. Az erőteljes túlreagálása (túlvétel, túladás) a piaci folyamatoknak, gyakran ellentétes piaci reakciót vált ki, sőt akár egy közelgő
trendforduló is elképzelhető egy ilyen szituációban.
A negyedik csoportba a ciklusokat és hullámokat vizsgáló elemzők tartoznak,
akik a konkrét helyzetektől független, időben általánosan érvényes összefüggések feltárására törekednek. Ilyen Dow vagy Elliott hullámelmélete.
5.2.3. A hatékony piacok elmélete

Ez a megközelítés a céltalan őgyelgés vagy bolyongás (random walk) elméletre épül. A bolyongáselmélet szerint mivel a kedvező és a kedvezőtlen
hírek véletlenszerűen jelennek meg a piacon, ezért teljesen esetleges, véletlenszerű, hogy egy adott pontból felfelé vagy lefelé mozdul el az árfolyam.
ez minden pillanatban igaz, tehát az árfolyamok lefutása véletlen folyamat.
Következésképpen a múltbeli árfolyam-alakulás nem lehet a jövőbeli ármozgások alapja.
A hatékony piacok elméletének első lényeges feltételezése az, hogy a
piacon nagyszámú profitmaximalizáló szereplő működik, aki az árfolyamok
elemzését és értékelését végzi. Ezek az elemzők egymástól függetlenül
működnek. A második feltételezés szerint az árfolyamokra vonatkozó
információk véletlenszerűen érkeznek a piacra. A harmadik feltételezés
pedig az, hogy a piaci szereplők az új információk alapján gyorsan módosítják az árfolyamokat. Az alkalmazkodás néha túlzott, máskor kevés, nem
tudható, hogy milyen lesz. Az árfolyamok alkalmazkodása gyors, mivel a
piacon sok a profitmaximalizáló szereplő.
A feltételezésekből következik, hogy a mindenkori devizaárfolyamok
tartalmazzák az összes rendelkezésre álló, valamennyire is jelentős nyilvános információt. Az új információk megjelenésével egyidejűleg az árfolyamok is változnak, egymástól függetlenül és véletlenszerűen, az ebből
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levezethető logikus következtetés pedig az, hogy ez esetben egyetlen befektetőnek sem lehet előnye a többiekkel szemben. Az elmélet szerint
ugyanis a felcsillanó lehetőségek még azelőtt árazódnak be az árfolyamba,
hogy azt ki lehetne használni. Ebből viszont az következik, hogy ha egy
adott deviza árfolyama tükrözi az összes rendelkezésre álló információt,
akkor a jövőbeli árfolyammozgások teljességgel megjósolhatatlanok, előre
nem láthatók. Hogy miért? Azért, mert a piac az információ felszínre kerülésével egy időben azokat minden hatásukkal együtt az árfolyamokban már
szerepelteti, ezért nincs olyan fogódzó, ami a jövőbeni ármozgások
irányára utalhatna. Ha tehát a piac hatékony működését elfogadjuk, akkor
szembesülni kell azzal, hogy a napi árfolyamváltozások előre nem megjósolhatók, sokkal inkább véletlenszerűnek tekinthetők. A hatékonyság három foka különböztethető meg.
A hatékonyság gyenge formája azt jelenti, hogy a pillanatnyi árfolyamok
minden múltbeli információ hatását tükrözik, beleértve a múltbeli árfolyamok sorozatát. Mivel a pillanatnyi árfolyamok az összes múltbeli árfolyamváltozást és minden más piaci információt tükröznek, ezért nem lehet
kapcsolat a múltbeli és a jövőbeli árfolyamváltozások között. A múltbeli
árfolyamváltozások sorrendje semmit nem mond a jövőbeli árfolyammozgásokról, függetlenek minden szabályrendszertől, azaz mindenfajta grafikonelemzés haszontalan és felesleges. Másképpen fogalmazva a múltbeli
adatok nem segítenek a jövőbeli árak előrejelzésében. Előnyre azzal tehetnek szert a piaci szereplők, hogy a frissen megjelenő híreket minél gyorsabban, a többieket megelőzve megszerzik és feldolgozzák.
A piaci hatékonyság közepes formája szerint az árfolyamok gyorsan
alkalmazkodnak minden új, nyilvánosan hozzáférhető információhoz, azaz
minden publikus adatot teljes mértékben tükröznek. A közepes hatékonyság magába foglalja a gyenge hatékonyságot, mert a publikus információk
tartalmazzák az összes piaci információt, sőt a piacon kívüli, azaz bennfentes információkat is. Ennek az a következménye, hogy a piaci szereplők
nem tudnak átlag feletti árfolyamnyereséghez jutni olyan információk kihasználásával, amelyeket már nyilvánosságra hoztak. Az elemző feladata
az, hogy az adott információk árfolyamokra gyakorolt hatását figyelembe
vegye.
A hatékony piacok elméletének erős formája szerint az árfolyamok minden
információt tükröznek, legyen az nyilvános vagy egyéb. Ennek következtében nem lehetnek olyan piaci szereplők, akiknek kizárólagos hozzáférésük van az árfolyamok alakulását befolyásoló tényezőkhöz. A hatékony
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piacok elméletének erős formája magában foglalja mind a gyenge, mind a
közepes hatékonyságot. Az erős hatékonysághoz nemcsak hatékony piacok kellenek, ahol az árfolyamok gyorsan igazodnak az új nyilvános információkhoz, hanem teljes információs piacok is, ahol minden információ mindenki számára egy időben hozzáférhető. Mivel minden információ
mindenki számára azonnal hozzáférhető, és mindenki azonnal értékeli is
azt, ezért egy csoportnak sincs hozzáférése fontos új információkhoz, így
egyik piaci szereplő sem képes huzamosabb ideig a többinél nagyobb nyereséget elérni.
Figyelmet érdemel, hogy a devizapiac legnagyobb szereplői, a jegybankok nem profitmaximalizálók. A jegybankok nem a nyereség, hanem
az árfolyam alakítása miatt interveniálnak, egyéb célok elérése végett. A
kérdés az, hogy a jegybanki intervenciók és kamatláb-változtatások nem
gyengítik-e a devizapiacok hatékonyságát. A jegybanki szerepkört betöltő
amerikai Fedet a világ jegybankjának is nevezik, mert kamatlábdöntései és
verbális kommunikációi nemcsak az amerikai pénz- és tőkepiacra, hanem
a globális devizapiacra is hatással vannak.
A jegybankok piaci hatékonysággal kapcsolatos szerepére vonatkozó
kutatási-elemzési eredmények ellentmondásosak. Egyes devizák piacai
egyes időszakokban hatékonyak, de nem mindig, valószínűleg azért, mert a
jegybankok csak néha avatkoznak be. Egyes szakértői vélemények szerint
a kormányoknak a kamatlábakon keresztül történő közvetlen beavatkozása a devizapiacokba olyan mértékű, hogy a devizapiacok huzamosabb ideig
nem rendelkezhetnek a hatékonyság összes ismérvével.
A hatékony piacok elmélete nem állítja, hogy nem lehetséges az árfolyamok előrejelzése. Csak azt állítja, hogy ha a piacok hatékonyak, akkor az
információk megszerzésében és feldolgozásában folyó verseny a tisztességes kereskedést biztosítja, azt, hogy egyik piaci résztvevő se legyen képes
hosszabb távon átlagon elüli eredményt produkálni.
A hatékony piacok elméletének paradoxona, hogy ahhoz, hogy teljesülhessen, senkinek nem szabad hinnie benne. Ha megszűnne a verseny az
információkét, akkor a piac azonnal veszítene hatékonyságából, s előnyhöz jutna az, aki elemzi a híreket. Az a hatékony piac, ahol minden információ minden piaci szereplőhöz azonnal eljut, az új híreket pedig a piac
azonnal és pontosan beépíti az árfolyamokba, tiszta elméleti eset. Következésképpen szükség van elemzésre.
A megjósolhatatlan hírek annyira döntő szerepet játszanak az árfolyam
meghatározásában, szinte lehetetlen az árfolyamok mozgását egyéves vagy
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annál rövidebb időtávra pontosan előre jelezni. A közgazdasági modelleken
alapuló előrejelzések hosszú, azaz többéves időtávon a legsikeresebbek.
5.3. Fogalmak
fundamentumok, fundamentális tényezők, Balassa–Samuelson-hatás, vásárlóerő-paritás elmélete, árfolyam-stabilitás, fundamentális elemzés, technikai elemzés, grafikonelemzés, gyertya-chart, árgörbék, emelkedő trendcsatorna, csökkenő trendcsatorna, támasz, folytonos alakzatok, célár, háromszög alakzat, téglalap alakzat, trendforduló alakzatok, fej és vállak
alakzat, dupla és tripla csúcsok és aljak, ék alakzat, kerek vagy csipkézett
csúcs vagy alj, trendkövető módszerek, megerősítő vagy divergencia indikátorok, divergencia, túlvett piac, túladott piac, ciklus- és hullámelméletek,
hatékony piacok elmélete, céltalan őgyelgés, a piaci hatékonyság gyenge,
közepes és erős formája, a hatékony piacok elméletének paradoxona
5.4. Ellenőrző kérdések
1. Elemezze a devizaárfolyamok alakulását befolyásoló tényezőket!
2. Ismertesse a fundamentális elemzés jellemzőit!
3. Ismertesse a technikai elemzés fő vonásait!
4. Ismertesse a hatékony piacok elméletét!
5. Mutassa ki a fundamentális és a technikai elemzés, valamint a hatékony
piacok elmélete közötti azonosságokat és különbségeket!
5.5. Ajánlott irodalom
Érsek Zsolt: Bevezetés a devizapiacokra. Budapest, 2002, KJK-KERSZÖV
Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 191–225. oldal.
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6. A Balassa–Samuelson-hatás, a
reálárfolyam-mutatók és a
versenyképesség
Ez a fejezet először a közgazdasági szakirodalomban gyakran idézett és
hivatkozott Balassa–Samuelson-hatást mutatja be. Ezt követően részben
az elméletre építve a különféle reál árfolyamindexeket tekinti át, amelyek
utalnak az egyes országok versenyképességére. Az elemzés esettanulmánynyal zárul.
6.1. A Balassa–Samuelson-hatás
A Balassa–Samuelson-hatás az alacsonyabb gazdasági fejlettségi szintű
országok alacsonyabb árszínvonalának és nemzeti valutái felértékelődésének magyarázatára született elmélet. Eredetileg a fejlődő országokra alkalmazták az 1960-as évtizedben, de a közép- és kelet-európai országok
árszínvonala és árfolyam-alakulása is leírható vele, ezért volt olyan népszerű a piacgazdaságba való átmenet egyes jelenségeinek magyarázatában. Az
elmélet a Gazdasági és Monetáris Unióban jelen lévő ár- és árfolyamtrendekre is érvényes.
A Balassa–Samuelson-hatás a nemzetközi (külkereskedelmi forgalomba) kerülő, illetve a nemzetközi versenynek kitett (tradable) iparcikkeket
előállító szektor és a nemzetközi munkamegosztásba be nem kapcsolódó,
a világpiaci hatásoktól védett (non-tradable) szolgáltató szféra megkülönböztetésén és a két szektor termelékenységi különbségén alapul. A tőkeintenzívebb, iparcikkeket előállító szektorokban a termelékenységnövekedés
üteme általában magasabb, mint a főleg munkaerőn alapuló szolgáltatásokban. A fejlett és az elmaradottabb országok közötti árszínvonalkülönbséget az elmélet a következőképpen értelmezi11.
A munkaerő a külkereskedelmi forgalomba kerülő szektort tekintve
kevésbé termelékeny az elmaradottabb országban, mint a fejlettben. A
Krugman, Paul R. – Obstfeld, Maurice: Nemzetközi gazdaságtan. Elmélet és gazdaságpolitika. Budapest, 2003., Panem Könyvkiadó Kft., 478. oldal idézi Balassa, Béla (1964):
The Purchasing-Power-Parity Doctrine: A Reappraisal. Journal of Political Economy,
Vol. 72, 1964. december, 584–596. oldal és Samuelson, Paul (1964): Theoretical Notes on
Trade Problems. Review of Economics and Statistics, Vol. 46, május, 145–154. o. című
művét.
11
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külkereskedelmi forgalomba nem kerülő, a nemzetközi versenynek ki nem
tett szektorban viszont a termelékenységi különbségek elhanyagolhatóak.
(Egy fodrász közel ugyanannyi idő alatt vágja le a hajamat New Yorkban,
mint Limában.) Ha a nemzetközi kereskedelembe kerülő javak árai minden országban azonosak, akkor az elmaradottabb országok külkereskedelmi forgalomba kerülő ágazataiban az alacsonyabb termelékenység a
külföldieknél alacsonyabb béreket jelent. Ennélfogva alacsonyabbak a
külkereskedelmi forgalomba nem kerülő termékek termelési költségei és
árai. A fejlettebb országokra a külkereskedelmi forgalomba kerülő szektor
magasabb termelékenységével a nemzetközi kereskedelembe nem kerülő
áruk magasabb ára és magasabb árszínvonala lesz jellemző.
Az árfolyam-alakulás magyarázata abból a feltételezésből indul ki, hogy
a külkereskedelmi forgalomba kerülő iparcikk-előállító szektorban és a
nemzetközi versenytől védett szolgáltató szektorban kiegyenlítődik a tőke
és a munka profitabilitása. Ha az iparcikk-előállító szektor tőkeintenzívebb
és/vagy természetéből adódóan magasabb hatékonyságú, akkor az iparcikkeket előállító ágazatban a relatív nemzetközi versenyképesség romlása
és inflációs nyomás nélkül is emelhetők a munkabérek egy bizonyos pontig. Ebben az esetben a szolgáltató szféra nyereségessége csak akkor maradhat fenn, ha az árai emelkednek, mert csak így tartható fenn a profitabilitás növekvő bérek mellett. Az iparcikkeket előállító szektor béremelései
tehát begyűrűznek a szolgáltató szektorba. (Ez egyszersmind magas fokú
munkaerő-piaci rugalmasságot tételez fel, ami nem biztos, hogy jelen van
az elmaradottabb országokban.)
Ha a termelékenységnövekedési különbségek tartósan fennmaradnak a
két ágazat között, akkor a szolgáltatások ára trendszerűen emelkedik az
iparcikkekéhez képest (a nemzetközi verseny hiánya miatt ez akadálytalanul végbemehet), mert a szolgáltató szektor versenyképessége csak így
tartható fenn az iparcikkeket előállító szektorhoz képest. Ez inflációs
nyomást közvetít a gazdaságba, ami az irányadó kamatláb emelésére készteti a központi bankot. Lebegő árfolyam esetén a horgonyvaluta országához viszonyított inflációs és kamatlábkülönbségek külföldi tőkebeáramlást
indukálnak, ami hozzájárul a nemzeti valuta felértékelődéséhez. Ez a felértékelődési nyomás a valuta nominális és reál (azaz a belföldi és a külföldi
infláció különbségével korrigált) árfolyamára vonatkozik. Ha az inflációs
különbség kicsi, vagy egy ország a rögzített árfolyamrendszerről a lebegő
vagy más rugalmasabb árfolyamrendszerre tér át, akkor a nominális árfolyamokban is megjelenik. Nyilvánvaló, hogy a reál felértékelődésnek van-
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nak korlátai, egy deviza nem értékelődik fel a végtelenségig. Ezért a nominális helyett a reál árfolyam felértékelődésében jut kifejezésre. Ez a nyomás, mint folyamatosan jelen lévő jelenség, mindig utat keres magának: a
reálfelértékelődés vagy a belföldi infláció emelkedésén (rögzített árfolyamnál), vagy a nominális árfolyam felértékelődésén, vagy mindkét csatornán
keresztül fog érvényesülni.
Ha a bérek mind a tradeable, mind a non-tradeable szektorban ugyanolyan ütemben nőnek, akkor a szolgáltatások relatív ára – az iparcikkekhez
viszonyítva – törvényszerűen nő. Az iparcikkek és a szolgáltatások közötti
termelékenységi különbség azonban a fejlett országokhoz felzárkózó elmaradottabb gazdaságokban jellemzően meghaladja a fejlett országokra
jellemző szintet. Ennek következtében nagyobbak a relatív árváltozások.
Következésképpen ha az árak lefelé merevek, akkor a magasabb infláció
hozzájárulhat a rugalmasabb áralkalmazkodáshoz.
A Balassa–Samuleson-hatás bírálói azt vetik fel, hogy önkényes a tradeable és a non-tradeable szektor elkülönítése. A megkülönböztetésnek
nincs elméleti alapja, a gyakorlatban a válaszfal átjárható12. Legtöbbször
csak a statisztikai megszokás alapozza meg az elválasztást, pedig ettől függ
a számítási eredmények nagyságrendje. A két szektorban érvényesülő áremelkedés mértéke csak erős feltételezések mellett tér el egymástól. Ilyen
az általános árdiszkrimináció, a szakszervezetek meghatározó szerepe és
az ezzel kapcsolatos merev bérek, valamint a helyi valutában merev árak.
6.2. Reálárfolyam-indexek
Az egyes devizák nominális és reál fel- vagy leértékelődése többféleképpen
mérhető és elemezhető. A Nemzetközi Valutaalap például hat különböző
reálárfolyam-indexet publikál a fejlett ipari országokra vonatkozóan: a
relatív feldolgozóipari hozzáadott érték deflátoron, a fogyasztói árindexen,
a feldolgozóipari nagykereskedelmi árindexen, az export egységértéken és
két típusú fajlagos munkaerőköltség-indexen alapuló mutatót.
A továbbiakban a fogyasztói árindexen, a termelői árindexen és az egységnyi bérköltségen alapuló reálárfolyam-indexet célszerű részletesebben
megvizsgálni. A három index reálértékének alakulása a nemzetközi versenyképesség más és más aspektusára utal. Mindhárom index használata
mellett és ellen lehet felhozni érveket.
Csaba László: A stabilitási és növekedési egyezmény új politikai gazdaságtanáról. Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. január, 24. oldal.
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A fogyasztói árindexszel kalkulált reál árfolyamindex (a nominális árfolyam
változását a fogyasztói árindexszel korrigálják) egyik legfőbb előnye az,
hogy a fogyasztói árindex tartalmazza a Magyarország külgazdasági kapcsolataiban és bruttó hazai termékében számottevő súlyú és mind fontosabbá váló idegenforgalmat. Ennek az indexnek az alakulásából az idegenforgalom versenyképességére is lehet következtetéseket levonni.
A mutató használatának korlátja az, hogy a fogyasztói árindex sok
olyan hatást is tükrözhet, ami nem jelentkezik a partner országokban, és
nem hozható összefüggésbe a versenyképességgel. Így a fogyasztói árindex
változhat többek között a nagy- és a kiskereskedelmi árrés módosulása, a
fogyasztásra vonatkozó adók, valamint a vámok emelése vagy csökkentése
következtében.
A termelői ár alapú reál árfolyamindex esetében a nominális árfolyam változását a termelői árindexszel korrigálják. E mutatószám legfőbb korlátja
az, hogy a termelői árindex statisztikák figyelmen kívül hagyják a helyettesítés és a és a minőségjavulás hatásait. A termelői árak ugyanis nemcsak a
költségek emelkedése miatt nőhetnek, hanem azért is, mert egyes termékeket más, jobb minőségű termékekkel helyettesítenek, illetve javul a meglévő termékek minősége. Mindez egyáltalán nem rontja a versenyképességet, éppen ellenkezőleg. A Magyarországon számított ipari termelői árindex a halmozódások miatt a reál effektív árfolyamindex kiszámításához
nem használható. Az azonos vertikális szintre, pl. a fogyasztásra és az exportra vonatkozó mennyiségi mutatók és súlyozott árindexek viszont már
nem tartalmaznak halmozódást.
A fogyasztói és a termelői árak alapján számított reál effektív árfolyam
közötti különbség (Oblath Gábor [1993] 15. oldal, Halpern László [1993], 1617. oldal):
• tükrözi a nemzetközi kereskedelembe potenciálisan bekerülő, azaz a
nemzetközi versenynek kitett, és a nemzetközi kereskedelembe be
nem kerülő termékek és szolgáltatások közötti árarányváltozást;
• azt mutatja, hogy a külföldi versenynek kitett belföldi kínálat versenyképessége hogyan alakult a magyar exportőrök relatív versenyhelyzetéhez képest a külső piacokon;
• utal arra, hogy a termelői és a fogyasztói árak nem mozognak egymással
szinkronban. Az 1990-es években például a szubvenciók leépítése
nyomán például a fogyasztói árak emelkedtek, a termelői árak viszont
nem, vagy csak késve, illetve kis mértékben követték a fogyasztói árvál-
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tozásokat. A termelői és a fogyasztói árak aszinkron mozgását erősítette
a kereskedelmi árrés emelése. Az utóbbi hónapokban a termelői árak
fogyasztói áraknál nagyobb mértékű emelkedésének az volt a legfőbb
oka, hogy az erősödő paci verseny és a kereslet visszaesésének a veszélyei miatt a termelők és a végső felhasználóknak értékesítők nem tudták
érvényesíteni a fogyasztói árakban a megemelkedett energiaárakat.
A termelői ár alapú reál árfolyamindex a termelői árak változásain keresztül azt mutatja, hogy mely piacokra érdemes termelni. Arra a kérdésre nem
válaszol egyértelműen, hogy mely gazdaságokban érdemes termelni adott
árukat. Erre a kérdésre a költség alapú reálárfolyam-mutatók segítségével
lehet válaszolni. Ilyen mutatószám a termékegységre vagy az egységnyi
ipari termelésre jutó munkaerőköltség. Az ilyen típusú mutatószámokat
használják a leggyakrabban a relatív nemzetközi versenyképesség meghatározására és elemzésére. Az egységnyi munkaerőköltség alapú reálárfolyam-index
esetében nominálisárfolyam-indexet az egységnyi (termékegységre jutó)
munkaerőköltség-indexszel korrigálják.
6.3. Magyarország nemzetközi versenyképessége
a reálárfolyam-indexek alapján
Ez a fejezet Magyarország versenyképességét vizsgálja az áttekintett munkaerőköltség alapú reál árfolyamindex és termelékenységi mutatószámok
alapján. A vizsgálatban Magyarország mellett hat közép- és kelet-európai
ország, valamint esetenként Ausztria és az Európai Unió szerepel. Lengyelország, Csehország, Szlovénia és Szlovákia Magyarországgal egy időben került be az Európai Unióba. Ezek az országok nemcsak az EUcsatlakozás terén, hanem a világgazdasági versenyben is Magyarország
legfőbb versenytársai. Bulgária és Románia EU-csatlakozására 2007-ben
kerül sor. Ezek az országok alacsonyabb általános gazdasági fejlettségi
szintjük, főként pedig nemzetközi bérelőnyeik miatt sok tekintetben már
most is Magyarország versenytársai. Az elemzés 1989-ben kezdődik, és
2004-ben fejeződik be. Néhány esetben még 2004-re nem álltak rendelkezésre statisztikai adatok.
Mivel a feldolgozott termékek adják a közép- és kelet-európai országok kivitelének oroszlánrészét, ezért célszerű az elemzést az ipari munkatermelékenységre összpontosítani. Az ipari munkatermelékenység kitüntetett kezelését a Balassa–Samuelson-hatás is indokolja. Eszerint a munkabérek növekedési ütemét a tradeable szektor (azaz az a szektor amelynek

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalomjegyzék

Vissza

◄

66

►

Nemzetközi pénzügyek

A Balassa–Samuelson-hatás, a reálárfolyam-mutatók…

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalomjegyzék

Vissza

◄

67

►

termékei bekerülnek a nemzetközi kereskedelembe, illetve amely nyitott a
világgazdasági hatásokra) határozza meg. A továbbiakban az ipari munkatermelékenység, a munkaerőköltségek és a devizaárfolyamok közötti kölcsönhatásokat elemezzük. Ezek az összefüggések a közép- és keleteurópai országok nemzeti valutáinak az utóbbi években bekövetkezett
reálfelértékelődése, illetve a néhány országban végrehajtott béremelések
nyomán kerültek az érdeklődés középpontjába.
Az iparon belül a feldolgozóipar alkotja a tradeable szektor túlnyomó
hányadát. Az ipari termelékenység mind mikro-, mind makrogazdasági
szinten a nemzetközi versenyképesség kiemelkedő fontosságú tényezője.
Az ipari munkatermelékenység az alapja a kivitel nemzetközi versenyképességének. Egyéb tényezőket (valutaárfolyam, ár- és költségalakulás stb.)
figyelmen kívül hagyva, azok az országok és vállalatok versenyképesebbek,
ahol magasabb a termelékenységi színvonal, illetve gyorsabban nő a termelékenység. Makrogazdasági szinten az ipari munkatermelékenység 1989 és
2004 között Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben, majd Lengyelország, Csehország, Szlovénia és Szlovákia következett. A vizsgált
időszak egészében Magyarország teljesítménye volt a legkiegyensúlyozottabb. Lengyelországban és Csehországban a termelékenységjavulás jórészt
1995 után ment végbe. Ez nyilvánvalóan összefügg a privatizáció, a piacgazdasági reformok és a külföldi működőtőke-beáramlás nyomán kedvezőbbé vált makrogazdasági feltételekkel.
A termelékenység alakulása mellett az egyes országok relatív versenyképessége a nemzeti valuta árfolyamától is függ. A horgonyvalutával (ami
a vizsgált országok esetében az euró) szembeni nominális és reálárfolyam
felértékelődése, valamint a munkaerőköltségek növekedése ellensúlyozhatja, vagy akár teljes mértékben semlegesítheti az ipari termelékenység javulását. A relatív nemzetközi versenyképesség vizsgálata tovább finomítható
a nominális felértékelődés mellett a reálfelértékelődés elemzésével. A nominális árfolyamok alakulását ugyanis az inflációs ráták is befolyásolják.
Nem közömbös, hogy a leértékelés vagy leértékelődés a magasabb hazai és
a fő partnerországok alacsonyabb inflációs rátája közötti különbséget semlegesíti, vagy reálértékben, azaz az inflációs hatások kiszűrése mellett is
számottevő mértékű. A nemzetközi versenyképesség szempontjából nem
a nominális, hanem a reálfelértékelődésnek van jelentősége.
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Egységnyi munkaerőköltségek és egységnyi
munkaerőköltség alapú reálárfolyam-indexek
Termékegységre jutó
munkaerőköltség (ULC)
1989=
100
1995
Magyarország 277,2
Lengyelország 2991,2
Csehország
227,9
Szlovákia
215,7
Szlovénia
4493,0
Románia
9711,0
Bulgária
2712,7

1995=
100
2000
193,6
217,5
148,1
129,2
142,6
947,6
3593,6

1999=
100
2004
159,6
110,0
148,8
123,6
147,7
323,6
127,9

1989=
100
2004
57,1
35,2
51,0
90,2
108,2
157,8
278,8

Egységnyi munkaerőköltség alapú reálárfolyamindex
1989= 1995= 1999= 1989=
100
100
100
100
1995 2000 2004 2004
90,2 82,6 72,6 57,2
65,7 58,8 70,4 29,9
90,7 70,1 72,8 49,3
107,4 85,7 98,2 96,2
105,6 93,9 102,1 102,4
164,6 80,1 79,4 121,6
344,2 62,7 98,4 278,8

Megjegyzés: 2004: előzetes adat
Forrás: Saját számítások Havlik, Peter et al. [2003] és Podkaminer, Leon [2005] elsődleges adatai alapján.

Az egységnyi munkaerőköltség alapú reálárfolyam-index alapján 1989 és 2004
között Lengyelország relatív nemzetközi versenyképessége romlott a legnagyobb mértékben, majd Magyarország és Csehország következett. Szlovákia és főként Szlovénia esetében a reálfelértékelődés mértéke szerényebb volt. Az index leértékelődést mutatott Romániában és Bulgáriában.
A 2000 és 2004 közötti időszakban a felértékelődés, illetve ami ezzel
egyet jelent, a relatív nemzetközi versenyképesség romlása Magyarországon volt a legnagyobb mértékű (51 százalék) a fő versenytársakkal való
összehasonlításban. Magyarországot 31,2 százalékos reálfelértékelődéssel
Csehország követte, majd 15 százalékkal Szlovákia és 7,6 százalékkal Szlovénia következett. Figyelmet érdemel, hogy Lengyelországban a zloty
2003-ban és 2004-ben gyengült az euróval szemben, aminek nyomán a
munkaerőköltség alapú reál árfolyamindex közel 2 százalékkal volt alacsonyabb 2004-ben, mint 2000-ben.
Más megközelítéssel, a bérhányad (azaz az összes bérköltség részesedése a GDP-ben) alakulása alapján a fentiekhez hasonló következtetésekre
jutottak az MNB munkatársai is (Kátay Gábor – Kovács Mihály András – Pula
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Gábor, [2004]). Számításaik szerint elsősorban a minimálbér emelése és az
állami szektorban végrehajtott bérnövekedés nyomán 2002–2003 folyamán a bérhányad erőteljesen nőtt. Ebben az egyéb tényezők (cserearány és
konjunktúra) hatása minimális volt. A vállalati bérhányad gyors emelkedése a fajlagos bérköltségek jelentős növekedését mutatta. Az MNB szakemberei szerint a makrogazdasági idősorok és a mikrokutatások tapasztalatai alapján a bárhányad 2002–2003. évi emelkedése meghaladta a versenyképesség szempontjából optimálisnak tekinthető szintet. A bérhányad-mutató egyensúlyi szintjére vonatkozó információk hiányában azonban nem tudták megítélni, hogy a bérhányadban történt elmozdulás milyen mértékben tekinthető egyensúlyinak.
Átlagos bruttó havi bérek (ECU és euró)*
Csehország

A
B
Magyarország A
B
Lengyelország A
B
Szlovákia
A
B
Szlovénia
A
B
Bulgária
A
B
Románia
A
B
Ausztria
A
B

1990
144
545
167
481
85
321
140
459
707
1044
78
353
109
488
1493
1448

1995
238
686
239
586
259
542
187
556
731
1157
87
361
107
507
2079
1833

1999
347
783
305
673
401
848
243
598
895
1212
103
339
120
382
2296
2157

2000
382
830
337
715
472
911
268
623
935
1293
115
364
144
400
2355
2265

2001
434
880
403
817
557
961
286
659
988
1367
123
372
165
447
2389
2266

2002
515
956
504
918
544
988
316
717
1041
1403
132
381
174
474
2438
2308

2003
531
990
541
964
497
1002
346
717
1083
1437
140
392
179
487
2499
2337

2004
564
1047
579
986
505
1034
395
748
1190
1597
153
409
204
530
2545
2404

Megjegyzés: A: ECU vagy euro, éves átlagárfolyamon; B: Vásárlóerő-paritáson
* Havi bruttó bér nemzeti valutában osztva az adott év árfolyamával.
** 2004: előzetes adatok
Forrás: Havlik, Peter et al. [2003], pp. 44–47, Podkaminer et al. [2005] elsődleges adatai
alapján saját számítások.
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Nemzetközi összehasonlításban a magyar bárhányad az OECD-átlag körül, illetve annál alacsonyabban helyezkedik el (Kátay Gábor – Kovács Mihály
András – Pula Gábor, [2004]). A kelet-európai és az újonnan csatlakozott
országok csoportját tekintve is az átlag körül van Magyarország, szemben
Lengyelországgal, ahol a bérhányad értéke az egyik legmagasabb az
országcsoportban (80 százalék fölötti). A magyar elmozdulások nem jelentősek, a magyar bérhányad némileg az átlag felé húzott.
A Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche számításai
szerint a 2002. és 2003. évi magyarországi béremelések az euróban kifejezett havi bruttó bérek tekintetében is átrendezték a regionális rangsort.
Amíg 2001-ben Szlovénia mellett még Lengyelországban és Csehországban is magasabb volt a bruttó havi munkabér, addig 2004-ben Magyarország megelőzte két versenytársát. Magyarország korábbi bérelőnyei tehát
lemorzsolódtak, Szlovénia után itt a legmagasabbak a bruttó havi munkabérek.
Ennek ellenére a magyar munkabérek, illetve tágabb értelemben a
munkaerőköltségek még mindig versenyképesek az Európai Unióban kialakult szinthez képest. Piaci árfolyamokon és folyó árakon számolva az
euróban kifejezett magyar havi bruttó átlagbér az Európai Unió átlagának
még mindig mindössze kb. 15 százalékát teszi ki. A különbség nagyobb a
fejlettebb, magasabb egy főre jutó GDP-vel rendelkező EU-tagállamokkal,
kisebb a közepes fejlettségi szintű dél-európai tagországokkal (Görögország, Portugália és Spanyolország) szemben.
A különféle reálárfolyam-index mellett fontos még az árfolyamparitás (a
nemzeti valuta éves átlagos nominális piaci árfolyama vagy a mindenkori
piaci árfolyam) és a vásárlóerő-paritás (PPP) megkülönböztetése is. A vásárlóerő-paritás a hazai árszínvonal és a nominális árfolyamon hazai valutában kifejezett külföldi árszínvonal hányadosa. Ha ez 1 alatt van, akkor a
nemzeti valuta alulértékelt, ha 1 felett, akkor felülértékelt. A vásárlóerőparitás alapú reálárfolyam kiszámítása úgy történik, hogy a nominális árfolyamot elosztják a vásárlóerő-paritás mutatóval. Ez utóbbit azonos módszerekkel készítik az egyes országokra.
Az árfolyamparitás és a vásárlóerő-paritás megkülönböztetésének gyakorlati jelentősége az, hogy a kettő eltérése sajátos nemzetközi versenyelőny forrása. A valuta- és a vásárlóerő-paritáson számolt havi bruttó
munkabér közötti nagyarányú különbség – a folyóáras havi bér nagyságrendileg kisebb, mint a PPP-alapon kalkulált bér – a külföldi befektetők
számára előny, mert költségeiket árfolyamparitáson számolják, miközben
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az egyébként szükségesnél alacsonyabb bérköltségek terhelik őket. Más
szavakkal: a külföldi vállalatok által árfolyamparitáson fizetett bér euróban
kifejezve kisebb, mint amekkora a kifizetett bér vásárlóereje (vásárlóerőparitáson). Így például Magyarországon 2004-ben 579 euró volt az átlagos
havibér, ennek vásárlóereje viszont 986 euró volt. Ez a sajátos nemzetközi
versenyelőny annál nagyobb egy országban, minél nagyobb az árfolyamparitás és a vásárlóerő-paritás közötti különbség. Más oldalról, az árfolyamparitás és a vásárlóerő-paritás közötti különbség mérséklődésével egy ország relatív nemzetközi versenyképessége gyengül.
Az 1990-es évtized általános tapasztalata volt az, hogy minden vizsgált
országban mérséklődött a különbség az árfolyam- és a vásárlóerő-paritás
között. Ez többek között a magasabb inflációból is következik. A legnagyobb mértékű közeledés Lengyelországban és Csehországban volt regisztrálható.
Az utóbbi években végbement változások ellenére a közép- és keleteurópai országok munkaerőköltség-előnyei a fejlett piacgazdaságokkal
szemben még mindig számottevőek. Vásárlóerő-paritáson (azaz az árrendszer és az árfolyam torzításai nélkül) számolva 2004-ben az egységnyi
munkaerőköltség az osztrák 60 százaléka volt Szlovénia, 45 százaléka
Lengyelország és 40 százaléka Csehország esetében. Az utóbbi évek béremelései vásárlóerő-paritáson nem erodálták Magyarország relatív nemzetközi munkaerőköltség-előnyeit sem túlságosan nagymértékben. A magyar egységnyi munkaerőköltség az osztrák 26 százaléka volt 1999-ben, ez
2004-ben 41 százalékra emelkedett, amivel Magyarország a negyedik helyet foglalta el a vizsgált országok rangsorában.
Amíg árfolyamparitáson a bruttó havi magyar munkabér az EU-átlag
mintegy 15 százaléka, addig vásárlóerő-paritáson, azaz a forintban kifejezett magyar bérek nagyobb vásárlóerejét figyelembe véve a magyar havi
bruttó átlagbér az európai uniós átlag 30-35 százaléka. A magyar munkavállalók a 30-35 százalékos vásárlóerő-paritásnak megfelelő értékű jövedelemhez jutnak, miközben a munkaadókat csak 15 százalékos költség terheli
folyó áron és árfolyamon. Magyarországon nemzetközi összehasonlításban
még mindig nagy a munkaerő-érték nem bérben realizálódó része (egészségügyi és oktatási költségek stb.), ami további versenyelőny forrása, bár ez
részben összefügg az árfolyam-paritás és a vásárlóerő-paritás eltérésével. A
vásárlóerő-paritás és a piaci árfolyam eltérése és a munkaerő-érték nem
bérben realizálódó magas hányada a jövőben is lényeges nemzetközi versenyképességi forrás marad. Ez az eltérés ösztönzi a külföldi működőtőke-
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beáramlást, mivel a külföldi befektetők mindenkori piaci árfolyamokon
kalkulálják költségeiket, így munkaerőköltségeiket is, miközben a kapott
munkabérért a foglalkoztatottak nagyobb értékű jövedelemhez jutnak.
Magyarországon a külföldi részesedésű vállalatok által fizetett bruttó
munkabér 2001-ben 50 százalékkal haladta meg a nemzetgazdasági átlagot
(Központi Statisztikai Hivatal, [2003], 18. o.). Ez torzíthatja az általános képet valamelyest, mérsékli a versenyképességi előnyt a bérköltségek tekintetében. Megalapozottan feltételezhető, hogy a többi vizsgált országban is
magasabbak a bérek a külföldi részesedésű vállalatoknál, mint a hazaiaknál, de a különbség nem ismert.
A bért terhelő járulékok tekintetében Magyarország az OECD-országok élvonalában helyezkedik el. A munkavállaló, valamint a munkáltató
által fizetett (nyugdíj- és egészségbiztosítási) járulék munkaerőköltséghez
viszonyított aránya alapján Magyarország az ötödik helyen áll az OECDországok rangsorában. A versenyképességet a munkaerőköltségek terén
meghatározó munkaadói társadalombiztosítási járulék aránya munkaerőköltségekben a magyaréhoz hasonló Csehország és Szlovákia esetében,
míg a magyarnál 10 százalékponttal alacsonyabb a lengyel. Ez nem csekély
mértékben magyarázhatja a lengyel gazdaság nemzetközi versenyképességének az utóbbi években végbement javulását. Megalapozottan feltételezhető, hogy a közeljövőben Csehország és Szlovákia csökkenteni fogja a
munkaadókra háruló bérterheket
Ha az euróban kifejezett bruttó bért a munkáltatót terhelő járulékokkal
korrigáljuk, akkor a munkaerőköltség havi szinten 2004-ben 1379 euró
volt Szlovéniában, 761 euró Csehországban, 747 euró Magyarországon,
611 euró Lengyelországban és 545 euró Szlovákiában. Az átlagos havi
bérekhez képest változott a sorrend, Magyarország helyet cserélt Csehországgal. A magasabb munkáltatói járulékok miatt a havi munkaerőköltség
magasabb Csehországban, mint Magyarországon. Ahhoz, hogy Magyarország versenyképes legyen Lengyelországgal, a munkáltatókat terhelő járulékokat a jelenlegi 29-ről 6 százalékra kellene csökkenteni. Ilyen mértékű
csökkentésre nincsenek meg a feltételek. Mivel Szlovákiában jóval alacsonyabb a havi bruttó bér, mint Magyarországon, ezért itt nem lehet a munkáltatókat terhelő járulékok csökkentésével ellensúlyozni a versenyképességi hátrányt.
A munkaerőköltség adatok nem tükrözik a munkaerő szakképzettségét
és kreativitását, illetve megszerzésének, képzésének és továbbképzésének a
költségeit, bár ezek a tényezők valószínűleg kifejezésre jutnak az ipari ter-
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melékenységi mutatószámokban. A külföldi vállalatok álláspontja e téren
meglehetősen ellentmondásos. A Magyarországon zöldmezős vagy átvételes beruházást végrehajtott külföldi vállalatok vezetőinek véleménye szerint és tapasztalatai alapján nem általában a munkaerő olcsó Magyarországon nemzetközi összehasonlításban, hanem különösen a szakképzett és
kreatív munkaerő.
Az SZJA, a munkavállalói és a munkaadói TB
a munkaerőköltség százalékában 2004-ben*
SZJA
Belgium
Németország
Svédország
Franciaország
Magyarország
Olaszország
Ausztria
Finnország
Csehország
Hollandia
Lengyelország
Szlovákia
Dánia
Spanyolország
Görögország
Portugália
Luxemburg
Egyesült Királyság
Írország

20,5
16,2
18,1
9,4
9,0
14,0
8,4
19,5
8,4
7,3
5,1
5,8
30,4
9,7
0,5
4,5
7,9
14,5
9,6

Munkavállalói Munkaadói
Összesen
TB
TB
1,07
23,0
54,2
17,3
17,3
50,8
5,3
24,6
48,0
9,8
28,2
47,4
9,9
26,9
45,8
6,9
24,9
45,8
14,0
22,5
44,9
4,9
19,4
43,8
9,3
25,9
43,6
22,2
14,0
43,5
21,1
17,0
43,2
9,9
26,3
42,0
10,5
0,5
41,4
4,9
23,4
38,0
12,5
21,9
34,9
8,9
19,2
32,6
12,1
11,9
31,9
7,8
9,0
31,3
4,5
9,7
23,8

