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1. Bevezetés 

Magyarország az elkövetkező néhány év távlatában az európai 

monetáris integráció része kíván lenni. A Gazdasági és Monetáris Unió 

tagjai stabilitásorientált monetáris politika folytatása mellett kötelezték 

el magukat, prioritásként megjelölve az árstabilitást. Ez hazánk 

számára azt a kihívást keletkezteti, hogy a monetáris politikának 

(illetőleg a gazdaságpolitikának, tágabb értelemben) komplementaritás-

ra, megfelelőségre kell törekednie a választott célok és eszközök 

tekintetében.  

Ha az Euroövezet monetáris stratégiáját tekintjük referencia-

pontnak, akkor abból indulhatunk ki, hogy az Európai Központi Bank a 

deklarált középtávú inflációs célkitűzés elérésének operatív eszközéül a 

rövid lejáratú kamatszintet választotta úgy, hogy beavatkozása a reál- 

és monetáris jellegű információk széles körén alapul. Következésképp, 

nem tekint(het) el a gazdaság különböző szektorainak versenyképesség- 

és jövedelem-alakulásától, hanem ellenkezőleg, ezek indikátor-

változóira (exporthányad, jövedelmezőség, stb.) tekintettel építi fel 

beavatkozásainak monetáris eszköztárát. 

A monetáris hatóság előbbi – a reál- és monetáris jellegű 

változók mindenkori értékére tekintettel kialakított – döntéseinek 

alapvető visszahatása van a gazdaságra, mégpedig a kamatszint, az 

eszközárak, a devizaárfolyam és a várakozások megváltozásán 

keresztül a reálgazdasági teljesítményre is. Az inflációs ráták alacsony 

és stabil értéke, amennyiben kiegészül a kamatok mérsékelt 

ingadozásával és a deviza reálárfolyam közel egyensúlyi szintjével, 

stabil és kiszámítható környezetet teremthet a magánszektor számára.  

A disszertáció témája a monetáris politika diszkrecionalitásá-

nak foka, vagyis hogy a mindenkori döntéseit mennyiben determinálja 

a várható – a gazdasági szereplők várakozásaira tekintettel kialakított – 

inflációs ráta, kamatláb-színvonal és devizaárfolyam. Ennek 

aktualitását a fentieken túlmenően az adja, hogy a hazánkban jelenleg 

alkalmazott (kvázi rugalmas) árfolyamrendszer látszólag nagyobb 

szabadságfokot enged, de ténylegesen a monetáris politikai 

döntéshozatalt egy lényegesen bizonytalanabb környezetbe helyezi. (A 

kvázi rugalmas árfolyamrendszer, mint átmeneti árfolyampolitikai 



 5 

megoldás lezárását az euró bevezetése jelentheti majd. Ezért 

címválasztásomban a rögzített árfolyamrendszer arra utal, hogy a hazai 

gazdaságpolitika által célként kijelölt monetáris uniós tagság feltételezi 

előbb az ERM-2 rendszerbeli kvázi fix árfolyamrendszert, majd pedig a 

forint visszavonhatatlan rögzítését az euróhoz.) 

A disszertáció vezérfonala a deviza reálárfolyam, amelynek – a 

későbbiekben bemutatottak szerint – egyensúlyi értéke ugyan 

elméletileg kívánatos cél, a gyakorlatban azonban nem, vagy csak 

közelítőleg határozható meg. Jelentősége abban van, hogy a jelenlegi 

(az euroövezeti tagság szempontjából átmeneti) időszak mért 

reálárfolyamának eltérése az egyensúlyi szinttől hosszú távú 

reálgazdasági hatásokkal jár. A lehetséges reálgazdasági hatások közül 

a disszertáció a nettó exportőri pozícióban lévő agrárszektor 

vállalkozásainak jövedelmezőségére és adósságszerkezetére gyakorolt 

hatásokat helyezi középpontba. 