Megjegyzés: * Egyedülálló, gyermektelen, átlagkeresetű személy esetében
Forrás: OECD, idézi: Világgazdaság, 2005. március 16., 20. oldal.
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Összefoglalásként megállapítható, hogy a termelékenységnövekedés, az
egységnyi munkaerőköltség és a nemzeti valuta euróhoz viszonyított árfolyamának alakulása alapján a legnagyobb mértékű relatív versenyképességnövekedést Bulgária, majd Románia érte el. Ennek a forrása azonban nem
a termelékenység javulása, hanem az egységnyi munkaerőköltség csökkentése és a valutaleértékelés, illetve leértékelődés volt. (Ezen a fejlődési fázison korábban egyébként Magyarország, Lengyelország és Csehország is
végigment.) Ebben a súlyképzésben a hangsúly nem annyira a reálgazdasági
szféra szerves fejlődésén, hanem különféle belső és külső kényszerekkel is
összefüggésben a szabályozáson (bér- és árfolyam-politika) volt. Egy ilyen
gazdaságfejlődési pálya azonban a régi ágazati struktúra konzerválódását, a
versenyképesség egyéb kritériumainak (minőség, innováció, korszerűség)
háttérbe szorulását jelenti. Az egységnyi munkaerőköltség csökkentésére
irányuló bolgár és román gyakorlatot a kényszer szülte, hosszú távon nem
tartható fenn, már csak azért sem, mert a külső feltételek oldaláról az EUhoz való közeledéssel erősödik a béremelésre irányuló nyomás.
Ezután a rangsorban Szlovénia és Szlovákia következik, ahol a viszonylag gyors termelékenységnövekedés mellett a restriktív bérpolitika
járult hozzá leginkább a relatív versenyképesség javulásához. Mind az
egyébként sok szakértő és a nemzetközi közvélemény által sikertörténetként számon tartott Szlovénia, mind pedig a gazdaság hosszú időn keresztül (nemzetközi összehasonlításban) szűk körét liberalizáló Szlovákia jó
példa arra, hogy piaci alapokon nyugvó, kiterjedt privatizáció, esetleg
egyéb mélyreható piacgazdasági reformok és nemzetközi összehasonlításban figyelemre méltó működőtőke-import nélkül hogyan lehet a bérek
mesterségesen alacsony szinten tartásával és nagyvonalú adókedvezményekkel a relatív nemzetközi versenyképességet fokozni. A helyzet azonban az EU-csatlakozás után különösen Szlovákiában van változóban.
Magyarország esetében a nemzetközi összehasonlításban kiemelkedő
termelékenységemelkedés elfogadható bérdinamikával és felértékelődéssel
párosult. Csehországban és különösen Lengyelországban a bér- és az árfolyam-politika nagymértékben erodálta a termelékenységemelkedés relatív
nemzetközi versenyképességet javító hatását.
A relatív nemzetközi versenyképességgel kapcsolatban az a legfőbb dilemma, hogy a termelékenységet csak anyagilag megfelelően motivált
munkaerővel lehet javítani, miközben a béremelés a versenyképesség fontos tényezőjében meglévő előnyöket erodál. A nemzetközi szakirodalomban és a gazdasági gyakorlatban a Balassa-Samuelson-elmélet alapján az a
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követelmény honosodott meg, hogy az egységnyi munkaerőköltség növekedésének lassúbbnak kell lennie a termelékenységnövekedésnél. Ehhez
azt a követelményt is hozzá lehet tenni, hogy célszerű és kívánatos a legfőbb versenytársak termelékenységjavulásának és egységnyi munkaerőköltségének alakulását is folyamatosan figyelemmel kísérni, és múltbeli és várható jövőbeli trendjeit figyelembe venni mind a vállalati béremeléseknél
(főleg, ha exportáló cégről van szó), mind a kormány szakszervezetekkel
és munkaadókkal való tárgyalásain. A relatív versenyképességi előny fenntartásának nyilvánvalóan az a követelménye, hogy az egységnyi munkaerőköltség ne nőjön nagyobb mértékben, mint a versenytársaknál.
A termelékenység és az egységnyi bérköltség alakulása mellett az egyes
országok relatív versenyképessége a nemzeti valuta árfolyamától is függ.
Az árfolyamok alakulását természetesen az infláció is befolyásolja. Nem
mindegy, hogy a leértékelés vagy leértékelődés a magasabb hazai és a fő
partnerországok alacsonyabb inflációs rátája közötti különbséget semlegesíti, vagy reálértékben, azaz az inflációs hatások kiszűrése mellett is számottevő mértékű. Adott ország relatív nemzetközi versenyképessége –
egyéb tényezőket változatlannak tekintve – akkor javul, ha a reálfelértékelődés mértéke kisebb, mint a versenytársaké. A dolog természetéből adódóan azonban a magyar monetáris hatóság nincs abban a helyzetben, hogy
a forint reálfelértékelődését úgy tudná alakítani, hogy mértéke kisebb legyen, mint a közép- és kelet-európai versenytársaké.
A dialektika érvényesüléseként vagy akár diadalaként fogható fel az,
hogy a termelékenység növekedésével, általában a fejlett országok mögötti
felzárkózással lemorzsolódnak az elmaradott vagy közepesen fejlett országok nemzetközi bérelőnyei és az alulértékelt nemzeti valutával kapcsolatos
árfolyamelőnyei. Ez a termelékenység döntő fontosságára hívja fel a figyelmet a nemzetközi versenyelőnyök forrásai vagy tényezői között. A
valutafelértékelődés és a bérelőnyök lemorzsolódásának versenyképességrontó hatását a magasabb termelékenység ellensúlyozhatja.
A piacgazdaság követelményeivel összhangban lévő, a versenyen alapuló gazdasági környezetben a termelékenység alakulásával összehangolt
nemzetgazdasági és vállalati szintű bérpolitika előbb-utóbb meghozza
gyümölcsét, azaz hozzájárul a külső piaci pozíciók javulásához. A termelékenységjavulással összehangolt bérpolitika a munkaerő ösztönzése és a
munkaerő mint költség közötti célkonfliktus feloldását is lehetővé teszi.
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6.4. Fogalmak
Balassa–Sameulson-hatás, tradeable szektor, non-tradeable szektor, termelékenység, termelékenységi különbség, nominális és reál felértékelődés,
deflátor, fogyasztói árindex alapú reál árfolyamindex, termelői árindex
alapú reál árfolyamindex, egységnyi munkaerőköltség alapú reál árfolyamindex, árfolyamparitás, vásárlóerő-paritás,
6.5. Ellenőrző kérdések
1. Ismertesse a Balassa-Samuelson-hatást!
2. Ismertesse a reál árfoplyamindexeket!
3. Mit tud Magyarország relatív nemzetközi versenyképességéről a termelékenységi mutatószámok és a reálárfolyam-indexek alapján az1989 és
2004 közötti időszakban?
6.6. Ajánlott irodalom:
Kovács Mihály András: Mit mutatnak? A különféle reálárfolyam-mutatók áttekintése és a magyar gazdaság ár- és költség-versenyképességének értékelése. Magyar Nemzeti Bank, MNB Füzetek, 1998/8, október, 45 oldal.
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7. Devizapiaci kockázatok és kitettség
Minden olyan ügyletben, ahol valamilyen pénzügyi változóval (kamatláb
vagy árfolyam) kerülnek függőségi kapcsolatba a gazdasági szereplők, bizonytalanokká válnak a kalkulációk. Ez fokozottan érvényes az árfolyamokra. Ahogy a külkereskedelmi tranzakciókon realizált nyereség a verseny
erősödésével párhuzamosan egyre csökken, úgy válnak a vállalatok és a
vállalati eredmények egyre érzékenyebbé már a csekélyebb árfolyamingadozásokra is. Ez a fejezet a devizapiaci kockázatok fajtáit tekinti át.
7.1. Devizakockázat és árfolyamkockázatnak való
kitettség
Az árfolyamkockázat a különböző devizák átváltási árfolyamának ingadozásai miatt keletkezett üzleti kockázat. A kockázat szimmetrikus fogalom, az
árfolyamok elmozdulása nyereséget és veszteséget is eredményezhet. A
kockázat nem más, mint a várható hozamok szórása.
Egy pénzügyi eszköz, kötelezettség, nyereség vagy várható jövőbeli
pénzáramlás (akár biztos, akár nem) akkor van árfolyamkockázatnak kitéve,
ha a devizaárfolyamok elmozdulása csökkenti vagy növeli a hazai pénznemben kifejezett értékét. A devizapiacon a kitettség annyit jelent, hogy a
vállalatnak olyan eszköze, kötelezettsége, nyeresége vagy várható jövőbeli
pénzáramlása van, amelynek hazai devizában kifejezett értékét, illetve a
pénzáramlás jelenértékét az árfolyamok elmozdulása megváltoztatná. Kockázat keletkezik, mert az árfolyammozgások befolyásolhatják ezek a hazai
devizában lefejezett értéket. Figyelmet érdemel, hogy néhány, hazai pénzben esedékes várható jövőbeli pénzáramlás is ki lehet téve ennek a kockázatnak.
Vállalati szinten az árfolyam-kockázati pozíció a devizában fennálló követelések és tartozások, illetve az aktívák és passzívák szaldója. Globális árfolyam-pozíció az, amikor az árfolyam-kockázati pozíciót minden devizára
összesítve vonatkoztatjuk, nem pedig külön-külön devizanemenként. A
globális árfolyam-pozíció egyrészt árfolyamváltozás esetén jobban mutatja
a tényleges kockázat nagyságát, másrészt érzékelteti a vállalati portfolió
diverzifikáltságát. A diverzifikáció a kockázatkezelés eszköze is lehet,
amennyiben szétteríti a kockázatokat.
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7.2. Az árfolyam-kockázati pozíció fajtái
Vállalati szinten az árfolyamkockázat, illetve kitettség könyvviteli és gazdasági-üzletpolitikai vetületben vizsgálható. Könyvviteli megközelítésben a kockázati pozíciót a vállalat könyvviteli adatai alapján határozzák meg. Ennek
két fajtája különböztethető meg: a konverziós (tranzakciós) és a mérlegösszevonási vagy átértékelési kockázat vagy kitettség.
A konverziós (tranzakciós) kockázat a devizaátváltásból származó ügyleti
szintű kockázatok együtteseként kialakuló vállalati kockázati pozíció. A
külfölddel létrehozott kereskedelmi vagy pénzügyi műveletekből ered. Az
az oka, hogy az egyes ügyletek esetében a számlázás és a deviza befolyása,
illetve könyvelése közötti idő alatt változik az ügylet valutája és a hazai
pénz közötti árfolyam. A tranzakciós kockázat nyomán előálló árfolyamveszteségek és nyereségek, akkor jönnek létre, amikor az ügyletek lezárásakor azokat lekönyvelik. Csökkentik vagy növelik a vállalati eredményt.
Közvetlen hatásuk van a cash flow-ra.
Tranzakciós kitettség akkor lép fel, ha egy követelést vagy kötelezettséget külföldi devizában tartanak nyilván, egy nem hazai devizában meghatározott jövőbeli kötelezettségből vagy követelésből származó, de hazai
devizában jelentkező költségek vagy bevételek az árfolyammozgások hatására változhatnak. A tranzakciós kitettség pénzáramlás-kitettség. Kapcsolatban lehet (kül)kereskedelmi pénzáramlással (külföldi devizában nyilvántartott szállító- vagy vevőállományok esetén), osztalékból származó pénzáramlással vagy tőkeáramlással (például külföldi devizában jegyzett osztalék vagy kölcsöntörlesztés.
Mérleg-összevonási vagy átértékelési kockázat a transznacionális, de legalábbis külföldi leányvállalattal, külföldi vállalatban tőkeérdekeltséggel rendelkező cég esetében áll fenn. Az olyan pénzügyi beszámolók konszolidálása,
amelyek külföldi devizában nyilvántartott eszköz- és forrástételeket tartalmaznak, automatikusan mérleg-összevonási vagy átértékelési kitettséget
okoz. A külföldi leányvállalatok beszámolóinak az egész vállalatcsoport
hazai devizában kifejezett pénzügyi beszámolóivá történő konszolidálásakor a hazai pénznemre való átváltáshoz szükséges valamilyen árfolyam
vagy árfolyamok használata. Mind a mérlegeket, mind az eredménykimutatásokat konszolidálni kell, és mindkét esetben átértékelési kitettség
lép fel. Akár a számviteli év alatt érvényes átlagos árfolyamon, akár az év
végi árfolyamon számolják át a külföldi devizában kifejezett eredménykimutatást (az angol számviteli szabályozás mindkét lehetőséget megengedi), a várható konszolidált nyereség az átlagos, illetve az év végi árfolyam

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalomjegyzék

Vissza

◄

78

►

Nemzetközi pénzügyek

Devizapiaci kockázatok és kitettség

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalomjegyzék

Vissza

◄

79

►

függvényében változik. Így az egész, külföldi pénznemben nyilvántartott
profit átértékelési kockázatnak van kitéve abban az értelemben, hogy az
árfolyamok mozgásától függően változhat a hazai devizában számított
konszolidált nyereség.
A mérleg esetén a probléma valamivel bonyolultabb. A külföldi leányvállalat mérlegének egyes tételeit régebbi árfolyamokon (amelyek az adott
tétel megszerzésekor vagy bármely későbbi átértékeléskor voltak érvényben) kell átértékelni. így hazai devizában kifejezett értékük nem változik az
árfolyammozgások hatására; az ilyen eszköz- vagy forrástételek esetén
számviteli értelemben nincs kitettség. Más tételeket a záróárfolyamon kell
átértékelni, azaz azon az árfolyamon, amely a mérleg készítésének időpontjában, a számviteli periódus végén volt érvényben. Ezeknek a tételeknek az értéke a külföldi devizában számolva rögzített, a hazai pénznemre
átszámolt érték az árfolyam módosulásával változik, így az összes, a jelenlegi árfolyamon konszolidált, külföldi devizában jegyzett tétel számviteli
értelemben árfolyamkockázatnak van kitéve.
A számviteli kitettség ennek megfelelően annak lehetőségét jelenti,
hogy a vállalatcsoport nyilvánosságra hozott pénzügyi beszámolóiban a
mostani vagy átlagos árfolyamon konszolidált, külföldi devizában jegyzett
tételeknél átértékelési veszteség vagy nyereség keletkezik. Ez a fajta kitettség nem ad képet arról, hogy valójában milyen hatást gyakorolnak az árfolyamváltozások a vállalat külföldi ügyleteire.
A mérleg-összevonási vagy átértékelési kockázat, illetve kitettség megítélése a gyakorlatban eltérő. Egyes szakértők csak könyvviteli tételek
mozgásának tekintik, amelynek nincs közvetlen cash flow hatása, kevés
köze van a közgazdasági értelemben vett valós értékhez.
Mások szerint a részvénytulajdonosokat érdekli a vállalat értéke, ami az
árfolyamváltozás függvényében más és más lehet. Egyetértés abban van,
hogy a pénzügyi vezetésnek a gazdasági megközelítésű kockázatot kell
tevékenysége középpontjába állítani.
A gazdasági kitettség azt jelenti, hogy egy hazai vagy külföldi devizában
esedékes várható jövőbeli működési pénzáramlás jelenértéke az árfolyammozgások hatására változhat. Ez a vállalati szintű árfolyam-kockázati pozíció legszélesebb értelmezése. Azokat az árfolyamváltozásokból eredő
hatásokat tartalmazza, amelyek a vállalat nettó értékének változását okozzák. A vállalat jövőbeli, hosszú távú jövedelmezőségének, azaz hosszú
távú cash flow-k hazai valutában kifejezett jelenértékének az árfolyamváltozásokkal szembeni sérülékenységéét mutatja, a vállalat versenyképessé-
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gének az árfolyamtól való függőségére utal. Ide tartozik az árfolyam hatása
az export árbevételre, a termelési költségekre. Ezeknél lényegesebbek az
árfolyamnak a versenyképességet hosszú távon befolyásoló hatása, ami az
elemzés időhorizontjától és más vállalatok versenyképességétől is függ.
A gazdasági értelemben vett árfolyamkockázatot vagy árfolyam-kitettséget nehéz számszerűsíteni. Mind rövid, mind hosszú távú cash flow
kockázatot tartalmaz. A gazdasági kitettséget a szokásos árfolyamkockázatot semlegesítő eszközökkel nem lehet megszüntetni. Mérséklése sok
olyan lépés megtételét teszi szükségessé, amely a marketing és a termelési
stratégia hatókörébe tartozik. Ilyen intézkedés például az, hogy az értékesítést a magasabb jövedelmű, kevésbé árérzékeny piacokra terelik át, az új
termékeket nagyobb árfolyamváltozások után vezetik be stb.
Minél rövidebb a gazdasági kockázati pozíció vizsgálatának időhorizontja, annál inkább közeledünk a tranzakciós kockázathoz. A kizárólag
export-import tevékenységet folytató vállalat esetében bizonyos árfolyammozgás a két kockázati pozíciót azonosan érinti. A külföldi leányvállalattal és tőkeérdekeltségekkel rendelkező cégekre ez nem igaz. A befogadó ország valutájának inflálódása, árfolyamának változása különféle befolyást gyakorolhat bizonyos aktíváinak (például ingatlan) és jövőbeli cash
flow-inak értékére.
7.3. Az árfolyamkockázat fedezése
A kockázat fedezése adott valutában kialakult kockázati pozíció védelmét
jelenti. Így a vállalat kevésbé lesz kitéve a valuta árfolyamának változásából
adódó kockázatoknak. Általános értelemben bármilyen kockázati forrásról
legyen is szó, a kockázatkezeléssel szembeni egyik legfontosabb követelmény a kellő körültekintés. A kockázat fedezése még koncentrált piaci
háttérrel sem egyszerű. A vállalkozás üzletmenetének kockázatait magának
a vállalkozásnak kell meghatároznia. További döntés tárgya, hogy ha felismerte a kockázatot, akkor célszerű-e a kockázattól megszabadulni.
A devizapiaci kockázatok megléte aktív árfolyam-politika bevezetését teszi szükségessé. Megfelelő fedezeti termékek alkalmazásával az árfolyamkockázat csökkenthető vagy akár teljesen kizárható, illetve az alapügylettől
teljesen elválasztva külön is kezelhető.
A megfelelő kockázatfedező termék kiválasztása függ a várakozásoktól, az esetleges költségektől, a kockázat fajtájától és igen jelentős mértékben a vállalat befektetési politikájától. Néhány főbb befektetési elv vagy
cél lehet a következő:
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• Teljes kockázat fedezés (coverage), amelynek során 100 százalékban
lefedezik a kockázatokat; tökéletes összhangban a devizanemmel, az
összeggel és a lejárattal.
• Kockázat fedezés (hedging), amikor jelentős mértékben csökkentik az
árfolyamkockázatnak kitett pozíciókat.
• Kereskedés (trading), amikor a nem a szokásos vállalati tevékenységgel
összefüggő árfolyamkockázat tudatos vállalása történik. ez a kockázatvállalás az árfolyam-ingadozásokból származó nyereség megszerzésére
irányul (spekuláció).
Hosszú távra szóló prudens gondolkodásra utal, ha egy vállalkozás jól
menedzseli nyitott pozícióit. A teljes lefedezettségre való törekvés mellett
is vannak vállalatok, amelyek teret engednek némi spekulációnak.
Ha egy vállalkozás pénzügyi politikája teljesen kockázatelutasító, akkor
a pénzügyi vezetés semmilyen bizonytalanságot nem vállal, a nyitott pozícióktól azok azonosítása után megszabadul. Gyakorlati tapasztalatok alapján gazdaságtalan és felesleges a vállalat teljes nettó tranzakciós pozícióját
fedezni. Mérlegelés kérdése, hogy a pénzügyi vezetés mely kockázatokat
fedezi.
Ha bizonyos keretek között vállal némi kockázatot, akkor érdemes azt
az alkalmat keresni, amikor nyitott pozíciók tartásával, kedvezőbb árfolyamszintek mellett történhetnek a devizaügyletek bonyolításai. A kockázattűrő vállalat mérlegeli a vállat kockázat és a várható többlethaszon nagyságát. Ha az elérhető többlethaszon arányban áll a vállalt kockázattal, akkor
elfogadja azt. A kockázatelutasító vállalkozás nem mérlegel, mert csak
olyan ügyletekben gondolkodik, amelyek minden eleme előre meghatározható. Azok a vállalkozások, amelyek nem ismerik fel a pénzügyi változókból eredő kockázataikat és nem is mérlegelnek, nem spekulánsok, mert ők
tudatosan vállalják a kockázatot, hanem hazardőrök, akik a kedvező árfolyamváltozást szerencsének, a kedvezőtlent pedig pechnek tartják.
7.4. Fogalmak
árfolyamkockázat, árfolyamkockázatnak való kitettség, árfolyam-kockázati
pozíció, globális árfolyam-pozíció, árfolyamkockázat könyvviteli vetületben, számviteli kitettség, árfolyamkockázat gazdasági-üzletpolitikai vetületben, konverziós (tranzakciós) kockázat, mérleg-összevonási kockázat,
átértékelési kockázat, gazdasági kitettség.
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7.5. Ellenőrző kérdések
1. Ismertesse az árfolyamkockázat és a kitettség fogalmát!
2. Ismertesse az árfolyam-kockázati pozíció fajtáit!
3. Ismertesse az árfolyamkockázat fedezésének módszereit!
7.6. Ajánlott irodalom
Buckley, Adrian: Bevezetés a nemzetközi pénzügyekbe. Budapest, 1998, Panem
Könyvkiadó Kft., 60–70. oldal.
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8. Országkockázat, nemzetközi
hitelminősítők
Ez a fejezet az ország- és értékpapír-kockázatokkal foglalkozik a nemzetközi hitelminősítők működése alapján. Első része az országkockázatokat
és azok minősítését, második része az értékpapírok minősítését tárgyalja.
8.1. Országkockázatok
Az országkockázat olyan kockázati elemek összessége, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy egy ország rezidens gazdasági szereplője, nem szuverén
adósa vagy kormánya nem képes vagy nem akar egy másik ország kormányával, rezidens gazdasági szereplőjével vagy nemzetközi intézményekkel
szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek eleget tenni. Más megközelítésben az országkockázat ahhoz a valószínűséghez kapcsolódik, hogy az
üzleti környezetben bekövetkezett változások csökkentik az adott országban való üzleti működés profitabilitását. Ezek a változások nem csak a
nyereséget érinthetik hátrányosan, hanem a befektetett eszközök értékét is.
Az országkockázat két tényezőből áll. Az egyik a transzferkockázat, a
másik a politikai kockázat. A transzferkockázat a fizetési képességre, a politikai kockázat a fizetési készségre vonatkozik. A két kockázat jelentkezhet
külön-külön és együtt is. A külföld szempontjából az egyes nemzetgazdaságokkal kapcsolatos pénzügyi kockázatok gyakran országkockázatként
jelennek meg. Adott ország rezidense valamilyen devizában denominált
adósságának kockázata tehát mindenekelőtt az országkockázat megítélésétől függ. Ez az első, amit a gazdasági szereplők vizsgálnak. Elképzelhető,
hogy gyenge országkockázati besorolás miatt nem fektetnek be mégoly
perspektivikus hozamú értékpapírba.
Az országkockázatokat nemzetközi hitelminősítő ügynökségek kísérik
figyelemmel, meghatározott módszertannal mérik és értékelik. A nemzetközi pénzügyi piacok hitelezői és befektetői számára a nemzetközi hitelminősítők által meghatározott kockázati besorolások támpontokat adnak
egy-egy konkrét ügylet kockázatainak és kockázati felárának megállapításához. A hitelminősítők meghatározott időszakonként felülvizsgálják minősítésüket.
A hitelminősítés viszonylag új üzletág, a tőkepiaci finanszírozás, a nyilvános kötvény- és részvénykibocsátások teremtették meg létjogosultságát.
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A Moody’s Investors Service 1909-ben alakult a vasútépítkezéseket finanszírozó kötvények minősítésére. A Poor’s Publishing Company eredetileg
tőzsdei és más híreket közölt, ilyen irányú tapasztalatinak hasznosításával
kezdett 1916-tól hitelminősítéssel foglalkozni. Később összeolvadt a Standard nevű társasággal. A Fitch 1924 óta működik.
Az említettek mellett nagyszámú egyéb terület (hitelintézetek, üzleti
biztosítók stb.) minősítésére jöttek létre minősítő intézmények. Jelenleg a
minősítők többsége minden típusú üzleti szereplő által kibocsátott tőkepiaci instrumentum és minden szuverén kockázat (országkockázat) minősítését végzi. Ezeknek az ügynökségeknek igen nagy szavuk van a befektetések terelésében. A jelentősebb gazdasági szereplők, így a különféle intézményi befektetők befektetési politikájukban, illetve ezzel összefüggésben
belső szabályzatukban maximálisan figyelembe veszik a nemzetközi hitelminősítők osztályzatait. Egy-egy ország kockázati besorolásának módosítása súlyos következményekkel, sőt a piacokon tovagyűrűző hatásokkal
járhat. Ha a leminősítés kategória-váltást is jelent, azaz például felső középosztályúból közepes kockázatú kategóriába kerül át egy ország, akkor
azok az intézményi befektetők, amelyek nem fektethetnek be közepes
kockázatú kategóriába tartozó országokba, kénytelenek eladni a szóban
forgó ország értékpapírjait. Az eladási nyomás az érintett értékpapírok
árfolyamának csökkenéséhez, az adott ország valutájának gyengüléséhez
vezethet. A tovagyűrűző hatás az, hogy mivel az intézményi befektetők
földrajzi szempontból diverzifikált portfoliót tartanak, ezért ha egy ország
relatív súlyát megváltoztatják, az más országok súlyát is érinti a portfolióban, adott esetben „önhibájukon” kívül más országokat is fel- vagy leértékelnek. A kedvezőtlenebb kategóriába való sorolás azt is jelenti, hogy az
érintett ország magasabb kamatláb mellett jut hitelhez a nemzetközi pénzés tőkepiacokon.
Az Európai Unió jelenleg hatályos alapszerződése, a Nizzai Szerződés
103. cikke szerint a Közösség nem felel a tagállamok kormányzati szerveinek, regionális, helyi vagy egyéb hatóságainak, egyéb közjogi intézményeinek és állami vállalatainak a kötelezettségeiért, és nem vállalja magára azokat. Ezzel párhuzamosan egyik tagállam sem felel egy másik tagállam kormányzati szerveinek, regionális, helyi vagy egyéb hatóságainak, egyéb közjogi intézményeinek és állami vállalatainak kötelezettségeiért és nem vállalja magára azokat. Ez az úgynevezett ki nem segítési cikk (no bail-out). Ebből
a cikkből az következik, hogy az államháztartás mindenkori állapotáért a
nemzeti kormányok felelnek, adott esetben sem a Közösség, sem pedig a
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többi tagállam nem kötelezhető segítség nyújtására. Az antiinflációs gazdaságpolitika érvényesítésének elve alapján ez felveti – elméletileg legalábbis
– az államcsőd lehetőségét is, azaz azt, hogy a szuverén adósok képtelenek
adósságaikat megfizetni. A nemzeti kormányok ugyanis az államháztartás
hiányát nem finanszírozhatják a pénzkibocsátás erőteljes növelésével.
A főbb minősítők általános kockázati besorolási kategóriarendszere
Moody's
Kockázatmentes befekAaa
tetés
Magas besorolású be- Aa1
fektetés
Aa2
Aa3
A1
Felső középosztályú
befektetés
A2
A3
Baa1
Közepes kockázatú
befektetés
Baa2
Baa3
Spekulációs célú befek- Ba1
tetőknek ajánlott
Ba2
Ba3
Fokozottan kockázatos B1
B2
B3
Mérsékelten stabil
Caa1
Caa2
Caa3
Erősen spekulációs célú Ca
befektetőknek ajánlott C

S&P

FITCH

JCR

R&I

AAA

AAA

AAA

AAA

AA+
AA
AA−
A+
A
A−
BBB+
BBB
BBB−
BB+
BB
BB−
B+
B
B−
CCC+
CCC
CCC−
R
SD
D

AA+
AA
AA−
A+
A
A−
BBB+
BBB
BBB−
BB+
BB
BB−
B+
B
B−
CCC
CC
C
DDD
DD
D

AA+
AA
AA−
A+
A
A−
BBB+
BBB
BBB−
BB+
BB
BB−
B+
B
B−
CCC
CC
C
D

AA+
AA
AA−
A+
A
A−
BBB+
BBB
BBB−
BB+
BB
BB−
B+
B
B−
CCC
CC
C
D

Forrás: Magyar Nemzeti Bank
http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mo_hitm&ContentID=6706
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Hitelminősítők:
Moody's Moody's Corporation. – New York, London
S&P
Standard and Poor's – New York, London
Fitch
Fitch Ratings – London, New York
JCR
Japan Credit Rating Agency, Ltd. – Tokyo
R&I
Rating and Investment – Tokyo
Az államcsőd valószínűsége természetesen rendkívül csekély. A felvetésnek csak azért van értelme, mert az állampapírok kockázatainak minősítésekor a GMU-tagállamok esetében – hangsúlyozzuk, csak elméletileg – a
nemfizetési kockázattal is kell számolni. A mérvadó nagy nemzetközi hitelminősítő intézetek (Standard and Poors, Moody’s stb.) szem előtt tartják ezt a lehetőséget akkor, amikor értékelik a GMU-tagállamok különféle
állampapírjait.
Magyarország országkockázati besorolását a szuverén devizaadósság
alapján 2006. júniusában a Standard & Poor’s rontotta felső középosztályúból közepes kockázatúra, negatív kilátásokkal.
8.2. Hitelminősítés
Az értékelő cégek, amelyek egy része egyben hitelminősítő is, jelentős szerepet játszanak az értékpapírok árának meghatározásában és azok elhelyezésében. Működésükből következtetések vonhatók le az értékpapírkibocsátások minőségéről és információkhoz lehet jutni a kibocsátó társaságokról. A hitelminősítő ügynökségek nyomon követik az értékpapírral
kapcsolatos kockázatokat azok egész élettartama alatt. Az értékeléssel kibocsátott értékpírokat prémiummal lehet értékesíteni. Ezek az értékpapírok a befektetők szélesebb körének az érdeklődésére számíthatnak.
Az intézményes hitelminősítés szabályozó szerepet is betölt a tőkepiacon. A befektetők védelmét szolgálja, ezáltal hozzájárul a piaci hatékonyság erősödéséhez. A dereguláció erősödése önmagában is növeli a hitelminősítés szerepét. Bizonyos piacokon, például az USA-ban, Kanadában és
Japánban a hitelminősítés az értékpapír-kibocsátás formális feltétele.
A kibocsátott értékpapírok növekvő hányadát értékeli több cég. Az értékelések eltérőek is lehetnek, ami nehezítheti az eligazodást. Van, ahol
előírják, hogy a kibocsátásnál milyen besorolási fokozatot kell elérni, illetve vásárlásnál milyen alacsony besorolású értékpapíroktól kell tartózkodni.
Különösen az ilyen esetekben problematikus az, ha az egyes értékelő cégek minősítése eltér egymástól.
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Magyarország hitelminősítése
Moody's
Hosszúlejáratú deviza adósság
Kilátások*
Standard & Poor's
Hosszúlejáratú deviza adósság
Kilátások
Fitch Ratings
Hosszúlejáratú deviza adósság
Kilátások
Japan Credit rating Agency
Hosszúlejáratú deviza adósság
Rating and Investment
Hosszúlejáratú deviza adósság
Kilátások: a besorolás 1-3 éven belüli változását jelzi.

A1
Negatív
BBB+
Negatív
BBB+
Stabil
A
A−

Forrás: MNB http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mo_hitm

Az értékelések gyakran amiatt térnek el egymástól, hogy az egyes intézetek
eltérő minősítési skálát használnak, s a besorolási kategóriák átláthatatlanok. Előfordulhat, hogy ilyenesetekben azonos értékelés mellett is különböző besorolású lesz az értékpapír az egyes ügynökségeknél.
A minősítések amiatt is különbözhetnek egymástól, hogy eltérő módszertanon alapulnak. A figyelembe veendő tényezőket szelektálni kell, meg
kell határozni azok súlyát. Az értékelő cégek változtathatják az általuk alkalmazott elemzési módszereket, ezért az eltérések szisztematikus jellege
nem valószínű. Az eltérések gyakran az elemzés időbeli különbségeire
vezethetők vissza. Az elemzések az eltérő információs bázisok miatt is
juthatnak eltérő következtetésekre.
8.3. Fogalmak
országkockázat, transzferkockázat, politikai kockázat, hitelminősítés, nemzetközi hitelminősítő ügynökségek, kockázati besorolások, kockázati felár,
ki nem segítési klauzula, államcsőd, hitelminősítés
8.4. Ellenőrző kérdések
1. Ismertesse az országkockázat fogalmát, összetevőit és egyéb jellemzőit!
2. Mit tud az értékpapírok minősítéséről?
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9. Az árfolyamkockázat kezelésének
belső és külső technikái
Ez a fejezet azt tekinti át, hogy a gazdasági szereplők milyen módon képesek árfolyamkockázataikat vagy azok egy részét fedezni ún. belső, azaz
vállalati gazdálkodás hatókörébe tartozó eszközökkel és külső technikákkal.
9.1. Az árfolyamkockázat kezelésének belső
technikái
A belső módszerek a kockázat kezelésére olyan eszközöket használnak,
amelyek részei a vállalat saját pénzügyi gazdálkodásának, és nem igénylik a
vállalatcsoporton kívül álló harmadik személyekkel speciális szerződéses
kapcsolatok létesítését. A külső
9.1.1. Fizetések csúsztatása

Kockázatcsökkentő technika a fizetések csúsztatása. A fizetés előrehozatala
egy kötelezettségnek az esedékesség dátumánál korábbi visszafizetését
jelenti; a fizetés késleltetése egy kötelezettség teljesítésének határidőn túlra
történő halasztása. A fizetés előrehozatala és késleltetése olyan devizagazdálkodási stratégiák, amelyek a várt le- és felértékelődések kiaknázására
szolgálnak. Ha előrehozzák vagy késleltetik a kifizetések valamilyen valutában, akkor csökkenthető az árfolyamveszteség.
Ezt a módszert a külföldi telephellyel rendelkező vállalatok gyakran alkalmazzák az egymás közötti átutalások esetén. A gyengülő valutájú országokban lévő cégeknél minimális a készpénzkészlet, az erősödő valutájú
országban pedig pótlólagos, átmenetileg befektethető készpénzállomány
keletkezik. Nemcsak nemzetközi vállalatok, hanem külkereskedelmi tevékenységet folytató cégek is élhetnek ezzel a lehetőséggel.
A fizetések késletetése vagy előrehozatala, mint kockázatkezelési technika alkalmazásakor a várható árfolyamváltozás és időzítése mellett figyelembe kell venni a kamatlábak nagyságát és egymáshoz képest vett különbségét, valamint az adózási hatásokat. A fizetést előrehozó vállalat
ugyanis kamatbevételt veszít, és plusz kamatköltség terheli azokon a forrásokon, amelyeket a visszafizetésre használ fel. A fizetés előrehozatalát és
késleltetését a devizaszabályozás is korlátozhatja. A fizetés előrehozatala és
késleltetése befolyásolja a fizetési mérleget és az árfolyamot. Emiatt a be-
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fogadó ország gyakran meghatározott sávokat határoz meg a hitelezésre,
amit minden nemzetközi ügylet esetén be kell tartani.
9.1.2. Belső kompenzálás vagy nettósítás

A belső kompenzálás vagy nettósítás egy vállalatcsoporton belül, egymással
kereskedelmi kapcsolatban lévő vállalatok közt jön létre. A belső kompenzálás vagy nettósítás azt jelenti, hogy a vállalatcsoport az egyes érdekeltségei közti adósságokat nettósítja, és csak a fennmaradó nettó adósságot
tartja nyilván. A nettósítás csökkenti a devizapiacok igénybevételével bonyolódó, vállalatcsoporton belüli fizetések számát. Ha a vállalat követelései és tartozásai ugyanabban a devizában vannak, akkor kockázata csak az
egyenleg nagyságának erejéig van. Ezért célszerű minél kevesebb devizanemre koncentrálni az elszámolásokat. A legelőnyösebb az lenne, ha a
vállalat hazai valutában tudna számlázni. Ez a lehetőség azonban csak a
konvertibilis valutájú országban bejegyzett vállalkozások számára áll fenn.
A legegyszerűbb eset a bilaterális nettósításként ismert, és vállalatpárok
közt működik. Mindegyik leányvállalatpár nettósítja az egymással szemben
fennálló pozíciót. Az egyes vállalatok pénzáramlásukat a partnerrel lebonyolított eladások vagy vásárlások közül a kisebb összegűvel csökkentik. A
bilaterális nettósítás során nem veszik figyelembe a vállalatcsoport más
tagjaival szemben fennálló nettó pozíciót. A bilaterális nettósítás legnagyobb gyakorlati problémája az elszámolás alapjául szolgáló deviza kiválasztása.
A multilaterális nettósítás bonyolultabb, de lényegét tekintve nem különbözik a bilaterális nettósítástól. A multilaterális nettósítás kettőnél több
leányvállalat adósságát érinti. Végrehajtásához mindig szükséges van a
csoport központi pénzügyi osztályára, míg a bilaterális nettósításhoz csak
két résztvevőre van szükség, a vállalatcsoport központjának beavatkozása
nélkül. A multilaterális nettósítás az átváltási és transzferköltségek terén
jelentős megtakarítást eredményez, azonban központosított kommunikációs rendszert és a leányvállalatok részéről fegyelmet igényel.
Sok ország devizaszabályozása korlátozza a bilaterális és multilaterális
nettósítást. A devizaszabályok alapos vizsgálata szükséges, mielőtt a nettósítás alkalmazása mellett döntenénk.
A nettósítás csökkenti a bankköltségeket és növeli a leányvállalatok
közti tranzakciók központi ellenőrzését. Az ügyletek számának és volumenének csökkenése költségmegtakarítás. Szakértői becslések szerint a
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költségcsökkenés a nettósítás által megszüntetett pénzáramlás mintegy
egyhatod százalékára tehető.
9.1.3. Pénzáramlás-összehangolás

A nettósítást és a pénzáramlás-összehangolást gyakran egymás szinonimájaként használják, de vannak a kettő között különbségek. A nettósítást egy
vállalatcsoporton belüli potenciális pénzáramlásokra vonatkozik, a pénzáramlás-összehangolás viszont mind vállalatcsoporton belül, mind harmadik féllel szemben alkalmazható A pénzáramlás-összehangolás olyan
mechanizmus, amivel a vállalat devizában érkező bevételeit az összegek és
az időzítés alapján a devizában esedékes kifizetésekhez igazítja. Az egy
adott valutában érkező befizetéseket így ugyanabban a pénznemben fizetik
ki, következésképpen a devizapiacok igénybevétele csak a devizában érkező pénzáramlás azon részénél lesz szükséges, ahol ez nem lehetséges.
A pénzáramlás-összehangolás feltétele az, hogy egy vállalatcsoporton
belül adott devizában kétirányú pénzáramlás legyen. Ez teszi lehetővé a
természetes pénzáramlás-összehangolást. Ettől eltér a párhuzamos pénzáramlás-összehangolás, amikor a pénzáramlás-összehangolást különböző devizákban esedékes kifizetések és bevételek között hajtják végre annak feltételezésével, hogy a kérdéses devizák szorosan egymással összhangban, közel
párhuzamosan mozognak. Ha az érintett devizák eltávolodnak korábban
párhuzamos pályájuktól, akkor az összehangolást nem lehet végrehajtani.
9.1.4. Árváltoztatás

Az árváltoztatás azt jelenti, hogy az árfolyamváltozások negatív hatásainak
kiküszöbölésére emelik az eladási árakat. Ezzel kapcsolatban feltehető az a
kérdés, hogy a vállalat miért nem emelt korábban árat, ha képes lett volna
arra. Egyes országokban egyedül az áremelés a kitettség kezelésének egyetlen legális módszere.
9.1.5. Számlázás külföldi devizában

Az exportáló és importáló vállalatok azzal a devizával kapcsolatos döntésekkel foglalkoznak, amelyben az áruk és szolgáltatások ára fel van tüntetve. A külföldi devizában történő kereskedelem tranzakciós kitettséget
okoz, az ezzel járó kockázatokkal és lehetőségekkel együtt. A csak hazai
pénznemben való kereskedelem egyszerűbb, de az áruk árának megadására használt pénznem a vásárlónak nyújtott marketingcsomag része.
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Sok piacon a versenytársak követik a piacvezető céget. A résztvevők
gyakran abban a devizában számláznak, amelyben azt a piacvezető teszi.
Előfordulhat, hogy ez sem a vevőnek, sem az eladónak nem hazai devizája.
Exportügylet esetén legalább az egyik fél devizaműveletben vesz részt.
Ez lehet az exportőr, ha külföldi devizában ad el; lehet az importőr, ha
hazai devizájától eltérő pénznemben vásárol. Ha a szerződés pénzneme
sem az importőr, sem az exportőr hazai devizájával nem egyezik meg, akkor mindkettőnek devizaműveletet kell végrehajtania. Ilyenkor arra célszerű
törekedni, hogy a devizaműveletek végrehajtásának költségei minimálisak
legyenek. A londoni piac a világ legolcsóbb devizapiaca. Ha a kereskedelmi
ügylet résztvevői közül az egyik olyan országban van, ahol a devizaszabályozás relatíve drágává teszi a helyi devizapiacok használatát, célszerű úgy
átalakítani az ügyletet, hogy a londoni piacot lehessen használni.
Az áttekintett megoldások esetenként ugyan nagyon hatékonyan alkalmazhatóak, de a gyakorlatban ritkán van rá mód, hogy ennyire előnyös
helyzetet tudjunk kialakítani. Ezért alakultak ki azok a pénzügyi termékek,
melyekkel egyrészt kezelhető az árfolyamkockázat, másrészt a kedvező
piaci alakulások kihasználása érdekében megfelelő rugalmasságot is biztosítanak.
9.2. Az árfolyamkockázat kezelésének külső
technikái
Ez a fejezet az árfolyamkockázat kezelésének külső technikáit mutatja be.
Azokat a pénzügyi termékeket tekinti át, amelyek alkalmasak a devizakockázat fedezésére. Ezek egy része tőzsdei termék, másik részét kereskedelmi
bankok ajánlják a gazdasági szereplőknek. A külső technikák a potenciális
árfolyamveszteségek elkerülésére szerződéses megoldásokat alkalmaznak.
Ha egy gazdálkodó szervezet úgy dönt, hogy fedezni kívánja jövőbeli
kötelezettségéből vagy követeléséből adódó árfolyamkockázatát, akkor öt
módozat közül választhat: banki határidős (forward) ügyletet köt, banktól
opciót vásárol, bankkal csereügyletet (swap) köt, tőzsdei határidős
(futures) ügyletet köt, tőzsdén opciót vásárol.
9.2.1. Határidős devizaügyletek

Ha egy exportőr a jövőbeli exportbevételének forintösszegét már ma szeretné biztosítani, akkor az ebből adódó hosszú pozícióját egy határidős
rövid pozícióval semlegesítheti, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a várható exportbevételével megegyező mennyiségű devizát ad el a határidős piacon.
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Az importőrnek, aki a jövőben devizát szeretne vásárolni és már ma biztos akar lenni a jövőben kifizetendő forintösszegben, devizát kell vásárolnia
a határidős piacon abban az összegben amekkorában a jövőben ténylegesen devizát kíván vásárolni, és arra a lejárati napra amikorra a tényleges
devizavásárlást tervezi.
Ha a vállalkozás devizakockázatát a határidős piacon pontosan le tudja
fedezni, akkor függetlenné válik az adott deviza további árfolyamingadozásától, hiszen bármilyen árfolyamon is fog állni az esedékesség
napján az azonnali piac, ő már az előre rögzített határidős devizaárfolyamon fogja megvásárolni, vagy eladni devizáját.
Ez azt jelenti technikailag, hogy amennyit a vállalat a gazdálkodásából
adódó pozícióján az árfolyam-ingadozás következtében nyer (vagy veszít)
éppen annyit veszít (vagy nyer) a határidős pozícióján.
Az exportőr akkor jár jól devizabevétele kockázatának fedezésével, ha
a határidős ügylet megkötését követően, az esedékesség napjáig az adott
deviza leértékelődik (a forinttal szemben, vagyis a forint erősödik), hiszen
fedezés nélkül csak alacsonyabb árfolyamon tudná átváltani devizabevételét (forintra).
Erre egy konkrét példa: A gépipari exportőr 2001. júniusában a leszállítandó alkatrészek után 1.000.000 dollár exportbevételre számít 2001. december 31-én. Jelenleg a dollár azonnali árfolyama 296 Ft, a 2001. december 31-ére szóló (banki) határidős árfolyam 305 Ft.
Az exportőr 2001. december 31-i határidőre elad 1.000.000 dollárt egy
magyar kereskedelmi banknak. Ezáltal az év utolsó napján a vállalat biztosan 305.000.000 forinthoz fog hozzájutni, még akkor is, ha időközben
esetleg az amerikai gazdaság lassulása miatt a dollár leértékelődik a forinttal szemben és a 2001. december 31-i dollár árfolyam az azonnali piacon
csak 290 forint lesz. A fedezeti ügylet megkötésével tehát az exportőr 15
millió forinttal több bevételt ért el, mint ha nem fedezte volna devizakockázatát.
Az exportőr devizája azonban fel is értékelődhet időközben (vagyis a
forint leértékelődhet), ekkor viszont a fedezeti ügylet megkötésével kevesebb forintbevételre tesz szert a vállalkozás, mintha nem fedezte volna
devizakockázatát.
Ennek fényében tehát akkor érdemes egy exportőrnek lefedeznie jövőbeli devizabevételéből adódó kockázatát, ha az adott deviza leértékelődésére (a forint erősödésére) számít.
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Az importőr – éppen ellenkezőleg – akkor jár el helyesen, ha a deviza
felértékelődésére (a forint leértékelődésére) számítva köt határidős devizavételi ügyletet.
9.2.2. Devizaopciók

A várakozásokra hagyatkozva azonban nem szűnnek meg a kockázatok,
további bizonytalanságot jelentve a vállalkozások számára. A pénzügyi
piacok tudnak erre is megoldást nyújtani. Míg a határidőre történő deviza
vételi illetve eladási ügylet kötésekor a vállalatok kötelezetti pozícióba kerülnek, hiszen bármekkora is lesz a lejárat napján az adott deviza árfolyama (akár előnyös akár kedvezőtlen számukra) mindenképpen létrejön a
szerződés, addig opciók vásárlásával a vállalkozások jogot nyernek deviza
eladására, vagy vételére egy előre meghatározott árfolyamon, egy előre
meghatározott napon, vagy időszakban. Egy opció birtokosa (vevője) csak
akkor köteles ténylegesen is megvenni, vagy eladni az adott devizát (lehívni az opciót), ha az számára kedvező, míg ha az kedvezőtlen számára, akkor lehívatlanul hagyja az opciót.
Az opciós díjat az úgynevezett Black-Scholes képlet alapján számítják.
Egy opció annál értékesebb, így díja is annál magasabb:
• minél távolabb van a lejárat napja
• minél jobban ingadozik az adott deviza árfolyama
illetve
• vételi opciók esetén a kötési árfolyam relatíve minél kisebb a jelenlegi
devizaárfolyamhoz viszonyítva
• eladási opciók esetén a kötési árfolyam relatíve minél nagyobb a jelenlegi devizaárfolyamhoz viszonyítva
Erre egy konkrét példa: Egy importáló cég 2001 júniusában megállapodást ír alá 1.000.000 euró értékben 2001. októberi szállítással és fizetéssel
cement vásárlására. (A fizetés pontos dátuma egyenlőre nem ismert, de
mindenképpen októberben lesz.) Mivel az importcég pénzügyi vezetése
esélyt lát a forint gyengülésére az elkövetkező időszak során, így 1 millió
euróra vonatkozó amerikai vételi (call) opciót vesz egy kereskedelmi banktól 20.000 euró opciós díjért, 255 forintos kötési árfolyamon 2001. október 31-i lejárattal. Jelenleg az euró árfolyama 250 Ft.
2001. október 1-jén a külföldi partner leszállítja a megvásárolt cementet, melynek ellenértékét az importőrnek október 15-én kell rendeznie.
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• 2001. október 15-én az euró árfolyama az azonnali piacon 270 forint.
Mivel az importőr rendelkezik egy opcióval, mely lehetőséget biztosít
számára 255 forintért euró vásárlására, a cég lehívja az opciót és megveszi a devizát a kereskedelmi banktól 255 forintért. A cég importköltsége 270 · 1.000.000 = 270.000.000 forint helyett 255 · (1.000.000 +
20.000) = 260.100.00013 forint. Ezzel a cég megtakarított 9.900.000 forintot.
• 2001. október 15-én az euró árfolyama az azonnali piacon 240 forint.
Mivel az importőr opciója ennél magasabb árfolyamra szól, a cég lehívatlanul hagyja az opciót és megveszi az 1 millió euróját az azonnali
piacon. Így a tényleges költsége 240 · (1.000.000 + 20.000) =
244.800.000 Ft14 lesz a határidős ügylet lehívásából származó
260.100.000 forinttal szemben. Ezzel a cég megtakarított 15,3 millió
forintot.
Láthatjuk tehát, hogy ha az importőr számára kedvezőtlenül alakul az
azonnali piaci árfolyam, akkor az opciós fedezéssel a tényleges költsége
valamivel magasabb lesz, mintha ugyanolyan árfolyamra szóló határidős
devizavásárlással fedezte volna pozícióját15, viszont a kedvező árfolyamalakulásból is profitálhat a cég, bár nem annyit mintha egyáltalán nem fedezte volna kockázatát.
Az opciók alkalmazása fedezeti ügyletként akkor is célszerű, ha bizonytalan a fedezni kívánt esemény (devizabevétel, kiadás) létrejötte.
Ilyenkor, még ha meg is hiúsul az alapul szolgáló gazdasági tranzakció, a
vállalat maximum a kifizetett opciós díjat veszítheti el, és nem teszi ki magát egy fedezetlen határidős piaci pozíció veszélyeinek.
9.2.3. Banki fedezeti ügyletek

A banki fedezeti ügyletek legnagyobb előnye a testreszabhatóság, az egyedi
igények maximális kiszolgálása. Ez azt jelenti, hogy bármilyen lejáratra,
bármilyen devizanemben, bármilyen összegben (egy minimum felett) lehetséges fedezeti ügylet kötése a bankok igénybevételével.
Hátránya szintén az egyediségből adódik, hiszen csak nagy ügyfelek
számára nyitott ez a lehetőség és az egyediség miatt az ügylet felmondása
nehézkes.
Plusz az opciós díj elmaradt kamatbevétele, hiszen az nem a cégnek kamatozik.
Plusz az opciós díj elmaradt kamatbevétele, hiszen az nem a cégnek kamatozik.
15 Az opciós díjjal nő a nyereség.
13
14
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A magyar bankoknál jelenleg az alábbi fedezeti ügyleteket lehet kötni:
• Határidős (forward) ügylet forint-deviza és deviza-deviza viszonylatban
• Opciós ügylet deviza-deviza viszonylatban, illetve bizonyos helyeken
forint deviza viszonylatban is
Swap, azaz csereügyleteket egyelőre nem biztos, hogy minden bank köt
ügyfelei számára, viszont igény esetén ezt több határidős szerződéssel
helyettesíteni tudják.
A bankok a devizakockázat-fedezési igények esetén először keretszerződést kötnek az ügyféllel, amely birtokában a továbbiakban a gazdálkodó
megbízásokat adhat a banknak.
A minimális összeg, amellyel az ügyfél devizakockázat-kezelés címén a
bankokhoz fordulhat – mind a határidős, mind az opciós ügyletek esetén
– általában 100.000 euró, illetve ennek megfelelő egyéb deviza.
Mivel a nemfizetésnek jelentős kockázatai vannak, a bankok letétet
követelnek meg a határidős ügyletet kötni kívánó ügyfeleiktől, ami általában az ügylet értékének 5 százaléka. Ez az összeget forintban, állampapírban, illetve folyószámla-hitelkerettel is teljesíthető, melyet a bank zárol az
ügyfél számláján. Az ügyfél hitelképességi vizsgálatát a bank csak ez utóbbi esetben (ha folyószámlahitel a fedezet) végzi el, egyéb esetekben a letét
nyújt egyfajta védelmet a bank számára.
A határidős (forward) ügyleteknél az ügyfélt nem terheli semmilyen díj
vagy jutalékköltség, a bank haszna a vételi és eladási árfolyam közti különbségből keletkezik.
Az opciós ügyleteknél értelemszerűen a kedvezményezett/vevő az
opciós díjat fizeti ki a banknak, viszont azon túl semmilyen egyéb költsége nincs.
Az ügylet devizaneme megegyezés tárgyát képezi a bank és az ügyfél
között, de általában a likvid piaccal rendelkező (főbb) devizák mindegyikével foglalkoznak a bankok. (A bank olyan valutában lesz hajlandó szerződést kötni a gazdálkodóval amilyenben ő később egy ellentétes irányú
ügyletet tud kötni valamilyen más bankkal, vagy gazdálkodóval.) Tapasztalatok szerint Magyarországon (is) euróban és amerikai dollárban kötik a
legnagyobb volumenű határidős ügyleteket.
A bankok általában maximum 1 éves lejárattal vállalják fedezeti ügyletek megkötését, tehát a szerződés lejárati napja nem lehet több, mint az
adott nap plusz 365 nap.

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalomjegyzék

Vissza

◄

95

►

Nemzetközi pénzügyek

Az árfolyamkockázat kezelésének belső és külső technikái

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalomjegyzék

Vissza

◄

96

►

Lejárati napnak a bankok minden banki napot elfogadnak, illetve minden az ügylet devizanemében fennálló banki napot. (Ha például a svéd
koronában kötendő ügylet lejárati napján ugyan Magyarországon banki
nap van, de aznap ezzel a devizával valamilyen okból nem kereskednek
sem Svédországban, sem máshol, akkor a bank nem fogja megkötni az
ügyletet.)
A határidős árfolyamokat a bankok is a kamatlábkülönbségen alapuló
képlet alapján számolják:
Határidős árfolyam = azonnali árfolyam · (1 + r)t / (1 + q)t
Ahol:
r = annak a devizának az éves kamatlába, amellyel a jegyzett deviza árát
kifejezzük
q = a jegyzett deviza kamatlába
t = a hátralevő idő években
Az opciók árát (díját) a már említett Black-Scholes képlet segítségével kalkulálják. Árkülönbséget a bankok az ügyfeleik között csak minimális mértékben alkalmaznak. A határidős és opciós ügyletekkel a bankon belül a
treasury foglalkozik, amely felvilágosítással és tanácsokkal is szolgál ügyfelei részére a fedezeti ügyletek témakörében.
9.3. Fogalmak
fizetések csúsztatása, fizetés előrehozatala, fizetés késleltetése, belső kompenzáció, nettósítás, bilaterális nettósítás, multilaterális nettósítás, pénzáramlás-összehangolás, párhuzamos pénzáramlás-összehangolás, árváltoztatás, számlázás külföldi devizában, eszköz-forrás gazdálkodás, kötelezetti
pozíció, Black-Scholes képlet, opciós díj, testreszabhatóság, keretszerződés, nemfizetési kockázat, banki letét, lejárat.
9.4. Ellenőrző kérdések
1. Ismertesse az árfolyamkockázat kezelésének belső technikáit (fizetések
csúsztatása, belső kompenzálás vagy nettósítás, pénzáramlás-összehangolás, árváltoztatás, számlázás külföldi devizában)!
2. Ismertesse a határidős devizaügyletek fedezeti célú alkalmazásának
jellemzőit!
3. Ismertesse a devizaopciók fedezeti célú alkalmazásának jellemzőit!
4. Ismertesse a banki fedezeti ügyletek jellemzőit!
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9.5. Ajánlott irodalom
Buckley, Adrian: Bevezetés a nemzetközi pénzügyekbe. Budapest, 1998, Panem
Könyvkiadó Kft., 81–107. oldal.
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10. A hitelek árfolyam- és
kamatlábkockázatának kezelése
Ennek a fejezetnek a tárgya a hitelek árfolyam- és kamatláb-kockázatának
a kezelése. Először a rövid és hosszú lejáratú devizahitelek árfolyamkockázatának fedezési technikáit tekinti át, majd a keresztárfolyam-swapokkal
foglalkozik. Végül a devizakamat-kockázat fedezésének lehetőségeit térképezi fel.
10.1. A rövid lejáratú devizahitelek
árfolyamkockázatának fedezése
Az éven belüli devizahitelek általában rövid lejáratú, a kamatot a tőketörlesztéssel együtt, egy összegben fizető ügyletek. Ezek árfolyamkockázatának fedezésére a nemzetközi gyakorlatban általában forward ügyleteket
használnak. A forward ügylet egy jövőbeli értéknapon, már az üzletkötéskor meghatározott árfolyamon megvalósuló konverzió. Az ügylet révén a
belföldi hitelfelvevő már előre megvásárolja bankjától a hitel törlesztéséhez és az esedékes kamat megfizetéséhez szükséges devizamennyiséget
előre rögzített árfolyamon, ezáltal kiküszöbölve a devizaárfolyamok változásának kockázatát. A forward árfolyamot a gyakorlatban a pillanatnyi
(spot) devizaárfolyamot az eladott illetve megvásárolt deviza kamatrátáinak
különbségével korrigálva számítják ki (fedezett kamatparitás).
A forward ügylet ugyan teljes egészében képes lefedni a devizahitel által okozott árfolyamkockázatot, ugyanakkor megkötésével a hitelfelvevő
elesik a devizahitel fő előnyétől, a kedvező kamatlábtól. Ugyanis amíg a
hitel után valóban csak a deviza kamatot fizeti meg, a törlesztéshez szükséges deviza forward ügylettel történő megvásárlásakor az árfolyamban
figyelembe veszik a forint-, illetve a devizakamatlábak különbségét, így
összességében a hitelt ilyen módon lefedező adósnak a megfelelő forintkamat összegével azonos nagyságú teljes költsége jelentkezik, legfeljebb az
a könyvelésében nem kizárólag fizetett kamatként, hanem részben árfolyamveszteségként fog megjelenni.
A forward ügyleteket a hazai bankok általában képesek megkötni,
gond legfeljebb akkor lehet, ha a hitel hátralévő futamideje több mint fél
év. Ilyen hosszú futamidőre a legtöbb hazai bank nem köt forward ügyletet, ezért a gyakorlatban az ügyletet két részre bontják: először kötnek egy
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féléves forwardot, aztán annak lejáratakor azt „továbbgörgetik” a hitel
lejáratáig. A továbbgörgetés (roll-over) azt jelenti, hogy a lezárt forward
ügylet nyereségét/veszteségét elszámolják (a pillanatnyi devizaárfolyamhoz
képest), majd a pillanatnyi devizaárfolyam alapul vételével új forward ügyletet kötnek. Továbbgörgetéssel így tehát szintetikus módon elő lehet állítani fél évnél hosszabb forward ügyleteket is.
Az ilyen módon történő fedezés létjogosultsága közgazdasági szempontból mindazonáltal megkérdőjelezhető. Ha az adós rendelkezik megfelelő jövőbeni export-árbevétellel, nyilvánvalóan nincs szüksége fedezésre.
Ha a hitelt forintbevételeiből kívánja visszafizetni, akkor praktikusabb
forinthitelt felvennie, mert összességében nem valószínű, hogy a devizahitel kamata és a forward árfolyamban érvényesített kamatláb-különbözet
szignifikánsan kevesebb lenne a forintkamatnál. Elméletileg elképzelhető
ugyan, hogy egy nagyvállalat elégtelen belföldi hitellimitjei miatt kényszerül
külföldi rövid lejáratú hitelfelvételre, de ebben az esetben nem igazán valószínű, hogy rendelkezik a forward ügylet megkötéséhez szükséges nagyságú belföldi banki limitekkel. Így a téma vizsgálata inkább elméleti jellegű.
10.2. A hosszú lejáratú devizahitelek
árfolyamkockázatának kezelése
A hosszú lejáratú hitelek általában valamilyen pénzpiaci kamatlábhoz
(Euribor, LIBOR) kötött kamatozású, kamatot általában negyedévente
vagy félévente fizető, a tőkét részletekben vagy lejáratkor, egy összegben
törlesztő szerződések. Az általuk generált árfolyamkockázat kezelésére a
nemzetközi gyakorlatban leginkább elterjedt instrumentum a devizaswap
(currency swap). Mint korábban láttuk, ennek az a lényege, hogy a felek
megállapodnak abban: elcserélik egymással két különböző devizanemben
denominált hitel jövőbeni pénzáramlásait. Természetesen az ügylet feltétele, hogy a két pénzáramlás nettó jelenértéke megegyező legyen. A gyakorlatban történhet változó kamatozású hitel cseréje más devizanem változó
kamatozású hitelére, de gyakori a változóról fix kamatozásúvá történő,
illetve a fixről változóvá történő swap-olás, de előfordul fix kamatozásúról
fix kamatozásúra történő átalakítás is. Az első eset tekinthető az alapesetnek (ennek neve bázisswap), a második és a harmadik gyakorlatilag egy
bázisswap és egy kamatswap kombinációja (a kamatswapról lásd később, a
kamatlábkockázat kezelésénél), míg az utolsó variáns egy bázisswap és két
kamatswap kombinációja.
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A swap ügyletek lényege, hogy az elszámolás nettó módon történik.
Tehát az adott kifizetési időpontra vonatkozólag megállapítják mindkét
hitel pénzáramlását egy adott, megállapodás szerinti devizanemben, és a
két összeg különbségét nettó módon rendezik. Ennek segítségével mégoly
nagy tőkeértékű swap-ügyletek is általában viszonylag kis összegű pénzmozgással járnak, így a felek egymással szembeni hitelezési kockázata is
minimális. Többek között ez (a nettó elszámolás) okozza a swap ügyletek
létjogosultságát.
A futures ügyletek megkötését behatárolja az a tény, hogy mind a Budapesti Árutőzsdén, mind a Budapesti Értéktőzsdén maximum két évre
előre lehet határidős devizaügyleteket kötni. A gyakorlatban életképes
egyetlen megoldás tehát, ha a hitelt felvevő a hitelhez kapcsolódó jövőbeli
pénzáramlásokat forward ügylettel lefedezi és azokat folyamatosan továbbgörgeti. Ez a gyakorlatban úgy valósítható meg, hogy a továbbgörgetés mindig a következő kamatfizetés és/vagy tőketörlesztés időpontjáig
történik, és ezt követően pedig a kifizetéssel csökkentett összeg újra továbbgörgetik. Az ügyletnek természetesen előfeltétele, hogy a befektető
pontosan előre tudja a hitelhez kapcsolódó pénzáramlásokat már a hitel
felvételekor. Ez csak fix kamatozású hitel esetén teljesül automatikusan.
A gyakorlatban jóval sűrűbben előforduló lebegő kamatozású (floatingrate) hitelek esetén az adós vagy átalakítja hitelét egy kamatswap segítségével fix kamatozásúra, vagy pedig az árfolyamkockázatot csak közelítőleg
fedezi le. Ugyanakkor egy tízéves hitel esetében a kamatrátát illetően egyszázalékos tévedés is összességében azt eredményezi, hogy az árfolyamkockázat 10 százalékkal alul- vagy túlfedezetté válik.
A fedezeti ügyletek költségeiről a rövid lejáratú hiteleknél elmondottak
összességében fennállnak, de a következtetések bizonyos esetekben eltérőek lehetnek. Itt is igaz lehet, hogy a forward árfolyamokba beépül a forint és az adott deviza kamatkülönbözete, és ezáltal az adós nagyjából a
forintkamatot fizeti meg, már amennyiben ez a forintkamat egyáltalán
értelmezhető. A tíz-tizenöt éves forinthitelek ugyanis elég ritkák, ezért a
hozzájuk kapcsolódó kamatláb közgazdasági tartalma is eléggé kérdéses.
Lényegében tehát a hosszú lejáratú devizahitelek felvétele sokszor nem is
kamatláb kérdése, miután az adott beruházás futamideje miatt forintforrás
semmilyen kamatszint mellett nem biztosítható. Az ily módon fedezett
devizahitel viszont képes minimális kockázat mellett hosszú lejáratú forintforrást biztosítani.
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10.3. Keresztárfolyam-swapok alkalmazása
Felvetődhet az a kérdés, kezelhető-e egy olyan kockázati kitettség, amelyben az adott vállalat által felvett hitel(ek) deviza-összetétele, illetve az export-árbevétel devizaszerkezete eltér egymástól. Ebben az esetben ugyanis
az illető valuták egymáshoz képest történő elmozdulása jelentős veszteséget eredményezhet. Például, ha a cég árbevétele döntő részben euróban
jelentkezik, de a hitel devizaneme dollár, akkor a dollár erősödése az euróval szemben azt eredményezi, hogy az árbevétel forintértéke kevésbé fog
növekedni, mint a dollárhitel forintértéke.
A probléma legpraktikusabb megoldása az úgynevezett keresztárfolyam-swap (cross-currency swap). Ez megegyezik a korábban már említett
devizaswap-pal azzal az eltéréssel, hogy mindkét valutanem a forint szempontjából „idegen” valuta, a fent említett példa esetében euró és dollár. Az
exportőr problémája ugyanis könnyen orvosolható azáltal, hogy a dollárhitelének effektív pénzáramlását egy keresztárfolyam-swap segítségével átalakítja euróbázisúvá.
Mivel az ügyletnek nincsen „forintlába”, ezért az ügylet a hazai pénzpiac fejlettségétől függetlenül valósítható meg. Az ügyletben részt vevő
magyar bank ugyanis a nemzetközi pénzpiacon gond nélkül lefedezheti az
ügylet által létrejött pozícióját. Ha az ügylet volumene miatt a belföldi
pénzintézetek limitproblémák miatt nem képesek az ügylet lebonyolítására, akkor az a nemzetközi pénzpiacon is megköthető.
10.4. Devizakamat-kockázat fedezésének
lehetőségei
A devizahitelek kamatkockázatának kezelésére a nemzetközi gyakorlatban
is igen elterjedt instrumentumok az úgynevezett kamatswap-ok. Ezek keretében egy fix és egy változó kamatozású hitel cseréje történik meg, természetesen a korábban már említett egyenértékűség mellett. Az adott lebegő kamatbázishoz (LIBOR, Euribor) olyan fix kamatlábat rendelnek,
amely a pénzpiac értékítélete szerint a két pénzáramlás nettó jelenértékét
megegyezővé teszi. Ez a kamatlábszint természetesen nagymértékben függ
nem csak a befektetőknek a jövőbeni kamatokra vonatkozó várakozásaitól, hanem attól is, hogy egy időpontban a változó vagy a fix kamatozású
instrumentumokra nagyobb-e a kereslet.
A kamatswap ügylet technikai lebonyolítása erősen hasonlít a devizaswap ügyletekére. A szerződés szerinti fix kamat és az aktuális piaci válto-
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zó kamat (LIBOR, Euribor) közötti különbség kerül csak pénzügyileg
elszámolásra.
Mivel – a keresztárfolyam-swap ügyletekhez hasonlóan – a devizás
kamatswap ügyleteknek sincs forint lába, ezek is mindenféle gond nélkül
lebonyolíthatóak akár a hazai bankrendszer keretei között, akár a nemzetközi pénzpiacon.
10.5. Fogalmak
devizahitel, forward árfolyam, továbbgörgetés, belföldi hitellimit, banki
limit, devizaswap, változó kamatozású hitel, fix kamatozású hitel, bázisswap, kamatswap, lebegő kamatozás, keresztárfolyam-swap,
10.6. Ellenőrző kérdések
1. Ismertesse a rövid lejáratú devizahitelek árfolyamkockázatának fedezési technikáit
2. Ismertesse a hosszú lejáratú devizahitelek árfolyamkockázatának fedezési technikáit
3. Mit tud a keresztárfolyam-swapokról?
4. Ismertesse a devizakamat-kockázat fedezésének lehetőségeit!
10.7. Ajánlott irodalom
Buckley, Adrian: Bevezetés a nemzetközi pénzügyekbe. Budapest, 1998, Panem
Könyvkiadó Kft., 137–148. oldal.
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11. Nemzetközi beruházási és
finanszírozási döntések
A második világháború befejezése óta a nemzetközi munkamegosztásba
való bekapcsolódás képezi a gazdasági növekedés egyik leglényegesebb
hajtóerejét. A nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódás legdinamikusabb szegmense a működőtőke-forgalom vagy más szavakkal a
közvetlen külföldi beruházás. Ez a fejezet mikrogazdasági megközelítésben, a vállalatok szempontjából foglalkozik a nemzetközi beruházási és
finanszírozási döntésekkel. Azokat a tényezőket tekinti át, amelyeket a
vállalatoknak külföldi beruházási döntéseikben figyelembe kell venniük.
Ezeket a módszereket kiegészíti az abból adódó pótlólagos kockázati és
egyéb tényezőkkel, hogy a beruházásra nem a vállalati vezetés által ismert
hazai környezetben kerül sor, hanem más országban, a hazaitól eltérő környezetben.
11.1. Nemzetközi beruházási döntések
Közvetlen külföldi beruházás az a beruházás, amikor egy vállalat termelő vagy
szolgáltató tevékenységet folytató egységet hoz létre külföldön. Ez a beruházás lehet intern jellegű, amikor fióküzem, termelő vagy összeszerelő
üzem stb. alapítására kerül sor, vagy extern jellegű, amikor a meglévő külföldi vállalat részleges vagy teljes megszerzése történik.
A beruházás-értékelési módszerek közül a külföldi befektetők az elmélet által legmegfelelőbbnek tartott és a legszélesebb körben használt nettó
jelenérték, illetve módosított nettó jelenérték módszer alapján választanak a különböző beruházási lehetőségek között. A nettó jelenérték formula a projekttől a jövőben várható pénzáramlásokat hasonlítja össze a jelenben befektetett tőkével. Ha a nettó jelenérték pozitív, akkor a beruházást el lehet
fogadni. Minél nagyobb a nettó jelenérték, annál kedvezőbb a beruházás
jövedelmezősége. A várható jövedelmezőség becslésében figyelembe veszik a politikai, az árfolyam- és az egyéb kockázatok kivédési költségeinek
vállalati cash flow-ra gyakorolt hatásait. A gyakorlatban természetesen a
vállalatok egyszerre többféle értékelési technikát alkalmaznak. A választott
módszer különösen alkalmas a külföldi működőtőke-befektetések meghatározó elemeinek az azonosítására, ezáltal az egyes tényezők súlyát nem
mindig megfelelőképpen kezelő különféle empirikus és egyéb felmérések
korlátainak a bemutatására.
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A nettó jelenérték módszerrel a projekt jövedelmezőségét a beruházás
és az anyavállalat szintjén egyaránt lehet elemezni. Mindkét módszer mellett is és ellen is szólnak érvek. Ha a beruházást önmagában értékelik, akkor azt tételezik fel, hogy a projekt az anyavállalattól független, önálló
egység, a beruházást a fogadó országok pénznemében határozzák meg. Ha
a beruházást az anyavállalat szintjén értékelik, akkor az anyavállalat országának pénznemében fejezik ki a cash flow-t, és figyelembe veszik az új
beruházásnak a teljes vállalati cash flow-ra gyakorolt hatásait is. (Természetesen mindkét esetben számításba veszik a cash flow-t érintő közvetett
hatásokat.) A kétfajta cash flow elemzés közötti eltérések a következők:
• a cash flow áramlást más-más módon érintik a két szempont alapján
az anyavállalat által kamat fejében nyújtott hitelek és a fizetés ellenében rendelkezésre bocsátott szolgáltatások (licencia- és védjegyhasználat stb.),
• a külföldi beruházáshoz az anyavállalat adott esetben állami támogatást
kaphat,
• a teljes vállalati cash flow-t módosíthatják a fenti tényezők adózási
hatásai. Jól ismert az a gyakorlat, hogy az anya- és a leányvállalat közötti pénzáramlásokat gyakran az adóterhek optimalizálása érdekében alakítják,
• ha a cash flow elemzés az anyavállalat országának a valutájában történik, akkor a jövőbeli értékeket nem csekély mértékben befolyásolják az
anya- és a leányvállalat valutája közötti árfolyammozgások, amiket nem
lehet figyelmen kívül hagyni. Így például a leányvállalat országa valutájának leértékelődése kedvezőtlenül érinti az anyacég jövőbeli bevételeit
és likviditását.
• ha a beruházást önmagában értékelik, akkor az anyavállalat csak azt a
nyereséget és/vagy osztalékot számíthatja be a külföldi beruházásból
származó cash flow-ba, amely ténylegesen beérkezik hozzá. A profitrepatriálás korlátozása a fogadó országban cash flow csökkentő tényező,
• a külföldi beruházásokra országspecifikus tényezők is hatnak. Magyarországon például a külföldi vállalatok önálló jogi személyiséggel rendelkező társaságok, amelyekre kiterjed az áfa-, a nyereségadó- és más
törvények hatálya. Az inflációs ráta is különbözhet az anyavállalat országában és a külföldi beruházás országában.
Az éves cash flow-k jelenértékének kiszámításához is más-más diszkontrátát kell használni attól függően, hogy a tőkeköltséget a beruházás vagy a

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalomjegyzék

Vissza

◄

104

►

Nemzetközi pénzügyek

Nemzetközi beruházási és finanszírozási döntések

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalomjegyzék

Vissza

◄

105

►

vállalatcsoport szintjén értelmezik. Az egyik nézet szerint a külföldi működők-befektetést végrehajtó vállalatnak azonos kritériumok szerint kell értékelnie az egyes beruházási lehetőségeket, bármely országban legyenek is
azok, mert módjában áll az egyes országok között mozgatni a befektetéseket. Ebből az következik, hogy a vállalatcsoport szintjén kell a tőkeköltségeket kalkulálni, s egységes diszkontrátát kell alkalmazni. Az egyes beruházások kockázatait a prognosztizált cash flow-ban kell érvényesíteni.
A másik felfogás abból indul ki, hogy mindegyik leányvállalat autonóm
cég, saját tőkével, következésképpen a diszkontálást is az egyes leányvállalatokra jellemző tőkeköltség alapján kell elvégezni. Ezzel a leányvállalat
versenyképességét és jövedelmezőségét a fogadó ország feltételei között
értékelik. A külföldi beruházásból az anyavállalat számára jelentkező kockázati többletet a diszkontrátának kockázati prémiummal történő megemelése révén juttatják érvényre. Ez a kockázati prémium 8-10 százalék,
amiből kitűnik, hogy csak a hazainál jóval nagyobb várható jövedelmezőség esetén kerül sor külföldi közvetlen beruházásra. Az általános szabály
egyébként az, hogy a beruházás piaci kockázatát a diszkontrátában, a projekt egyedi kockázatát a cash flow-ban kell érvényesíteni.
A két felfogás közötti különbség a tőkepiacok eltérő értékelésére vezethető vissza. Az első nézet képviselői egyetlen egységes, világméretű
tőkepiacot tételeznek fel. A második felfogás hívei szerint viszont a tőkepiacok tökéletesen szegmentáltak. A valóság valószínűleg a második nézethez van közelebb.
A nemzetközi gyakorlatban a módosított jelenérték (adjusted present
value – APV) formulát használják. Ez annyiban tér el a jelenérték formulától, hogy korrigálja az éves cash flow-k értékét a beruházást az adott évben
érintő pénzügyi kockázatból eredő hatással (FINt, ami sok tényezőt tartalmaz, amilyen például az adómegtakarítás, a tranzakciós költség stb., és a
(d) és (df) diszkontrátákkal kalkulálja Ct és FINt értékét.

APV = − I + ∑
t

CFt

(1 + d )

t

+∑
t

FIN t

(1 + df )

t

ahol:
I: a beruházás
FINt = a beruházást az adott évben érintő pénzügyi kockázatból eredő
hatása,
CFt = az I beruházásból származó cash flow
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d = az I beruházásból származó cash flow diszkontrátája
df = a pénzügyi kockázatból eredő hatások diszkontrátája
11.2. Nemzetközi finanszírozási döntések
A vállalati pénzgazdálkodás céljai és területei tekintetében nincs különbség
a csak a hazai piacon működő, illetve a nemzetközi vállalat között. A külföldi szervezeti egységek vagy leányvállalatok ugyanakkor más országok
pénzügyi és finanszírozási környezetében működnek. Ennek következtében egyrészt jövedelmezőségüket olyan tényezők is befolyásolják, amilyenekkel a belföldön működő vállalatoknak nem kell számolniuk. Másrészt a
nemzetközi jelenlét módosítja a tőkebevonás feltételeit és költségeit a kizárólag belföldön működő vállalat tőkeköltségeihez képest. A csak belföldön
működő vállalat tőkeköltsége a saját és a külső forrásból származó tőke
költségének súlyozott átlaga. Külföldi jelenlét esetén a mindkét komponens útján való tőkebevonás feltételei és költségei külön-külön is változnak. A nemzetközi finanszírozás nemzetközi hitelbevonás, nemzetközi
projektfinanszírozás, helyi hitelpiacról történő finanszírozás és nemzetközi
részvénytőke-jegyzés formáját ölti.
11.2.1. Nemzetközi hitelbevonás

Sok vállalat olyan országban működik, ahol kicsi a tőkepiac. Az ilyen országokban működő vállalatok jelentősebb beruházási forrásigényének kielégítését gátolhatja a sekély hazai pénzügyi piac. E szűk keresztmetszet
feloldását teszi lehetővé a nemzetközi hitelfelvétel.
A nemzetközi finanszírozás egyrészt lehet abban a devizában történő
finanszírozás, amelyben a pénzbeáramlás várható. Másrészt lehet a várt
pénzbeáramlás devizájától eltérő pénznemben történő finanszírozás, határidős vagy csereügylettel történő fedezéssel. A harmadik lehetőség a várt
pénzbeáramlás devizájától eltérő pénznemben történő finanszírozás, határidős vagy csereügylettel történő fedezés nélkül.
Az első két esetben elkerülhető az árfolyamkockázat. A harmadik
esetben viszont van árfolyamkockázat. A kamatfizetés és a tőketörlesztés
ugyan rögzítve van, de a várható pénzbeáramlás devizájától eltérő pénznemben, ezért az árfolyamok változása miatt a hazai pénzben számolt
forrásköltség nagysága bizonytalan.
Ha mindig érvényre jutna a nemzetközi Fischer-hatás (a kamatlábkülönbségek határozzák meg a prompt árfolyam várható alakulását), és a
devizapiacok mindig egyensúlyban lennének, akkor azt erősödő devizá-
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ban történő finanszírozás alacsonyabb kamatköltségét pontosan ellensúlyozná az erősödő deviza más devizákkal szembeni felértékelődése. Ebben az esetben a valós, adózás előtti forrásköltség megegyezne a hazai
devizában érvényes kamatlábbal, ez a kamatláb lenne érvényes függetlenül attól, hogy a vállalat honnan szerzi forrásait. A tapasztalatok szerint a
nemzetközi Fischer-hatás rövid távon érvényesül, és hosszú távú érvényesülése is kétséges.
A nemzetközi bankhitelek legfontosabb forrása jelenleg az eurohitel-piac,
amelyre a nemzetközi tőkemozgások több mint fele jut. Ezek többnyire
középlejáratú (1-5 éves) hitelek. A legtöbb tranzakció bankok között jön
létre, amelyek eljárnak ügyfeleik számára. A transznacionális nagyvállalatok
közvetlenül is vesznek fel hitelt. A hitelek összege néhány millió és néhány
milliárd dollár között van. A hiteleket kockázatmegosztás céljából bankszindikátusok nyújtják, lebegő kamatláb mellett, a LIBOR-t vagy a prime
rate-et használva.
A nemzetközi hiteltőke-bevonás öltheti kötvénykibocsátás formáját is.
Ez lehet külföldi kötvény vagy eurokötvény. A külföldi kötvényt a hitelfelvevő egy másik országban, annak pénznemében bocstája ki. Rendszerint a
másik ország bankja szervezi meg a kibocsátást és a jegyzést az ország
befektetői körében.
Az eurokötvényt egyszerre több országban helyezik el. A kibocsátás
szervezője nemzetközi bankszindikátus. Az eurokötvény abban tér el a
külföldi kötvénytől, hogy abban az országban, ahol kibocsátják, ott nem
értékesítik az eurokötvényt, amely bizonyos ideig másodlagos forgalomba
sem kerülhet. Ez az eurodollár és az eurojen kötvények esetében 90 nap.
A nemzetközi tőkepiacról mind a transznacionális nagyvállalatok,
mind a megfelelő bonitású, de csak belföldön értékesítő vállalatok tudnak
hitelt felvenni. (AZ utóbbiak csak akkor, ha országuk devizaszabályozása
azt lehetővé teszti.) Rendszeres nemzetközi üzleti tevékenységet folytató
vállalat számára a nemzetközi tőkepiacok könnyen hozzáférhetők, számottevő költségmegtakarítással.
E kötvények lejárata 6, 8, 15 év lehet. Ilyen lejáratú árfolyamkockázat
fedezése a határidős piacon nem lehetséges. A nemzetközi vállalatok jövőbeli bevételeinek egy része viszont devizában adott esetben a hitelfelvétel pénznemében keletkezik, illetve szándékosan ebben a pénznemben
veszik fel a hitelt. Következésképpen a vállalat sokkal kevésbé érzékeny az
árfolyam- és a kamatláb-kockázattal szemben, így nagyobb mértékben
folyamodhat ezekhez a hitelekhez és érhet el költségmegtakarítást. Az
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europiaci hitelfelvétel költsége ugyanis rendszerint kisebb, mint a belföldi
tőkepiacoké. Emellett belföldi hitelszűke esetén is finanszírozási lehetőséget jelentenek a vállalat számára.
E kisebb költség forrása az, hogy egyrészt ezeken a piacokon nagyobb
a verseny a bankok között, mint a belső piacokon. Másrészt a nemzetközi
hitelpiacokon folyamatosan jelennek meg új, kevésbé költséges hitelformák.
11.2.2. Nemzetközi projektfinanszírozás

A nagy projektek kivitelezése több évig tart, nagy a finanszírozási igényük,
kockázataik is számottevők. Finanszírozásukra speciális hitelezési formajött létre főként a bányászatban, a kőolaj- és a vegyiparban, a kohászatban
és a szállítás területén.
A nemzetközi projektfinanszírozás két formája különböztethető meg.
Az egyik a visszkereset nélküli, a másik a korlátozott visszkeresettel történő finanszírozás. A visszkereset nélküli finanszírozás esetében hitelező viseli a
beruházás összes kockázatát, mert a hiteltörlesztés egyedüli fedezete az
adott beruházás jövőbeli cash flow-ja. A korlátozott visszkeresettel történő finanszírozás a hitelező a beruházás kockázatának csak egy részét viseli.
Mindkét esetben külön jogi személyként kezelik a vállalkozást. Ez azért
lényeges, mert így a vállalat 65–710 százalékban hitelből képes finanszírozni a beruházási költségeit anélkül, hogy a hitelösszeg a vállalat mérlegében megjelenne, és az eladósodottság romlása miatt korlátozná további
hitelfelvételi lehetőségeit. Az europiacok a rövid és középlejáratú források
körében is hasonló előnyöket kínálnak.
Az europiacokon a különféle pénzügyi innovációk eredményeként
mindinkább megszűnnek a különbségek egyrészt az egyes értékpapírok
között, másrészt a közép- és rövid lejáratú hitelek között. Az értékpapírosodás jegyében folyamatosan csökken a banki forrásból felvett hitelek aránya, miközben nő a másodlagos piacon forgalmazható, könnyen mobilizálható értékpapírok útján vállalatok, magánbefektetők közötti közvetlen hitelezés jelentősége. A bankok szerepe a konkrét finanszírozási típustól függően egyre inkább a garanciavállalási és szervezési szerepre korlátozódik.
A külföldi hitelfinanszírozás költségei között figyelembe kell venni a
külföldi hitel kamatlábát, a lehetséges árfolyam-változásokat, a fedezik az
árfolyam-kockázatot, akkor annak költségeit, valamint az inflációs ütemek
eltéréseiből adódó hatásokat.
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11.2.3. Külföldi leányvállalat finanszírozása a helyi hitelpiacról

A helyi hitelpiac igénybe vételének legáltalánosabb formája az, hogy a leányvállalat helyi kereskedelmi banktól vesz fel hitelt. A transznacionális
vállalatok kevésbé fejlett országokban működő cégei törekednek a helyi
hitelfelvételi lehetőségek maximális igénybe vételére. Főleg a rövid lejáratú
hitelszükségleteket fedezik ilyen módon. Így csökken az árfolyamkockázat,
a leányvállalat úgy jut finanszírozási forráshoz, hogy az nem terheli az
anyavállalat mérlegét, nem csökkenti hitelfelvételi képességét.
Ha az anyavállalat politikai szempontból kockázatosnak tekinti az országot, akkor a hosszú lejáratú tőkeszükséglet nagy részét az anyavállalat
hosszú lejáratú hitel formájában, nem pedig tőkejuttatás formájában biztosítja. Az utóbbi után járó osztalékát-utalást és profitrepatriálást könnyebb
akadályozni, mint a kamatfizetést és a hiteltörlesztést. A feltőkésítés ezen
formája adózási szempontból is kedvezőbb. Jellemző, hogy az alultőkésített leányvállalatok rövid lejáratú finanszírozási szükségleteiket a helyi
pénzpiacról felvett hitelekből fedezik, miközben az anyacég garanciát vállal a helyi bankoknál a leányvállalatért.
11.3. Fogalmak
Közvetlen külföldi beruházás, nettó jelenérték, módosított nettó jelenérték, diszkontráta, tőkeköltség, visszkereset nélküli finanszírozás, korlátozott visszkeresettel történő finanszírozás, nemzetközi Fischer-hatás, eurohitel-piac, lebegő kamatozás, LIBOR, külföldi kötvény, eurokötvény,
11.4. Ellenőrző kérdések
1. Ismertesse a nemzetközi beruházási döntések jellemzőit, kritériumait!
2. Ismertesse a nemzetközi hitelbevonás fő vonásait!
3. Mit tud a nemzetközi projektfinanszírozásról és a külföldi leányvállalatok helyi piacon történő hitelfelvételéről?
11.5. Ajánlott irodalom
Dani Katalin: Nemzetközi vállalati pénzgazdálkodás. Megjelent: Mádi
Csaba (szerk.): Külgazdaságtan. Budapesti Közgazdasági Egyetem Külgazdasági Tanszék. Budapest, 1990, Aula Kiadó, 153–176. oldal.
Brealey – Myers: Modern vállalati pénzügyek. I. kötet: Nemzetközi pénzügyi
menedzsment. Budapest, 1992, Panem Könyvkiadó Kft., 381–411. oldal.
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12. Árfolyamrendszerek, a magyar
devizapiac és árfolyamrendszer
Ez a fejezet a különféle árfolyamrendszereket mutatja be. Központi gondolata az, hogy az árfolyamrendszer eszköz, mindig valamilyen gazdaságpolitika szolgálatában áll, így az árfolyamrendszerek előnyei és hátrányai
önmagukban nem értelmezhetők. Azt árfolyamrendszerek áttekintése
kapcsán a fejezet foglalkozik az önálló valuta nélküli rendszerekkel, a valutatanáccsal, valamint az irányított és a tiszta lebegtetéssel, mint az árfolyamrendszerek két-két markáns formájával, valamint a kettő közötti ún.
köztes rendszerekkel. A fejezet ezt követő része a magyar devizagazdálkodás és devizapiac, majd az árfolyamrendszer jellemzőit mutatja be részben
történelmi szemléletben, részben problémaorientált megközelítésben.
12.1. Az árfolyamrendszerekről általában
A 2.2. fejezetben az árfolyamokat három csoportba soroltuk. Rugalmas,
rögzített és kötött árfolyamot különböztettünk meg. E három általános
elmélet kategóriára támaszkodva a Nemzetközi Valutaalap az árfolyamrendszereket nyolc csoportra osztja:

• Önálló valuta nélküli rendszerek,
• Valutatanács rendszerek (Currency board, CBA, ez rögzített árfolyamrendszer ingadozási sáv nélkül),
• Hagyományos rögzítés (legfeljebb ±1%-s ingadozási sávval),
• Vízszintes sávos rendszerek (±1%-nál nagyobb ingadozási sávval, amilyen például az Európai Unióban alkalmazott ERM2 Exchange Rate
Mechanism – árfolyam-mechanizmus rendszer),
• Csúszó leértékelés,
• Csúszó sáv,
• Irányított lebegtetés, azaz lebegő árfolyam központi banki intervencióval,
• Tiszta lebegtetés, azaz lebegő árfolyam központi banki intervenció
nélkül.
Az alkalmazott árfolyamrendszernek azért van jelentősége a gazdasági
szereplők számára, mert jellegüktől nem csekély mértékben függ az árfolyamkockázat mértéke. Ugyanakkor a az árfolyamrendszerek mindig meg-
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határozott gazdaságpolitikai célok megvalósítását, bizonyos kéynszere4k
kezelését szolgálják.
Az első két rendszer, azaz az önálló valuta nélküli és a valutatanács (legalábbis bizonyos kereskedelmi relációkban) megszünteti az árfolyamkockázatot. A közös valutát bevezetett Gazdasági és Monetáris Unióban és a
valutatanácsot működtető országokban a rögzítés bázisául szolgáló térség
viszonylatában nincs árfolyamkockázat, ami stabilitást és kiszámíthatóságot visz a rendszerbe.
Az utóbbi években egyre több ország döntött úgy, hogy lemond monetáris függetlenségéről, és csatlakozik egy valutaunióhoz, valutatanácsot
állít fel vagy dollarizál, azaz a dollárral helyettesíti az önálló valutát. Amíg a
független országok száma a második világháború óta 75-ről közel 200-ra
emelkedett, addig külön törvényes fizetőeszközzel 39 ország nem rendelkezik. Ezek közül hétnek más valuta, túlnyomórészt dollár a törvényes
fizetőeszköze, hat ország tagja a Kelet-Karibi Valutauniónak (ECCU). A
CFA Frank Övezethez tartoznak a Nyugat-Afrikai Gazdasági és Monetáris
Közösség (CAEMC) tagállamai. A Gazdasági és Monetáris Uniót vagy
euróövezetet jelenleg tizenkét EU-tagállam alkotja. Valutatanács működik
nyolc országban (Argentína, Bosznia-Hercegovina, Brunei, Bulgária,
Hongkong, Dzsibuti, Észtorzság és Litvánia). Ezek a valutatanácsot működtető országok külföldi valutához, a dollárhoz, illetve az euróhoz rögzítik nemzeti valutájuk árfolyamát (Horváth Éva [2001]).
Tiszta definíciója szerint a valutatanács olyan árfolyamrendszer, amelyben explicite meghatározott intézkedések (elsősorban törvények) kötelezik
a monetáris hatóságokat saját devizájuk korlátlan beváltására egy kitüntetett devizával szemben. Ez az ún. tartalékvaluta (reserve currency). Legtöbb esetben létrehoznak egy új intézményt, az ún. valutatanácsot (currency board), amelynek elsődleges és kizárólagos feladata a fenti szabály
érvényesítése. A tiszta „tankönyvi eset”-ben a valutatanácsoknak egyáltalán nincsenek olyan feladataik, amelyeket más jegybankok a devizaátváltáson kívül is gyakorolnak, mint például a fizetési forgalom lebonyolítása, a
költségvetés számlavezetése stb. Kivételt képez ez alól Észtország, Litvánia és Argentína, ahol a korábbi jegybankok vették át a valutatanács funkcióit és nem alakítottak ki új hivatalokat. A fedezet tekintetében Brunei és
a kelet-karibi térség országai tértek el leginkább, ahol a minimális fedezetet
60-70 százalékban állapították meg (Jakab M. Zoltán [1997]).
A valutatanácsok rendszerét általában olyan kis nyitott gazdaságok
számára ajánlják, amelyeknek csekély a jegybanki eszköztáruk vagy a jegy-
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banki tapasztalatuk, illetve olyan országoknak, amelyek hosszabb távon is
egy valutaövezethez kívánnak csatlakozni. A valutatanácsok bevezetése
emellett kedvező lehet akkor is, ha a monetáris politikába vetett bizalom
valamilyen okból jelentősen megingott. Az új árfolyamrendszerbe történő
átlépésnek ezen kívül párosulnia kell egyéb, mélyreható reformokkal is.
Ezek közül néhány fontosabb reformkövetelmény a következő:

• A fizetési mérleg tőketételeire vonatkozó korlátozások feloldása, mivel
a rendszer a pénzkereslet változásait csak a nettó deviza be- és kiáramlás pénzkínálatával tudja követni.
• A bérek rugalmasságának növelésére azért van szükség, hogy várható
reál effektív felértékelődést a hatékonyság javulása ellensúlyozni tudja.
• A versenyképesség javulása érdekében privatizációra és a magángazdaság hatékonyabb fejlődésére van szükség.
• Az államháztartási hiányt célszerű fenntartható mértékűre leszorítani.
A valutatanács rendszere viszonylag könnyen alkalmazható, kevés adminisztratív intézkedést igényel. A kilépés viszont körülményesebb, mint egy
kötött árfolyamrendszerből, ezáltal az árfolyam-politikába vetett bizalom
is sokkal gyorsabban teremthető meg. A rendszert alkalmazó országok a
stabilizáció után viszonylag rövid idő alatt tudják gazdaságukat növekedési
pályára állítani. A kockázati prémium gyorsan csökken, a belföldi kamatlábszint a tartalékvaluta-ország kamatlábaihoz konvergál. A valutatanács
bevezetését a tapasztalatok szerint általában gyors tőkebeáramlás követte.
A rendszert bevezető legtöbb országban a korábbi magas inflációt gyors
ütemben sikerült megfékezni.
A valutatanács rendszerek rugalmatlansága hátrányokkal is jár. Az
egyik ilyen, ha az eredeti paritás valamilyen okból felül- vagy alulértékelt,
mert az egyensúlyi árfolyam szintjét nem lehetett helyesen megállapítani
(például jelentős átalakulás vagy háború esetén). Ezt a hatást tovább fokozhatja a kezdeti gyors reálfelértékelődés, ami a tőkebeáramlás hatására
valósul meg. A valutatanács rendszerének tiszta változata szerint a monetáris hatóság még átmeneti hitelt sem adhat sem a költségvetésnek, sem az
esetlegesen bajba jutott pénzintézeteknek. Az utóbbi esetleg pozitív tendenciákat is indukálhat, mivel a pénzintézetek óvatosabbá válnak a kockázatok vállalásában, így a pénzügyi rendszer működése hatékonyabbá válhat. A gyakorlati tapasztalatok azonban ezt a feltevést nem teljesen igazolják, példa erre a litván (1995) és az észt (1992) bankválság. A bankválságok
kialakulásának veszélye sokkal kisebb, ha a valutatanácsot működtető or-
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szágban számottevő a multinacionális pénzintézetek száma és súlya a
bankrendszerben (ilyen például Hongkong). A beáramló tőketételek sterilizációjára csak korlátozottan van lehetőség, ezt az államháztartás többlete
ellensúlyozza (Jakab M. Zoltán [1997]).
A valutatanács feladása meglehetősen körülményes. Általában könynyebb kilépni a rendszerből a hazai valuta felértékelésével, mert ellenkező
esetben nagyon erőteljes lehet a leértékelési spekuláció. A valutatanácsot
lebegő árfolyamrendszerbe való áttéréssel lehet a legkisebb súrlódásokkal
felváltani (Malajzia és Szingapúr tapasztalatai ezt mutatják).
A kötött árfolyamrendszerbe való kilépés még akkor is nehéz lehet, ha
a monetáris hatóság tagad minden le- vagy felértékelési szándékot, mert a
piaci szereplők a lépést valószínűleg rejtett leértékelésre utaló jelként értelmeznék. Bizonyos államok (Észtország, Litvánia) ún. „beépített” kilépési klauzulát tartanak fenn a gazdaságpolitika diszkrecionális jogkörének
meghagyása érdekében.
Akkor célszerű ilyen típusú árfolyamrendszert bevezetni, ha egy ország
valamilyen valutaunióhoz kíván csatlakozni, krízishelyzet van kialakulóban
vagy a gazdaságban a dollarizáció vagy az euroizáció túl magas szintet ér
el. Nem bizonyítható, hogy a valutatanács intézménye nélkül ne lehetne
sikeres stabilizációt végrehajtani (Jakab M. Zoltán [1997]).
Szükség van-e saját valutára és független monetáris politikára? Több
közgazdász szerint nem. Az IMF Institute egy szemináriumán azt vizsgálták, mik a monetáris függetlenség feladásának előnyei és hátrányai. A kérdés fő szakértőivel, Robert Barroval és Alberto Alesinaval, a Harvard Egyetem
tanáraival az élen általában úgy vélték, a világ országainak ideális megoldás
lenne, ha valutauniókhoz csatlakoznának. Egyesek szerint végül három valuta, a dollár, az euró és a jen körül csoportosulnának az országok. Sőt, a
Nobel-díjas Robert Mundell egy valutát tart optimális megoldásnak az egész
világ számára (Horváth Éva [2001]).
A valutaunióhoz való csatlakozás előnye, hogy az ország exportőrei kisebb kockázattal férnek hozzá nagyobb piachoz, megtakarítják az átváltás
költségét, a nagyobb piacra hatékonyabban termelhetnek. A valutauniók
sokkal inkább elősegítik a régión belüli külkereskedelmi forgalom növekedését, mint a rögzített árfolyamok, mivel azok gyakran nem hitelesek.
A hátrányok közé sorolható a monetáris politikai függetlenség elvesztése. Bármely ország, amelynek árfolyama „horgony” országéhoz van kötve
a valutaunió részeként, nem alkalmazhatja az árfolyamot a külső sokkok
következményeinek kivédésére. Az eddigi tapasztalatok alapján az orszá-
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gok részben az alacsony és stabil infláció elérése érdekében adják fel monetáris politikai függetlenségüket. A külkereskedelmi forgalom növekedése
oka és hatása is a valutauniónak. Azok az országok, amelyek kiterjedt kereskedelmet folytatnak egymással, nagyobb valószínűséggel csatlakoznak
egy valutaunióhoz. Kutatások szerint a közös valuta használata a külkereskedelmi forgalom jelentős (egyes vélemények szerint akár kétszeres) bővüléséhez vezethet.
Az IMF szemináriumának résztvevői azt is megvizsgálták, mely országok húznának hasznot legnagyobb valószínűséggel a dollár, az euró vagy a
jen mint potenciális horgony használatából. A kis közép-amerikai országoknak és Mexikónak a dollár lenne a legalkalmasabb horgonyvaluta. Sok
dél-amerikai országnak, például Argentínának jobb lenne dollárból és euróból álló valutakosárhoz kötni valutáját, mint egyedül a dollárhoz, mert
ezek az országok jelentős külkereskedelmi forgalmat bonyolítanak Európával, s konjunktúra-ingadozásaik legalább annyira függnek össze az euróövezetével, mint az Egyesült Államokéval. Sok afrikai és kelet-európai
ország az euró potenciális ügyfele. Ezzel szemben a jen nem tűnik vonzó
horgonyvalutának, talán Indonéziát kivéve (Horváth Éva [2001]).
Eddig többségében kis országok csatlakoztak valutauniókhoz. A költség-haszonszámítás azt mutatja, hogy nagy országok számára nem optimális csatlakozni valutaunióhoz a nagy belső piac miatt, emellett gazdasági
ciklusaik nem függnek össze más országokéval. Ellenpélda az USA és Kanada, illetve Ausztrália és Új-Zéland. Szakértői számítások szerint az
Ausztrália és Új-Zéland közötti külkereskedelmi forgalom valutaunió létrehozása esetén megduplázódna. Kanadában is felvetődött az USA-val
való valutaunió lehetősége.
Az árfolyamrendszereket tekintve a másik végletet az utolsó két rendszer (irányított és tiszta lebegtetés) jelenti, ahol nincs bejelentett árfolyamcél, az árfolyamot a piac mozgásai, a kereslet és a kínálat változásai alakítják. Az irányított lebegtetés még azzal finomítható, hogy bár nem jelent be
hivatalosan árfolyamcélt, a központi bank fenntartja a jogot, hogy beavatkozzon a devizapiacon, ha azt egyéb céljai (például az inflációs cél teljesülése) szempontjából szükségesnek tartja. A gyakorlatban elég nehéz működtetni az irányított lebegtetési rendszert. Ez a két rendszer a gazdasági
szereplők számára nagyfokú árfolyamkockázatot jelent.
A középső négy rendszerben (hagyományos rögzítés legfeljebb ±1%-s
ingadozási sávval, vízszintes sávos rendszerek ±1%-nál nagyobb ingadozási sávval, csúszó leértékelés, csúszó sáv) van árfolyamkockázat, ugyan-
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akkor annak mértéke ismert, meghatározható szintre korlátozódik. Ezen
rendszerek mindegyike sávos rendszer, a nemzeti fizetőeszköz értékének
elvi határait tehát az árfolyamsáv szélei jelentik. A gazdasági egységek tehát
pontosan tudják, hogy legalább és legfeljebb mennyit kapnak, illetve
mennyit kell fizetniük egységnyi külföldi devizáért.
A csúszó leértékelési rendszert korlátozottan konvertibilis devizák esetében alkalmazzák makrogazdasági kiigazítások végrehajtásához. A cél a
deviza reál leértékelése, ami ösztönzi az exportot és a tőkebeáramlást, miközben visszafogja az importot és a tőkekiáramlást. Az előre bejelentett
mértékű és időzítésű leértékelést meghatározott devizához vagy valutakosárhoz viszonyítva hajtják végre.
Az elméletileg lehetséges árfolyamrendszerek közül csak az önálló valuta nélküli rendszerek (dollarizáció, Gazdasági és Monetáris Unió) nyújtanak kielégítő védelmet a spekulációkkal szemben, az összes többi árfolyamrendszerben nem lehet kiküszöböli a spekulációs támadásokat. Ehhez
az állásponthoz finomításként azt lehet hozzáfűzni, hogy minden egyes
árfolyamrendszer csak a jegybanki kamatláb-politikával együtt értelmezhető. A spekulációs támadások és következményeik nemcsak nyílt piaci műveletekkel, hanem a jegybanki irányadó kamatlábak változtatásával is kezelhetők.
A spekulációnak első megközelítésben talán legjobban ellenálló jegybanki intervenció nélküli lebegő árfolyamrendszer egyrészt nem „eurokonform”, azaz nincs összhangban a Gazdasági és Monetáris Unióba való
belépés követelményeivel, tehát az Európai Uniónak a Gazdasági és Monetáris Unióhoz még nem csatlakozott országai számára nem jöhet szóba.
Másrészt ez a rendszer sem megoldás a nagyarányú árfolyam-ingadozásokra, nem védi ki, sőt adott esetben felerősíti azokat. Ebben a rendszerben a támadások közvetett módon jelentkeznek. Így például a spekulációs
támadás célpontját képező nemzeti valuta gyengülése a horgonyvalutával
szemben adott esetben az inflációs célkitűzést veszélyeztetheti, ami irányadó kamatlábának emelésére késztetheti a jegybankot. Ha az árfolyammozgásokat követi a jegybanki kamatláb-politika, akkor a kamatlábak is
voaltilissá válnak, ami ugyanúgy hátrányos a gazdasági szereplők számára,
mint a volatilis árfolyam. E rendszerben sincs tehát intézményes mechanizmus az árfolyam-stabilitás biztosítására, ezáltal kevésbé felel meg az
árfolyam-stabilitás követelményének. Az árfolyam nagyarányú volatilitása
súlyos veszteségeket okozhat a gazdasági szereplőknek. Mindebből az
következik, hogy a szabadon lebegő árfolyamok rendszere csak a kiegyen-
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súlyozott folyó fizetési mérlegpozícióval rendelkező országok számára
előnyös. A sávos árfolyamrendszerek, beleértve az ERM2 típusú rendszereket is, vonzzák a spekulációt.
Az egyes rendszerek alkalmazhatóságának megítélésében bekövetkező
változások nyomon követhetők a világon alkalmazott rendszerek arányaiban bekövetkezett átrendeződésekben.
Az elmúlt másfél évtizedben a szélső árfolyamrendszerek együttes aránya 38%-ról 70%-ra emelkedett, míg a köztes árfolyamrendszerek (sávos
rendszerek és csúszó rendszerek) aránya 62%-ról 30%-ra esett vissza (Farkas Péter [2005]). Ezt a jelenséget mutatja be Fischer [2001] az ún. lehetetlen hármas segítségével. Szerinte a világgazdaságban a növekvő tőkemobilitás hatására a köztes árfolyamrendszerek nem tarthatóak, valamilyen
szélső rezsim nyújt csak megfelelő hátteret a gazdaságok számára.
Az alkalmazott árfolyamrendszerek arányainak változása
Árfolyamrendszer
Fix rendszerek
Köztes rendszerek
Lebegő rendszerek

1991
16%
62%
22%

1999
24%
34%
42%

2003
26%
30%
44%

Forrás: Fischer [2001], International Monetary Fund [2003]

12.2. A magyar devizagazdálkodás és devizapiac
jellemzői
A forint 1946. évi bevezetésekor 1 gramm finom aranyat 13,210 forinttal
tettek egyenlővé, amiből 1 forint = 0,0757 gramm aranytartalom adódott.
A dollár és a rubel deklarált aranytartalma alapján a 1 dollár = 11,74 forint
és 1 rubel = 13,044 forint árfolyam adódott. A rendszerváltásig a magyar
árfolyamrendszer számottevő változásokon ment keresztül. 1990 után a
Magyar Nemzeti Bank a forint árfolyamát egy először 11 majd 9 mély
piacú valutából álló valutakosárral szemben jegyezte. 1991 után a valutakosár két valutára szűkült, a dollár mellett váltakozva szerepelt benne a
német márka és az ECU, illetve ez utóbbi utódja, az euró. 2000. január 1jétől az MNB az euróval szemben jegyzi a forint árfolyamát.
A devizával szembeni forintműveleteket 1995-ig a Devizakódex szabályozta. Az 1995. évi XCV. törvény nagymértékben liberalizálta a magyar
devizapiacot, illetve legalizálta a korábbi, a Devizakódex előírásainak nem
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megfelelő gyakorlatot, illetve a gyakorlati szükségletekhez igazodó MNBrendeleteket. A devizatörvény gyakorlatilag eltörölte a belföldi magánszemélyek valutavásárlása és devizatartása előtti korlátokat és jelentős mértékben liberalizálta a tőkeműveleteket is. A vállalkozások számára is javította a devizavásárlási és devizatartási feltételeket. Lehetővé vált a vállalkozások számára devizaszámla megnyitása, ami módot adott az árfolyamkockázat jobb kezelésére. Továbbra is tilos volt azonban a devizában történő fizetés belföldi gazdálkodó szervezetek között. Eltávolították a külföldi ingatlanszerzés előtti akadályokat. Lehetővé vált meghatározott külföldi értékpapírok vásárlása. A deviza-külföldiek is befektethettek meghatározott magyar értékpapírokba (részvényekbe és állampapírokba).
A teljes devizaliberalizáció jogi hátterét a devizáról szóló 1995. évi
XCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 88/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet, illetve a 2/2001. (PK. 9.) MNB rendelkezéssel módosított, a külföldi
pénznemben és külföldiekkel végzett pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő
pénzügyi szolgáltatási tevékenységről szóló 15/1995. (PK. 18.) MNB rendelkezés tartalmazza. A forint árfolyamsávjának szélesítésével összefüggésben 2001. június 16-ától megszűnt minden még fennálló devizakorlát
belföldiek és külföldiek számára egyaránt. Ez egyszersmind a forint konvertibilissé válását is jelentette.
A belföldiek számára szabaddá vált:

• a külföldiek által forintban vagy devizában kibocsátott, éven belüli
lejáratú eszközökbe történő befektetés (rövidlejáratú eszköznek tekintve a befektetési alapok, társaságok jegyeinek megszerzését is), továbbá az átruházható eszközök megszerzése (derivatívok),
• éven belüli hitelnyújtás külföldiek részére és hitelfelvétel külföldiektől
forintban és devizában egyaránt,
• külföldi bank és egyéb pénzügyi szolgáltatások igénybevétele,
• forintszámla nyitás külföldön, forintátutalás külföldre illetve külföldről,
• konvertibilis deviza, értékpapír, pénzpiaci és átruházható eszköz ajándékozása közeli hozzátartozói körön kívül is
• a belföldiek között devizával, valutával történő fizetés
A külföldiek számára szabaddá vált

• az éven belüli lejáratú, belföldi kibocsátású eszközökbe történő befektetés (pl. kincstárjegyek),
• forint átutalás külföldre illetve külföldről.
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Megszűnt a forint átváltásakor a forint eredetének vizsgálata. Belföldiek,
külföldiek számára megszűnt

• minden devizahatósági engedélyezés, bejelentési kötelezettség,
• a tranzakció okmányainak vizsgálata és az átutalási megbízások, valutaeladási bizonylatok devizahatóság részére történő megküldési kötelezettsége,
• a belföldi és külföldi fizetőeszközök kivitelének illetve behozatalának
összegkorlátai, a külföldi fizetőeszközök kiviteli igazolása,
• a vagyoni érték kivitelének devizajogi korlátai,
• belföldiek és külföldiek közötti fizetési szabályok korlátai.
Forintot devizára, valutára, devizát, valutát forintra vagy más devizára,
valutára átváltani továbbra is csak bankokban vagy erre engedéllyel rendelkező pénzváltóhelyeken szabad.
A nemzetközi fizetési forgalomban, kizárólag a devizabelföldi és devizakülföldi közötti folyó fizetési mérleget érintő fizetési forgalom – jóváírás, átutalás, vagy valutaeladás és -vásárlás – esetében fizetési mérleg statisztikai célból az ügyfeleknek meg kell jelölni a tranzakció célját, jogcímét.
A Magyar Nemzeti Bank 1997. január 1-jén áttért a hivatalos devizaárfolyam piaci alapon történő megállapítására. Az MNB a hivatalos devizaárfolyamokat hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken – kivéve, ha
ezek nem munkanapok – állapítja meg. Az árfolyamokat a következő árfolyamok közzétételéig kell érvényesnek tekinteni. A megjelölt napokon délelőtt 11 órakor kerül sor az árfolyamok megállapítására. A tíz legaktívabb
devizapiaci tevékenységet folytató belföldi hitelintézet által közölt
EUR/HUF árfolyamadatokból a legmagasabb és legalacsonyabb 2-2 érték
elhagyásával számított súlyozatlan számtani átlag képezi az aznapi
EUR/HUF hivatalos devizaárfolyamot. Az MNB a beadott jegyzéseket
megütheti, illetve az aktuális piaci viszonyoktól lényegesen eltérő bankokat
az eljárásból kizárhatja. Az USD/HUF hivatalos devizaárfolyam meghatározása az EUR/HUF és az EUR/USD keresztárfolyam alapján történik. A
további devizák árfolyamait a számított USD/HUF és a nemzetközi devizapiacon kialakult 11 órakor fixált keresztárfolyamok alapján állapítja meg.
A magyarországi devizapiac, beleértve a bankközi devizapiacot is kialakulása 1992 második felében kezdődött, amikor mentesítették a bankokat az MNB-vel való pozíciózárás kötelezettségei alól. Megjelentek az első
piaci jegyzések és bővült az ezeket használó bankok köre. Feltűntek a piacvezetők (market maker) is, akik hajlandók voltak napközi vagy egynapos
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devizapozíciókat is vállalni haszon reményében. A devizapiac 1993-ban és
1994-ben futott fel.
A konvertibilis devizák piacaitól eltérően a magyar devizapiac erősen
helyi jellegű. A liberalizálás és a folyamatos bővülés ellenére a piaci résztvevők száma meglehetősen korlátozott. A piac likviditása sem túl nagy,
ami a vételi és eladási árfolyamok közötti meglehetősen nagy különbségben is kifejezésre jut. A hazai mellett külföldön is működik deviza/forintr
piac. A londoni bankok például nem forint-, hanem dollárelszámolás alapján kereskednek a forinttal egymás között. A magyar devizapiac nem működik a nap 24 órájában, hanem csak munkaidőben (9:00 és 17:00 óra
között), addig, amíg a kétoldali intervenciós kötelezettséget vállaló MNB
hivatali órái tartanak. Az az időszakos működés (ún. kvantumos piac) nehezíti a fejlődést, mert nem lehet folyamatos jelenléttel védekezni a deviza
keresztárfolyam-változások hatásai ellen.
12.3. Árfolyamrendszerek Magyarországon
Magyarországon a rendszerváltás után a gazdasági szereplők számára kiszámíthatatlan árfolyamrendszer volt érvényben. A forint árfolyamát egy
valutakosárhoz képest állapították meg, s amikor a gazdaságirányítás szükségesnek ítélte, előre be nem jelentett időpontban és mértékkel leértékelte a
forintot. A rendszer működésében jelentős problémákat okozott az önmagát beteljesítő leértékelési várakozás. A forint leértékelésére irányuló
várakozás hatására a gazdasági szereplők forintalapú befektetéseiket devizára váltották. Ennek hatására nyomás alakult ki a forintpiacon, amelyet a
jegybank devizapiaci intervencióval (devizaeladásból finanszírozott forintvásárlással) oldott, mivel az árfolyam gyakorlatilag rögzített volt. A devizatartalékok mértéke ugyanakkor korlátot szab az intervenció lehetséges
nagyságának. Az erős spekuláció tehát azt jelenti, hogy tartósan kell a devizapiacon interveniálni, ehhez pedig jelentős devizatartalékra van szükség. A leértékelésre irányuló spekuláció végül kikényszeríti a leértékelést,
mert a jegybank nem tudja korlátlan ideig védeni devizája árfolyamát.
Ez a rendszer 1995-ig működött, 1990 és 1995 között 22 alkalommal
került sor leértékelésre, amelyeknek átlagos nagysága 3,3 százalék volt.
1995-ben a gazdaságban kialakult problémák megoldására az akkori kormányzat a rövid távú kiigazítási intézkedéscsomag részeként a kialakuló
magas infláció letörésére bevezette a csúszó leértékelés árfolyamrendszert.
Ebben a rendszerben a jegybank előre bejelentette a forint leértékelésének
havi ütemét, amely napi leértékelések formájában történt meg. A rendszer-
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hez árfolyamsáv tartozott, amelynek szélessége ±2,25 százalék volt. A
jegybank a sáv közepéről, a sáv szélességéről, valamint a leértékelés ütemről határozott. A sáv szélességén a rendszer működése során nem változtattak, a középárfolyamot pedig mindig az aktuális havi leértékelési ütemből
kiszámított napi leértékeléssel korrigálták. Az infláció nagysága a rendszer
bevezetésekor 30 százalék körül volt, a cél az áremelkedés lassulásának
elérése volt. A leértékelés kezdő mértéke havi 1,9 százalékot tett ki. A
rendszerben a nominális horgony szerepét a nominális árfolyam töltötte be:
ez volt az a változó, amely (legalábbis a jegybank reményei szerint) képes
volt a gazdasági szereplők nominális várakozásainak lehorgonyzására.
A csúszó leértékeléses rendszer viszonylag hamar hitelessé vált, így az
infláció üteme gyorsan csökkent. 1998 végére az inflációs ráta egyszámjegyűvé vált, azonban az 1995 és 1998 közötti dinamikus inflációcsökkenési
pálya 1999-ben megakadt, s az inflációs ráta 10 százalék körül ingadozott.
Az inflációs ráta csökkenésével párhuzamosan a forint havi leértékelési
üteme fokozatosan csökkent, 2001-ben egészen 0,2 százalékig. A forint
árfolyamát a sávon belül a piaci mozgások határozták meg, a sávszéleken
azonban a jegybank beavatkozott. A rendszerben a forint árfolyama gyakorlatilag szinte végig az erős sávszél közelében alakult. Ez alól kivételt az
ázsiai és a brazil válság, valamint az orosz adósságválság időszaka jelentett.
2001-ben a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium úgy döntött,
hogy megváltoztatja a forint árfolyamrendszerét.
2001. május 4-én az árfolyamsávot ±15 százalékra szélesítették,
ugyanakkor meghagyták a csúszó leértékelés rendszerét. Augusztusban
pedig október 1-i hatállyal megszüntették a forint leértékelését, ezzel a
rendszert klasszikus sávos árfolyamrendszerré alakították át. A sáv közepét
276,1 Ft/euróban határozták meg, az erős sávszélt 234,69 Ft/euró, a
gyenge sávszélt 317,52 Ft/euró értéknél rögzítették.
2003. június 10-én a jegybank a kormány kérésére elfogadta az árfolyamsáv 2,26%-os eltolását, hogy elkerülhetővé tegye az árfolyam túlzott
erősödését és hozzájáruljon a hazai gazdaság versenyképességének javításához. Ez azt jelentette, hogy a sávközép 282,36 Ft/euró, az erős sávszél
240 Ft/euró, a gyenge sávszél 324,71 Ft/euró szintre nőtt.
A jelenlegi magyar és az ERM-2 szerinti árfolyamrendszer között két
különbség van. Az egyik az, hogy a jelenlegi rendszerben a központi paritást (az intervenciós sáv közepét, amely jelenleg 1 euró = 282,36 Ft) a
Magyar Nemzeti Bank nem az Európai Központi Bankkal együttműködve, hanem egyoldalúan határozta meg. A másik különbség az, hogy az
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intervenciós sáv szélein az MNB egyedül interveniál, azaz semmilyen esetben sem számíthat az EKB támogatására. Az MNB „passzívan” interveniál, azaz csak valamelyik kereskedelmi bank konkrét ajánlatkérése esetén
jegyzi az árat a sávszélen. A rendszer korlátja, hogy a jegybanki passzív
intervenció minimális összege 4 millió dollár. Ennél kisebb összegre nem
jegyez árfolyamot a tőle ajánlatot kérő kereskedelmi bankoknak. Mivel a
forint árfolyamát az MNB az euróval szemben jegyi, ezért az MNB euróban interveniál. Az egyéb devizákban keletkező bankrendszeri pozíciók
euróra konvertálása a nemzetközi devizapiacok igénybe vételével történik.
Az intervenciós sáv mindkét árfolyamrendszerben ±15 százalék a központi paritás körül. (Az azonosságok miatt tekinthető a magyar árfolyamrendszer „kvázi ERM-2” rezsimnek.) Ha azonban bármikor leértékelés
történik, akkor a kétéves mérési időszak ettől számítva újra kezdődik. Az
ERM-2-be való belépés az eddigiekhez képest tehát csak annyiban kockázat Magyarország számára, hogy a középárfolyam elmozdulhat, ennek további változtatása már csak az EU intézményeivel együtt lesz lehetséges.
12.4. Fogalmak
rugalmas árfolyam, rögzített árfolyam, kötött árfolyam, árfolyamrendszer,
árfolyam-politika, önállóvaluta nélküli rendszer, valutatanács, vízszintes
sávos árfolyamrendszer, csúszó leértékelés, irányított lebegtetés, tiszta
lebegtetés, árfolyamkockázat, monetáris függetlenség, euróövezet, kockázati prémium, tartalékvaluta, paritás, dollarizáció, euroizáció, valutaunió,
horgonyvaluta, volatilitás, valutakosár, devizatörvény, devizaliberalizáció,
intervenciós sáv, erős sávszél, gyenge sávszél, sávközép.
12.5. Ellenőrző kérdések
1. Milyen árfolyamrendszereket ismer? Jellemezze őket egyenként!
2. Mit tud a magyar devizapiac szabályozásáról különös tekintettel a liberalizációra?
3. Ismertesse a magyar árfolyamrendszer fejlődését a rendszerváltásról
napjainkig!
12.6. Ajánlott irodalom
Losoncz Miklós: Európai uniós kihívások és magyar válaszok. Az EU-csatlakozás várható hatásai Magyarország nemzetközi versenyképességére. Budapest,
2004, Osiris Kiadó, Árfolyamrezsim és árfolyam-politika fejezet, 198–
208. oldal.
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13. Magyarország útja a
Gazdasági és Monetáris Unióba
Magyarország a többi újonnan csatlakozott országgal együtt az EU-tagsággal arra is kötelezettséget vállalt, hogy rövid vagy középtávon (konkrét
határidőt nem jelöltek meg) belép a Gazdasági és Monetáris Unióba. A
Gazdasági és Monetáris Unió létrehozása előtt az Egyesült Királyság és
Dánia még kiköthette, hogy GMU-tagságáról később dönt, a GMU-ba
való belépést további feltételektől tette függővé. A közép-, kelet- és déleurópai országok, köztük Magyarország számára ez a választási lehetőség
nem adatott meg. Magyarországnak mozgástere legfeljebb a Gazdasági és
Monetáris Unióba való belépés időpontjának megválasztásában van. A
GMU a közösségi vívmányok része, ezért az EU-csatlakozást megerősítő
népszavazáson az új tagállamok lakossága a GMU-ba való belépésről is
állást foglalt.
Hivatalos státuszát tekintve Magyarország a többi új tagállammal
együtt a GMU derogációval rendelkező tagja. Ez azt jelenti, hogy miközben nem vezeti be az eurót, minden intézkedést megtesz átvétele érdekében akkor, amikor teljesíti a Nizzai Szerződésben rögzített konvergenciakritériumokat.
Első megközelítésben nem sürgető Magyarország számára a GMUcsatlakozás. Az új tagállamok hasonló törekvéseinek fényében azonban
korántsem mindegy, mikor kerül sor Magyarország belépésére. Ha a fő
versenytársak (Lengyelország, Csehország és Szlovákia, illetve Szlovénia)
előbb lesznek a Gazdasági és Monetáris Unió tagjai, akkor Magyarország
átmeneti versenyhátrányba kerülhet velük szemben azáltal, hogy nem élvezi a GMU-tagságból adódó előnyöket. A továbbiakban azt elemezzük,
hogy Magyarország miként tesz, illetve tehet eleget a Maastrichti Szerződésben rögzített konvergencia-kritériumoknak. A kormány álláspontja
hosszú időn keresztül az volt, hogy Magyarországnak 2010-ben kell belépnie a Gazdasági és Monetáris Unióba. Ehhez az államháztartási kritériumot két évvel korábban 2008-ban kell teljesíteni. A 2006. májusi választások után hivatalba lépett kormány szerint az eredeti ütemterv nem tartható, de 2006 nyarán nem határozott meg hivatalos csatlakozási időpontot.
Ez a fejezet a továbbiakban azt tekinti át, hogy miképpen teljesítheti
Magyarország a Maastrichti Szerződésben szereplő konvergencia-kritériumokat a GMU-ba történő belépés végett. Ennek keretében foglalkozik a
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fiskális, az inflációs, a kamatláb- és az árfolyam-kritérium teljesíthetőségével.
13.1. A magyar államháztartás és a fiskális
politikával szembeni követelmények
Az államháztartási kritérium értelmében a költségvetési deficit nem lehet
nagyobb, mint a GDP 3 százaléka, az államadósság pedig nem emelkedhet
a GDP 60 százaléka fölé. A rendszerváltás óta eltelt időszakban a magyar
gazdaságpolitika folyamatosan törekedett az államháztartási egyensúly
javítására. Az 1989 és 2004 közötti időszak átlagában az államháztartási
hiány a GDP 5 százalékára rúgott, ami vagy a meghirdetett gazdaságpolitika irrelevanciájára vagy a hiány szerkezeti összetevőire enged következtetni16. A 2006 júniusában a kormány által közzétett adatok alapján az államháztartási hiány 2006-ban megközelíti a GDP 10 százalékát, nemzetközi
szerveztek és szakértők szerint ennél is nagyobb. A hiány csökkentése
érdekében fogadta el a kormány az Új egyensúly programját.
A Stabilitási és Növekedési Paktum értelmében a Gazdasági és Monetáris Unióban részt nem vevő EU-tagországoknak konvergencia-programot kell készíteniük meghatározott szerkezetben és tartalommal. A konvergencia-programban kell hitelesen bemutatniuk a GMU-hoz vezető utat.
Az első magyar konvergencia-program 2004-ben készült, azóta többször
aktualizálták. A legújabb verziót 2006 szeptemberében kell benyújtani az
Európai Bizottságnak. Az idei magas GDP-arányos deficit alapján kérdéses az államháztartási kritérium teljesíthetősége 2008-ig.
A magyar gazdaság középtávú fejlődési irányzatai és az EU-csatlakozás
követelményei az államháztartásnak mind a bevételi, mind a kiadási oldalát
érintik, összhatásuk a GDP-arányos deficit növekedését valószínűsíti. Ami
a kiadási oldalt illeti, az infrastrukturális fejlesztések még hosszabb időn
keresztül Magyarországon is nagyarányú beruházásokat tesznek szükségessé, amelyek finanszírozási forrása a költségvetés. A költségvetés kiadási
oldalát terheli a régóta halogatott haderőreform, amely elválaszthatatlan
Magyarország NATO-tagságától. Kiadásnövelő tényező az egészségügyi és
az oktatási rendszer reformja. A lakosság kizárólag az államtól várja e két
terület fejlesztését, nem pedig a magánbefektetőktől. Az egészség- és az
oktatásügyhöz hasonló problémákkal küszködik még a tömegközlekedés
Kádár Béla: Itt a kamaszkor vége. Alice Csodaországa a magyar gazdaságpolitikában.
Népszabadság, 2004. szeptember 14., Hétvége, 4. oldal).
16
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is. E kiadásnövelő tételekkel hosszú időn keresztül, tehát mind a GMUcsatlakozásig terjedő időszakban, mind azt követően számolni kell. Egyelőre még megbecsülni is nehéz, hogy a magyar mezőgazdaság felzárkóztatásának mekkora a tőkeigénye. Itt a helyzet annyival árnyaltabb, hogy a
hazai támogatások mind nagyobb hányadát fogják helyettesíteni a közös
agrárpolitika keretében nyújtott közösségi támogatások. Időzített költségvetési bomba a bős–nagymarosi projekt. A végleges lezárás időpontja és
költségigénye egyelőre nem becsülhető meg. Mivel több határszakaszon
(az ukrán, a szerb, a horvát és egy ideig a román szakaszon) Magyarország
az Európai Unió külső határa, kiemelt feladat még a vám- és a határvédelem erősítése.
Ami az EU-tagság hatásait illeti, a költségvetés kiadási oldalát terheli,
hogy a közösségi forrásokat (a Közösség Strukturális Alapjaiból és a Kohéziós Alapból) csak úgy lehet igénybe venni, ha a kedvezményezett ország állja a fejlesztés költségeinek egy részét. A közösségi támogatások
ugyanis nem a nemzeti eszközök helyettesítésére, hanem kiegészítésére
szolgálnak. Az adott program kiadásainak legalább felét a kedvezményezett tagországnak kell vállalnia. Az önrész arányának alacsonyabb jövedelmű országokban is el kell érni legalább a 20 százalékot. A nemzeti finanszírozás közvetlenül a tagállamok államháztartását terheli. A közösségi
források egy része projektek keretében közvetlenül a kedvezményezettekhez jut (például a közösségi kezdeményezések forma keretében), a költségvetésre gyakorolt pozitív hatás nélkül. Végül a közösségi transzferekből
csak olyan projektek finanszírozhatók, amelyek összhangban vannak a
közösségi prioritásokkal. Olyanok nem, amelyeket közösségi transzfer
nélkül finanszírozott volna a magyar állam.
Ami a bevételi oldalt illeti, a csatlakozási okmány hatályba lépése óta a
vámbevételeket be kell fizetni a közösségi költségvetésbe. A nagyságrendeken lényegesen nem változtat az, hogy a vámbevételek 25 százalékát
Magyarország visszakapja a vámbeszedés és vámigazgatás finanszírozására. Emellett a költségvetés kiadási oldalát terheli a közösségi költségvetéshez való hozzájárulás, ami a magyar GDP maximum 1,27 százaléka. Ennek forintban kifejezett értéke természetesen a mindenkori forint/euró
árfolyamtól függ, valamint attól, hogy a következő költségvetési periódusra (2007–2013) mekkora GDP-arányos felső befizetési plafont határoznak
meg a tagállamok. Ez utóbbi 1,045 százalék. A strukturális alapokból finanszírozott fejlesztések nem mindegyike fog költségvetési bevételt ered-
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ményezni. Ha mégis, akkor a jelzett kiadások egy része mindenképpen
igen hosszú idő alatt térül meg.
A gazdasági növekedés szerkezete is megváltozott az utóbbi egy-két
évben. Olyan időszakban, amikor a beruházások és az export képezi a gazdasági növekedés hajtóerejét, az áfabevételek kevésbé gyorsan nőnek mint
akkor, amikor a fogyasztás a legfőbb növekedési tényező, mert az általános
forgalmi adót a végső fogyasztásra vetik ki. Az infláció prognosztizáltnál
nagyobb mértékű csökkenése is mérsékli az államháztartás bevételeit.
Damoklész kardjaként lebeg a kormány feje felett az Európai Bíróságnak az olasz helyi adó EU-konformitását vizsgáló ítélete, amely precedensértékű lehet a magyar helyi iparűzési adó jövője szempontjából is. Ha
az Európai Bíróság azt állapítja meg, hogy a helyi iparűzési adó nincs
összhangban a vonatkozó közösségi jogszabályokkal, és meg kell szüntetni
azt, akkor évi 350-400 milliárd forint adóbevétel-kieséssel kell számolni,
ami a GDP mintegy 1,5 százalékának felel meg. Hosszú távon a helyi
iparűzési adót leginkább az érték alapú ingatlanadó válthatja fel, az ebből
származó bevételek azonban valószínűleg több év múlva érik el a helyi
iparűzési adó bevételeit. Nem lehet kizárni ezért újabb adó bevezetését
vagy meglévő adók kulcsának emelését az államháztartási kiadások mérséklésével kombinálva. Nyomást gyakorol még az államháztartás bevételi
oldalára az EU-ban, azon belül az új tagállamok között kibontakozott
adóverseny és adóteher-mérséklés.
Ha eltekintünk a hosszú távú hazai igényeket kielégítő infrastrukturális
fejlesztések, a haderőreform és az egészségügyi rendszer reformjának forrásigényétől, akkor a fentiek alapján csak az EU-tagsággal kapcsolatos
pótlólagos kiadások a GDP 2–2,5 százalékára rúgnak. A szakirodalomban
fellelhető becslések szerint az EU-csatlakozás közvetlen negatív költségvetési hatása közvetett hatások nélkül éves szinten 1 és 4,75 százalék között
van (Orbán Gábor – Szapáry György [2004], 822. oldal). Antal László szerint
az államháztartás fogyasztási jellegű kiadásait a GDP mintegy 5 százalékával (jelenlegi árszinten ez 1100 milliárd forint) kellene csökkenteni ahhoz,
hogy eleget lehessen tenni a megnövekedett infrastrukturális fejlesztési
kötelezettségeknek (beleértve a közösségi forrástranszfert és az azzal
szembeni követelményeket), az üzleti beruházások évi 8-10 százalékkal
növekedhessenek és a folyó fizetési mérleg hiánya ne haladja meg a GDP
5 százalékát (Antal László [2005]. 72. oldal).
A Magyar Nemzeti Bank munkatársai is arra a következtetésre jutottak, hogy az államháztartási kritériumnak való megfelelés további kiigazító
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lépéseket tesz szükségessé. Az elsődleges egyenleg javításával összesen a
GDP mintegy 3 százalékának megfelelő intézkedésre lesz szükség, amely,
amennyiben a kiadási oldalon valósul meg, a kieső adótartalom miatt nagyjából a GDP 4 százalékának megfelelő kiadáscsökkentést jelentene (P. Kiss
Gábor – Karádi Péter – Krekó Judit [2005], 59. oldal).
Összességében Magyarországon a GDP 7–8 százalékát, valamivel
nagyvonalúbb becsléssel 9-10 százalékát elérő felhalmozási kiadási szint
mellett lehet szó a fejlett országok mögötti felzárkózásról, ami két-háromszorosa a Maastrichti Szerződésben engedélyezett 3 százalékos GDParányos államháztartási deficitnek. A közszférát terhelő beruházások egy
részét ki lehet szervezni kvázi-fiskális kiadások formájában az államháztartásból, ennek viszont hosszabb távon lesznek negatív következményei.
A Maastrichti Szerződés és a Stabilitási és Növekedési Paktum nem ír
elő követelményeket az államháztartás GDP-arányos nagyságára, csak a deficitre és az államadósságra. Az egyes EU-tagállamok fiskális politikájának
az autonómiája az államháztartási kiadások és bevételek nagyságrendjét és
szerkezetét tekintve fennmaradt.
Magyarországon az államháztartási kiadások és bevételek aránya a GDP-ben,
azaz a redisztribúciós és a centralizációs hányad nem tér el lényegesen az
Európai Unió tagállamainak az átlagától. Az összehasonlítás azért nem
mond sokat, mert nehéz meghatározni az állami kiadások optimális szintjét. Ehhez lényeges referencia-érték lehet az egy főre jutó jövedelem, mivel
annak emelkedésével nő a kereslet egyes közpénzből finanszírozott szolgáltatások és tevékenységek iránt, amilyen az oktatás, az infrastruktúra, a
K+F stb. Ezért az alacsony egy főre jutó GDP-vel rendelkező országoknak nagyobb mozgástérre van szükségük. Még ha figyelembe is vesszük,
hogy az államháztartás terjedelmét, pontosabban annak nemzetközi öszszehasonlítását nagymértékben árnyalja egyes közfeladatok eltérő formában történő finanszírozása, a magyar államháztartás terjedelme túlméretezettnek tűnik (Orbán Gábor – Szapáry György [2004], 819. oldal). Ezt tovább
növelheti az, hogy – miként a fentiekből kitűnik – egyrészt a gazdasági
felzárkózás további kiterjedt állami beruházásokat tesz szükségessé, másrészt az, hogy a közösségi források igénybe vétele további nyomást gyakorol az államháztartás kiadási oldalára.
Mindebből nem feltétlenül következik a redisztribúciós hányad mérséklésének szükségessége. A „monetarista forradalom” kezdete óta, 1978
és 2000 között az államháztartási kiadások aránya a GDP-ben 33-ról 40
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százalékra nőtt az OECD átlagában és 21-ről 27 százalékra Japánban17
Követezésképpen a fiskális politika középpontjába nem annyira a centralizációs és redisztribúciós ráta csökkentését, hanem az államháztartás bevételi és kiadási szerkezetének átalakítását célszerű állítani.
A magyar államháztartási bevételek és kiadások szerkezete közgazdasági osztályozás szerint már markáns eltéréseket mutat az európai uniós átlagtól,
bár a nemzetközi átlagokkal való összehasonlítások óvatosan kezelendők.
Az államháztartási kiadások között az óriási hazai fejlesztési igényekhez
képest alacsony a tőkejellegű kiadások nagysága. Bár az elmúlt években
csökkent, de még mindig túlzottan magasak a kamatkiadások. A beruházások finanszírozási konstrukciójának változtatása (a PPP térnyerése) viszont enyhítheti a feszültségeket. Leginkább a személyi kiadások arányának mérséklése révén csökkenthetők az államháztartási kiadások.
A költségvetési kritérium azért szigorú, mert a GDP 3 százalékánál
több állami beruházásra van szükség (hitelből csak beruházást szabad finanszírozni, folyó fogyasztást nem) a gazdasági fejlettség közepes szintjén
álló országokban, így Magyarországon is a tágan értelmezett infrastruktúra
felzárkóztatására.
Az államadósság jövőbeni súlyos determinációt nem okozó szintje a potenciális növekedés és a hosszú távú reálkamatláb függvényében határozható meg. Az IMF az adósságráta biztonságos szintjét a közép- és keleteurópai térség országainak esetében a GDP 45 százalék körüli értékére
teszi (idézi: (Orbán Gábor – Szapáry György [2004], 827. oldal)18. Ha Magyarország 2013-ig el akarja érni ezt az arányt, akkor jelentős mértékben
kell csökkentenie államháztartásának elsődleges hiányát.
A konvergencia-kritériumokhoz történő államháztartási megfeleléssel
kapcsolatos árnyalt képhez az is hozzátartozik, hogy Magyarországon a
hivatalos GDP 16-32 százalékának felel meg a fekete gazdaság. Ha az alacsonyabb értéket fogadjuk el, az is 3000 milliárd forint körüli nem adózó
GDP-t jelent. Más becslések szerint a GDP 20-30 százalékának felel meg
az árnyékgazdaság teljesítménye, ami 4-5 ezer milliárd forint. Ezen belül
1400-2000 milliárd forint munkából származó jövedelem kerüli el a legális

17 Kádár Béla: Itt a kamaszkor vége. Alice Csodaországa a magyar gazdaságpolitikában.
Népszabadság, 2004. szeptember 14., Hétvége, 4. oldal.
18 Az Egyesült Királyság költségvetési politikája azt a célt tűzte ki, hogy a nettó államadósságot a GDP 40 százaléka alatt tartsa a konjunktúraciklusok átlagában.
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szférát. Ennek adó- és járuléktartalma legkevesebb 1000 milliárd forint,
ami nagyságrendjét tekintve megfelel az államháztartás hiányának19.
Az árnyékgazdaság „kifehérítése” nem csekély mértékben járulna hozzá a deficitkritérium teljesítéséhez. Összehasonlításként figyelmet érdemel,
hogy 2005-ben az állami szférában történő leépítéssel 60-70 milliárd forint
megtakarításával számolt a kormány. A 800 ezerből 200 ezer munkahely
megszüntetése valamivel több, mint 200 milliárd forinttal mérsékelné az
államháztartási hiányt. Ha a fekete és szürke gazdaság nagyságrendjével
korrigált GDP-hez hasonlítjuk az államháztartási hiányt és az államadósságot, akkor jóval kisebb értéket kapunk, mint a hivatalos GDP alapján.
Egyelőre nincs jele a hivatalos GDP kiigazítására irányuló törekvéseknek.
Ha ezt megteszik, akkor az javít a GDP-arányos államháztartási hiány
helyzetén. Az adóalap szélesítése révén ugyanilyen hatása van a fekete
gazdaság kifehérítésének. A fekete gazdaság visszaszorítása és kifehérítése
az államháztartási kritériumnak történő megfeleléshez is hozzájárul.
Ugyanakkor a fekete vagy szürke gazdaság kifehérítésének is vannak
árnyoldalai. Ha például azzal a feltételezéssel élünk, hogy a munkavállalók
elvárják korábbi nettó keresetük fenntartását, és ezt a követelményt a
munkaadók érvényesítik, akkor az érintett munkaadók munkaerőköltsége
erőteljesen nőne. Ha ez egyik napról a másikra végbemenne, akkor a fekete gazdaság 100 százalékos kifehérítése a kompetitív szféra versenyképességét erőteljesen rontaná. A költségnövekedés miatt egyrészt az export
versenyképessége, másrészt az import relatíve olcsóbbá válása következtében a belföldi értékesítés versenyképessége gyengülne. A közterheket nem
fizető fekete vagy szürke gazdaság a generációk közötti tehermegosztást is
érinti, a munkavállalók jelen generációja részben a jövő generációjának
terhére gyarapszik20.
Van mozgástér az államháztartás bevételi oldalán is. A GMU létrehozása
előtti államháztartási konszolidáció időszakában a bevételek növelésében
kiemelt fontosságot tulajdonítottak a foglalkoztatás növelésének elsősorban új
munkahelyek teremtése révén. A foglakoztatás növekedése ugyanis egyrészt a munkabérekhez kapcsolódó járulékok és adók emelkedése nyomán
az államháztartási bevételek növekedéséhez vezet, másrészt a munkanélküliség mérséklődése esetén az államháztartás kiadási oldalát is tehermenIdézi: Hámori Szilvia: Milliónyi láthatatlan ember. A szürke-és feketegazdaság legalább
ezermilliárddal rövidíti meg az államot évente. Népszabadság, 2005. január 8., 13. oldal.
20 Mihályi Péter: Közteherviselés – ma és holnapután. Élet és Irodalom, 2005. szeptember
16., 6–7. oldal.
19

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalomjegyzék

Vissza

◄

128

►

Nemzetközi pénzügyek

Magyarország útja a Gazdasági és Monetáris Unióba

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalomjegyzék

Vissza

◄

129

►

tesíti. A foglalkoztatás emelése érdekében egyes országok még átmeneti
költségvetési kiadásnövekedéstől sem riadtak vissza, ami mögött az a feltételezés húzódhatott meg, hogy egységnyi aktív munkaerő-piaci ráfordítás
több, mint egy egységnyi költségvetésibevétel-növekedést generál.
A Maastrichti Szerződés és a Stabilitási és Növekedési Paktum nemcsak a GDP-arányos költségvetési deficit és államadósság nagyságával
szemben állít követelményeket, hanem fenntarthatóságával szemben is. Ez
nyugat-európai tapasztalatok alapján azt jelenti, hogy olyan költségvetést
kell készíteni, illetve olyan költségvetési politikát kell folytatni, amely megfelel a közjavakkal való gazdálkodás alapelveinek, továbbá összhangba
hozza a költségvetési kiadásokat, bevételeket és a társadalmi célokat, miközben méltányosan osztja el a terheket a jelenlegi és a jövőbeli generáció
között. Csak ebben az esetben teljesül a fenntarthatóság elve. Ez átfogó államháztartási reformot (nyugdíj- és egészségbiztosítás, oktatás, közigazgatás, adórendszer stb.) feltételez.
Mindebből az következik, hogy közép- és hosszú távú társadalmi jövőkép és arra épülő tervek hiányában nehéz állást foglalni arról, mekkora a
kívánatos GDP-arányos költségvetési hiány Magyarországon. A lehetséges
hiány nagyságát – a konvergencia-kritériumoktól függetlenül – behatárolja
az államadósság, illetve annak finanszírozhatósága. E tekintetben nincs túl
nagy mozgástér.
A hiány mértéke nem lehet politikai harcok tárgya. Sok európai uniós
tagállamban költségvetési szabályok segítségével próbálnak gátat szabni az
állami túlköltekezésnek. Nyilván ilyen példák lebeghettek a magyar törvényhozók előtt is, amikor külföldi példák alapján a 2004. évi költségvetési
törvényben három évre előre rögzítették a deficitcélt. Ez önmagában véve
kevés, mert a törvény beterjesztésekor is világos volt a deficitcélok teljesíthetetlensége.
Kétségtelen tény, hogy az államháztartási kiadások mérséklése számottevő korlátokba és társadalmi ellenállásba ütközik. Nagyon sok olyan folyó
tétel van a költségvetésben, amelynek csökkentése csak időleges megtakarítást jelent, a következmények ugyanis később halmozottan jelentkeznek
az államháztartási deficit növekedésében. Sok területen a közszolgáltatások jelenlegi szintjének a fenntartását veszélyezteti a kiadások visszafogása.
A korábbi döntések determinációi is gátat szabnak a kiadáscsökkentésnek.
Elvileg ad abszurdum az is elképzelhető, hogy az államháztartási reformot
a kormány a költségvetésből finanszírozott beruházások visszafogásával
helyettesíti, azaz reformok nélkül kívánja teljesíteni a költségvetésre vo-
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natkozó konvergencia-kritériumot, vállalva egy ilyen döntés hosszú távú
negatív következményeit a gazdaság versenyképességére.
Összefoglaláskén megállapítható, hogy a Maastrichti Szerződésben
rögzített államháztartási kritériumok és a Stabilitási és Növekedési Paktum
rendelkezései külső adottságok Magyarország számára függetlenül attól,
hogy működésük mennyire diszfunkcionális, működésükkel mennyire
elégedettek a tagállamok. Módosításukkal – különösen az SNP-ben végrehajtott legutóbbi változtatások fényében – nem indokolt számolni. Magyarország a jelenleg érvényes feltételek figyelembe vételével kell, hogy
készüljön a fiskális kritérium teljesítésére. Nemzetközi példákra és analógiákra sem hivatkozhat, tehát nem bújhat ki a kötelezettségek teljesítése alól
azzal, hogy más országoknak sem sikerült eleget tenniük a követelményeknek.
A rendszerváltás óta eltelt időszakban követett, az államháztartás
egyensúlyának javítására irányuló gazdaságpolitika kudarca vagy megengedőbb értelmezésben csekély eredménye arra utal, hogy az egyensúlyhiányok oka szerkezeti jellegű, a gazdasági növekedés dinamizálódása önmagában nem oldja meg azokat, a strukturális reformok elkerülhetetlenek.
Államháztartási reformra nemcsak a GMU-csatlakozás feltételeinek teljesítése végett van szükség, hanem azért is, mert az a fenntartható gazdasági
növekedésnek is feltétele. A GMU-ba való belépés időbeli ütemezéssel,
határidőkkel, programokkal, a bizottsági felügyelettel külső fegyelmező
erőt jelent az autonóm cselekvéssel szemben.
A 2010. évi GMU-csatlakozáshoz a fiskális kritériumot 2008-ig kell teljesíteni. Ehhez a kamatláb-konvergencia hozzájárulása csekély lesz, ezért
az alkalmazkodás terheinek oroszlánrésze az államháztartás elsődleges
egyenlegére fog hárulni. A 2001–2002. évi, az indokoltnál erőteljesebb
anticiklikus gazdaságpolitika által teremtett kedvezőtlen kiinduló helyzet
mellett a megfelelést nehezítik korábban vállalt nemzetközi kötelezettségek és az EU-tagság költségvetési kiadásokat növelő, bevételeket csökkentő, ezáltal az államháztartási egyensúlyt rontó hatásai. További nehezítő
tényező az, hogy a kiadásokat csökkentő reformok, amelyek a társadalom
tűrőképességét is próbára teszik, sokkal nagyobb mértékben járulnak hozzá a fenntartható államháztartási pozícióhoz, mint a bevételeket növelő
intézkedések.
Ráadásul a GMU-tagság után várható, szűkülő gazdaságpolitikai eszköztár mellett erősödő alkalmazkodási nyomás kezelése miatt célszerű és
kívánatos a maastrichti kritériumoknál nagyobb mértékű deficitmérséklés.
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Nemzetközi példák alapján sokkal nehezebb az államháztartási reform
végrehajtása a GMU-ban, mint a belépés előtt. Növekedési áldozattal nem
a GMU-csatlakozés előtt kell számolni, hanem a reformok elmaradása
esetén a taggá válás után. Ennek ellenére kicsi a valószínűsége annak, hogy
jelentősebb tartalékképzésre sor kerül a GMU-ba való belépés előtt.
A fiskális kritériumok teljesítésének bizonytalansági és kockázati elemei között említhető a helyi iparűzési adó, amelynek a kormány által megszabott határidő előtti esetleges megszüntetése európai bírósági határozat
nyomán a GDP 1,5 százalékának megfelelő bevételkiesést okoz, valamint
a kvázi-fiskális tételek értékelése. Jelentős tartalékok vannak viszont a fekete és szürke gazdaság kifehérítésében, ami a GDP, illetve az adóbevételek növekedése révén járul hozzá a GDP-arányos hiány csökkenéséhez.
Javítják a kormány mozgásterét a Stabilitási és Növekedési Paktum 2005
tavaszán elfogadott módosításai, különös tekintettel a nyugdíjreform kiadásainak figyelembe vételére.
Az államháztartás átfogó reformjának egyrészt a közpénzek felhasználása hatékonyságának javítására, másrészt a nagy rendszerek (egészségügy,
nyugdíjrendszer, közigazgatás, honvédelem) gyökeres, hosszú távon fenntartható átalakítására, harmadszor az államháztartási egyenleg konjunktúraszabályozó funkcióinak az újragondolására kell irányulnia. Fontos követelmény még az államháztartásra vonatkozó fiskális szabályok elfogadása,
elsősorban deficit nagyságára, azzal összefüggésben az államadósságra.
A szerkezeti reformok mellett kiemelkedő fontossága van a gazdaságpolitika hitelességének, amelynek nem használ az éves deficitcélok folyamatos, a konvergencia-program gyakori változtatása, a konvergenciaprogramban vállalt kötelezettségek sorozatos nem teljesítése stb. A konvergencia-programban vállalt GDP-arányos államháztartási hiány követelményének nem teljesítése esetén Magyarországnak szankciókkal is kell
számolnia. A növekvő államháztartási és ezzel együtt járó folyó fizetési
mérleghiány nyomán a külföldi hitelminősítő intézetek leminősíthetik Magyarország államadósságát, ami a külföldiek kezén lévő állampapírok nagyarányú kivonását is eredményezheti. Ez a forint leértékelődéséhez vezethet, ezzel erősítve az inflációs nyomást és táplálva a kamatláb-emelési várakozásokat, ami a növekedési kilátásokat rontaná. A konzisztens és hiteles gazdaságpolitikával szembeni további követelmény a fiskális és a monetáris politika közötti összhang, a kormány és a Magyar Nemzeti Bank
közötti jobb együttműködés.
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A államháztartási hiány jelenlegi szintje és a csökkentés követelményei
azt valószínűsítik, hogy 2008-ig Magyarország nem lesz képes hagyományos eszközökkel fenntartható módon teljesíteni a Maastrichti Szerződésben előírt költségvetési konvergencia-követelményt. Beláthatatlanok lennének ugyanakkor a hosszú távú következményei a gazdasági növekedésre
nézve annak, ha Magyarország szerkezeti reformok nélkül, a közszféra
beruházásainak visszafogásával tenne eleget a GMU-csatlakozáshoz szükséges államháztartási feltételnek.
Abból, hogy az államháztartási kritérium nem teljesíthető fenntartható
módon, nem az következik, hogy el kell halasztani a GMU-csatlakozás
időpontját, aminek hátrányos következményei felülmúlnák előnyeit, főleg
rövid távon, hanem az, hogy konzisztens, hihető, hiteles fiskális reformprogramot kell meghirdetni és végrehajtani, amely a kiadási oldalra és a
fekete gazdaság fehérítésére koncentrál. A kiadási oldal reformjával egyenértékű feladat a fekete és a szürke gazdaság visszaszorítása. A kiadási oldalra vonatkozó reformok eredményei teremtik meg az adócsökkentés
feltételeit. A hitelesség azt jelenti, hogy a fiskális politikának teljesítenie
kell a maga elé tűzött célokat.
Hiteles fiskális politika folytatása esetén nagyobb a valószínűsége annak, egyáltalán lesz esély arra, hogy az egyébként gyenge tárgyalási alkuerejű Magyarországgal szemben is engedékenyebb magatartást tanúsítson az
Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa az államháztartási kritérium teljesítésének értékelésekor és megítélésekor. Ezt a Stabilitási és Növekedési Paktumban végrehajtott módosítások által teremtett kiskapuk
teszik lehetővé. Ebben az esetben a GMU-csatlakozáskor az államháztartási kritérium referenciaértékeinek formális teljesítése mellett figyelembe
vehetik az államháztartási hiányt rendszerint növelő reformok megindítását, az azok melletti elkötelezettséget. E stratégia feltételezi a kormány
fiskális reformok melletti igen határozott elkötelezettségét, aminek viszont
csak a 2006. évi választások után van csak realitása. A reformok melletti
elkötelezettség és a hitelesség anyagi erővé válik, korlátozott helyettesítheti
a követelményeknek való formális megfelelést, ugyanakkor garancia is a
fenntartható államháztartási pozíció és szerkezet elérésére.
Elengedhetetlen követelmény konszenzus létrejötte a politikai pártok
között a GMU-csatlakozásról. Az lenne az ideális, ha ez a kérdés (a forint
árfolyamát is beleértve) nem képezné belpolitikai viták tárgyát. A jelenlegi
feszült, konfrontációra épülő belpolitikai légkör nem kedvez a konszenzus-keresésnek, ez azonban rövid időn belül megváltoztatható. Konszen-
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zusra van szükség az érdekképviseletekkel is a béremelésekre vonatkozó
elvekről és mértékekről. Végül elengedhetetlen a társadalom felkészítésére
is GMU-csatlakozásra.
13.2. Monetáris politika, infláció, kamatlábak
A Gazdasági és Monetáris Unióba való belépés feltétele a nagyfokú árstabilitás. E követelménynek akkor felel meg a jelölt tagállam, ha a konvergencia-jelentésben meghatározott egyéves periódusban a harmonizált fogyasztói árindexszel kifejezett infláció nem haladja meg 1,5 százalékpontnál nagyobb mértékben az EU három legalacsonyabb árindexű országa
ugyanezen időszakra számított inflációs rátájának számtani átlagát. A szabály érdekessége, hogy a számítás során nem csak a Gazdasági és Monetáris Uniót, hanem az összes EU-tagországot figyelembe kell venni. Így állhat elő az a felemás helyzet, hogy olyan országok is befolyásolják ezt a
maastrichti kritériumot, amelyek még nem vezették be az eurót.
Az új EU-tagországok közül Csehország és Szlovákia 2005 márciusában már teljesítette az inflációs kritériumot. Sokáig úgy tűnt, hogy a magyar infláció 1,5 százalékpontos mérséklődése azonban a viszonylag könynyen teljesíthető feltételek közé tartozik. (A jelenlegi számítási módszer
említett sajátossága miatt elképzelhető, hogy az első új csatlakozások során
változtatnak majd a referencia-országok körén, ami magasabb referenciaértékhez vezethet.) A 2006 nyarán meghirdetett Új egyensúly programja
sok intézkedése azonban növeli az inflációt, ezért ennek a kritériumnak a
teljesítése is kérdéses.
A Magyar Nemzeti Bank munkatársainak számításai szerint Magyarországon az optimális infláció rátája 2,3-3,2 százalék körül van. Ez a ráta
biztonsággal véd a defláció költségeitől, kezeli a fogyasztói árindex torzítását és biztosítja a relatív árak alkalmazkodását akkor is, ha a hazai iparcikkek ára követi a kereskedelmi partnerek iparcikk inflációját, és lefelé irányuló ármerevséget feltételezünk (Kiss Gergely – Krekó Judit [2004], 3. oldal).
Az euró bevezetésének másik feltétele, hogy a hosszú lejáratú kamatlábak
(tízéves állampapírok hozama alapján) 2 százalékpontnál nagyobb mértékben ne haladják meg a három legalacsonyabb inflációjú ország hosszú távú
kamatlábainak számtani átlagát. A kamatlábak változása elvileg követi az
infláció és az inflációs várakozások alakulását, valamint az országkockázatot kifejező kamatlábprémium nagyságát. A 2003-as pénzpiaci gondok – a
2001. évi árfolyamsáv-szélesítés okozta bizalomhiány majd a januári felértékelődésre játszó spekuláció kiváltotta jelentős jegybanki kamatemelés –
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nyomán az addig igen kedvezően konvergáló kamatlábszint felugrott, s
azóta ugyan közeledett a referencia értékhez, de még fennmaradt bizonyos
eltérés. A kamatlábak csökkenése elvileg követi az inflációét. A 2006 elején
bejelentett inflációs hatás kiigazítási program a kamatláb-kritérium teljesítését is nehezíti.
A monetáris hatóságok a konvergencia előrehaladásával korlátozott
befolyást képesek gyakorolni a különböző lejáratú pénz- és tőkepiaci kamatlábakra. Azokat ugyanis elsősorban a GMU-ban való részvételre vonatkozó piaci várakozások határozzák meg. Amíg az optimistává váló várakozások a GMU-tagsággal kapcsolatban a hosszú lejáratú kamatlábak
konvergenciáját eredményezik, addig a rövid lejáratú kamatlábak csak a
GMU-tagság bizonyossá válásával egyenlítődnek ki (Horváth Ágnes – Szalai
Zoltán [2001], 654. oldal).
A hosszú lejáratú hozamok alakulására jelentős mértékben hatnak a
külföldi befektetők törekvései és várakozásai. Az eddigi GMU-csatlakozásokból az a tapasztalat szűrhető le, hogy a befektetők várakozásai segítenek a hozamok csökkenésében.
A hosszú lejáratú kamatlábak (és a befektetett pénzmennyiség) alakulása viszonylag függetlenebb a rövid távon befolyásoló tényezőktől, azonban igen érzékeny a monetáris politika változásaira. A bizalom megrendülése okozhatja a legsúlyosabb változásokat.
Ha Magyarországon tartósan magasabb lesz az inflációs ráta, mint a
Gazdasági és Monetáris Unióban, akkor ez egységes nominális kamatlábszintet feltételezve a GMU-ban azt is jelenti, hogy az irányadó magyar
reálkamatlábak alacsonyabbak lesznek, mint a Gazdasági és Monetáris
Unió fejlettebb országaiban. Azzal azonban számolni kell, hogy a reálkamatláb csökkenésének hatása előbb fog érvényesülni a keresleti, mint a
kínálati oldalon. (Mindezt adózási eszközökkel a megtakarításoknál befolyásolni lehet.) (Csajbók Attila – Csermely Ágnes [2002], 86. o.). Az alacsony
reálkamatláb azonban nem feltétlenül járul hozzá a gazdasági növekedés
dinamizálódásához egy olyan országban, ahol az üzleti szféra bankhiteleinek aránya a beruházások finanszírozásában nemzetközi összehasonlításban meglehetősen alacsony. Ráadásul a magyar vállalati szféra már korábban is hozzáférhetett kedvező kamatozású devizahitelekhez.
13.3. Árfolyamrendszer és árfolyam-politika
Az árfolyam-politika két, egymással ellentétes feladata az infláció mérséklése és a hazai termelők nemzetközi versenyképességének fenntartása,
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esetenként javítása. A versenyképesség fenntartásával összefügg a folyó
fizetési mérleg elfogadható egyenlegének megőrzése, vagyis a túlzott mértékű költségvetési deficit elkerülése. E célok érvényesítéséhez megfelelő
árfolyamrendszerre és árfolyam-politikára van szükség.
A Maastrichti Szerződésben szereplő negyedik konvergencia-kritérium
az árfolyamokra, illetve az árfolyamrendszerekre vonatkozik. Az eredeti
követelmény szerint a Gazdasági és Monetáris Unió megalakulása előtt két
éven keresztül nem volt szabad leértékelni a nemzeti valutát az ECU-höz
képest. A Gazdasági és Monetáris Unió tagjelöltjeinek be kellett lépniük az
Európai Monetáris Rendszerbe (European Monetary System – EMS) és az
árfolyam-mechanizmusba (Exchange Rate Mechanism – ERM) is. A nemzeti valuta ECU-höz viszonyított árfolyama legfeljebb ±2,25 százalékkal
térhetett el a hivatalos paritástól.
A Gazdasági és Monetáris Unió működésének 1999. január 1-jei megkezdése után az Európai Tanács 1996. decemberi dublini és 1997. júniusi
amszterdami értekezletének állásfoglalásai értelmében az EMS, illetve
ERM keretében kialakított árfolyamrendszert az ERM2 váltotta fel. Ennek
az a célja, hogy felkészítse a Gazdasági és Monetáris Unióból kimaradt
országokat (Nagy-Britannia, Dánia, Svédország és Görögország21), majd
az új EU-tagállamokat a későbbi belépésre a GMU-ba, és biztosítsa az
árfolyam-stabilitást az Európai Unióban.
Már az elnevezés is arra utal, hogy az együttműködés alapja az 1979ben bevezetett árfolyamrendszer azzal a különbséggel, hogy középpontjában nem az ECU, hanem a közös valuta, az euró áll. További különbség a
régivel szemben, hogy időközben megkezdték működésüket a Gazdasági
és Monetáris Unió keretében létrehozott monetáris intézmények. Az árfolyamrendszert továbbra is a központi árfolyam-bejelentés és a közösen
kialakított intervenciós sáv jellemzi. Újdonság viszont, hogy a nemzeti
valuták euróval szembeni árfolyamát a nemzeti jegybankok és a Központi
Bankok Európai Rendszere párhuzamos intervenciókkal védik, azaz közösen interveniálnak a sávszéleken.
A Gazdasági és Monetáris Unióba belépni kívánó országoknak a konvergencia-folyamat keretében legalább két évet el kell tölteniük az ERM-2
árfolyamrendszerben. A hivatalos euróárfolyam meghatározása a tagországok pénzügyi és monetáris hatóságainak, az Európai Központi Banknak és az Ecofin-nek a feladata. Az esetleges árfolyam-kiigazítást és az
21

Görögország 2001. január 1-jén vált a GMU tagjává.
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intervenciókat az ERM-1-hez hasonlóan valósítják meg. Az ERM-2 rendszerben való részvétel mellett a konvergencia további feltétele az árfolyamstabilitás, azaz az árfolyamot a központi paritás körüli normál ingadozási
sávban (ez jelenleg ±15 százalék), sőt esetleg azon belüli szűkebb tartományban kell tartani súlyos feszültségek, azaz jelentős intervenció és a
sávközép leértékelése nélkül.
Az árfolyam euróval szembeni stabilitásának értékelése elméletileg
annak a vizsgálatára koncentrál, hogy a piaci árfolyam milyen messze helyezkedett el a központi paritástól. Az árfolyam erős sávszél felé történő
elmozdulását kedvezőbben bírálják el, mint a gyenge irányba történő
mozgást.
Elképzelhető, hogy az ERM-2-be való belépéskor aszimmetrikus sávszéleket határoznak meg, gyenge irányban 2,25 százalékos, erős irányban
pedig 15 százalékos értékkel. Ez minősülhet a széles sávon belüli nemzeti
kérdésnek, de a standardnál szűkebb sávnak is. Mindkettő az ERM-2
rendszerben részt vevő országok és az EKB közötti megállapodás tárgya.
Közös megállapodáson nyugvó szűk intervenciós sávot az eddigi gyakorlat
szerint csak a konvergencia-folyamat vége felé lehetett alkalmazni. (Dánia
például ±2,25 százalékos intervenciós sávval vesz részt az ERM-2-ben.)
Az intervenciós sáv nagysága nem szerepel az árfolyam-stabilitás értékelési szempontjai között. A súlyos feszültség megállapításához a piaci
árfolyamnak a központi paritástól való eltéréseit, a szóban forgó ország és
a GMU rövid lejáratú kamatlábai közötti különbségeket, valamint a devizapiaci intervencióknak az árfolyam fenntartásában játszott szerepét vizsgálják.
Az árfolyam-stabilitási kritérium pontos kidolgozására az ERM-2-ben
még nem került sor. A korábban csatlakozott országok esetében az árfolyam-ingadozások mértékének változását először időszaki átlagokkal vizsgálták, s az akkor legerősebb valuta, a német márka ingadozásaihoz viszonyították (GKI Gazdaságkutató Rt. [2004]). Az euró bevezetésére való felkészülés során más mérési rendszert dolgoztak ki annak érdekében, hogy ne
hangsúlyozzák egy valuta árfolyamát a többivel szemben. Naponta kiszámították az ERM-2-ben résztvevő országok valutáinak az ECU-höz viszonyított középárfolyamától/sávközepétől való eltávolodását. Ezen százalékos mértékek közül kiválasztották azt a valutát, amelyik a medián értékű eltérést mutatta. Ezután naponta megvizsgálták, hogy a többi valuta
hogyan változott a medián valutához viszonyítva, a középárfolyamot/sávközepet most a medián valutában kifejezve. Azt vizsgálták, hogy ezek az
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eltérések a ±2,25 százalékos sávban maradtak-e. Az euró létrehozása előtti
utolsó vizsgálati időszak az 1996. március és 1998. február közötti időszak
volt. A ±2,25 százalék az ERM korábbi ingadozási sávja volt, 1993-ban
szélesítették ki a sávot ±15 százalékra. A vizsgálatok azt is tudomásul vették, ha egy valuta huzamosabb időn keresztül pozitív irányban tért el a
sávközéptől (például az ír font), a negatív irányban a 2,25 százalékot meghaladó eltérést tekintették úgy, hogy az valamilyen pénzügyi feszültség
indikátora. Kérdés, hogy az újonnan csatlakozó országok esetében bevezetik-e ugyanezt a mérési módszert, s együtt vizsgálják-e valutáik mozgását a
dán, illetve svéd koronával a jövőben.
Az ERM-ben 1996–1999 között szerepelt valuták esetében előfordult
többször és huzamosabb ideig, hogy egy-egy ország valutájának a medián
valutához mért ingadozása meghaladta a 2,25 százalékot. Erre az ír font,
az olasz líra és a finn márka esetében került sor. Az ír font nélkül számított ingadozások 1997 őszétől kezdve folyamatosan mérséklődtek és a
±2,25 százalékon belül maradtak. A GMU-csatlakozáskor egyetlen ország
esetében sem volt kizáró ok a vizsgált két év folyamán túlzott mértékű
negatív irányú ingadozás. Formálisan csak a letöltött két évet nézték, illetve azt, hogy történt-e leértékelés a vizsgált időn belül. (A finn márka és az
olasz líra két évet sem töltött el az ERM-ben.) Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az újonnan csatlakozók távoltartása érdekében ne használnák ezt fel kizáró okként.
Az államháztartási és az inflációs kritériumtól eltérően az ERM-2 szabályrendszer alkalmazásának nincs közgazdasági indokoltsága. A megkívánt követelménynek maga az euró sem tudott eleget tenni a dollárral
szembeni árfolyammozgásai során. Az ERM-2 árfolyamrendszer árfolyam-stabilitással kapcsolatos kritériuma bírálható abból a szempontból,
hogy a rendszer szigorúbb követelményeket támaszt a belépni kívánó országokkal, mint a GMU-tagokkal szemben. Bevezetése óta az euró dollárral szembeni árfolyama a 0,82-1,37 dollár közötti sávban mozgott, ami
messze nagyobb mértékű kilengés, mint amit az ERM-2 keretében engedélyeznek. Ha a két szélsőérték átlagát vesszük, akkor a körül (1,095 dollár) ±25 százalékos volt az ingadozási sáv. A megfelelő átváltási árfolyam
meghatározása az ERM-2 mechanizmusban való több mint két éves tesztelés nélkül is lehetséges lehetne. Ezért is érdemes felvetni e kritérium
megváltoztatását az EU fórumain.
Az ERM-2 árfolyam-rendszerrel szembeni legfőbb kritika az, hogy lehetővé teszi, sőt adott esetben egyenesen táplálja a spekulációt. Nemzet-
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közi tapasztalatok alapján a liberalizált devizagazdálkodást folytató, a világgazdaságra nyitott kis országok devizái nagyságrendi összefüggések
miatt különösen alkalmas célpontok spekulációs támadásokra. A liberalizált devizagazdálkodás a működő piacgazdaság olyan szerves része,
amelynek feladása vagy korlátozása nem jöhet szóba a spekulációs támadások elleni védekezési formaként. A kis országok devizapiaca szűk, likviditása alacsony, adott feltételek között devizájuknak a horgonydevizával
szemben meghatározott árfolyama könnyen elmozdítható mindkét irányba. A spekulációs támadások kivédése és a konvergencia-kritériumok teljesítése egyben sajátos célkonfliktust jelenthet.
Ezzel kapcsolatban azonban nem hagyható figyelmen kívül az a körülmény, hogy a közgazdasági elméletek és a megvalósult árfolyamrendszerek elemzése alapján nincs olyan árfolyamrendszer, amely teljes mértékben alkalmas egy világgazdaságra nyitott, kis ország devizája elleni támadások kivédésére és a viszonylagos árfolyam-stabilitás biztosítására. Egy
kis, nyitott gazdaságban a devizapiac alakulása a külkereskedelmi tevékenység, a külföldi működőtőke-áramlás és a pénzügyi folyamtok esetlegessége miatt eleve kiszámíthatatlan. Ugyanakkor a stabil, illetve kiszámítható árfolyam és az alacsony volatilitás érték a gazdasági szereplők számára, mert a gazdasági folyamatok megbízható kalkulációjának az alapja.
Az euró egyoldalú, az Európai Központi Bank engedélye nélküli bevezetése azért nem jöhet szóba, mert azt az országot, amely ehhez a lépéshez
folyamodott volna, nem vették volna fel az Európai Unióba. Az EUtagság után viszont az új tagállamok csak a közösségi jogszabályokban
meghatározott módon és ütemezésben léphetnek be a Gazdasági és Monetáris Unióba és vezethetik be az eurót. Az árfolyamrendszer megválasztásában nincs mozgásterük.
Ha nincs olyan árfolyamrendszer, amely védelmet nyújt a spekulációs
támadásokkal szemben, akkor egyes szakértők szerint a nemzeti valuta és
a nemzeti monetáris politika inkább teher, mint előny KOPINT-DATORG
Rt. [2004])22. Ez a dilemma természetesen a világgazdaságra nyitott kis
országokra vonatkozik, a nagy országokban árnyaltabban jelentkezik (Andor László [2003]). Az önálló monetáris politika létével kapcsolatos előnyöket a világgazdaságra nyitott kis országokban több mint ellensúlyozza az
árfolyam spekulációs támadásokkal szembeni kitettsége.
Oblath Gábor: Az euró hazai bevezetése. Belül biztonságosabb. Figyelő, 2003. 19. szám,
május 1–7., 24–25. oldal.
22
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Ugyanakkor a spekulációs támadások oka nem kizárólag az árfolyamrendszer. Rendszerint olyan országok valutái ellen indítanak spekulációt,
amelyek valamilyen belső vagy külső egyensúlyhiánnyal küszködnek. A
kiegyensúlyozott, fenntartható gazdasági növekedés bármilyen árfolyamrendszer esetén nagymértékben csökkenti vagy teljes mértékben eltünteti a
spekulációs nyomást.
A hatályos közösségi jogszabályok nem teszik kikerülhetővé az ERM-2
rendszerben való, legalább két éves részvételt, illetve nem engedélyezik az
euró egyoldalú átvételét (ami viszont a potenciálisan EU-tag Horvátországban részben már megvalósult). Ezzel kapcsolatban sajátos ellentmondás, hogy egyes kevésbé fejlett, de potenciális EU- és GMU-tag európai
országok csendben, nem deklaráltan egyoldalúan az eurót teszik fő valutájukká, a középső fejlettségi kategóriába tartozó új EU tagországok (a balti
államok) az ún. valutatanács intézményéből ugyancsak viszonylag könnyen
juthatnak el a Gazdasági és Monetáris Unióba, míg a legfejlettebb új tagországok (Lengyelország, Magyarország, Csehország) csak igen nehéz árfolyam-ingadozási szabályok teljesítése után lehetnek a GMU tagjai.
A közös valutából származó leglényegesebb előny az új EU-tagállamok, köztük Magyarország számára jelenleg az, hogy nincs többé árfolyamváltozás és árfolyamkockázat a GMU-t alkotó országok között; számukra csak egyetlen, az euróval szembeni árfolyamkockázat marad fenn.
A keresztárfolyamok megváltozásából adódó kockázatok megszűnése
megtakarításokat jelenthet számukra (például a fedezeti ügyletek költségeinél) a GMU-tagokkal szembeni gazdasági kapcsolatokban. Mindebből
további előnyök vezethetők le, ezek elemzése azonban szétfeszítené e
tanulmány tartalmi és terjedelmi kereteit.
Az ERM-2 árfolyamrendszerhez történő magyar csatlakozás önmagában is bizalomerősítő lépés lehet, de a bizalom erősödése nagy valószínűséggel e nélkül is bekövetkezik. Így az ERM-2 rendszerbe való belépés a
GMU-hoz történő csatlakozási céldátumot 2,5-3 évvel megelőzően aktuális.
Az ERM-2 hiányosságai alapján az a kérdés is feltehető, hogy nem érdemes-e Magyarországnak minél előbb csatlakoznia a Gazdasági és Monetáris Unióhoz, amivel egyszer és mindenkorra elejét veheti az árfolyam
elleni spekulációs támadásoknak. E gondolatmenet szerint defenzív megfontolásból, a spekulációs támadás lehetőségének kiküszöbölése érdekében Magyarországnak minél előbb teljesítenie kell a Maastrichti Szerződés
konvergencia-kritériumait, és a csatlakozási okmány 2004. május 1-i hatályba lépése után minél előbb be kell lépnie az ERM-2-be, majd a Gazda-
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sági és Monetáris Unióba. Az árfolyammal szembeni spekulációk végleges
megszüntetése ugyanis olyan előny, amelyet még esetleges rövid távú reálgazdasági hátrányok (növekedési áldozat) mellett is célszerű vállalni. Ebben a felfogásban nem a gyors GMU-csatlakozás előnyeit és hátrányait
kell egymással összevetni23. E defenzív megközelítésben a forint árfolyamával szembeni jövőbeli spekulatív támadások kiküszöbölése minden árat
megér.
A másik álláspont szerint nem kell sietni az ERM-2- és a GMU-tagsággal, főként azért nem, mert az államháztartási kritériumok teljesítése több
időt vesz igénybe. Az Európai Bizottság illetékesei inkább a második nézetet, azaz a későbbi belépést vallják magukénak. Megjegyzendő, hogy az
ERM-2-hoz való csatlakozást késleltető nézetek egy része mögött lobbiérdekek is meghúzódhatnak, bizonyos exportőrök kívánják a gyengébb
árfolyamban való érdekeltségüket elméleti érvekkel alátámasztani.
Mindkét álláspont kiindulópontja az, hogy a GMU-tagság az árfolyamkockázat és az árfolyam-bizonytalanság végleges megszűnése és a konverziós költségek eltűnése miatt a mikrogazdasági szféra számára előnyös,
miközben a GMU-tagságra való felkészülés költségei makrogazdasági
szinten jelentkeznek. E makrogazdasági költségek időbeli eloszlását máshogy látják a két nézet képviselői. A GMU-tagsággal járó hosszabb távú
előnyök a kamatláb- és árfolyam-politika mint gazdaságpolitikai eszköz
elvesztésével járó rugalmasságcsökkenéssel vethetők egybe. Másrészt az
árfolyam megtartásából adódó rugalmasság a szabad tőlemozgásokkal
szembeni sérülékenységgel hasonlítható össze (Neményi Judit [2003], 502.
oldal).
Az ERM-2 rendszerhez való csatlakozás kapcsán az MNB és az Európai Központi Bank együttműködésében megállapítandó sávközép értéke
az egyik legfőbb probléma. Ha a GMU-ba való belépés reálárfolyamát úgy
állapítják meg, hogy a piaci árfolyam a sávközép, akkor ez óriási mértékű
felértékelődési potenciált tartalmaz. A sávközéptől elválaszthatatlan az
egyensúlyi árfolyam kérdése. Az egyensúlyi reálárfolyamot olyan, a külföld
és a belföld árszintjének azonos valutában kifejezett viszonyaként lehet
definiálni, amely mellett egyszerre valósul meg a gazdaság külső és belső
egyensúlya (Tarafás Imre – Bálint Viktor [2005], 172. oldal). Ez azt jelenti,
hogy adott reálárfolyam-szint mellett a gazdaság a potenciális kibocsátás

23

Az előnyökről és hátrányokról lásd Csajbók Attila – Csermely Ágnes (szerk.) [2002]
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trendje mentén nő úgy, hogy a folyó fizetési mérleg hosszú távon fenntarthatónak ítélt pályán mozog (Kovács Mihály [2001]).
Az egyensúlyi árfolyam kétféle szempontból: a reálszféra és a pénzügyi
szféra szemszögéből is értelmezhető. A reálszféra számára elfogadható
egyensúlyi árfolyam viszonylag pontosan és objektíven meghatározható a
közgazdasági elemzés eszköztárával, a pénzügyi szempontból, tehát a belés külgazdasági egyensúlyhiányok finanszírozása, illetve finanszírozhatósága szempontjából elfogadható viszont nem. Ennek legfőbb oka az, hogy
az utóbbi egyensúlyi árfolyam a külföldi gazdasági szereplők helyzetértékelésétől és várakozásaitól is függ, ami többek között az országkockázati
felárban is kifejezésre jut. Ha sikerülne meghatározni a pénzügyi szempontból egyensúlyinak tekinthető árfolyamot, akkor az nagy valószínűséggel nem esne egybe a reálszféra számára optimális vagy elfogadható árfolyammal, annál erősebb lenne.
Ha nem is sikerül meghatározni (módszertani és egyéb problémák miatt) a forint euróval szembeni egyensúlyi árfolyamát, és forint euróval
szembeni árfolyamán olyan szinten rögzítik, amely eltér a hosszú távon
egyensúlyinak tekinthető reálárfolyamtól, akkor jövőbeli kiigazítás az árakon és/vagy a béreken keresztül fog végbemenni. Az ERM-2-, illetve a
GMU-tagság makrogazdasági következményeit sokkal könnyebb kezelni
abban az esetben, amikor „viszonylag” gyenge árfolyam mellett lép be
Magyarország. A probléma megoldása nehezebb erős árfolyam esetén.
Ennek oka az, hogy a gyenge árfolyam melletti belépés inflációs nyomást
közvetít, az igazodás terhe az árakra hárul, azaz a kiigazítás magasabb inflációban fog megtestesülni, amit könnyebb semlegesíteni, mint az erős
árfolyam esetén várható deflációs nyomást. Ez utóbbi esetben nehezebb
az alkalmazkodás például azért, mert a bérek lefelé merevek. Németország
erős márka/euró árfolyam mellett lépett be a Gazdasági és Monetáris
Unióba. A bérek alkalmazkodása (a bérek stagnálása, illetve igen lassú növekedése révén) három-négy év alatt zajlott le, nem csekély szociális feszültség mellett.
Ugyanakkor nyomós politikai érvek szólnak az „erős” árfolyam mellett
történő GMU-csatlakozás mellett. Egyáltalán nem közömbös, hogy a lakosság megtakarításait milyen árfolyam mellett váltják át euróra (vagyonhatás). A bérek EU-átlag mögötti felzárkózása szempontjából is kedvező a
felülértékelt árfolyam melletti csatlakozás. Végül az erős árfolyam előnyös
a beruházási tevékenység szempontjából is, mert relatíve olcsóvá teszi a
beruházási javakat.
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Ezzel kapcsolatban tanulságosak lehetnek a nemzetközi analógiák.
Görögország 1998-ban alulértékelt sávközép mellett csatlakozott az ERM2-höz. Az ERM-2-ben eltöltött idő alatt a görög valuta fokozatosan felértékelődött az euróval szemben. Ilyen körülmények között a felértékelődés
növekedési veszteségek nélkül mozdította elő az infláció mérséklését. Ezzel a megoldással a leértékelődési nyomásnak, illetve spekulációnak is elejét vették, illetve csökkentették annak valószínűségét.
Az euró bevezetése előtt a versenyképességi szempontokat szem előtt
tartva Finnországban, Írországban és Portugáliában mindent megtettek annak
érdekében, hogy a konverziós rátát ne túlértékelt árfolyamon rögzítsék. E
három ország a versenyképesség fenntartásának szem előtt tartásával kerülte nemzeti valutája dezinflációs célú nominális felértékelődését. A reálárfolyamok alakulását tekintve elsősorban az egységnyi munkaerőköltség
alapú felértékelődést kívánták megakadályozni, miközben a fogyasztói ár
alapú felértékelődést esetenként megengedték. Modellszámítások szerint
Görögország, Portugália és Spanyolország nem félreárazott reálárfolyamon csatlakozott a Gazdasági és Monetáris Unióhoz, a középtávú reálárfolyam-alakulás stabil volt a 2000-es években (Bulíř – Šmídková [2005]
tanulmányát idézi Tarafás Imre – Bálint Viktor [2005], 173. oldal.). A Magyarországhoz sok tekintetben hasonló országok tapasztalata arra utal,
hogy érdemes elkerülni a forint túlzott felértékelődésére alapozott alkalmazkodási stratégiát.
A Magyar Nemzeti Bank munkatársainak számításai szerint a hosszú
távú egyensúlyi reálfelértékelődés éves üteme 0,8 százalék és 2,2 százalék
közé becsülhető (Kovács Mihály András [2001], 20. oldal). Ez konzervatív
becslés, alulbecsüli a versenyképességet nem veszélyeztető egyensúlyi reálárfolyam mértékét, mert nem vette figyelembe a cserearányok alakulásának
és a kockázati prémium csökkenésének a hatását, továbbá alulbecsülte az
állami szektor árainak alakulását is. E számítások eredményeit nyilván figyelembe fogják venni a GMU-ba való belépés árfolyamának alakításakor,
illetve megállapításakor.
Egy másik számítás szerint (Bulíř – Šmídková [2005] tanulmányát idézi
Tarafás Imre – Bálint Viktor [2005], 173. oldal.) Csehország, Lengyelország és Magyarország esetében a nemzeti valuta 2003-ban (ekkor készült a
modellszámítás) szignifikáns felértékelődést mutatott, ami a GMU-hoz
történő túlságosan gyors csatlakozás esetén (ezt a szerzők2004-re tették)
feszültségeket okozhat. Ezek megtestesülhetnek abban, hogy 2004 és 2010
között a szóban forgó devizák nem tudnak stabilan két éven keresztül az
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ERM-2 rendszerben maradni annak ellenére, hogy az előrejelzés szerint a
prognózisidőszakban a reálárfolyam erőteljesen konvergál az egyensúlyi
felé. 2003 közepére a forint reálárfolyama közel 50 százalékkal tért el a
hosszú távon fenntartható egyensúlyi értékről, amit a sávközép 2003. június 4-i leértékelése valamelyest korrigált. A Magyar Nemzeti Bank szerint a
forint intervenciós sávjának 2001 májusában történt kiszélesítésétől 2005
elejéig a egységnyi munkaerőköltség-alapú reálárfolyam-index több, mint
25 százalékkal értékelődött fel. Az MNB 2005. májusi inflációs jelentése
2006 végéig már nem várt további reál felértékelődést. Az utóbbi időben
jelentős nominális árfolyam-korrekció zajlott le. Bulíř – Šmídková [2005]
arra a következtetésre jutott, hogy ha Magyarország túlságosan rövid időn
belül és nagy mértékben felülértékelt reálárfolyam mellett próbálná meg
teljesíteni a szigorú nominális kritériumokat, akkor ez jelentős gazdaságpolitikai költségeket okozna (Tarafás Imre – Bálint Viktor [2005], 175. oldal).
Az ERM-2 árfolyamrendszerbe való belépés – a sávközép meghatározásának módját és a rendszer vélt vagy tényleges gyengeségeit figyelmen
kívül hagyva – a jelenlegi helyzethez képest mérsékelné a spekulációs veszélyt, legalább is az intervenciós sáv gyenge oldalán, mert a külföldi szereplőknek az EKB intervenciójával is számolniuk kellene, feltéve, hogy a
spekulációt nem a hibás monetáris, tágabb értelemben gazdaságpolitika
táplálta. (Az EKB devizatartalékából futná egy darabig az intervencióra.)
Ez elég nyomós érv az ERM-2-be történő mielőbbi belépésére. A jelenlegi
„kvázi ERM-2” árfolyamrendszerhez képest a tényleges ERM-2 árfolyamrendszer nagyobb biztonságot adna24. A forint euróval szembeni árfolyamát alakító reálgazdasági tényezők alapján a gyengülésre irányuló spekulációnak van nagyobb tere és ezáltal valószínűsége (amit a nemzetközi öszszehasonlításban még mindig magas jegybanki irányadó kamatláb ellensúlyoz). Ennek alapján érthető és támogatandó az MNB és a kormány törekvése az ERM-2-be, illetve a GMU-ba való minél előbbi belépésre.
A csatlakozási okmány 2004. május 1-i hatályba lépése több szempontból is kedvezően érintette a magyar gazdaság megítélését. A magyar
állampapírok ugyanabba a kockázati kategóriába kerültek, mint az EUtagállamokéi. Ez még akkor is minőségi változás, ha az EU-n belüli leg-

Ezen nem változtatnak az ERM-2-vel, pontosabban annak hitelességével kapcsolatban
hangoztatott fenntartások. (Részletesebben lásd: Bebesy Dániel – Orbán Gábor [2003].)
24
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gyengébb kockázati besorolást kapják, és független a konvergenciajátéktól25.
Ennek – ceteris paribus – két, egymással szorosan összefüggő következménye lehet. Az egyik az, hogy az államháztartási hiány finanszírozásának feltételei javulhatnak. A másik az, hogy az EU-tagállamok pénzügyi
közvetítői lebontják a magyar állampapír-vásárlásokra vonatkozó belő
limiteket. Ez nyilván nem eredményezi azt, hogy egyes pénzügyi közvetítők teljes egészében magyar állampapírral töltik fel portfoliójukat, de az
feltételezhető, hogy kedvező gazdasági fundamentumok esetén a belső
limitek lebontása nyomán nő a kereslet a magyar állampapírok, ezáltal a
forint iránt. Ugyanígy a magyar vállalatok és pénzintézetek részvényárfolyamainak a felértékelődése is várható az EU-tagsággal. (A Budapesti Értéktőzsdén ez a folyamat már végbement.) Az EU-csatlakozás ellenére
Magyarországot még mindig a fejlődő vagy felzárkózó piacok (emerging
markets) részének tekintik.
A többek között a GDP-arányos deficittel definiált, korábban részletesen bemutatott költségvetési mozgásteret a GMU-csatlakozástól független
tényezők is korlátozzák. Az államháztartás (és ettől elválaszthatatlanul a
folyó fizetési mérleg) deficitjének a növekedése nyomán, ami más makrogazdasági mutatók romlásával is együtt jár, a nemzetközi hitelminősítő
intézetek előbb-utóbb kedvezőtlenebb adós kategóriába sorolnák Magyarországot, ami a külföldi tőke (beleértve az állampapírokba fektetett tőke
egy részét is) kivonását és/vagy a külső és belső egyensúlyhiányok kedvezőtlenebb feltételek mellett történő finanszírozását eredményezi, végső
soron leértékelődési nyomás alá helyezve az árfolyamot.
Ami a spekulációt illeti, a fedezeti alapok nemzetközi pénzpiacon
könnyen össze tudnak gyűjteni 5-10 milliárd dollárt, amely összeggel már a
siker reményében lehet támadást indítani egy kisebb ország pénze ellen.
Ráadásul a külföldi gazdasági szereplők kamatláb- és árfolyamkockázataik
nagy részét képesek fedezni a származékos piacokon, következésképpen a
haszon-kockázat mutató számukra meglehetősen kedvezőnek tűnik.

Konvergencia-játékon azt értik, hogy külföldi befektetők hosszú lejáratú (5, 10 és 15
éves) magyar állampapírokat vásárolnak az elsődleges és a másodlagos piacon nemzetközi
összehasonlításban magas hozam mellett abban a reményben, hogy a GMU-csatlakozást
követő, az infláció és az országkockázat mérséklődésével összefüggő hozamcsökkenés
viszonylag alacsony kockázat mellett jelentős árfolyamnyereséghez juttatja őket. Nyereségüket növeli a forint további felértékelődése.
25
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A magyar devizapiac nem túl likvid. Az alacsony likviditás miatt külföldi piaci szereplők – megfelelő időzítéssel – viszonylag kis összegekkel is
könnyen elmozdíthatják a forint euróval szembeni árfolyamát mindkét
irányba. Magyarország számára a leértékelésre irányuló spekuláció a veszélyesebb, különösen rövid távon. Ennek legfőbb oka az, hogy az ellene való
védekezésnek határt szab a devizatartalékok nagysága. Ugyanakkor magas
kamatlábszint esetén a leértékelési spekuláció meglehetősen drága.
A spekulációs támadások oka nem kizárólag az árfolyamrendszer. A
spekulációs támadásoknak mindig van valamilyen gazdasági alapjuk, ami
rendszerint valamilyen egyensúlyhiány. Könnyebben válnak spekulációs
támadás célpontjaivá azok az országok, ahol nincs összhang a monetáris
és a költségvetési politika között, és ahol a gazdaságpolitika nem hiteles,
tehát nem képes elhitetni a piacokkal azt, hogy képes az egyensúly helyreállítására, illetve a nemzeti valuta felülértékelt. E felfogás szerint az árfolyamrendszer jellege másodlagos, szerepe inkább technikai jellegű, a hangsúly a spekulációs támadások fundamentális okain van26.
A 2003. januári forint melletti, azaz felértékelődésre játszó spekulációs
támadásban nem csekély szerepet játszott a monetáris és a fiskális, azon
belül különösen a jövedelmi politika közötti összhang megbomlása. A
fiskális politika a közelgő választásokkal összefüggésben 2001 második
felétől expanzívvá vált. Az előző kormány által vállalt elkötelezettségek a
parlamenti választások két fordulója között, továbbá az új kormánynak a
kampányban tett választási ígéreteinek a betartása tovább lazította a fiskális és a jövedelempolitikát. Erre utal, hogy a költségvetési deficit GDP-hez
viszonyított aránya a 2000. évi 3-ról 2001-ben 4,7 százalékra, 2002-ben
6,5-7 százalékra emelkedett, 2003-ban 6,2 százalék volt. A havi átlagbér 18
százalékkal nőtt 2001-ben, 17 százalékkal 2002-ben, és további 12 százalékos növekedés következett be 2003-ban. Ezen belül a közszférában 2002ben 30 százalékkal nőttek a keresetek. (A reálbérek növekedési üteme 8
százalék volt 2001-ben, 12 százalék 2002-ben és 6 százalék 2003-ban. A
reálbérek gyorsabban nőttek, mint a termelékenység.)
A fiskális lazításra válaszként és az inflációs cél elérése érdekében a
Magyar Nemzeti Bank ugyanakkor 2002 májusától szigorú monetáris politikát folytatott. Irányadó kamatlábát mind nemzetközi összehasonításban,
mind a hazai inflációs rátához képest magas szinten tartotta. A magyar és a
Természetesen válsághelyzetben az is lényeges, hogy az egyes árfolyamrendszerek
milyen módon képesek kezelni az árfolyam elleni támadásokat.
26
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nyugat-európai, illetve amerikai kamatlábak közötti különbség a konvergencia-játékkal kombinálva erőteljes külföldi tőkebeáramlást eredményezett az állampapír-piacra. A forint elleni spekulációs támadást nem csekély
mértékben tette lehetővé a fiskális lazítás és a monetáris megszorítás következtében előállt egyensúlyhiány. Végül is a felértékelődési nyomást az
MNB irányadó kamatlábának a csökkentésével és még néhány más intézkedéssel mérsékelte, majd szüntette meg.
A forint 2003. májusi és júniusi leértékelődésben több egyszeri ok játszott szerepet. Az erőteljesebb leértékelődési nyomást közvetlenül a sávközép eltolása váltotta ki, ami az utólagos fejlemények tükrében mind tartalmát, mind időzítését, mind pedig prezentálást tekintve szerencsétlen
döntésnek bizonyult, néhány ellentmondásos nyilatkozat gyengítette a
monetáris hatóság hitelességét. A sávközép eltolása azonban legfeljebb
kiváltó ok volt, mögötte az ismertetett egyensúlyhiányok húzódtak meg. A
válságkezelés jegyében az MNB irányadó kamatlábát rövid időn belül öszszesen 3 százalékponttal 12 százalékra emelte, amivel sikerült megállítania
a forint további gyengülését, illetve hozzájárulnia a forint euróval szembeni árfolyamának a későbbi erősödéséhez. A június eleji csúcsfeszültség
után javult az MNB és a Pénzügyminisztérium közötti együttműködés.
A sávközép leértékelését egyébként a monetáris hatóság a magyar gazdaság nemzetközi versenyképessége javításával indokolta. A sávközép
leértékelésével azt kívánta garantálni, hogy az euróval szembeni árfolyam
nem erősödik 240 forint alá.
A valutaleértékelés, illetve leértékelődés nem a legszerencsésebb eszköze a nemzetközi versenyképesség javításának különösen akkor, amikor a
relatív versenyképesség romlását az expanzív jövedelempolitika idézte elő.
Egyrészt a magyar kivitel dinamikája és a külső piacok kereslete között igen
erős a korreláció. A magyar export bővítését a nyugat-európai piacok lassú
importkereslete jobban nehezíti, mint az erős forint. Másrészt a gyengébb
árfolyam rövid távon felduzzasztja az importszámlát, miközben az export
jó esetben időbeli késéssel növekszik. Ez az ún. J-hatás, ami miatt a forint
gyengülésétől rövid távon nem várható a külgazdasági egyensúlyviszonyok
javulása. A leértékelés helyett adókedvezményekkel vagy az adóterhek mérséklésével (az élőmunka terheit is beleértve), kedvezményes finanszírozási
lehetőségek nyújtásával stb. célszerű a kivitelt ösztönözni. Olyan időszakban, amikor a kőolaj és más energiahordozók, illetve a nyersanyagok világpiaci ára magas, a leértékelődés, illetve gyenge árfolyam az erősödő inflációs nyomás miatt nagyobb terhet rak a gazdaság egészére, mint amennyit a
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gyengébb árfolyamból az exportőrök profitálnak. Ugyanakkor kétségtelen
tény, hogy a forint felértékelődésének nagy szerepe volt egyes ágazatok, így
például a textil-, a ruházati, a bőr- és cipőipar termelésének visszaesésében,
valamint a megugrott élelmiszerimportban.
A sávközép leértékelődése, illetve azzal összefüggésben a forint gyengülése ugyanakkor a monetáris hatóság hitelességét is gyengítette a magyar
exportőrök szemében. Korábban azt kommunikálta a monetáris hatóság
az exportőröknek, hogy fedezzék a forint felértékelődésével kapcsolatos
árfolyam-kockázataikat. Azok vesztettek a forint felértékelődésén, akik
nem fedezték árfolyamkockázataikat. Paradox módon a sávközép leértékelése után azért érte az exportőröket veszteség a forint gyengülése miatt,
mert fedezték kockázataikat.
A jelenlegi körülmények között a leértékelés a folyó fizetési mérleg hiányának a mérsékléséhez sem járulna hozzá lényegesen. A hiány ugyanis
elsősorban az államháztartás deficitjéhez és a lakosság alacsony nettó
pénzügyi megtakarítási rátájához kapcsolódik. A vállalati szektor pénzügyi
helyzete kiegyensúlyozottnak tekinthető. Következésképpen a forint gyengülése nem járna a folyó fizetési mérleghiány csökkenésével. A folyó fizetési mérleg hiányát nem csekély mértékben okozza továbbá a külföldi befektetők Magyarországról kiáramló jövedelme (a működőtőke-befektetések utáni osztalék és a pénzügyi befektetések utáni kamat). Ennek a tételnek az alakulására sem hat közvetlenül az árfolyam változása, adott esetben leértékelődése.
Figyelmet érdemel, hogy a 2003. januári helyzethez képest június elejéig, azaz a sávközép eltolásáig nem következtek be a magyar gazdaság fundamentumaiban olyan változások, amelyek indokolhatták volna a forint
ténylegesen bekövetkezett leértékelődését. A monetáris hatóság hitelességének a gyengülése miatt ugyanakkor a reálgazdasági fundamentumok (a
folyó fizetési mérleg növekedése, a negatív nettó külföldi működőtőkebeáramlás az első negyedévben, az államháztartási hiány növekedése stb.)
is más megvilágításba kerültek. Az MNB monetáris politikáját az is jellemezte, hogy bár hivatalosan inflációs célt követett, az érvényes árfolyamrendszernek némileg ellentmondva az inflációs célkitűzéshez rövid távú
árfolyamcélt is hozzárendelt. Azóta az MNB határozottan csak inflációs
célkitűzéseit kommunikálja, az árfolyamról is csak abban az összefüggésben tesz említést, hogy az milyen mértékben mozdítja elővagy akadályozza
inflációs célkitűzésének érvényesítését.
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A forint euróval szembeni árfolyama nemcsak a hazai reálgazdasági
fundamentumokban bekövetkezett változásokra és a spekulációs támadásokra reagál, hanem a globális befektetési környezet, azon belül a középés kelet-európai régió más országai helyzetének módosulásaira, sőt a régió
befektetői megítélésének az alakulására, azaz a magyar gazdaság helyzetétől független tényezőkre is. A kockázatok optimalizálása, de legalább is
mérséklése érdekében ugyanis a globális vagy az egy-egy régióra szakosodott befektetők a birtokukban lévő állampapírokat nemcsak hozam, lejárat
stb. alapján súlyozzák, hanem földrajzi értelemben is, azaz meghatározzák
egy-egy régió, az egyes régiókon belül egy-egy ország súlyát. Ha egy nagyobb befektető portfoliójában szereplő valamelyik régió vagy ország
megítélése módosul, akkor ez technikai okok (a portfolió újrasúlyozása)
miatt más országok állampapírpiacán is kiválthat eladásokat vagy vásárlásokat. Alacsony likviditású piacokon ez jelentősebb árfolyamváltozásokat
indukálhat (különösen, ha olyan nagy országot érint a portfolió-átrendezés, mint Lengyelország), amelyek – állampapír-eladások esetén – a veszteségminimalizáló megbízások miatt további leértékelődési nyomást fejthetnek ki.
A forint euróval szembeni árfolyama 2003 november elején és 2006
tavaszán nem spekulációs támadás miatt gyengült, hanem részben a gazdasági fundamentumok romlása (növekvő államháztartási deficit, a magánszektor alacsony nettó megtakarításai) és a globális befektetési környezet
romlása miatt.
Valószínűleg néhány nagybefektető portfoliójának regionális átrendeződése állt a 2003. november elején bekövetkezett állampapír-eladások és
forintgyengülés mögött. Az eset a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi innovációja miatt érdemel említést, ugyanis az MNB nem a devizapiacon, hanem az állampapírpiacon interveniált, állampíp-vásárlásaival biztosította a
vásárlói oldal visszavonulása miatt összeszűkült likviditást, ezzel járult
hozzá a piaci egyensúly helyreállításához. A jegybank nem kívánt olyan
maximum szinteket kijelölni, amelyek fölé a piaci hozamok nem emelkedhetnek.
Ami a 2006 eleji eseményeket illeti, az USA-ban a megelőző hónapokban végrehajtott jegybanki kamatlábemelések és egyéb tényezők nyomán
veszíthetnek vonzerejükből az ún. felzárkózó piacok, azokon belül Középés Kelet-Európa. Csökkent ugyanis a kamatlábkülönbség, ezzel párhuzamosan a kockázatviselő hajlandóság. Miért vigyék a fejlett piacokon működő befektetők tőkéjüket a nagyobb kockázatú fejlődő piacokra, ha az
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USA-ban kisebb kockázat mellett is viszonylag magas hozamra lehet szert
tenni. A hozamkülönbség további csökkenése (például a jegybanki szerepkört betöltő amerikai Fed mellett az Európai Központi Bank is emeli –
jelenlegi 2,5 százalékos – irányadó kamatlábát) tőkekivonást is eredményezhet a fejlődő piacokról. A világméretű likviditást, azaz kicsit leegyszerűsítve a befektetésre váró tőke mennyiségét csökkenti a japán jegybank
azon döntése, amely véget vet a mennyiségi lazításnak (azaz a helyzet javulása miatt nem tartja szükségesnek további pénz pumpálását a gazdaságba), bár irányadó kamatlábát (ami nullához közeli) egyelőre nem emeli,
legfeljebb az év végén vagy 2007 első negyedévében.
Következésképpen az inflációs célt követő magyar monetáris politikának nemcsak a hazai gazdaság fejlődési irányzatait és külföldi befektetői
megítélését kell figyelemmel kísérnie és szükség esetén reagálnia a bekövetkezett változásokra, hanem a hatókörén kívül eső közvetlen környezetre is tekintettel kell lennie. Kedvező irányzatok esetén ez kellemes feladat,
kedvezőtlen trendek esetén viszont pótlólagos terhet ró a monetáris politikára, azon keresztül pedig a gazdaságra. Ilyen külső okai lehettek a 2003.
november elején lezajlott forintgyengülésnek.
Ha elfogadjuk azt a helyzetértékelést, amely szerint a forint árfolyamával szembeni spekulatív támadások kivédhetők megfelelő monetáris és
fiskális politikával, illetve a kettő valamilyen optimálisnak tűnő keverékével, akkor első megközelítésben úgy tűnhet, hogy nem célszerű siettetni az
ERM-2 rendszerbe való belépést és a Gazdasági és Monetáris Unióhoz
való csatlakozást. A „megfelelő” monetáris és fiskális politikával, illetve a
kettő összhangjával szembeni követelmények azonban pontosan megfelelnek a GMU-ba való belépés követelményeinek.
A monetáris hatóság az államháztartási deficit, illetve az államadósság
jelentős hányadát nem kis mértékben forintban denominált állampapírok
kibocsátásával finanszírozza. Ezek növekvő hányadát jegyzik külföldi befektetők. A külföldiek állampapír-vásárlásai formálisan nem jelentenek
devizaadósságot, nem szerepelnek a magyar devizaadósság-állományban.
Végső soron azonban ez forintban denominált külső adósságnak tekinthető. 2006. április végén mintegy 2700 milliárd forint állampapír volt külföldi
befektetők tulajdonában, ami 1 euró = 270 forint árfolyamon 10 milliárd
eurónak felelt meg.
Ennek a finanszírozási módnak az egyik leglényegesebb hátránya az,
hogy a forintban denominált állampapírok kamatlába jóval magasabb, bár
az utóbbi időben jelentősen csökkent, mint a devizahiteleké. A nagy ka-

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalomjegyzék

Vissza

◄

149

►

Nemzetközi pénzügyek

Magyarország útja a Gazdasági és Monetáris Unióba

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalomjegyzék

Vissza

◄

150

►

matlábkülönbséget részben magyarázza a magasabb hazai és az alacsonyabb külföldi infláció közötti eltérés. A hazai és a külföldi kamatlábak
közötti különbség lehetőséget nyújt a fedezett és a fedezetlen kamatarbitrázsra27. A kötvénybefektetők, illetve a kötvénypiacok reagálnak a kamatlábak változásaira, a gazdasági környezet vélt vagy tényleges változásaira a
legnagyobb mértékben.
Amíg az euróban vagy más konvertibilis devizában denominált adóssággal kapcsolatos kamatfizetés és törlesztés esetében az árfolyamkockázat
a magyar monetáris hatóságra hárul, addig a forintban denominált devizaadósság esetében az árfolyamkockázatot a külföldi befektetők viselik.
A devizában való eladósodás a hazainál még mindig alacsony nemzetközi kamatlábak miatt még bizonyos országkockázati felár fizetése esetén
és a hitelkockázat emelkedésének figyelembe vételével is előnyös lehet,
számottevő kamatmegtakarítást eredményezhet. Természetesen azt sem
lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a mostani helyzet nem tart örökké, a
külföldi kamatlábak is emelkedhetnek, mint ahogyan az USA-ban emelkednek is. A devizában való eladósodással viszont csökken a monetáris
hatóság mozgástere, mert a 2006. március végén mintegy 13 milliárd euró
devizatartalékot kell szembeállítania fedezetként a külső adósságokkal,
miközben a kamatfizetés és a törlesztés árfolyamkockázatát is neki kell
viselnie. A devizában történő finanszírozás csak akkor olcsóbb a forintkötvényeknél, ha azt, amit az állam megtakarít a kamatokon, nem semlegesíti a euróhoz viszonyított árfolyamának gyengülése a törlesztési időszakban. Ennek ellenére a jelek szerint a monetáris hatóság az utóbbi időben nagyobb mértékben élt az euróban denominált külföldi hitelfelvétel
lehetőségével. Stabil árfolyam esetén a monetáris hatóság – és az ország –
szempontjából a devizahitel kockázata összességében kisebb, mint a forintban denominált államkötvényeké. A külföldi működőtőke beáramlása
Magyarországra szintén javítja a folyó fizetési mérleghiány finanszírozásának a feltételeit, mérsékli a monetáris politikára nehezedő nyomást.
Ugyanilyen hatása van a növekvő vállalati és lakossági devizahitelfelvételnek és az EU-transzfereknek. Az előbbi szerepe azonban ellentFedezett kamatarbitrázs esetén az alacsony kamatlábú valutával rendelkező befektető
átváltja pénzét magas kamatozású devizára, és pénzét abban kamatoztatja külföldön,
miközben az induló időpontban fedezeti ügylettel biztosítja a lejáratkori árfolyamot.
Fedezetlen kamatarbitrázs esetén nem kerül sor a lejáratkori árfolyam fedezeti ügylettel
történő biztosítására. Fedezetlen kamatarbitrázs ügyletet jellemzően akkor kötnek, amikor annak a valutának az erősödését várják, amelybe befektettek.
27
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mondásos. A vállalati és lakossági devizahitelek növekedése hozzájárulhat
az árfolyam stabilizálásához, a hitelfelvétel leállása tényleges vagy vélt válság- vagy válsághoz közeli helyzetben viszont éppen ellenkező hatást gyakorolhat az árfolyamra, ezért destabilizáló tényező lehet.
A devizában történő eladósodás javíthatja ugyan a monetáris hatóság
mozgásterét és mérsékelheti kockázatait, nem jelenthet azonban felmentést az eladósodás alapját képező egyensúlyhiányok szerkezeti reformokkal
történő mérséklése alól.
Magyarország EU-csatlakozása óta további új külföldi szereplők jelentek meg közvetlenül a magyar devizapiacon, ennek nyomán a piac szélessége és mélysége is nőtt. Az MNB-nek jelentéstételi kötelezettséggel nem
rendelkező külföldi piaci szereplők deviza-tranzakcióinak figyelembe vételével a hazai devizapiac napi forgalma becslések szerint az egy milliárd
eurót is elérheti, ami kétszerese az MNB-nek a forgalomra vonatkozó
korábbi adatának. A nagyobb és növekvő napi forgalom azt jelenti, hogy
egyre nehezebb viszonylag kis tételekkel nagy mértékben eltéríteni a devizapiaci jegyzéseket. Végül a magyar pénzügyi közvetítő rendszer jóval
fejlettebb, mint azoké az országoké, amelyek az utóbbi 5-10 évben árfolyam- vagy pénzügyi válsággal voltak kénytelenek szembenézni. A fejlettebb pénzügyi közvetítői rendszer miatt nem valószínű, hogy egy esetleges
árfolyam-válság átfogó pénzügyi válsággá terebélyesedhet.
13.4. Az euroizáció
Az elemzetteken túlmenően külön kell szólni az euróizációról, azaz az
euró növekvő szerepéről a belföldi fizetésekben és hiutelezésben. Az
euroizáció jelenleg is számottevő és várhatóan előrehalad. A folyamat
részben spontán, részben a fiskális és a monetáris politika „mellékterméke”, mert ösztönzést kapott az MNB irányadó kamatlábának magas szintjétől. Az euró szerepének előretörése néhány területen már jelentős. Így a
vállalati és lakossági hitelfelvételek esetében a devizahitelek alacsonyabb
kamatlába igen vonzó. 2003 elején a vállalati hitelek 35 százaléka, 2005
elején már 40 százaléka volt euróban denominált hitel. A lakossági hitelek
esetében ez az arány természetesen sokkal alacsonyabb, a teljes hitelállomány 4,5 százaléka devizahitel, aránya azonban növekvő. Az öt éven túli
lejáratú fogyasztási hitelek esetében közel azonos a forintban és devizában
denominál hitelek állománya. A megugró lakáshitel-kamatlábak miatt a
bankok 2004-től már ezen a területen is nyújtanak devizahitelt, a kereslet
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jelentős, így e forma gyors elterjedése megindult. (A kihelyezett lakáshitelek akár fele is rövid időn belül euró alapú lehet.)
A lakosság devizában történő eladósodása azt jelzi, hogy a háztartások
is fel kívánnak zárkózni az euró bevezetésének hosszú távú trendjéhez, a
lakosság így tud profitálni a konvergencia-játékból.
A banki betétek körében a deviza szerepe csökkent. Az utóbbi néhány
évben igen jelentősen mérséklődött a lakosság devizaállománya, ma már
főképp a „biztonság” érdekében tartják pénzüket a háztartások devizában,
a rendkívül alacsony kamatlábak és a felértékelődő, magasabb kamatozású
forint mérsékli az ezen befektetési forma iránti keresletet.
A GMU-csatlakozás várhatóan átárazza a hosszú lejáratú hitelek kamatozását, ami könnyebbség lesz a háztartásoknak és a költségvetésnek. Ezt
hosszú egyeztetési folyamat fogja megelőzni. Az euroizáció másik jelentős
területe az ingatlanszektor, azon belül is az iroda- és raktárpiac. Itt az árakat és a bérleti díjakat már hosszú ideje euróban határozzák meg. Ez a
gyakorlat a ténylegesen fizetett bérleti díjakra is érvényes lesz.
A turizmus esetében hasonló jelenség látható, a külföldiek miatt a szállodai árakat márkában, majd euróban határozták meg, s csak a beáramló
turizmus szerepének visszaszorulásával és a belföldi turizmus előretörésével jelentek meg a forintban denominált árak is. Az euroizáció elterjedését
az is jelzi (de ez már a kötött devizagazdálkodás esetében is így volt), hogy
a magán szállásadók is euróban határozzák meg a szobaárakat.
A turizmus által érintett területeken a kereskedelmi egységek euróban
is közlik (átszámítják) áraikat (gyakran eléggé egyéni árfolyamon), ez is
növeli az euró elterjedését.
Még amikor a devizatörvény nem tette lehetővé, már akkor is számos
vállalkozói szerződést (márkában) euróban kötöttek. Ez főképp az exportáló cégek, a nemzetközi vállalatoknak beszállító cégek esetében volt jellemző, s elsősorban az erőpozícióban levő szerződő fél kérésére alakult
így. A folyamat a teljes devizaliberalizáció után, a forintárfolyam volatilitása miatt bontakozott ki érzékelhetően. Az EU-pályázatok költségvetését is
euróban denominálják. Ez a pályázati lehetőségek kiszélesedésével várhatóan tovább erősödik, bár egyes pályázatok esetében az árfolyamkockázatot az állam átvállalja.
Az internet, illetve az internetes vásárlások elterjedésével egyre gyakoribbak a könyvek, hangfelvételek, számítástechnikai programok stb. devizában kiegyenlített vásárlásai. A határ menti kereskedelem miatt már most
az érintett háztartások jelentős része tudja, hogy hol, s milyen terméket és

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalomjegyzék

Vissza

◄

152

►

Nemzetközi pénzügyek

Magyarország útja a Gazdasági és Monetáris Unióba

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalomjegyzék

Vissza

◄

153

►

szolgáltatást érdemes külföldön vásárolni, ami segíti az árak megismerését
és a közeledését is. Egyre terjed a kiskereskedelemben az euró elfogadása
és egyes szegmensekben az árak euróban való feltüntetése is.
Az euroizáció előrehaladása feltartóztathatatlannak tűnik, ami csökkenti a monetáris politika befolyásoló szerepét, mert a forintkamatlábak
változtatása kevéssé tud hatni a beruházások szintjére (még leginkább a kis
és középvállalatoknál, a mezőgazdaságban és a lakásfinanszírozásnál, bár
éppen ezeken a területeken az állami kamattámogatás is szerephez jut). Az
euró egyoldalú átvételét azonban az EU nem engedélyezi. Az euroizáció
terjedése a fiskális politikát is nyomás alá helyezheti a konvergenciakövetelmény teljesítésében. A gazdaságpolitikának is figyelembe kell vennie a spontán euroizációt.
13.5. Fogalmak
Gazdasági és Monetáris Unió, közösségi vívmányok, derogáció, Nizzai
Szerződés, Maastrichti Szerződés, konvergencia-kritériumok, államháztartási kritérium, GDP-arányos költségvetési deficit és államadósság, Stabilitási és Növekedési Paktum, konvergencia-program, Strukturális Alapok,
Kohéziós Alap, helyi iparűzési adó, ingatlanadó, adóverseny, forrástranszfer, a fiskális politika autonómiája, redisztribúciós és centralizációs hányad,
államháztartási bevételek és kiadások szerkezete, államadósság, fekete gazdaság, árnyékgazdaság, fenntarthatóság, költségvetési szabályok, államháztartás elsődleges egyenlege, növekedési áldozat, szerkezeti reformok, a
gazdaságpolitika hitelessége, konvergencia-jelentés, defláció, hosszú lejáratú kamatláb, országkockázat, kamatláb-konvergencia, árfolyam-politika,
árfolyam-mechanizmus, Európai Monetáris Rendszer, ERM, ERM-2, árfolyam-stabilitás, aszimmetrikus sávszélek, intervenciós sáv, spekuláció,
volatilitás, egyensúlyi árfolyam, felzárkózó piacok, likviditás, fedezett és a
fedezetlen kamatarbitrázs, euroizáció.
13.6. Ellenőrző kérdések
1. Ismertesse a Maastrichti Szerződésben rögzített konvergencia-kritériumokat és a Stabilitási és Növekedési Paktum lényegét!
2. Elemezze a magyar államháztartás helyzetét, kilátásait különös tekintettel az EU-tagságra!
3. Ismertesse a fiskális politikával szembeni követelményeket a GMU-ba
való belépéssel összefüggésben (deficit, a kiadások szerkezete stb.)!

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalomjegyzék

Vissza

◄

153

►

Nemzetközi pénzügyek

Magyarország útja a Gazdasági és Monetáris Unióba

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalomjegyzék

Vissza

◄

154

►

4. Elemezze az államadósság helyzetét az államadósság optimális szintje
fogalmának felhasználásával!
5. Ismertesse az inflációs és a kamatláb-kritérium teljesítésére vonatkozó
követelményeket!
6. Ismertesse az ERM-2 árfolyamrendszert!
7. Elemezze az árfolyam-kritérium teljesítésével szembeni követelményeket!
8. Mit tud az euroizációról?
13.7. Ajánlott irodalom
Balogh László – Galántainé Máté Zsuzsa – Huszty András – Losoncz Miklós – Solt Katalin: Bevezetés a makropénzügyekbe. Tatabánya, Tri-Mester,
2005. Losoncz Miklós: az európai Unió pénzügyei című fejezet, 247–
289. oldal; A Gazdasági és Monetáris Unió című fejezet, 68–103. oldal.
Losoncz Miklós: Az Európai Unió Rómától Budapestig. Negyedik bővített,
átdolgozott kiadás. Tatabánya, 2006, Tri-Mester, 245 oldal.

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalomjegyzék

Vissza

◄

154

►

Nemzetközi pénzügyek

A pénzügyi szolgáltatások szabályozásának fő vonásai az EU-ban

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalomjegyzék

Vissza

◄

155

►

14. A pénzügyi szolgáltatások
szabályozásának fő vonásai
az EU-ban
Ez a fejezet először a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó közösségi szabályozást tekinti át. Ezt követően az vizsgálja, hogy a közösségi szabályozásnak miképpen tett eleget Magyarország, és hogyan érintette a magyar
pénzügyi szférát az EU-csatlakozás.
14.1. A pénzügyi szolgáltatások szabályozás
az EU-ban
Az Európai Közösségekben az 1980-as években került előtérbe a pénzügyi
szolgáltatások egységes piacának megteremtése. Ez a tagállamok már meglévő, működő pénzügyi szektorára alapulva valósult meg, azaz a fő cél nem
a pénzügyi rendszerek kiépítése volt, hanem a különféle intézményekkel
szembeni minimumkövetelmények összehangolása. A szabályozás középpontjában egységes minimumszabályok kidolgozása és bevezetése állt.
A bankszektorra vonatkozó egyik leglényegesebb közösségi jogszabály
az ún. második közösségi banki irányelv (a Tanács 89/646/EGK irányelve,
amely a Tanács 77/80/EGK irányelvét módosította). Ennek értelmében
új bank alapításához minimálisan 5 millió euró, más hitelintézet (szövetkezeti hitelintézet stb.) 1 millió euró jegyzett tőke szükséges. Az engedélyezés során a hatósággal közölni kell a pénzintézet tulajdonosi viszonyait is.
Egészen pontosan: a 10 százaléknál nagyobb részesedéssel rendelkező
részvényesek személyi adatait kell benyújtani. Tájékoztatási kötelezettség
áll fenn, ha a részvénytulajdonos szavazati vagy tulajdonosi hányada meghaladja a 20, 30, illetve az 50 százalékos határt. A biztonságos, áttekinthető
banki tevékenység érdekében a pénzintézet más vállalatban való részesedése nem lehet nagyobb saját tőkéje 15 százalékánál, az összes ilyen jellegű
kihelyezés pedig a 60 százalékánál. A hatóság ellenőrzi a tulajdonosok
kilétét. Az engedély megtagadható, ha a hatóság nincs meggyőződve a
részvényesek és a vezetők alkalmasságáról.
Bármely hitelintézet, amelynek működését engedélyezték egy tagországban, fiókot nyithat és szolgáltatásokat nyújthat bármely más EUországban anélkül, hogy a fogadó tagállam hatósági engedélyére vagy további tőke rendelkezésre bocsátására lenne szüksége. Ez az ún. hazai útlevél
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elve, aminek elfogadása óriási előrelépést jelentett a bankszektor integrációjában, mert lehetővé tette a bankok szabad mozgását az egységes piacon
belül. Ez nem azt jelenti, hogy valamilyen központi szerv ad ki az egész
közösség területén érvényes bankengedélyt, hanem azt, hogy az egyes tagállam saját jogszabálya szerint kiadott engedélyét respektálja a többi ország. Egységes közösségi engedély helyett tehát kölcsönös elismerésről
van szó.
Egy hitelintézet, amely rendelkezik a székhelye szerinti ország bankszolgáltatások nyújtására vonatkozó engedélyével, ugyanezzel az engedélylyel bármely tagállamban nyújthat bankszolgáltatásokat akár fióknyitás
révén, akár anélkül. Azoknak a bankoknak tehát, amelyek székhelye az EU
valamelyik országában van, a határon túli fióknyitáshoz nem kell külön
engedélyt szerezniük, csak be kell jelenteniük a fióknyitást. Az egységes
feltételek megteremtése érdekében a tagállamok harmonizálták az engedélyezés feltételeit rögzítő jogszabályokat. A működési engedélyek kölcsönös
elismerése hosszadalmas procedúrától kíméli meg a bankokat. Korábban
is volt lehetőség más tagállamban bankfiókot nyitni, de ehhez mindegyik
érintett állam bankfelügyeleti szervének jóváhagyására volt szükség.
Ha egy hitelintézet másik tagállamban kíván fiókot nyitni, erről a székhelyország hatóságát értesítenie kell. Miután a bankfelügyeleti szerv ellenőrizte a bank megbízhatóságát, három hónapon belül közli ezt a fogadó
ország megfelelő hatóságával. Ha három hónapon belül nincs információ,
akkor az elutasítást jelentő döntést meg kell indokolni. A negatív határozat
ellen bíróság előtt lehet fellebbezni.
A pénzintézetek tevékenységi körébe tartozik a lakossági betétek gyűjtése, a kölcsönnyújtás, a hitelkártya- és a csekk-kibocsátás, a garancianyújtás, saját számlás értékpapírügyletek, pénzügyi tanácsadás, brókertevékenység, portfóliómenedzsment, pénzügyi lízing stb. Ha tehát az egyik
országban széles értelemben vett banki tevékenységet végezhet a pénzintézet (vagyis brókertevékenységet és alapkezelést is), és olyan tagállamban
kezd tevékenységet, amelyben a hazai szabályozás azt nem tenné lehetővé,
akkor a fogadó állam nem akadályozhatja meg a fiókot teljes tevékenységi
köre kifejtésében.
A fióknyitás szabályai nem vonatkoznak a nem uniós országban honos
bankok fiókjaira. Ha egy harmadik országbeli bank több EU-országban is
meg szeretné kezdeni tevékenységét, akkor valamennyi tagállam bankfelügyeleti hatóságától be kell szereznie a megfelelő engedélyt, és ezek után
minden egyes fiók külön felügyeleti hatóság ellenőrzése alá kerül, ha a
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bank országonként egy fiókot nyit. A bankszolgáltatásnál tehát más a
helyzet, mint az áruforgalomban. Az áruforgalomban ugyanis ha egy nem
uniós árut vámkezeltek, akkor az ezek után szabadon mozoghat az unió
egész területén. Ha viszont egy külföldi eredetű bank bejegyzi székhelyét
valamelyik tagállamban, akkor az „unióssá” válik, élvezve az ezzel járó
előnyöket is.
A pénzintézetek tevékenységét nem a fiók működése szerinti hatóság,
hanem a székhely szerint illetékes bankfelügyelet ellenőrzi. A banknak
tehát nem kell kifelé is elszámolni tevékenységével. A fő szabály szerint
csak a saját hatóság ellenőrzését kell „elviselnie”.
A másik tagállam területén működő bank ellenőrzése lényeges szuverenitási problémákat is felvet. A székhelyország hatóságának hivatalnokai
ugyanis a másik tagállamban lévő fiókjában helyszíni ellenőrző vizsgálatokat folytathatnak. Ehhez csak tájékoztatni kell a fogadó ország illetékes
intézményeit.
A másik tagállamban székelő bank fiókja ugyanakkor részét képezi a
fogadó tagállam monetáris rendjének is, így a székhelyország ellenőrzésének elve nem ad kizárólagos jogokat, a bank nem csúszik ki a fogadó ország bankfelügyeletének ellenőrzése alól. A más tagállamban való szabad
szolgáltatásnyújtást és a fióknyitást korlátozhatják a fogadó állam közérdekű, közjót szolgáló jogszabályai.
Ha a fogadó ország területén működő fiók a hazai jogszabályokat nem
tartja be, akkor először felszólítja a pénzintézetet a jogszerű magatartásra.
Ha ez eredménytelen, akkor a fogadó állam tájékoztatja a székhelyország
megfelelő hatóságát erről, amely köteles minden szükséges intézkedést
megtenni. Végső esetben a fogadó állam is hozhat intézkedéseket.
A másik tagállamban folytatott banki tevékenység többféle jogi formát
ölthet. Nem mindegy például, hogy egy határesetnek minősülő tevékenységre a szabad letelepedés vagy a szabad szolgáltatásnyújtás szabályai vonatkoznak. Egyik tagállam sem követelhet meg a területén nyújtott szolgáltatások esetében ugyanolyan szigorú szabályokat, mint amilyenek a letelepülésre érvényesek.
A szolgáltatásnyújtás fő jellemzője az, hogy az időleges, míg a letelepedés állandó jelenlét a fogadó állam területén. Érdekes lehet például a
pénzkiadó automaták és más elektromos gépek helyzete. Amennyiben
ezek jelentik egy másik tagállami bank egyetlen jelenléti formáját, akkor
ezek működtetése szolgáltatásnyújtásnak minősül. A valóságban azonban
többnyire az a helyzet, hogy ezek a gépek egy fiókkal vagy képviselettel
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vannak közvetlen fizikai összeköttetésben, így nyilvánvaló, hogy működésük a szabad letelepedés körébe sorolható.
Milyen esetekben tekinthető egy bank egy másik tagország területén letelepültnek? A bíróság ítélkezési gyakorlata gyakran nem tesz különbséget
fiók (branch) és képviselet (agency) között. A lényeg az, hogy az adott
egység az anyacég irányítása és ellenőrzése alatt működjön. Elfogadott elv
továbbá az is, hogy nem tartozik a letelepülés tárgykörébe a független kereskedelmi ügynök tevékenysége, aki maga dönti el azt, hogy idejét milyen
mértékben osztja be a képviselendő vállalatok (bankok) között, akit nem
lehet egy bank kizárólagos képviseletére kötelezni, és aki csupán továbbítja
a megrendeléseket. Az ilyen ügynöki tevékenységre a szabad szolgáltatásnyújtás szabályai alkalmazandók. A fiókon, képviseleten túlmenően azonban a független közvetítő munkája is egyenértékű lehet a letelepedéssel, ha
egy hitelintézet kizárólagos képviseleti jogával rendelkezik, a pénzintézet
nevében eljárhat, valamint állandó jelleggel működik.
Az EK-Szerződés versenyszabályai ugyanúgy vonatkoznak a pénzintézeti szolgáltatásokra, mint az áruforgalmat lebonyolító vállalatok tevékenységére. Tilos a piaci erőfölényes helyzettel visszaélni, árkartellt létrehozni
(idetartozik a kamatok, díjak egységes megállapításának tilalma), ügyfeleket, piacokat egymás között felosztani, versenyt korlátozó kooperációs
megállapodásokat kötni. (Ha például a belga bankszövetség előírja tagjai
számára – vagy akár csak ilyen ajánlást tesz –, hogy a folyószámlák esetében a kamatláb maximum 0,5 százalék lehet, akkor ezzel jogellenes árkartell jön létre, mivel a pénz ára a kamat.)
A bankok közötti fúziókra, részesedés szerzésére, beolvadásra a vállalatok közötti koncentráció ellenőrzéséről szóló jogszabály előírásai az
irányadók, helyenként külön szabályokkal, mint például a forgalomszámítás módja esetében. Az EK-Szerződés megtiltja támogatás nyújtását az
állami tulajdonban lévő bankoknak. Az erőfölényes helyzetet eredményező
fúziót a Bizottság megtilthatja, a jogellenes állami támogatásokat pedig
vissza kell fizetni az államnak.
A bankok más tagállamokban működése előtti korlátok lebontásával jelentkezett az a veszély, hogy a pénzintézetek olyan országokba települnek,
ahol a szabályozás kevésbé szigorú. Ez azzal járhat, hogy a tagállamok vonatkozó jogszabályaikban egyre inkább figyelmen kívül hagyják a fogyasztóvédelem szempontjait, hogy a bankokat befektetésekre ösztönözzék.
A fenti kihívásra adott válaszként értelmezhető az, hogy az 1980-as
évek végén és az 1990-es években a bankszektorban előtérbe került a fo-
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gyasztóvédelem. A fogyasztók védelmét célozza a bankok által vállalható
kockázat szabályozása. A nagy kockázatokkal foglalkozó 1992. december
21-i 92/121/EGK tanácsi irányelv a bankok szavatoló tőkéjének 25 százalékában maximálta a bankok által vállalható nagy kockázatokat. Nagy kockázatnak az minősül, ha a szavatoló tőke több mint 10 százalékát hitelezik
ugyanazon ügyfélnek vagy ügyfélcsoportnak. Ezen arány maximálásával
bizonyos mértékig korlátozni lehet ezt a fajta kockázatot.
Az irányelv a szavatoló tőke elemeit két csoportba sorolja. Az egyik
csoport az alapvető tőke (eredeti saját tőke), amely a legértékesebb színvonalú elemekből tevődik össze (alaptőke, nyilvános tartalék és általános
bankkockázatot fedező alapok – általános tartalék). A másik csoportot a
járulékos tőkeelemek (átértékelési tartalékok, határozatlan idejű értékpapírok, rejtett tartalékok, szövetkezeti társaságok tagjainak kötelezettségei
és alárendelt kölcsöntőke) alkotják. A járulékos tőke nem haladhatja meg
az alapvető tőke értékét.
A kockázat mérséklése a célja az 1989. december 18-i 89/647/EGK
tanácsi irányelvnek is, amely a tőkemegfelelési mutatóról szól. A tőkemegfelelési arányról szóló irányelv legfőbb célja az, hogy összehangolja a prudenciális ellenőrzést, és a Közösség pénzintézetei között megszigorítsa a
fizetőképességi szabványokat. Ezzel kívánja megvédeni a befektetőket és a
betéttulajdonosokat, és fenntartani a bankok stabilitását. A Bázeli Egyezményen alapuló nemzetközi gyakorlatra támaszkodva az irányelv a bankok
és hitelintézetek portfoliójához egységes 8 százalékos követelményt rendel.
Vagyis általában egy pénzintézetnek a kockázat szerint súlyozott értékű
aktíváinak és a mérlegben nem szereplő tételeinek legalább 8 százalékát
kitevő saját tőkével kell rendelkeznie.
Az Európai Parlament és a Tanács 1994. május 30-i 94/19/EK irányelve a betétgarancia-rendszerről kötelezővé tette a bankok csatlakozását a
betéteseket védő alaphoz. Az irányelv abban nem foglalt állást, hogy ezeket az alapokat a magánszféra vagy az állami szektor szervezze-e.
Az ellenőrzés és az áttekinthetőség fokozása a célja a bankok számlavezetéséről, a külföldi fiókok adat-közzétételi kötelezettségéről, valamint a
bankok és hitelintézetek konszolidált alapon történő ellenőrzéséről szóló
direktíváknak. Ez utóbbi irányelv értelmében a bank- és hitelintézeti csoport ellenőrzését annak a tagállamnak kell ellátnia, amelyben a csoport
tevékenysége koncentrálódik. A Tanács 1991. június 10-i 91/308/EGK
irányelve a pénzmosás megelőzéséről rendelkezik.
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Lassan körvonalazódik az Európai Unióban az internetes szolgáltatások szabályozására vonatkozó stratégia. A szabályozásnak két célja van.
Az egyik a kisbefektetői internetes pénzügyi szolgáltatások versenyképes
működésének biztosítása, a másik a fogyasztói érdekek megfelelő védelme.
Jellegükből adódóan ugyanis az internetes szolgáltatások sajátos fogyasztóvédelmi problémákat vetnek fel, amelyek eltérnek a más szektorokban
megszokottaktól.
A szabályozásnak biztosítania kell, hogy az on-line kereskedelem a hagyományos távolsági kereskedelemmel azonos feltételek mellett működhessen a pénzügyi szektorban. Az esélyegyenlőség feltétele, hogy az általános szabályokhoz hasonlóan az internetes termékek esetében is a szolgáltató székhelye szerinti tagállami jog legyen az irányadó. Az internet azonban erőteljesebben veti fel a fogyasztóvédelem problémáját az Európai
Unióban. Az Európai Bizottság szerint tovább kell harmonizálni a tagállamok fogyasztóvédelmi szabályait, elő kell segíteni a költségkímélőbb,
bíróságon kívüli egyezségeket, növelni kell az interneten történő fizetések
biztonságát, és erősíteni kell a tagállamok felügyeleti szervei közötti
együttműködést.
A bankszektor harmonizációjával összesen 19 irányelv foglalkozik. A
közösségi jogalkotás jegyében az Európai Bizottság egy irányelvben kívánja összefoglalni a bankszektorra vonatkozó szabályozást.
14.2. Az EU-csatlakozás várható hatása a magyar
bankszférára
Az Európai Unióba való belépés szükségessé tette a pénzügyi szolgáltatások liberalizálását. Ennek egyik előzményeként az OECD-vel kötött csatlakozási megállapodásban Magyarország a többi között azt vállalta, hogy
1997. december 31-ig engedélyezi az OECD-tagországok hitelintézeteinek
és biztosítótársaságainak fiókok nyitását anélkül, hogy – az addigi gyakorlatnak megfelelően – azoknak bankot vagy biztosítótársaságot kellene alapítaniuk. Az univerzális bankrendszerből, az univerzális bankok jogosítványaiból az következik, hogy a fióknyitás engedélyezésével a pénzügyi szolgáltatásokat is megnyitják a külföldi társaságok előtt.
A külföldi pénzintézetek magyarországi fióknyitásához olyan feltételeket szabtak, mint amilyeneket az 1996. évi CXII., a hitelintézetekről és a
pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény támasztott az újonnan alapítandókkal és a már letelepedettekkel szemben. Ennek értelmében fiókalapítás

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalomjegyzék

Vissza

◄

160

►

Nemzetközi pénzügyek

A pénzügyi szolgáltatások szabályozásának fő vonásai az EU-ban

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalomjegyzék

Vissza

◄

161

►

esetén dotációs tőkét kell elhelyezni, és a tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel is rendelkezni kell. Tartalmát tekintve a
fióknyitás nem más, mint új pénzintézet alapítása Magyarországon, ha a
magyar piacon még jelen nem lévő pénzügyi intézményről van szó. A fiókok státusának a társasági törvényben történő szabályozása az adótörvényekben (pl. kapcsolt vállalkozások), a munkaügyi törvényekben, a csődés felszámolási jogszabályokban, a társadalombiztosítási jogszabályokban,
sőt a pénzügyi szektorra vonatkozó jogszabályokban is változtatásokat tett
szükségessé.
A fióknyitásra vonatkozó kötelezettségeket természetesen mindegyik
OECD-országgal szemben alkalmazni kellett, így az Európai Unió tagállamaival szemben is. Sőt, azt a liberalizációt, amit Magyarország az OECDnek nyújtott, ki kellett terjesztenie a WTO minden tagjára is.
Ugyanakkor az OECD és az EU szabályozása között lényeges különbségek vannak. Az OECD esetében sokkal enyhébb követelmények vannak
érvényben, mint az EU-ban. Például a határokon átnyúló bankfiókalapításnak nincsenek minimális tőke rendelkezésre állásával kapcsolatos
követelményei az EU-országok egymás közötti viszonylatában. Ha viszont
nem EU-tagállam (pl. az Egyesült Államok vagy Japán) pénzintézete kíván
fiókot létrehozni az EU-ban, akkor már a tőkemegfelelési követelményeknek eleget kell tennie.
A pénzügyi szolgáltatások liberalizálása a gyakorlatban azt jelenti, hogy
az EU-tagállamokban bejegyzett pénzügyi közvetítők, beleértve a hitelintézeteket is, fiókokat nyithatnak Magyarországon – a korábbi gyakorlattól
eltérően – anélkül, hogy önálló bankot kellene alapítaniuk.
A pénzügyi szolgáltatások piacának liberalizálása nyomán azok a külföldi bankok értékelődnek fel, amelyek már berendezkedtek Magyarországon, részben vagy egészében rendelkeznek a magyarországi tevékenységhez szükséges jogosítványokkal, de piaci részesedésük minimális (pl. a
Deutsche Bank).
E csekély piaci részesedésű vagy Magyarországon még jelen sem lévő
bankok nem érdeklődnek a lakossági üzletág és a kis- és a közepes méretű
vállalatok számlavezetése-hitelezése iránt. E két piaci szegmens kiszolgálásához ugyanis kiterjedt fiókhálózatra van szükség, amit már a nagy bankok
(OTP Bank, CIB Bank stb.) kiépítettek. E szegmensbe eddig is beléphettek volna. Ez az ügyfélkör egyébként is ragaszkodik az általa megszokott
szolgáltatási szinthez. A bankok oldaláról a fő versenyelőny az elérhetőség,
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ezért van szükség a kiterjedt fiókhálózatra. Ezeken a feltételeken az EUcsatlakozás nem sokat változtat.
Az EU-csatlakozás után a kis piaci részesedésű külföldi bankok tőkeerős anyabankjai, valamint a magyar piacon még meg nem jelent nagy külföldi bankok számára vonzóvá válhat a hazai nagyvállalati szegmens. A
jelenleg még hazai viszonylatban kis külföldi bankok a nagy anyabankok
magyarországi fiókjai lesznek. A nagyvállalatok körében számottevő a
kereslet a nagy összegű, szofisztikált hitelek iránt. Ezek nyújtása elé állít
korlátokat a hitelintézeti törvény (szavatoló tőke, hitelnyújtási limitek stb.),
ezért ilyen hiteleket 5-6 tőkeerős hazai bankon kívül senki nem tud adni.
Korántsem véletlen, hogy ez az 5-6 bank rendszeresen együttműködik
egymással szindikált hitelek nyújtása terén.
A nagyvállalati hitelek esetében a betéti és a hitelkamatláb közötti különbség spreadje kicsi, a vállalati hitelek bruttó eredménytartalma és nyereségtermelő potenciálja csekély. A nagy hitelösszeg miatt éri meg ilyen
tranzakciókat vállalni a nagybankoknak. Ezen a téren jelenleg is rendkívül
erős a verseny. A különféle hitelajánlatok közötti eltérés néhány bázispontban mérhető. Ráadásul a nagybankok vállalati üzletágában igen számottevő a nagyvállalatok koncentrációja, 5-10 nagyvállalat adja a vállalati
üzletág nyereségének döntő hányadát.
A csatlakozási okmány hatályba lépése után a magyar nagyvállalatok
potenciális banki partnereinek száma nőhet. Azoknak a külföldi bankoknak a versenyelőnyei domborodnak ki, amelyeknek a szavatoló tőkéje és
az egy vállalatra vonatkozó törvényes hitellimitje nagyobb, mint a magyarországi nagybankoké. A vállalati hitelezés terén az erősödő verseny kedvez
a magyarországi nagyvállalatoknak. A nagyobb verseny nyomán a finanszírozási költségek mérséklődése javítja versenyképességüket.
Ezzel szemben a vállalati hitelezésben jelenleg kiemelkedő szerepet betöltő 5-6 nagy bank sebezhetősége erősödik. A vállalati ügyfelek nagy fokú
koncentrációja miatt ugyanis egy vagy két ügyfél kiesése a nyereség számottevő csökkenését eredményezheti. Mindez nem vagy kevésbé érinti a
Magyarországon működő külföldi tulajdonosi részesedésű vállalatokat,
amelyek korábban is hozzá tudtak jutni a szükséges hitelekhez.
A fenti megállapítások és következtetések a magyar pénzintézetek külföldi fióknyitására is vonatkoznak. Így általános irányzatként a magyar
bankok lehetőségei is a vállalati, azon belül a nagyvállalati szegmensben
kedvezőek, a lakossági üzletágban korlátozottak. Megalapozottan feltételezhető, hogy a magyar pénzintézetek a közösségi szabályozás által adott
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lehetőségeket elsősorban az újonnan csatlakozott tagországokban használják ki. Ezekben a Magyarországhoz hasonló adottságokkal rendelkező
tagállamokban lehetnek olyan piaci szegmensek a vállalati üzletágban, ahol
a magyar pénzintézetek is versenyképesek. Ugyanakkor nem zárható ki,
hogy a magyar pénzintézetek a lakossági üzletágban is megjelenjenek a
szomszédos új tagállamokban, főleg Szlovákia és (kisebb mértékben)
Szlovénia határ menti településein (elsősorban Pozsonyban), ahol a bankfiókok sűrűsége kisebb. A jelek szerint logisztikai és méretgazdaságossági
tényezők nem akadályozzák lakossági fiókok nyitását és fenntartását a
határ menti településeken.
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15. Az Európai Unió költségvetése
15.1. A közös költségvetés általános jellemzői
Az Európai Közösség költségvetése különbözik mind az egyes nemzetállamok, mind a nemzetközi szervezetek költségvetésétől. A tagállamokban
ugyanis a GDP jóval nagyobb hányada kerül újraelosztásra, mint a közösségi költségvetésben, az EK költségvetése ellenben jóval nagyobb, mint a
nemzetközi szervezeteké.
Fiskális szempontból a közösségi költségvetés sajátos szerkezet,
amelyben nemzeti szinten elképzelhetetlen korlátozások vannak. Így nem
vetnek ki közösségi szinten adókat, nincs a Közösségnek csak az adókkal
foglalkozó szerve, korlátozott a tagállami hozzájárulások mértéke, nem
lehetséges a költségvetés deficitjének hitellel történő finanszírozása, és a
költségvetés elkészítését és elfogadását kötelező hétéves pénzügyi kerettervezés előzi meg. A közös költségvetés kiadási oldala is jelentősen eltér a
föderális és a nemzetállamok központi költségvetésének kiadási oldalától,
mert jóval szűkebb mértékben tölt be allokációs funkciókat, mint a föderális és a nemzetállamok költségvetése.
A közösségi költségvetés a következő kritériumnak kell, hogy megfeleljen:
1. Externalitás: a költségvetés által támogatott tevékenységek költségeket
okozhatnak, illetve hasznokat eredményezhetnek más tagországokban
is, ami megfelelő ellenőrzést és kompenzációt tehet szükségessé.
2. Oszthatatlanság: bizonyos feladatok méretgazdaságossági és funkcionális
okok miatt nem oszthatók szét a tagállamok között, ezért közösségi
szinten célszerű finanszírozni azokat.
3. Kohézió: a Közösség valamennyi polgára számára biztosítani kell a szolgáltatások, a jólét és a fejlődés minimumát. Ehhez jövedelmeket kell
átcsoportosítani a gazdagabb országokból a szegényebbek javára. Az
Egységes Európai Okmány rögzíti a tagállamok közötti gazdasági és
szociális kohézió elvét.
4. Szubszidiaritás: a funkciókat a lehető legalacsonyabb szintre (például a
helyi önkormányzatokhoz) kell delegálni, ha nem származik számottevő előny a magasabb szinten való ellátásukból.
5. A kofinanszírozás elve: a támogatott programokban a költségek meghatározott részét a kedvezményezetteknek kell viselniük (50–90 százalék).
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15.2. A közösségi költségvetés bevételi oldala
Az integráció korai fázisában, 1970 előtt a Római Szerződés értelmében az
Európai Közösség összevont költségvetésének bevételeit a tagországok
hozzájárulása képezte, amelyet az egyes országok hosszas alkufolyamatban
a GNP és annak egy főre jutó nagysága alapján állapítottak meg. Ez nehézséget és bizonytalanságot okozott a költségvetés összeállításánál. Emiatt előtérbe került a független, saját forrásokon alapuló költségvetés megteremtése. A saját forrásokkal való rendelkezés azt jelenti, hogy a Közösség költségvetésébe közvetlenül, tehát nem a tagországok esetileg meghatározott hozzájárulásaként folynak be bizonyos jövedelmek.
Elsőként azokat a vámokat és mezőgazdasági illetékeket (agrárlefölözések28) kellett közvetlenül a Közösség költségvetésébe befizetni, amelyeket a tagországok az EGK harmadik országokkal szembeni egységes vámrendszere alapján hajtottak be. Ez a két, 1971-től megjelenő tétel volt az
Európai Gazdasági Közösség ún. tradicionális saját forrása, amelyeket a
Luxemburgi Egyezmény29 vezetett be.
Ezek a bevételi források egyértelműen kötődnek a Közösség közös
politikáihoz. A vámunió létrejöttével harmadik országokkal szemben közös külső vámtarifákat alkalmaztak, ezért nem volt technikai akadálya a
közös vámbevételek közös felhasználásának sem. A Közös Mezőgazdasági
Politika kiegyenlítő illetéket léptetett életbe a tagállamok mezőgazdaságának védelmére. Ezt a forrást is bevonták a közös költségvetésbe.
A Luxemburgi Egyezmény értelmében a tagállamok által a hazai piacon realizált hozzáadottértékadó-bevétel 1 százaléka is megillette a Közösséget. Ez azonban feltételezte a tagállamok adórendszereinek összehangolását, ami addigra még nem készült el, ezért a saját források ezen összetevője csak 1979-től kezdve szerepelt valós bevételként. Ezt a bevételi tételt
nem tradicionális saját forrásnak nevezik. A hozzáadottérték-adón alapuló
befizetésektől a terhek megfelelő elosztását várták abból kiindulva, hogy
ez az adónem a fogyasztáson alapul.
Az 1970-es évek közepén a Bizottság felkért egy közgazdászokból álló
csoportot az Európai integráció közösségi pénzügyeinek a vizsgálatára. Az
általuk készített MacDougall-jelentést 1977-ben hozták nyilvánosságra. A
A mezőgazdasági termékek importjára mozgó vámot vetnek ki, azaz akkora vámmal
sújtják a behozatalt, amekkora a világpiaci ár és a belső ár különbsége.
29 A Luxemburgi Egyezményt, amely megváltoztatta a Római Szerződésnek a tagállamok
költségvetési hozzájárulására vonatkozó részét, 1970. április 21–22-én fogadták el a tagállamok.
28
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jelentés megvizsgálta a föderatív30 és az unitárius államok31 költségvetési
ügyeit, különös figyelemmel a költségvetés újraelosztó hatására. A jelentés
megjelenésekor a közös költségvetés a tagállamok összesített GDP-jének
0,7 százalékát tette ki. A tagállami költségvetések ezzel szemben az országok GDP-jének 30-60 százalékát osztották – és osztják ma is – újra. A
jelentés szerint a közösségi költségvetésnek három fejlődési szakaszon kell
átmennie annak érdekében, hogy a tagállami költségvetésekhez hasonló
redisztribúciós funkciót láthasson el. A preföderális szakaszban az újraelosztás mértéke nem haladja meg a GDP 2,5 százalékát. Az ezt követő
föderális szakaszban a közösségi politikák súlya már nagyobb, de még
mindig viszonylag kicsi, itt a GDP-arányos újraelosztás mértéke 5-7 százalék. Végül az integráció elérkezik egy olyan föderális szakaszhoz, ahol már
igazán jelentős a közösségi szerepvállalás, és a költségvetés nagysága eléri a
GDP 25 százalékát.
Bár a Közösség költségvetése ma is alig haladja meg a tagállamok
nemzeti termékének 1-1,2 százalékát, amely pedig messze elmarad a jelentésben említett 25 százalékos aránytól, ez mégsem kisebbíti azt a tényt,
hogy a közös költségvetés nagyságrendekkel nagyobb a hagyományos
nemzetközi intézmények költségvetésénél, és a tagállamok közötti újraelosztó funkció is érvényesül bizonyos mértékben.
Az új források ellenére a Közösség pénzügyi egyensúlya 1984-re ismét
megingott, ezért 1985-ben a tagállami hozzáadottértékadó-hozzájárulás
mértékét 1 százalékról 1,4 százalékra emelték, továbbá a tagállamok vissza
nem térítendő hozzájárulását is előírták az 1985. évi költségvetés finanszíA föderáció olyan kormányzati forma, amely a kormányzati szintek közötti hatalommegosztás elvén alapul. Ilyen rendszerben a kormányzat minden egyes szintje közvetlenül
és függetlenül gyakorolhat bizonyos hatalmi jogokat, amelyeket általában az ország alkotmánya rögzít. Bizonyos hatáskörök központi irányítás alatt állnak, de a központi szabályok és intézmények hatáskörén kívül eső területeken az alacsonyabb kormányzati
szintek széles körű önállósággal rendelkeznek. Föderális szövetségi rendszer a nagyobb
területű államokra jellemző: ilyen rendszer működik például az Egyesült Államokban,
Kanadában, Németországban vagy Brazíliában, de a kisebb területű Svájcban is.
31 Az unitárius kormányzati rendszert a kormányzat egyetlen szintje jellemzi. Nincsenek a
központi kormányzattól függetlenül cselekvő regionális vagy helyi kormányzatok. A központi kormányzat csak specifikus hatalmi jogokat delegál a helyileg választott testületekre,
amelyek tevékenységükért a központi kormányzatnak felelősek. Az unitárius rendszerekben is lehet második vagy harmadik kormányzati szint, de ezek politikai és pénzügyi döntéshozatali lehetőségei az országos szint jogi keretein belül érvényesülnek. Ez a forma
jóval elterjedtebb, mint a föderatív szövetségi állam, és ilyen berendezkedésű a legtöbb
európai állam is, például Franciaország, Nagy-Britannia, Svédország, Olaszország.
30
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rozásához. A további évek egyensúlya csak a hozzáadottérték-adókból
származó hozzájárulás újabb emelésével lett volna biztosítható. Ehelyett
azonban 1988-ban egy reformjavaslat, a Jacques Delors-ról elnevezett
Delors I. csomag negyedik forrásként bevezette a tagországok hozzájárulását, amelyet a tagállamok bruttó nemzeti termékük (GNP) meghatározott százalékában fizettek és fizetnek be a közös költségvetésbe. Ez az ún.
GNP-faktor. Jelenleg a GNP és a GDP helyett a GNI a vetítési alap32.
Az európai integráció így négy forrásból jut bevételekhez. Az első forrás a tagállamok vámbevétele. A második forrás a harmadik országból
érkező agrártermékekre kivetett lefölözések, importilletékek és a tagállami
cukor- és izoglükóz-termelésre kivetett adók. A harmadik forrás az egységes közösségi szabályozáson alapuló hozzáadottértékadó-bevételek meghatározott százaléka. A negyedik, kiegészítő forrás pedig az éves bruttó
nemzeti jövedelem (GNI) arányában terheli a tagállamokat. A GNI százalékában kifejezett mértékét évente a költségvetés állapotának függvényében határozzák meg. A csomag a közösségi költségvetés főösszegét a Közösség bruttó nemzeti össztermékének 1,2 százalékában maximálta.
Az első két forrás esetében a tagállamokat feljogosították, hogy a beszedés költségeinek fedezésére maguknál tartsák ezen bevételek 10 százalékát33. A harmadik forrással kapcsolatban meghatározták, hogy a bevétel kiszámításának alapjául vett hozzáadott-értékadó-bevételek nem
lehetnek nagyobbak, mint az adott tagállam bruttó hazai össztermékének
55 százaléka.
A negyedik forrás először az 1988. évi költségvetésben szerepelt, ahol
a vámbevétel a költségvetés 22,3 százalékát, az agrárlefölözés 6,2 százalékát, a hozzáadottértékadó-bevétel 57,2 százalékát, a negyedik forrás pedig
10,6 százalékát tette ki. Az új, kiegészítő forrás már a reform első évére is
lehetővé tette a költségvetés főösszegének 17 százalékos növelését.
Ezekkel a reformokkal egy időben bontakozott ki a brit költségvetési
hozzájárulás körüli vita. Nagy-Britannia ugyanis a Közösség második leg32 A GNI (Gross National Income – bruttó nemzeti jövedelem) egy nemzetgazdaság
gazdasági szereplőinek egy év alatt az elsődleges elosztás során akár külföldről, akár belföldről megszerzett összes bruttó jövedelme. GDP + a hazai gazdasági szereplők külföldi
munka- és tőkejövedelme – a külföldi gazdasági szereplők hazai munka- és tőkejövedelme. Az EU a 2000-es évek elején áttért e mutató számítására és egyre több, korábban
GDP alapon kalkulált küszöbszám alapja a GNI lett.
33 Ezt a százalékarányt az 1999-es Berlini csúcson 25 százalékra módosították. Ezen
különösen az unión kívülről nagy mennyiségben érkező importot fogadó országok (leginkább Hollandia) számára kedvezett (lásd Rotterdam-effektus).
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nagyobb befizetője volt annak ellenére, hogy az 1970-es években a szegényebb tagállamok közé tartozott. Csekély mértékben részesült a közös
mezőgazdasági támogatásokból is, mivel a Közösség országai közül itt a
legalacsonyabb az agrárszektor súlya (az összes munkavállaló 1,4 százaléka
dolgozik a mezőgazdaságban). Hosszas tárgyalások után a fontainebleau-i
megállapodás értelmében Nagy-Britannia hozzáadottérték alapú hozzájárulását – minden évben megvizsgálva a befizetések egyenlegét – rögzített
mértékben csökkentették. A brit visszatérítés (UK rebate, UK correction)
nagysága a hozzáadottérték alapú brit befizetések és a Nagy-Britanniában
kifizetett közösségi támogatások különbségének kétharmada.
Az integráció költségvetésének állandó célkitűzése, hogy megpróbáljon
függetlenedni a negyedik forrástól, de ennek részesedése megjelenése óta
mégis folyamatosan emelkedik, mind abszolút, mind relatív értelemben
(jelenleg mintegy 75 százalék). A függetlenedési törekvés oka az, hogy
nem a tagállamok nemzeti fennhatóságától függetlenül befolyó költségvetési bevételről van szó. Ez a hozzájárulás a tagállamok bruttó nemzeti
jövedelmén alapul, azok nemzeti költségvetéséből származik. Az integráció korai szakaszának tagállami hozzájárulásától abban különbözik, hogy
automatikus puffer szerepet tölt be, amely a többi bevételi forrás bevonása
után fennmaradó hiány fedezeteként szolgál.
A reformok kiterjesztése érdekében a Bizottság 1992-ben előterjesztette a Delors II. csomagként ismert költségvetési tervezetét, amelyben meghatározta az 1993 és 1999 közötti időszak költségvetési keretszámait. Az
átlagnál kevésbé fejlett tagállamok támogatásának érdekében megváltoztatták a hozzáadott-érték alapú forrás hozzájárulási arányait. A fogyasztáson
alapuló harmadik forrás jobban megterheli a szegényebb országokat, mert
ezek törvényszerűen jövedelmük nagyobb hányadát fordítják fogyasztásra,
és csak kisebb részét takarítják meg, mint a fejlettebb tagállamok. Ennek
következtében a szegényebb tagállamok jövedelmük nagyobb hányada
után fizetnek hozzájárulást a költségvetésbe. A hozzáadottérték-adó bevételekből történő hozzájárulás (harmadik forrás) mértékét ezért 1,4 százalékáról fokozatosan 1 százalékra csökkentették 1999-re, a kiszámítás bázisát
pedig a GDP korábbi 55 százalékáról több lépcsőben 50 százalékra mérsékelték.
A Delors II. csomag előrelépés volt a méltányosabb, a tagállamok gazdasági erejét és teherbíró képességét jobban tükröző teherelosztás irányába. A változtatások következtében Dánia veszített korábbi előnyös pozíciójából, Nagy-Britannia azonban Németország mögött továbbra is a máso-
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dik legnagyobb befizető maradt, ezért továbbra is fennmaradt a brit viszszatérítés intézménye. A reformok drasztikusan érintették Hollandiát,
amely a költségvetés haszonélvezőjéből a harmadik legjelentősebb befizetővé lépett elő. Az ezredfordulóra a bevételi oldal források szerinti megoszlása is egészen más szerkezetet mutatott, mint tíz évvel korábban. Jelentősen csökkent az agrárlefölözések, a vámok és a hozzáadottérték-adók
súlya. 2001-ben a bevételek 43 százalékát a tagok GNI-alapú hozzájárulásai fedezték.
Az Európai Tanács 1995 decemberében megbízta a Bizottságot azzal,
hogy dolgozza ki az 1999. december 31-e utáni időszakra vonatkozó
pénzügyi kerettervet. Az ennek megfelelően elkészített Agenda 2000 című
programcsomag javaslatairól 1999 márciusában, Berlinben tartott rendkívüli ülésén döntött az Európai Tanács. Az Agenda 2000 szerint 2000–
2006 között a közösségi költségvetés képes lesz a közösségi intézkedések
finanszírozására a bruttó nemzeti jövedelem 1,27 százalékos saját forrás
felső határ megemelése nélkül. Az igazságosabb teherelosztás kérdése körüli feszültségek megoldása érdekében a hozzáadottérték-adóból származó
hozzájárulás mértékét az 1999-es 1 százalékról 2002-ben 0,75 százalékra,
2004-ben 0,5 százalékra kívánták mérsékelni. A hagyományos saját bevételek (vámok és agrárlefölözések) esetében pedig 2001-től kezdve 10-ről 25
százalékra emelték ezen bevételek beszedési költségként a tagállamoknál
maradó hányadát.
Az Agenda 2000 programcsomag elfogadása után bevételi források további bővítése több javaslatban is megjelent. Az Európai Bizottság elsősorban környezetvédelmi adó bevezetését fontolgatja, de szóba került az
Európai Központi Bank emissziós tevékenységéből adódó jövedelmének
kiaknázása is (az ún. seigniorage). Ez azonban az infláció felgyorsulásához
vezethetne, ami nincs összhangban az EKB monetáris politikájának alapelveivel. Egyes szakértők a tagállamok közötti nagy fejlettségbeli különbségek leküzdése, a kohézió erősítése érdekében a közösségi költségvetés
nagyságrendekkel való növelése mellett érvelnek, amely így elérné az öszszesített GNI 20 százalékát (lásd a MacDougall-jelentést). Ezt a jelentős
emelést azonban a nettó hozzájáruló országok kategorikusan elutasítják.
A közösségi költségvetés fő problémáját a bevételek döntő részének
degresszivitása jelenti: az első három forrásból származó bevételek lassabban nőnek, mint a GDP vagy a GNI. Ezek közül a vámbevételek egyenesen csökkennek a GATT/WTO keretében végrehajtott kereskedelmi liberalizáció miatt. A Közösség egyre inkább önellátóvá válik az agrártermé-
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kekből is, emiatt az agrárlefölözések csak lassan nőnek. A hozzáadottérték-adóból származó bevételi forrás is degresszív jellegű, mivel a hozzáadottérték-adó alapja viszonylagosan zsugorodik a nemzeti jövedelmen
belül. Ennek oka a háztartási megtakarítások arányának emelkedése és az
olyan szolgáltatások fokozódó igénybevétele, amelyeket nem terhel
hozzáadottérték-adó (ide tartoznak többek között a pénzügyi szolgáltatások.) A GDP-faktorral a közösségi költségvetési bevételek bővülését közvetlenül a gazdasági növekedéshez igazították. Jelenleg a növekvő kiadások finanszírozására a tagi hozzájárulások felső határának a nemzeti GNP
1,65 százalékra emelése is elegendő lenne, azonban egyes országok számára az emelésnek már ez a mértéke is elfogadhatatlan.
A fentebb vázolt reformok ellenére nem sikerült felszámolni a közös
költségvetés belső aránytalanságait. A nettó hozzájárulás több esetben
továbbra sincs összhangban az illető tagország gazdasági fejlettségével.
Írország és Görögország például nettó kedvezményezett, ami Görögország esetében érthető, Írország esetében nem (az 1990-es években végbement gyors gazdasági növekedés eredményeként az egy főre jutó ír GDP
meghaladja az EU-átlagot) de Hollandia és Dánia is nettó haszonélvező,
ami a fejlettségi szintjük alapján elgondolkodtató. A legjelentősebb nettó
finanszírozó az NSZK, az Egyesült Királyság és Franciaország, de időnként Spanyolország is nettó finanszírozóvá válik a hozzáadottérték-adó
nagy aránya és a támogatásra jogosult kutatói bázis szűkös kapacitása miatt
(emiatt nem tudja igénybe venni az elméletileg járó támogatásokat).
A közös költségvetés nem tölt be olyan automatikus jövedelemújraelosztó funkciót, mint a szövetségi államok költségvetése. Ezt nem is
lehet elvárni a közösségi GDP 0,4 százalékának megfelelő újraelosztástól.
A fentebb idézett példák arra utalnak, hogy korrekciók hiányában esetenként éppen fordított újraelosztás megy végbe. A tapasztalatok alapján a
befizetések és transzferek nettó mérlege még nem is tükrözi híven a forrásáramlás tényleges irányát. A kohéziós pénzek egy része ugyanis megrendelések, szakértői díjak, utazási költségtérítés stb. formájában visszafolyik a donor országokba.
15.3. A közös költségvetés kiadási oldala
A közösségi költségvetés kiadási oldala is különbözik a nemzetállamok költségvetésétől, mert allokációs, stabilizációs és újraelosztási funkciói jóval korlátozottabbak, mint a nemzeti költségvetéseké. A közösségi költségvetésből
például csak csekély mértékben vásárolnak közjavakat az EK szintjén. A
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költségvetési kiadásokban is érvényesülnek bizonyos lefektetett szabályok,
például automatikus jövedelemtranszfert kap a mezőgazdaság a világpiaci
árak függvényében.
Az 1977. áprilisi MacDougall-jelentés a költségvetési föderalizmus
szellemében megerősítette a közösségi költségvetés makrogazdasági szabályozó funkcióit és meghatározta követendő alapelveit. Ennek értelmében a
közösségi költségvetésnek is teljesítenie kell a gazdaságpolitika fő stabilizációs, allokációs és újraelosztási funkcióit. Hozzá kell járulnia az árstabilitáshoz, a gazdasági növekedéshez, a magas szintű foglalkoztatáshoz és a
forrásokkal való hatékony gazdálkodáshoz.
A közösségi költségvetésben elkülönítik a kötelező (külső és belső
szerződéses vállalásokból eredő) és nem kötelező (egyéb) kiadásokat.
Megkülönböztetik tehát azokat a kiadásokat, amelyek közösségi szerződéseken, másodlagos jogforrásokon, konvenciókon, nemzetközi egyezményeken vagy egyéb szerződéseken alapulnak azoktól, amelyeket a költségvetési hatóság szabadon, belátása szerint alakíthat. Annak eldöntése, hogy
egy konkrét kiadási tétel kötelezőnek vagy nem kötelezőnek minősül-e,
súrlódásokat okoz a két költségvetési hatóság – a Bizottság és a Parlament
– között, mert a Parlamentnek csak a nem kötelező kiadások meghatározásában van szava. Mivel a mezőgazdasági kiadásokat kötelezőeknek tekintik, ezért a közösségi költségvetés több mint 40 százaléka kívül esik a
Parlament hatáskörén.
A 2000–2006-os költségvetési periódusban a reformok pénzügyi hátterét az Agenda 2000 nevű program rögzítette. A prioritások a következők
voltak:
1. A közösségi politikák reformja és erősítése, ami elsősorban a közös
agárpolitikát, illetve a gazdasági és szociális kohéziót érinti.
2. Az Európai Unió bővítéséből fakadó kihívások megválaszolása.
3. A 2000 és 2006 közötti új pénzügyi keretterv, amely az éves költségvetések alapját képezi.
Az Agenda 2000 kapcsán újra előtérbe kerültek az arányos teherviseléssel
kapcsolatos viták. A legnagyobb nettó befizetők (Németország, NagyBritannia és Hollandia) túl magasnak tartották hozzájárulásuk mértékét,
míg a nagy kedvezményezettek (Spanyolország, Görögország, Portugália,
Írország) a meglévő status quo fenntartásában voltak érdekeltek.
Az Agenda 2000 programcsomag intézkedéseivel arra törekedett, hogy
az Unió pénzügyi rendszerének finanszírozásában erőteljesebben érvénye-
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süljön a „méltányosság és a progresszivitás”. A változások így a szegényebb országoknak (Görögország, Portugália, Spanyolország) és azoknak
az országoknak kedveznek, amelyeknek költségvetési bevételük nagyobb
része származott hozzáadottérték-adó és hagyományos bevételekből
(Nagy-Britannia, Hollandia). A változások következtében Olaszország
befizetése jelentősen emelkedett, de némileg Finnország, Belgium és Dánia hozzájárulása is növekedett.
Fiskális szempontból a közösségi költségvetés döntően az agrárszektor
támogatását szolgálja. Amíg azonban a belpiacon nagyon szigorú jogszabályok védik a piaci verseny tisztaságát, a szubvenciók ellenőrzését és a
piaci modell érvényesülését, addig a szinte tervgazdaságszerűen működő
mezőgazdaságot az európai adófizetők pénzéből szubvencionálják, annak
ellenére, hogy a jövőbeli huszonhét tagú Európai Unió lakosságának csupán 7,2 százaléka fog az agrárszektorban dolgozni34.
A 2000 és 2006 közötti időszakban a közös agrárpolitikára és a vidékfejlesztésre a tizenötök csaknem 298 milliárd eurót szándékoztak elkölteni
1999. évi árakon. A tejtermékekre, az olajos magvakra és a marhahúsra
vonatkozó reformokat elhalasztották. A gabonafélék esetében pedig két
egyenlő részletben összesen 15 százalékkal csökkentették az intervenciós
árat 2000/2001-ben és 2001/2002-ben, de ezt a közvetlen támogatások
emelésével ellensúlyozták. A tervek szerint e változásoknak elegendőeknek
kell lenniük ahhoz, hogy az agrárkiadások szintje stabilizálódjon.
A közös költségvetésben strukturális célokra összesen 313 milliárd eurót
irányoztak elő a 15 EU-tagállam számára. Az EU-ban azzal számoltak,
hogy a regionális támogatások által kedvezményezett népesség az Európai
Unió lakosságának 41 százalékára csökken a korábbi 51 százalékról.
A közös költségvetés évi 3,12 milliárd eurót, hét év alatt összesen 21,84
milliárd eurót szándékozott elkölteni a közép- és kelet-európai országok EUcsatlakozásának támogatására az ún. előcsatlakozási programok keretében.
Az EU bővítésére először 2002-ben irányoztak elő összegeket. A költségvetés szerint a kiadások 2006-ig megháromszorozódnak és összesen 45,4
milliárd eurót tesznek ki. A csatlakozás előtt végül is 40,6 milliárd euróra
módosították ezt az összeget.
A kiadásokból a mezőgazdaság 43 százalékkal, a strukturális célok 31
százalékkal részesednek a 2000 és 2006 közötti időszakban. Bár az agrártámogatások aránya még mindig igen magas, már sokat veszített korábbi
A 15 tagú EU lakosságának 4, a 25 tagú EU lakosságának 5,7 százalékát foglalkoztatja
az agrárszektor.
34
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súlyából, hiszen hosszú időn keresztül a mezőgazdaságra fordították a
közösségi költségvetési kiadások 60-70 százalékát. Részesedésének visszaesése a regionális támogatások előtérbe kerülésével függ össze.
A belső politikák fejezetből a Közösség olyan programokat finanszíroz, amelyek a tagállamok közösségi szintű együttműködését szolgálják és
hatékonyan járulnak hozzá az Európai Unió fejlődéséhez. A támogatott
programok között például kutatási, közlekedési, oktatási, kulturális, információtechnológiai, szociális programok egyaránt találhatók, de itt finanszírozzák a bel- és igazságügyi együttműködést is.
A külső politikák keretében finanszírozzák a világ kevésbé fejlett régióinak szánt segélyeket és támogatásokat, de ide tartoznak a közös kül- és
biztonságpolitika keretében felhasznált összegek is. 1999-ig ide tartozott a
PHARE-program is, amely azonban 2000-től átkerült az elkülönítetten
kezelt, csatlakozás előtti támogatások közé. A külső politikai kiadások
fedezeteként 4,9 milliárd euró állt a közösség rendelkezésére.
Az adminisztrációs kiadások az éves közös költségvetési kiadás 5 százaléka körül járnak. Ez nemzetközi összehasonlításban sem tekinthető
túlzottnak. Az adminisztrációs kiadások aránya csak akkor tűnik magasnak, ha ezt az előcsatlakozási programok 3,1 százalékos és a kibővítésre
előirányzott források 6,6 százalékos arányával vetjük össze. A bővülésre
fordított kiadások aránya alig haladja meg valamivel az ún. külső akciókét.
A fejlődő országok különféle formákban történő segélyezése nem függetleníthető az Európai Unió keleti bővítésétől. Az EK nemzetközi szerződésrendszerébe bevont fejlődő országok egy része, például az észak-afrikai
államok tartottak attól, hogy a keleti bővítés hátrányos lesz számukra.
Ezeket az aggodalmakat kívánta eloszlatni a Közösség a számukra folyósítandó segélyek összegének növelésével.
A Nizzai Szerződés értelmében a Közösség költségvetési bevételeinek
összhangban kell lennie a kiadásokkal. Deficit nincs megengedve, azaz
csak annyi pénzt oszthatnak el, amennyi rendelkezésre áll. A közösségi
költségvetés kölcsönügyletek keretében forrásokat juttat az Európai Beruházási Banknak és az Európai Fejlesztési Alapnak. Az Európai Fejlesztési
Alap e forrásokat a fejlődő országoknak adja tovább. A bevételek és a
kiadások közötti feszültségek enyhítése érdekében az Európai Bizottság
elfogadott néhány kisebb szabályt, amelyek révén kisebb mértékű (1-2
százalékos) deficit átvihető a következő évre.
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Az EU–15 tervezett költségvetési kiadásai 2000 és 2006 között
(Millió euró, 1999. évi árakon)
1. MEZŐGAZDASÁG
Közös agrárpolitika vidékfejlesztés nélkül
Vidékfejlesztés és kapcsolódó intézkedések
2. STRUKTURÁLIS MŰVELETEK
Strukturális alapok
Kohéziós Alap
3. BELSŐ POLITIKÁK
4. KÜLSŐ AKCIÓK
5. ADMINISZTRÁCIÓ
6. TARTALÉKOK
Monetáris tartalékok
Válságtartalékok
Garanciális tartalékok
7. CSATLAKOZÁS ELŐTTI
TÁMOGATÁSOK
Mezőgazdaság
Strukturális támogatások
PHARE-progr. (tagjelölt országok)
ÖSSZES FELHASZNÁLÁSI
KÖTELEZETTSÉG
FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ
ÖSSZES FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
Összes fizetési kötelezettség a GDP %-ában
A KIBŐVÜLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT
KIADÁSOK
Mezőgazdaság
Egyéb kiadás
FELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS
KIFIZETÉSEK PLAFONJA
Felhasználásra vonatkozó fizetési
kötelezettségek a GDP %-ában
Különbség
Saját források plafonja

2000
40920
36620
4300
32045
29430
2615
5900
4550
4560
900
500
200
200

2001
42800
38480
4320
31455
28840
2615
5950
4560
4600
900
500
200
200

2002
43900
39570
4330
30865
28250
2615
6000
4570
4700
650
250
200
200

2003
43770
39430
4340
30285
27670
2615
6050
4580
4800
400
0
200
200

2004
42760
38410
4350
29595
27080
2515
6100
4590
4900
400
0
200
200

2005
41930
37570
4360
29595
27080
2515
6150
4600
5000
400
0
200
200

2006
41660
37290
4370
29170
26660
2510
6200
4610
5100
400
0
200
200

3.120
520
1.040
1.560

3.120
520
1.040
1.560

3.120
520
1.040
1.560

3.120
520
1.040
1.560

3.120
520
1.040
1.560

3.120
520
1.040
1.560

3.120
520
1.040
1.560

91995 93385 93805 93005 91465 90795 90260
89590 91070 94130 94740 91720 89910 89310
1,13% 1,12% 1,13% 1,11% 1,05% 1,00% 0,97%
4.140
1.600
2.540

6.710 8.890 11.440 14.220
2.030 2.450 2.930 3.400
4.680 6.640 8.510 10.820

89590 91070 98270 101450 100610 101350 103530
1,13% 1,12% 1,18% 1,19% 1,15% 1,13% 1,13%
0,14% 0,15% 0,09% 0,08% 0,12% 0,14% 0,14%
1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27%

Forrás: Presidency Conclusions, Berlin, European Council, 1999. március 24–25.
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15.4. A költségvetési folyamat
A költségvetési folyamatot a költségvetési tervezésre, végrehajtásra és ellenőrzésre lehet osztani. Az előzetes költségvetés kidolgozásáért az Európai Bizottság a felelős. A közösségi költségvetés elkészítésekor a következő alapelveket alkalmazzák:

• A teljesség elve: a költségvetés a Közösség minden bevételét és kiadását
tartalmazza.
• Az általánosság elve: a bevételek nem kapcsolhatók előre megjelölt konkrét kiadásokhoz, mert az összes bevételnek az összes kiadást kell fedeznie.
• A kétszintűség elve: a költségvetés kiadási előirányzatait egyrészt a tárgyévben vállalt kötelezettségek35 teljes összegével számolják (még akkor
is, ha azok egy részét csak a következő években kell ténylegesen kifizetni) és ezzel állítják szembe a tervezett bevételeket; másrészt az év
során ténylegesen szükségessé váló tényleges kifizetések36 összegét állítják szembe a ténylegesen befolyó bevételekkel.
• A költségvetési egyensúly elve: a költségvetés akkor van egyensúlyban, ha az
adott évre vonatkozó kifizetési előirányzatokat fedezik az ugyanazon
évi bevételek. Bármekkora többlet átvihető a következő évre. Szerény
összegű deficit szintén átvihető. A hitelből történő deficitfinanszírozás
azonban tilos. Az eredeti előirányzatoktól való jelentősebb eltérés esetén kiegészítő vagy módosított költségvetést kell elfogadtatni.
• Az évenkéntiség elve: a költségvetés egy naptári évre szól (január 1. – december 31.)
A költségvetési folyamat első lépéseként a Bizottság kidolgozza az előzetes
költségvetési javaslatot, amelyet legkésőbb szeptember 1-jéig átad a Költségvetési Hivatalnak. A Költségvetési Hivatalt az Európai Parlament és az
Európai Tanács együttesen alkotja. A Tanács a Bizottság javaslata alapján
elkészíti a saját költségvetési javaslatát, amelyet legkésőbb október 5-ig a
Parlament elé terjeszt. A költségvetés kialakításában a két szerv hatásköre
eltérő attól függően, hogy kötelező vagy nem kötelező kiadásokról van-e
szó. A parlamenti képviselők mindkét fajta kiadáshoz tehetnek javaslatokat. A nem kötelező kiadások esetében a Parlament súlya meghatározó,
Több éves időtartamra vállalt kötelezettség, amelynek a költségei több éven át jelentkeznek, így nem a teljes összeg jelentkezik a tárgyévben.
36 A tárgyévben fizetendő kiadások.
35
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eszközöket csoportosíthat át, és keretszámokat emelhet fel. Ezzel szemben a Tanács súlya a kötelező kiadások területén nagyobb. A két szerv
között állandó konfliktus van a források kötelező és nem kötelező kiadások közötti felosztásában. Ha a Parlament nem fogadja el a Tanács által
benyújtott tervezetet, akkor az visszakerül a Tanácshoz további tárgyalásra. A Tanács ekkor végleges döntést hoz a kötelező kiadásokról. Az újból
beterjesztett költségvetést a Parlament már csak egészében utasíthatja el. A
Parlament végül szavaz a költségvetés egészéről. Az elfogadott költségvetést a Parlament elnöke hirdeti ki december közepéig.
A végrehajtás az Európai Bizottság feladata. Ez a költségvetésben úgy
jelenik meg, hogy az előirányzatok többsége a Bizottság szekciójában szerepel, amelynek e körben joga van fejezetek közötti átcsoportosításra vagy
akár a következő évre történő átvitelre. A Bizottság a költségvetési rendhez végrehajtási szabályokat fogadott el, amelyek hasonló szerepet töltenek be, mint a tagállamok államháztartási törvényei.
A költségvetés a Bizottságon keresztül jut a bevételeihez. A Bizottság a
tagországok központi bankjainál és költségvetéseinél számlákat vezet,
amelyekre – a költségvetési előirányzatnak megfelelően – a tagállamok
havi bontásban utalják át a fizetendő összeget. Az utalások 1999-ig ECUben, azóta euróban történnek. A tagországokkal szemben fennálló pozitív
vagy negatív egyenlegekre nem lehet kamatot felszámítani.
A pénzkezelésnek három formája van az Európai Unióban. Az első a
közvetlen pénzkezelés, amikor a Bizottság vagy más költségvetési szerv
maga kezeli az előirányzatát. A második a decentralizált pénzkezelési forma, amikor a tagállamok közigazgatási szervei végzik a közösségi pénzek
nyilvántartását, beszedését vagy kifizetését. A Bizottság természetesen
ebben az esetben is nyilvántartja a pénz mozgását, mert felelőssége továbbra is fennmarad. A pénzkezelés harmadik formája a megosztott pénzkezelés, amikor a Közösség és a tagállamok között megoszlik a pénzkezelés felelőssége. Ez egyes közösségi politikák megvalósítására jellemző.
A Bizottság éves gazdálkodásáról és a költségvetés végrehajtásáról zárszámadás tervezetet nyújt be a Tanácsnak, amelyet annak minősített többséggel kell elfogadnia. Az így elfogadott zárszámadás ezután a Parlament
elé kerül, amelynek költségvetési bizottsága a Számvevőszék jelentését
figyelembe véve javasolja a zárszámadás elfogadását vagy elutasítását.
A költségvetési végrehajtás ellenőrzését 1977 óta a Számvevőszék végzi, amelyet azért hoztak létre, hogy felváltsa az addig tevékenykedő, sokkal
korlátozottabb jogkörű Könyvvizsgálati Bizottságot. Az Európai Számve-
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vőszék székhelye Luxemburg. Tagállamonként egy, a közpénzek ellenőrzésében jártas szakemberből áll, akit hatéves, újból meghosszabbítható
időszakra jelölnek ki. Elnöküket egymás közül választják ki, három éves,
ugyancsak megújítható időszakra.
15.5. A közösség költségvetése a 2007 és 2013
közötti időszakban
A 2007 és 2013 közötti költségvetési periódus prioritásainak és keretszámainak meghatározása megkezdődött37. A bizottsági javaslat szerkezete
eltér az előző költségvetési periódust megalapozó Agenda 2000 dokumentumtól. A javaslat a mezőgazdaság támogatását, a kohézió kiszélesítését, az
integrált belső piac megteremtését és a makroökonómiai stabilitást tekinti
politikai célnak. Ezeken a területeken az elért eredmények megkérdőjelezhetetlenek, miközben a költségvetési javaslat értékelése szerint hiba lenne
a megkezdett, de még véghez nem vitt folyamatok megszakítása. E célok
továbbra is a támogatást fognak élvezni (egyedül az agrárszektor támogatásának súlya fog csökkenni), de nehézségek elé állítja az Európai Uniót,
hogy a bővítéssel aszimmetrikus hatások érvényesülnek a közösségi költségvetésben (a kiadások nagyobb mértékben emelkednek, mint a bevételek) és a már elért eredményeket az új tagállamoknak is át kell adni.
Egyes területeken, mint például a nemzetközi szerepvállalás és a nemzetközi szervezetekben való részvétel, Európa, mint egység jelentős deficitet tudhat magáénak versenytársaival, elsősorban az USA-val szemben.
Gazdasági súlyát tekintve az Európai Unió már a világ vezető hatalma, de
a politikai potenciál alapján messze az USA mögött kullog. A következő
periódusban ezeket a hiányosságokat orvosolni kívánják, hogy Európa
valódi globális játékossá válhasson.
Az Európai Bizottság ezért a következő prioritásokat javasolta a 2007
és 2013 közötti költségvetési időszakra:
1. A belső piac integrációját be kell fejezni oly módon, hogy a fenntartható fejlődés biztosítva legyen. Ehhez elengedhetetlen a gazdaság-, a
szociális és a környezetpolitika aktivizálása. Az első prioritás magában
foglalja a versenyképesség és a kohézió erősítését és a természeti erőforrások védelmét.
A fejezet alapját a „Unsere gemeinsame Zukunft aufbauen; Politische Herausforderungen und Haushaltsmittel der erweiterten Union – 2007–2013” című bizottsági dokumentum adta.
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2. Végig kell vinni az uniós állampolgárság koncepcióját, amely a szabadság, a jog, a biztonság és az alapellátás pillérein nyugszik.
3. Kiindulva az európai alapértékekből, az Európai Uniónak koherens
szerepet kell játszania, hogy „globális játékosként” átvehesse a térség
feletti felelősséget, továbbá befolyást gyakorolhasson a civil és stratégiai biztonság érdekében.
A szabadság, a biztonság és a jog képezik az Európai Unió alapértékeit.
Ezek az értékek az Európai Unió Alkotmányszerződésébe is bekerültek,
ezáltal az Európai Unió kötelezettséget vállal e jogok betartására és támogatására. A közösségi költségvetés második prioritásaként jelentős összeget fordít e célok megvalósítására. Ebben a körben az elvégzendő feladatok közé az egységes bevándorlási- és menekültpolitika, az Európai Határügynökség felállítása, a kriminalitás és a terrorizmus elleni harc, az alapvető javakhoz és szolgáltatásokhoz való jog kiterjesztése, továbbá az európai
és nemzeti kultúra védelme került.
A prioritások finanszírozását jelentősen nehezíti, hogy egyes kiadásokra az Európai Unió már a következő költségvetési periódusra kötelezettséget vállalt, így ezek teljesítése veszélyeztetheti az új célok realitását. Az
Európai Parlament a mezőgazdasági támogatások szintjét 2013-ig előre
meghatározta, ami jelentős (de nem növekvő) teher. Az újonnan belépő/belépett államok felzárkóztatása is nagy összegeket fog felemészteni. A
közösségi politikák, mint például a kereskedelem-, a vám-, közlekedéspolitika stb., ugyancsak hatalmas összegeket kötnek le előre.
A költségvetési előirányzatból egyértelműen kitűnik az Európai Uniónak az a törekvése, hogy a mezőgazdaságra fordított források nagyságát
csökkentse, annak ellenére, hogy a 2004-ben csatlakozott és a 2007-ben
belépő államokban jelentős az agrárszektor részaránya. A kötelezettségvállalások és a tárgyévben ténylegesen kifizetésre kerülő összegek egyre nagyobb különbségéből arra lehet következtetni, hogy a költségvetés finanszírozását egyre nehezebb megoldani a régi metódus alapján. Az Európai
Unió a kötelezettségvállalásokat maga előtt görgeti. A problémával már
évek óta szembesülnek a szakemberek, ezért költségvetési reform végrehajtását sürgetik, ami megoldást adhatna ezekre a problémákra és új források bevonásával fedezhetővé tenné a költségvetést.
A saját forrásokról született döntés (Luxemburg, 1970. április 21–22.)
óta az önálló bevételi források továbbra is tanácskozások fő témái között
szerepelnek. Ennek oka, hogy bár az Európai Közösség rendelkezik ezek-
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kel a közvetlenül beszedhető forrásokkal, ezek nagysága azonban nem
elégséges és nem fedezi a költségvetési kiadásokat. A közösségi feladatok
finanszírozását továbbra is elsősorban a tagállamok GDP-alapú átutalásaiból fedezik, pedig éppen az lenne a saját források lényege, hogy az EK
önállósodni tudjon a tagállamoktól. A 2004-es évben a költségvetés 73,9
százalékát a GDP-alapú hozzájárulásaiból finanszírozták. Ez elfogadhatatlan, ezért tanulmányok sora készült új, önálló bevételi források lehetséges
bevonásáról, amelyeknek több alkalmazhatósági feltételnek kell megfelelniük. A legfontosabb kritériumok a következők:
Horizontális egyenlőség. A tagállamoknak azonos elbánásban kell részesülniük, azaz a bruttó befizetett összegeknek a GDP arányához mérten
azonos nagyságot kell mutatnia (például a tagállamok az általuk beszedett
áfabevételek bizonyos százalékét kötelesek a közösségnek átutalni).
Átláthatóság. A közösségi költségvetés finanszírozási mechanizmusai jelenleg túlságosan bonyolultak, a legtöbb európai uniós állampolgár számára nem követhetők, ezért csökken a támogatási hajlandóság és romlik a
Közösség társadalmi megítélése. Az állampolgároknak joguk van az általuk
fizetett összegek nyomon követéséhez és a felhasználáshoz köthető információkhoz.
Közösségi politikákhoz való hozzárendelhetőség. Az új bevételi forrás(ok)nak
a közösségi politikák céljaival közvetlenül összeegyeztethetőknek kell lennie/lenniük. Például a CO/CO2 kibocsátásra kivetett adóknak (a javaslatok egyike) a környezetpolitikai célok megvalósulását kell előmozdítaniuk.
Egységes/egységesíthető kivetési alap. A közös teherviselés torzításait elkerülendő, a kivetendő adót egységes alapra kell kiróni. A nem egységes alap
(például eltérő áfakulcsok) egyes tagállamokat kedvezőbb, míg másokat
kedvezőtlenebb helyzetbe hozhat.
Hatékonyság és a források kielégítő nagysága. Az új bevételnek lehetőség
szerint a költségvetés legnagyobb részét, esetleg egészét fedeznie kell. A
bevételek ciklikus ingadozása sem kívánatos. A prognosztizálhatóság
ugyancsak fontos szempont. A visszaélések elkerülése érdekében az adókat azokon a szinteken kell kivetni, ahol az adócsalás lehetősége és mértéke a lehető legkisebb. A behajtásra és az ellenőrzésre fordított összegek
nem haladhatják meg a bevételeket. Egy szupranacionális adóhatóság hatékonyan kezelhetné az adóztatás problémáját, azonban az eltérő jogi,
intézményi és nyelvi háttér miatt az adóztatás nemzeti hatáskörben marad,
ami így jelentős többletmunkát követel a tagállamok hatóságaitól.
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15.6. Ellenőrző kérdések
1. Ismertesse az EK költségvetésének fő vonásait (jogszabályi háttér,
kritériumok stb.)!
2. Mit tud az EK közös költségvetésének bevételi oldaláról?
3. Mit tud a közös költségvetés kiadási oldaláról?
4. Ismertesse a 2000 és 2006 közötti időszakra vonatkozó költségvetés fő
vonásait!
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16. Függelék
16.1. A spekulánsokról és a spekulációról:
magyar esettanulmány
A közfelfogás szerint a spekulációhoz negatív jelentéstartalom kapcsolódik, a spekulánsok munka nélkül, tehát érdemtelenül jutnak nagy jövedelemhez. Mindebben a hiányos ismeretek és tévhitek, az alacsony szintű
pénzügyi kultúra mellett jól tükröződik a magyar piacgazdaság megannyi
ellentmondása.
A közvélemény együttérzésére és támogatására számíthat minden
olyan javaslat, amely az ügyeskedéssel, a törvények kijátszásával, a korrupcióval történő pénzszerzés, a politikai kapcsolatokra támaszkodó meggazdagodás megszüntetését, de legalábbis visszaszorítását ígéri. Minden ilyen
ígéret értékét megkérdőjelezi vagy gyengíti ugyanakkor a két nagy párt
körül kialakult vállalkozói holdudvar és a sok politikai szerencselovag. Ők
nem könnyen mondanak le privilegizált helyzetükről, a politikai kapcsolatokból származtatható gazdasági előnyökről. A realitásoktól való elrugaszkodás lenne, ha azt várnánk, hogy a közbeszerzések körüli anomáliák is
rövid időn belül kiküszöbölhetők. A pártfinanszírozás jelenlegi rendszere
szintén a korrupció bő terméssel kecsegtető táptalaja. Az érintettek nem is
mutatnak hajlandóságot a változtatásra. Mindennek azonban semmi köze
a spekulációhoz és a spekulánsokhoz.
16.1.1. Spekulánsok és befektetők

A spekuláns olyan személy, aki nyereség reményében az árak, az árfolyamok vagy a kamatlábak emelkedésére vagy esésére számítva köt ügyleteket
rendszerint az áru-, a deviza- és az értéktőzsdén. Döntéseit a várakozásokra alapozza. A határidős tőzsdén (ahol valamilyen jövőbeli időpontra vonatkoznak a jegyzések) működő spekuláns az általa kötött tranzakció tárgyával nem rendelkezik, nincs is szüksége rá, az ügylet kifutásakor az árkülönbözetet számolja el. E cikkben a normális piaci viszonyok között dolgozó spekulánsokról van szó. A bennfentes kereskedelmet minden országban büntetik, bár bizonyítása nem mindig egyszerű.
A spekuláns által vállalt kockázat szimmetrikus, ami azt jelenti, hogy ha
várakozásai igazolódnak, akkor nagy összegeket nyer, ha viszont a piac
szembemegy vele, akkor ugyanakkora a vesztesége, mint a nyeresége lett
volna. A határidős piacok különösen kockázatosak, mert a tőkeáttétel mi-
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att a spekulánsok a rendelkezésükre álló tőkénél sokkal nagyobb pozíciókat is tudnak nyitni, következésképpen nyereségük és veszteségük is nagyobb lehet, mint az azonnali piacon.
Minden határidős tőzsdén a spekulánsok teremtik meg a megfelelő likviditást (azaz biztosítják, hogy a piaci szereplők szokásos mennyiségekre
vonatkozó tranzakcióit a jegyzési árak nagyobb mértékű elmozdulása nélkül lehessen teljesíteni). Ez teszi lehetővé azt, hogy a mögöttes termékkel:
értékpapírral, devizával vagy áruval rendelkező (eladni vagy vásárolni
szándékozó) gazdasági szereplők fedezzék kockázataikat. Természetesen a
spekulánsok az azonnali piacokon is hozzájárulnak a likviditáshoz.
Az azonnali értéktőzsde szereplői közül már nehezebb elkülöníteni
egymástól a befektetőket és a spekulánsokat. Az NSZK-ban a különbség
egy nap: az, aki az általa tőzsdén vásárolt részvényt legalább 183 napig,
azaz fél évnél vagy annál hosszabb ideig tartja, befektetőnek minősül, nem
kell adót fizetnie a realizált árfolyamnyereség (a vételi és az eladási ár különbsége szorozva a részvények számával) után. Következésképpen a többi piaci résztvevő spekulánsnak minősíthető. Magyarországon ilyen különbségtétel nincs, bár célszerű lenne, ha az adórendszer nálunk is a hoszszú távú befektetéseket ösztönözné a rövid távú spekuláció helyett.
André Kostolany, a leghíresebb magyar spekuláns szerint „spekulánsnak lenni nem polgári foglalkozás, inkább elhivatottság. A spekulánsnak
megvan a gazdasági létjogosultsága: a kapitalista rendszer szolgálatában áll,
akkor is, ha nem járul hozzá a társadalmi termék növeléséhez38.”
A tőzsde veszélyes üzem, normális országokban, normális piaci viszonyok között különösen a jelenlegi globalizálódó világban van szükség a
befektetésekhez mély ismeretekre, széles körű tapasztalatokra és idegekre.
A felkészültséget tekintve a spekuláció talán az ökölvíváshoz hasonlítható.
Ha olyan ellenfelek kerülnek össze a ringben, akik ugyanolyan súlycsoportba tartoznak, de egyikük képzetlen, kezdő, akkor a végeredmény előre
megjósolható, sőt a mérkőzés tragédiával is végződhet. A spekuláció
eredménye nem munka nélküli jövedelem, felkészültséget, gazdasági,
pénzügyi, statisztikai, ökonometriai modellezési stb. ismereteket követel.
A spekulánsnak állandóan figyelemmel kell kísérnie a piaci folyamatokat,
kreatívan kell elemeznie azokat, és gyorsan kell reagálnia a változásokra.

André Kostolany: Tőzsdepszichológia. Budapest, 1992, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
152. o.
38
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Amellett, hogy a folyamatos feszültség az idegeit is megviseli, a spekuláns
a tőkéjét is kockáztatja a piacon.
A felkészültséggel és a készségekkel kapcsolatos követelményekből levonható az a következtetés, hogy a Fidesz álláspontjától eltérően a pártállami múlt és a sikeres spekuláció között nincs összefüggés. Ha egy volt
pártállami káder sikeres tőkepiaci spekuláns, akkor az nem az előző rendszerben betöltött funkciójára, illetve akkor végzett munkájára vezethető
vissza.
A vélt vagy tényleges gazdagság miatt sem kell irigyelni a spekulánsokat. A népi bölcsesség is azt tartja, hogy ebül szerzett jószág ebül vész el.
Ez nem túl kemény és racionális érv, de van benne valami igazság. Igen
csekély ugyanis azoknak a száma, akik spekulációból gazdagodtak meg.
Adatok erről nincsenek, de feltételezhető, hogy a többség talán az átlagnál
jobban él a spekulációból szerzett jövedelméből. Óvatosságra int az is,
hogy nemzetközi becslések szerint a részvényeseknek mindössze öt százaléka sikeres, a fennmaradó 95 százalék nem39.
A piaci résztvevők becslései szerint Magyarországon a határidős devizapiacon mintegy ezer spekuláns tevékenykedik. Ez a szám nemigen változik, de évről évre módosul a résztvevők köre. Kevés az olyan spekuláns,
aki három évnél többet tölt ezen a piacon. Vagy azért hagyja ott, mert már
eleget nyert és meg akarja tartani nyereségét, vagy azért, mert viszonylag
rövid időn belül elvesztette tőkéjét. Hasonlóképpen kicsi az árutőzsdei
spekulánsok száma. A Budapesti Értéktőzsde kapitalizációjában (a részvények árfolyamértéke szorozva a részvények számával) mintegy három százalékkal részesednek hazai befektetők, ezeknek csak kisebb része tekinthető spekulánsnak. A professzionális szakemberek irányítása alatt álló, részvénybe fektető alapok (intézményi befektetők) befektetési jegyeinek tulajdonosai nem spekulánsok, hanem befektetők. A spekulánsok esetében
viszonylag szűk körről van tehát szó, nem kell félteniük tőlük az országot,
illetve a munka becsületét. A fejlettebb tőkepiaccal és pénzügyi kultúrával
rendelkező USA-ban ezzel szemben a háztartások több mint hatvan százalékának van részvénybefektetése vagy közvetlenül, vagy befektetési alapokban. Nagyságrendi összefüggések alapján közülük sok a spekuláns.

39

Helmut Hornstein: Tőzsdepszichológia befektetőknek. 2003, Z-Press Kiadó Kft., 9. o.
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16.1.2. Veszélyek és mellékhatások

A határidős piacokon a spekuláció zéró összegű játék, tehát az egyik fél
nyeresége megegyezik a másik fél veszteségével. Az azonnali részvénypiacon a helyzet ehhez hasonló, bár ennél valamivel bonyolultabb. Már csak
ezért is megalapozatlan a magyar társadalom spekulánsokkal szembeni
ellenszenve. A spekuláció és a spekuláns az erőforrások hatékony allokációját biztosító tőkepiacok szerves része. Megszüntetése csak a tőkepiacok
kiiktatásával lehetséges. De mi legyen helyettük? Az 1989 előtti évtizedek
tapasztalatai alapján a szocialista tervgazdálkodás nem vonzó perspektíva,
alacsony fokú működőképessége miatt bukott meg. Egyébként is miért baj
az, ha az egyik spekuláns elnyeri a másik tőkéjét, miközben jobb lehetőségeket biztosít a reálszféra képviselői számára kockázataik fedezéséhez.
Addig nem baj, ameddig a spekuláció nem veszélyezteti a pénzügyi rendszer stabilitását. Elgondolkodtató: 1998 szeptemberében a Long Term
Capital Management (LTCM) amerikai fedezeti alap csődje csak egy
négymilliárd dolláros mentőcsomagnak köszönhette, hogy nem rántotta
magával a világ vezető befektetési bankjait40.
Azóta a fejlett piacgazdaságokban és a különféle nemzetközi szervezetekben nagyobb figyelmet fordítanak a spekuláció vadhajtásainak letörésére. Ezek a törekvések további impulzusokat kaptak a technológiai részvények körében az USA-ban kialakult buborék 2000 tavaszán kezdődött
kipukkadásától. Az 1990-es évek második felében sok amerikai mondta fel
állását, és kezdett spekulációból élni. A spekuláció tömegessé válásának
negatív makrogazdasági következményei a részvénypiaci buborék kipukkanásával váltak nyilvánvalóvá, ennek nyomán kívánt az amerikai szabályozó hatóság gátat szabni a parttalan spekulációnak.
16.1.3. Hazai helyzetkép

A tőzsdei befektetések és spekuláció terén a hazai helyzet ellentmondásos.
Egyrészt a piacgazdaságba való átmenet jegyében újraindított Budapesti
Értéktőzsde az 1990-es évtized derekán, illetve második harmadában
szárnyalt, viszonylag kis kockázat mellett lehetett nagy árfolyamnyereséghez jutni. Alaposan megritkította a spekulánsok és befektetők számát az
1997. évi ázsiai, főként pedig az 1998. augusztusi orosz válság hatása. Ennek következményei jelenleg is érezhetők. Nehéz azokat visszacsábítani a
Nicholas Dunbar: A talált pénz. Egy pénzgyár tündöklése és bukása. A pénzpiacok természetrajza. Budapest, 2000, Panem Könyvkiadó. Az LTCM alapítói között volt két Nobel-díjas
közgazdász is: Myron Scholes és Robert Merton.
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tőzsdére, akik az orosz válság idején alaposan „megégették” magukat. Ez
egyébként a magánbefektetők érthető, logikus és racionális reakciója. Első
hallásra meglepő, de van benne igazság, hogy a kárpótlási jegyek megjelenése és másodlagos piaci forgalma minden nem szándékolt mellékhatása
ellenére javított a hazai pénzügyi kultúrán.
A devizapiacon a forint jegybanki középárfolyam körüli ingadozási
sávját, amelyen belül nem volt szükség jegybanki intervencióra, az MNB
2001 májusában plusz-mínusz 2,25-ről plusz-mínusz 15 százalékra szélesítette. A sávszélesítés előtt és az azt követő hónapokban viszonylag kis
kockázat mellett lehetett spekulálni a forint felértékelődésére, az ezzel
kapcsolatos várakozásokat a magasabb magyar és az alacsonyabb európai
uniós kamatláb közötti különbség is táplálta. Ezen sok spekuláns keresett
vagyonokat. Később sok, helyhiány miatt itt nem részletezhető ok miatt az
ilyen típusú spekuláció kockázatai nőttek, sok spekuláns elvesztette korábbi nyereségének jelentős részét, mások otthagyták a piacot.
Másrészt sok ember hajlamos érzelmi alapon, mások tanácsára, lelkiismeretlen brókerek javaslatára vagy egyéb okból meggondolatlanul milliókat fektetni spekulatív részvényekbe. Ez azért meglepő, mert a magyar
családokra inkább az jellemző, hogy hónapokig vagy hetekig latolgatják:
milyen lakást vagy gépkocsit vegyenek. Ezzel szemben a tőzsdei befektetések természetének ismerete és az adott értékpapírra vonatkozó megfelelő
információk nélkül percek alatt döntenek fundamentálisan gyenge részvények vásárlásáról. Ez a hajlam az utóbbi hónapok tőzsdei fellendülése
nyomán különösen erőteljesen jelentkezett. 1894-ben írt tanulmányában
Max Weber is rosszallotta, hogy „rossz hírű bizományosházak ügynökei
csábíthatják az olyan embereket, akiknek a legcsekélyebb felkészültségük
sincs a tőzsdei kereskedelemben való részvételre41”.
A helyzet akkor a legveszélyesebb, sok esetben menthetetlen, ha a befektető első részvénytranzakciója sikeres (részvénypiaci fellendülés esetén
erre van esély). Rájuk illik André Kostolany ama megállapítása, hogy a
játékos az első ezer dollár megnyerésével veszíti el az eszét. Saját tapasztalataim is igazolják ezt. Egy tőzsdei ügyekben elképesztően tájékozatlan
főiskolai tanítványomat nem sikerült meggyőznöm a kockázatokról. Ami
rosszabb, mezőgazdasági gazdálkodó édesapja is elkezdett tőzsdézni, gondolom, a lányához hasonló tájékozatlansággal. Nem tudom, győri egyetemi
hallgatóimat mennyire sikerült lebeszélnem arról, hogy elméleti és gyakor41

Max Weber: A tőzsde. Budapest, IKVA Kiadó, 44. o.
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lati ismeretek és felkészültség nélkül kezdjenek tőzsdézni. A spekuláció
két, az ember természetben rejlő hajtóereje, a nyereséggel kapcsolatos
mohóság és a veszteségtől való félelem közül az első érvényesült.
16.1.4. Mi a teendő?

Ha rajtam múlna, a pénzügyi ismeretek főiskolai és egyetemi oktatásában
nagyobb hangsúlyt helyeznék a tőzsdére, akár úgy, hogy kötelezővé tenném (virtuálisan vagy saját pénzen) a tőzsdei befektetést azért, mert az
önismeretre és felelősségre nevel. Itt a jó vagy rossz döntésnek azonnali
pénzben mérhető következménye van, amiért senkit (sem a főnököt, sem
a politikai pártokat, sem a befektetési tanácsadókat stb.) nem lehet vádolni
vagy felelőssé tenni. Megalapozottan feltételezhető, hogy a tőkepiaci befektetők más területen is felelősségteljesebb döntéseket hoznak. Mivel a
piac ugyanolyan könynyen el is veszi azt, amit adott, ezért az önelégültség
kifejez etten káros tulajdonság.
Szükség van a magyar részvénypiac fejlesztésére is. A Budapesti Értéktőzsde részvényszekciójának kapitalizációja alacsony, a GDP harminc százalékát alig haladja meg, miközben az USA-ban ez az érték száz százalék
körül, az EU országaiban negyven-hatvan százalék között mozog. A külföldek részesedése közel nyolcvan százalék. A piac gyakorlatilag négy
részvényből (Mol Rt., OTP Rt., Richter Gedeon Rt. és Magyar Telekom
Rt.) áll, a kapitalizáció több mint nyolcvan százalékával. A „nagy halak”
(főleg külföldi bankok és intézményi befektetők) gyakran kényükrekedvükre rángatják az indexet, illetve a meghatározó részvények árfolyamát. Ilyen nagyságrendek és struktúra mellett a Budapesti Értéktőzsde
korlátozottan tölti be gazdasági funkcióit.
A tőkepiaci ismeretek terjesztése mellett van teendő a piac átláthatóságának erősítésében, a pénz- és tőkepiaci közvetítők túlkapásainak megfékezésében (lakossági ügyfelek szívatása stb.), a bennfentes kereskedelem
elleni fellépésben stb. A tőzsdei befektetést nem egyénileg, hanem részvényekbe fektető alapok közvetítésével célszerű ösztönözni. Nem lenne jó,
ha a munka becsületének erősítésére vagy visszaszerzésre irányuló politikai
törekvések a tőkepiaccal szembeni intézkedésekben is testet öltenének.
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16.2. Esettanulmány: Támadás a forint ellen vagy
egy spekuláció természetrajza
2003. november utolsó hetében a forint euróval szembeni árfolyama számottevő mértékben gyengült. A bankközi piacon, ahol a devizák „nagykereskedelme” folyik, az árfolyam az előző napok 257-258 Ft értékével
szemben november 24-én 262 Ft fölé, majd a következő hét elején 270 Ft
fölé emelkedett, rendkívül nagy, napon belüli kilengésekkel. A forint gyengülése az állampapírpiacon is éreztette hatását, a hozamok nőttek, ennek
nyomán az árfolyamok csökkentek. A gyengülés megállítása érdekében a
Magyar Nemzeti Bank a Pénzügyminisztériummal, illetve a kormánnyal
egyetértésben november 28-án pénteken reggel azonnali hatállyal 9,5-rol
12,5 százalékra emelte irányadó kamatlábát. A forint november végén és
december elején jóval nagyobb mértékben gyengült az euróval szemben,
mint júniusban, a jegybanki középárfolyam 2,23 százalékos leértékelése
után. Most már többen valuta- vagy legalább is árfolyamválságról beszéltek.
A forintgyengülés okairól megoszlanak a vélemények. A szakértők
egyik csoportja szerint a magyar gazdaság fundamentumainak, azok közül
is elsősorban a bel- és külgazdasági egyensúlyviszonyoknak a romlása miatt ingott meg a korábban az állampapírpiacon befektető külföldiek bizalma a magyar gazdaságban. Ehhez nem csekély mértékben járult hozzá a
monetáris és a költségvetési politika közötti összhang felbomlása, elsősorban az államháztartási deficit felduzzadásával összefüggésben, a folyó fizetési mérleghiány növekedése és a monetáris hatóság (a Magyar Nemzeti
Bank és a Pénzügyminisztérium) hitelességének a gyengülése.
A szakértők másik csoportja inkább azt hangsúlyozza, hogy a devizapiaci zűrzavar mögött egy külföldi befektetői csoportnak a forint elleni
spekulációja („összesküvés-elmélet”) húzódik meg. Azt azonban ez az
álláspont is elismeri, hogy a spekulációs támadásoknak mindig van valamilyen reálgazdasági alapjuk. A kiegyensúlyozottan fejlődő országok valutái
ellen, amelyek árfolyama közel van az egyensúlyhoz, nem szoktak, mert
nem lehet vagy nem érdemes spekulációs támadást indítani. A magyar
helyzetet árnyalja, hogy egyrészt a forintpiac meglehetősen szűk, a külgazdasági tranzakciós lebonyolításán túlmenően a forint iránti kereslet legfőbb hajtóerejét az állampapír-aukciók képezik, amelyeken külföldiek is
részt vesznek, ebből adódóan a forint euróval szembeni árfolyamát viszonylag kis összegekkel is számottevő mértékben el lehet mozdítani
mindkét irányba, másrészt csekély a piaci szereplők száma. Ezek a piaci
szereplők is zömmel mély ismeretekkel rendelkező profik. Ezáltal a ma-
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gyar devizapiac mozgásai talán racionálisabbak, valamivel jobban kiszámíthatók, mint a többszereplős részvénypiacéi.
A két álláspont elemzése előtt érdemes meghatározni a spekuláns fogalmát. A spekuláns az a pénz- és tőkepiaci szereplő, aki/amely az árak, az
árfolyamok és a kamatlábak változásaira vonatkozó jövőbeli várakozások
alapján köt ügyleteket nyereség reményében, miközben saját tokéjét kockáztatja. Magyarországon pejoratív zöngéje van a spekuláns szónak, holott
a spekulánsok teremtik meg a piaci likviditást, ami jelentősebb összegű
vétel és eladás lebonyolítását teszi lehetővé veszteség nélkül. Emellett
hozzájárulhatnak bizonyos gazdasági egyensúlyhiányok orvoslásához.
Csúcsfeszültség idején természetesen más megvilágításba kerül a spekulánsok szerepe és tevékenysége. A spekuláció olyan méreteket is ölthet, hogy
eredménye pénzügyi válság. Az is igaz, hogy a spekuláció révén új érték
nem keletkezik, csak a meglévő javak újraelosztására kerül sor.
Ami a hazai helyzetet illeti, a magyar fizetőeszköz elleni spekulációt
tűnik alátámasztani a forintgyengülés időpontja. Egyrészt év vége felé közeledünk, amikor az alapkezelők az ünnepekre készülve lassan zárják nyitott pozícióikat, és arra törekednek, hogy az év végi teljesítménymutatók
minél kedvezőbb színben tüntessék fel egész éves tevékenységüket. Ebben
az időszakban az alapkezelők nem vállalnak nagyobb kockázatokat, piaci
zavarok esetén veszteségeik minimalizálására törekednek. Másrészt az sem
véletlen, hogy a deviza- és állampapír-piaci zavarok Észak-Amerika legnagyobb családi ünnepén, a hálaadás napján (november 27-én) kezdődtek,
amely az idén csütörtökre esett. Az ünnep előtt és után a piaci aktivitás
összeszűkül, kis forgalom mellett viszonylag kis összegekkel ki lehet mozdítani az árfolyamokat és az állampapír-piaci hozamokat mindkét irányba.
Mindenesetre elgondolkodtató, hogy a nyári forintgyengülés is akkor következett be, amikor vallási ünnep miatt (május 29-e szintén csütörtökre
esett) a német pénz- és tőkepiacok tartottak zárva.
A spekulációs támadásra utal az is, hogy piaci információk szerint viszonylag kis összegeket vetettek be a külföldiek mind a deviza-, mind az
állampapírpiacon, külföldiek intézményi végbefektetők nagyarányú állampapír-eladásara nem került sor. Az Államadósság Kezelő Központ adatai
szerint november 25. és december 2. között a külföldiek kezében lévő
állampapír-állomány kevesebb mint húszmilliárd forinttal csökkent. Az
más kérdés, hogy a csekély mértékű nettó állományváltozás mögött nagy
volumenű tranzakciók húzódhattak meg. A helyzetet árnyalja, hogy november 21-én viszont 76 milliárd forinttal mérséklődött a külföldiek ál-
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lampapír-állománya. Elképzelhető, hogy ennek deviza-ellenértékét november 24-én és 25-én vették meg, ami hozzájárult a forint gyengüléséhez.
A devizaforgalom nagyságrendjére kívülállóként nincs rálátásom. Az öszszesen közel százmilliárd forintnyi (mintegy négyszázmillió euró) állampapír-állomány megmozdulása (az összes alig 4-4,5 százaléka) is gyengítette
az árfolyamot, de a gyengülés oroszlánrésze csak ezután következett, amikor külföldiek kisebb összegben adtak el magyar állampapírt.
Közvetve utal a forint elleni spekulációra az, hogy az utóbbi hetek
eseményei nem érintették az euróban meghatározott magyar államadósság
megítélését. Ha a forintgyengülésnek fundamentális, azaz a reálgazdasági
szférában rejlő oka lett volna, akkor annak tükröződnie kellett volna az
euróban kibocsátott magyar államkötvények nemzetközi pénz- és tőkepiaci megítélésében is. Ebben az értelemben a válság (ha az volt egyáltalán)
nem pénzügyi, hanem csak árfolyamválság volt.
Végül az árfolyam manipulálására enged következtetni, hogy a forint
sok esetben a hivatalos kereskedési időn (9-17 óra) kívül, az ilyenkor nem
túl likvid londoni piacon gyengült. Az alacsony forgalom miatt az itt kialakult árfolyamok nem mérvadóak, de természetesen befolyásolhatják a piaci hangulatot.
Hogyan lehet a forint ellen spekulálni? Például úgy, hogy a külföldi
spekulánsok egyrészt „rövidre” adnak el magyar állampapírokat, másrészt
a határidős piacokon eurót vesznek forint ellenében (euró/forint hosszú
pozíció). A rövidre eladás azt jelenti, hogy az állampapírok az eladás pillanatában nincsenek a spekulánsok birtokában, akik viszont abban reménykednek, hogy később olcsóbban jutnak hozzájuk, tehát árfolyamcsökkenésben bíznak. Euró/forint hosszú pozíció esetén a spekulánsok azt várják, hogy a határidős ügylet lejáratakor több forintot kapnak a megvásárolt
euróért, tehát a forint leértékelődésével számolnak.
Ha sikerül euróvételekkel a forint árfolyamát meggyengíteni, akkor a
spekulánsok nyernek az euró/forint határidős hosszú pozíciókon. A leértékelődés rendszerint kisebb pánikkal is párosul, ami további öngerjesztő
folyamatot indíthat be. A hosszú pozíciók eladói oldalán állók attól félnek,
hogy nem képesek finanszírozni veszteségeiket (sokan tényleg nem tudják), ezért euróvásárlásokkal zárják pozícióikat, ami tovább gyengíti a forintot. Mi a helyzet eközben az állampapír-piacon? A jegybank emeli az
irányadó kamatlábat azért, hogy vonzóbbá tegye a magyar pénzügyi eszközökbe való befektetés vonzerejét a külföldiek számára. Az irányadó kamatláb emelkedése viszont az állampapír-piaci hozamok emelkedését, ezzel
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párhuzamosan a piacon lévő államkötvények árfolyamának a zuhanását
okozza, tehát a rövid pozícióban lévő spekulánsok olcsóbban juthatnak
állampapírhoz. Ezután megindulhat a spekuláció az irányadó jegybanki
kamatláb mérséklésére, ami a kötvényárfolyamok emelkedését vonja maga
után, ezáltal az olcsón vett állampapírokat árfolyamnyereséggel lehet továbbadni.
A spekulációs támadások az áttekintett gazdasági összefüggések mellett kiemelkedő mértékben építenek pszichológiai tényezőkre. Kitervelői
jól ismerik a piaci szereplők egyes szituációkra adott vagy valószínűsíthető
reakcióit. A gazdasági szereplők megzavarodnak, hiányoznak a megfelelő
információk a helyzet reális értékeléséhez. A piacon sok az egymásnak
ellentmondó vélemény, a találgatás, nagy a fogadókészség minden információra. Mindez megkönnyíti a dezinformációt is. A félelem és az általános pesszimizmus egyaránt a spekulánsok malmára hajtja a vizet, különösen akkor, ha mindez masszív tőkemeneküléssel párosul. Mivel a devizaés állampapír-piaci zavaroknak reálgazdasági alapjai is vannak, ezért nem
könnyű felismerni a gazdasági és a spekulációs tényezők szerepét.
Milyen rövid távon bevethető válságkezelési eszközök álltak az MNB
és a kormány rendelkezésére? Az eszköztár meglehetősen szegényes. Az
MNB néhány héttel ezelőtt sajátos pénzügyi innovációval közvetve támogatta a forintárfolyamot, amikor nem a deviza-, hanem az állampapírpiacon jelent meg. Vevőként biztosította ugyanis a likviditást és járult hozzá a
hozamok csökkenéséhez, ezen keresztül fékezte a forint gyengülését. Később azonban az MNB a piaci szereplők tudtára adta, hogy ezzel az eszközzel a jövőben nem kíván élni. Szóba jöhetett még a devizapiaci intervenció is, amikor az MNB eurót ad el forint ellenében. Ennek az MNB –
jelenleg 10-11 milliárd euróra rúgó – devizatartaléka szab határt. A jelek
szerint az MNB nem akart precedenst teremteni, nem kívánta tesztelni a
spekulánsok tőkeerejét, meg kívánta őrizni az ország devizatartalékait.
Végül az MNB irányadó kamatlábának drasztikus, 3 százalékpontos
emelése mellett döntött, ami miatt sok bírálatot kapott, mondván, hogy
ezzel a lépéssel táplálja a kamatlábemelési várakozásokat. A J. P. Morgan
amerikai befektetési bank december 1-jei közleményében például nem
tartotta kizártnak az év végére a 15 százalékos jegybanki irányadó kamatlábat. Intézkedésével az MNB azt kívánta demonstrálni, hogy egyrészt a
jövőben is határozottan fellép a forint gyengítését célzó spekuláció ellen,
másrészt megdrágítja a spekulációt. (Általában is, ilyen magas kamatláb
mellett pedig különösen drága az euró/forint hosszú pozíciók finanszíro-
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zása.) Az időleges konszolidációt az is segítette, hogy - nem utolsósorban
a magas hozamok és az alacsony kötvény- és devizaárfolyamok hatására a forint- és az állampapírpiacon megjelentek a tőkeerős külföldi vevők.
Kívülállóként nehéz megítélni, hogy zömmel hosszú távon gondolkodó
intézményi végbefektetők a vásárlók, vagy további forró pénzek érkeznek.
Kézenfekvő az a kérdés is, hogy hol a spekuláció határa. Ha elfogadjuk
azt a helyzetértékelést, hogy a spekulációs támadás az állampapírok rövidre való eladásán és euró/forint hosszú határidős pozíciókon alapult, akkor
a spekulánsok önmérséklete a korlát. Ha a spekulánsok "túlnyerik" magukat, akkor egy ponton túl nagyságrendi összefüggések miatt nem képesek
realizálni nyereségüket. Amit nyernek az állampírokon és a hosszú devizapozíciókon forintban, azt elveszítik az árfolyam gyengülésén, mert forintban kifejezett nyereségük kevesebbet ér a kulcsvalutákban. Ha nagy összegeket kell átváltani euróra vagy dollárra, akkor számottevő mértékben
gyengülhet a forint. Ezért a spekulánsoknak nem érdeke, hogy egy ponton
túl gyengüljön a magyar fizetőeszköz, sőt a nyereség átváltásához és hazautalásához a forint erősödésében érdekeltek. Azt sem lehet persze kizárni,
hogy a spekulánsok hosszabb-rövidebb ideig hagyják konszolidálódni a
deviza- és az állampapírpiacot, majd megismétlik a támadást. Túl sokáig
nem várhatnak, mert a forintgyengülés kiaknázását célzó határidős pozíciókat drágán tudják finanszírozni.
Azt jelenti-e mindez, hogy Magyarország, illetve tágabb értelemben
minden hozzá hasonló világgazdaságra nyitott kis ország törvényszerűen
ki van szolgáltatva tőkeerős külföldi spekulánsok kénye-kedvének olyan
körülmények között, amikor a tőke akadálytalanul és gyorsan mozog a
világban. Egyáltalán nem! A folyó fizetési mérleg, illetve az államháztartási
deficit csökkenése, a lakossági megtakarítások emelkedése mérsékli a külföldi finanszírozási igényt, míg a külföldi működőtőke-beáramlás gyorsulása, az euróban kibocsátott kötvények, illetve az euróban felvett hitelek
arányának növelése enyhíti a kiszámíthatatlan portfólió-befektetőktől való
függőséget.
A tőkebeáramlás a gazdasági alapok mellett a bizalomra épül. Ha többen vannak azok a külföldi befektetők, akik úgy gondolják, hogy a monetáris és a költségvetési politika egymással összhangban van, az MNB monetáris és a kormány gazdaságpolitikája hiteles, Magyarország teljesíti a
maastrichti szerződés konvergencia-feltételeit és 2008. január 1-jén az
eurózóna tagja lesz, akkor jön a külföldi tőke, ellenkező esetben nem vagy
éppen távozik. A bizalomhoz jó alapot adhat a magyar gazdaság teljesít-
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ményének várható javulása, aminek hatásai 2004 közepén lesznek érzékelhetők.
Ebben a bizalomépítésben azonban eddig nem jeleskedett a magyar
politikai elit, amelynek tevékenysége a széthúzás érzetét kelti a külföldi
megfigyelőkben. Az a közömbösség, illetve belpolitikai irányultság még
talán megbocsátható, amivel a politikai elit szemlélte a forint gyengülését.
Az viszont már nem, hogy a 2002. évi választási kampányban a két vezető
párt olyan ígéretversenybe hajszolta egymást, akadályozva az államháztartás reformját, amely nincs összhangban sem a fenntartható gazdasági növekedés, sem pedig a Gazdasági és Monetáris Unióhoz való csatlakozás
követelményeivel. Milyen mély válság kell ahhoz, hogy a politikai elit rádöbbenjen a nemzet sorsáért viselt felelősségére?
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16.3. Hivatalos devizanem-rövidítések
Afganisztán
afgani
Albánia
lek
Algéria
dinár
Angola
új kwanza
Argentína
peso
Ausztrália
ausztrál dollár
Ausztria
euró
Azerbajdzsán
manat
Bahama
dollár
Bahrein
dinár
Banglades
taka
Barabdos
dollár
Belarusz
belorusz rubel
Belgium
euró
Belize
dollár
Bermuda
dollár
Bhután
ngultrum
Bolívia
boliviano
Bosznia-Hercegovina
dínár
Botswana
pula
Brazília
real
Brunei
dollár
Bulgária
leva
Burunbdi
burundi frank
Chile
peso
Ciprus
font
Costa Rica
colon
Csád
C.A. frank
Csehország
cseh korona
Dánia
dán korona
Dél-afrikai Köztársaság
rand
Dominikai Köztársaság
peso
Dzsibuti
frank
Ecuador
sucre
Egyesült Arab Emírségek
dirham
Egyiptom
font
El Salvador
colon
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AFA
ALL
DZD
AOA
ARS
AUD
EUR
AZM
BSD
BHD
BDT
BBD
BYR
EUR
BZD
BMD
BTN
BOB
BAD
BWP
BRL
BND
BGN
BIF
CLP
CYP
CRC
XAF
CZK
DKK
ZAR
DOP
DJF
ECS
AED
EGP
SVC
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Észtország
Etiópia
Gazdasági és Monetáris Unió
Falkland-szigetek
Fidzsi-szigetek
Finnország
Franciaország
Fülöp-szigetek
Gabun
Gambia
Ghana
Gibraltár
Görögország
Grenada
Grúzia
Guatemala
Guinea
Guyana
Haiti
Holand Antillák
Hollandia
Honduras
Hongkong
Horvátország
India
Indonézia
Irak
Irán
Írország
Izland
Izrael
Jamaica
Japán
Jemen
Jordánia
Szerbia
Kajmán-szigetek
Kambodzsa

Vissza

korona
birr
euró
font
dollár
euró
euró
peso
C.F. frank
dalasi
cedi
font
euró
kelet-kerib dollár
lari
quetzal
frank
dollár
gourde
gulden
euró
lempira
hongkongi dollár
kuna
rúpia
rúpia
dinár
rial
euró
korona
sékel
dollár
japán jen
riál
dinár
új dínár
dollár
riel

A dokumentum használata | Tartalomjegyzék | Irodalomjegyzék

◄

194

►

EEK
ETB
EUR
FKP
FJD
EUR
EUR
PHP
XAF
GMD
GHC
GIP
EUR
XCD
GEL
GTQ
GNF
GYD
HTG
ANG
EUR
HNL
HKD
HRK
INR
IDR
IQD
IRR
EUR
ISK
ILS
JMD
JPY
YER
JOD
YUM
KYD
KHR
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Kamerun
Kanada
Katar
Kazahsztán
Kenya
Kína
Kirgizisztán
Kolumbia
Kongó
Koreai NDK
Korea
Kuba
Kuwait
Laosz
Lengyelország
Leshoto
Lettország
Libanon
Libéria
Líbia
Litvánia
Luxemburg
Macau
Madagaszkár
Magyarország
Makedónia
Malawi
Malajzia
Maldiv-szigetek
Málta
Marokkó
Mauríciusz
Mauritánia
Mexikó
Moldova
Mongólia
Mozambik
Myannar
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C.F.A. frank
kanadai dollár
rial
tenge
shiling
yuan
som
peso
C.F.A. frank
won
won
peso
kuwaiti dinár
kip
złoty
loti
lats0
font
dollár
dinár
litas
euró
pataca
frank
magyar forint
denar
kwacha
ringgit
rufiyaa
líra
dirham
rupia
ouguiya
peso
lej
tugrik
metical
kyat
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XAF
CAD
QAR
KZT
KES
CNY
KGS
COP
XAF
KPW
KRW
CUP
KWD
LAK
PLN
LSL
LVL
LBP
LKRD
LYD
LTL
EUR
MOP
MGF
HUF
MKD
MWK
MYR
MVR
MTL
MAD
MUR
MRO
MXN
MDL
MNT
MZM
MMK
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Nagy-Britannia
Namíbia
Németország
Nepál
Nicaragua
Nigéria
Norvégia
Olaszország
Omán
Örményország
Oroszország
Pakisztán
Panama
Pápua-Újguinea
Paraguay
Peru
Portugália
Románia
Ruanda
Salamon-szigetek
Seychelles-szigetek
Sierra Leone
Spanyolország
Sri Lanka
Suriname
Svájc
Svédország
Szaúd-Arábia
Szingapúr
Szíria
Szlovákia
Szlovénia
Szomália
Szudán
Sváziföld
Tajvan
Tanzánia
Thaiföld
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brit font
dollár
euró
rupia
cordoba
naira
norvég korona
euró
rial omani
dram
rubel
rupia
balboa
kina
guarani
új sol
euró
lej
ruandai frank
dollár
rúpia
leone
euró
rupia
gulden
svájci frank
svéd korona
rial
dollár
font
korona
tollár
schilling
font
lilangeni
dollár
schilling
baht
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GBP
NAD
EUR
NPR
NIO
NGN
NOK
EUR
OMR
AMD
RUB
PKR
PAB
PGK
PYG
PEN
EUR
ROL
RWF
SBD
SCR
SLL
EUR
LKR
SRG
CHF
SEK
SAR
SGD
SYP
SKK
SIT
SOS
SDP
SZL
TWD
TZS
THB
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Törökország
Trinidad és Tobago
Tunézia
Türkménia
Uganda
Ukrajna
Új-Zéland
Uruguay
Üzbegisztán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Zaire
Zambia
Zimbabwe

Vissza

líra
trinidadi/tobagoi dollár
dinár
manat
schilling
hrivna
dollár
peso
sum (kupon)
vatu
bolivar
dong
új zaire
kwacha
dollár
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TRL
TTD
TND
TMM
UGX
UAH
NZD
UYU
UZS
VEB
VEB
VND
ZRN
ZMK
ZWD

Forrás: Érsek Zsolt [2002], 285–289. oldal.
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16.4. Angol–magyar szószedet
account: számla
accounting: könyvvitel
advances: előlegek
aggregate amount: végösszeg
amortisation: amortizáció, értékcsökkenés
appreciation: felértékelődés
arbitrage: arbitrázs
arbitrage: arbitrázs
at-the-money option: értéken vett opció
average price: átlagár
backlog: pénzügyi lemaradás
bank account: bankszámla, folyószámla
bear risks: kockázatot vállal
bearish trader: az árfolyamok emelkedésére számító piaci szereplő
bid: ajánlat
budget: költségvetés
budget: költségvetés
bullish trader: az árfolyamok emelkedésére számító piaci szereplő
calendar day: naptári nap
call option: vételi opció
capital: tőke
cash flow: pénzáramlás
cash payment: készpénz-fizetés
cash: készpénz
charge: felszámít
conversion rate: konverziós ráta
convert into: átvált valamive
convertibility: konvertibilitás
convertibility: konvertibilitás, átválthatóság
cost: költség
credit facility: hiteleszköz, hitelkonstrukció
credit: hitel
cross currency swap: keresztárfolyam-swap
currency appreciation: valutafelértékelődés
currency basket: valutakosár
currency board: valutatanács
currency depreciation: valutaleértékelés
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currency swap: devizaswap
daytrader: nyitott pozícióját egy napon belül záró spekuláns
dealer: üzletkötő
debt ratio: adóssághányad
default in payment: késedelmes fizetés
deficit financing: deficitfinaszírozás
denomination: címlet
depreciation: leértékelés, leértékelődés
discount rate: leszámítolási ráta, diszkont ráta
discount: leszámítolás, diszkont
disintermediation: diszintermediáció
domestic currency: nemzeti valuta
engineered swap: szintetikus swap (csereügylet)
exchange control: devizaszabályozás
exchange rate: árfolyam
exercise price: opció kötési árfolyama
expected value: várható érték
floating rate: lebegő kamatozás
foreign currency: külföldi deviza
foreign exchange market: devizapiac
foreign exchange reserve: devizatartalék
foreign exchange: deviza
foreign exchange: külföldi deviza
forward: bankközi határidős ügylet
futures: határidős tőzsde
FX swap: devizaswap
gearing: tőkeáttétel
general government: államháztartás
hedge fund: fedezeti alap
hedge: kockázatfedezés
hedging: fedezeti műveletek
inflation: infláció
interest rate: kamatláb
intervention band: intervenciós sáv
in-the-money option: értéken belüli opció
legal tender: törvényes fizetőeszköz
legal tender: törvéyes fizetőeszköz
liquidity: likviditás
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loan scheme: hitelprogram
long run: hosszú táv
market maker: piacvezető
moeny: pénz
net present value: nettó jelenérték
net present value: nettó jelenérték
net profits: nettó profit
non-tradeable sector: a nemzetközi kereskedelembe nem kerülő javakat és
szolgáltatásokat termelő szektor
off balance sheet items: mérlegen kívüli tételek
off-balance sheet: mérleg alatti tétel
operating profit: működési profit
out-of-the-money option: értéken kívüli opció
premium: díj
present value: jelenérték
put option: eladási opció
random walk: céltalan őgyelgés, bolyongás
rating agency: hitelminősítő
rating company: hitelminősítő
reserve currency: tartalékvaluta
retail: kiskereskedelem
roll-over: továbbgörgetés
short run: rövid táv
spot: azonnal
strike price: kötési árfolyam
swap: csere
tansaction cost: ügyleti díj
tradeable sector: a nemzetközi kereskedelembe kerülő javakat termelő
szektor
trader: piaci szereplő, kereskedő
volatility: volatilitás, változékonyság
wholesale: nagykereskedelem
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16.5. Betűszavak
ANPV: Adjusted Net Present Value – módosított nettó jelenérték
APV: Adjusted Present Value – módosított jelenérték
BIS: Bank for International Settlements – Nemzetközi Elszámolások
Bankja
CD: certificate of deposit – letéti bizonylat
EBS: Electronic Brokerage System – elektronikus bróker rendszer
EMS: European Monetary System – Európai Monetáris Rendszer
EMU: Economic and Monetary Union – Gazdasági és Monetáris Unió
ERM: Exchange Rate Mechanism – árfolyam-mechanizmus
FDI: foreing direct investment – külföldi közvetlen beruházás
GATT: General Agreement on Tariffs and Trade – Általános Vámtarifa és
Kereskedelmi Egyezmény
GMU: Gazdasági és Monetáris Unió
IMF: International Monetary Fund – Nemzetközi Valutaalap
LIBOR: London Interbank Offered Rate – londoni bankközi kamatláb
NPV: Net Present Value – nettó jelenérték
OECD: Organisation of Economic Co-operation and Development –
Nemzetközi Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete
OPEC: Organisaton of Petroleum Exporting Countries – Kőolajexportőr
Országok Szervezete
OTC: over the counter – „pulton át”, nem szervezett piac
PPP: Puurchasing Power Parity – vásárlóerő-paritás
SNP: Stabilitási és Növekedési Paktum
WTO: World Trade Organisation – Világkereskedelmi Szervezet
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