A disszertáció kitüntetett célja a monetáris- és árfolyampolitikai 

beavatkozások hatókörének (lehetséges reálgazdasági hatásainak) 

vizsgálata. A jegybanki beavatkozás által kiváltott, szándékolt vagy 

esetleges transzmissziós hatások – azaz a magánszektor alkalmazkodási 

folyamata a pénzpiaci kamatszint, az eszközárak, a devizaárfolyam, 

illetőleg a várakozások megváltozásához – komplexitásukból eredően 

vizsgálhatók általánosságban, a gazdaság egészére nézve, vagy 

specifikusan, például egy ágazatra vonatkoztatva. A disszertáció célja a 

makrogazdasági hatások elemzése, tekintettel az euroövezeti és a 

magyar sajátosságokra; majd ezt követően az ágazati specifikáció 

alkalmazása az agrárágazatra.   

A gazdaság külpiacokra nyitott ágazatainak (így a nettó 

exportőri pozícióban lévő agrárágazatnak) a teljesítménye függ a reál-

árfolyam trendjétől, azaz a relatív fogyasztói árindex- (vagy fajlagos 

munkaköltség-) alapon deflált nominális árfolyam mindenkori 

értékétől, és legalább ennyire kitett az árfolyam-ingadozás mértékének. 

A kamatszínvonal elsősorban a vállalkozások forrásköltségén keresztül 

befolyásolja a jövedelmezőséget. Az agrárágazat kijelölése a 

disszertációban azzal a céllal történt, hogy az exportra is termelő, ill. az 

importversenynek kitett agrárvállalkozások jövedelmezőségére ható 

tényezők közül a deviza reálárfolyam és a kamatszint hatásának 

intenzitása kifejezhető legyen. 
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2. Módszertani összefoglaló 

 

2.1. A kutatás előzményei 

Ami a tágabb előzményeket illeti, a Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara az elmúlt években helyet 

adott a magyar mezőgazdaság nemzetközi versenyképességét vizsgáló, 

később az Agroinform Kiadónál megjelent számos tanulmánynak. 

(Ezek egyikében a makrogazdasági tényezők között a forint 

árfolyamváltozás hatásának kérdését Farkasné – Molnár (2003) vetette 

fel.) A kutatási program témájához kapcsolódóan, így különösen a 

devizaárfolyam szerepét, az árfolyampolitika és az agrárgazdaság 

összefüggését illetően a Gazdálkodás című agrárpolitikai és 

tudományos folyóiratban Magda (2004) vitaindító írását követően több 

(köztük a szerző által is írt) cikk jelent meg. A jelen disszertáció 

újszerűsége, hogy – az előbbi kutatási irányvonalat követve, de 

szélesebb elméleti és empirikus eszköztárral – a mezőgazdaság 

nemzetközi versenyképességét bevonja az árfolyam- és kamatpolitika 

hatókörébe, az agrárvállalkozásoknak a kamatláb és a deviza 

reálárfolyam megváltozásához történő alkalmazkodását vizsgálva. 

 Ami a közvetlen előzményeket illeti, a szerző több tanulmánya 

foglalkozik a monetáris politika egy-egy részterületének euroövezeti és 

hazai sajátosságaival; ill. egy további tanulmány elemzi az utóbb 

csatlakozott EU-tagállamok monetáris stratégiáját. Más publikációk 

témája az agrárvállalkozások jövedelmezőségének vizsgálata. 
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2.2. A kutatás módszertana 

A kutatás során alkalmazott módszertan két tudományterület 

összekapcsolására épül: a disszertáció egyrészről a monetáris politika 

elméleti modelljeit alapul véve a transzmissziós folyamatokat és 

hatásmechanizmusokat elemzi, másrészről a számviteli elemzés 

eszköztárát felhasználva az agrárvállalkozások jövedelmi folyamatait 

értékeli. A disszertáció alkalmazott kutatásnak tekinthető, amely a 

monetáris- és árfolyampolitika elméleti összefüggésrendszerén belül 

vizsgálja az agrárvállalkozások alkalmazkodási képességét a deviza 

reálárfolyam és a kamatszint megváltozásához.  

Az árfolyam-elméleti modellek áttekintéséből következik, hogy 

nem létezik egyöntetűen elfogadható modell az árfolyampolitikai 

beavatkozások mikéntjére, részben a gazdaság mindenkori változóinak 

eltéréséből adódóan, részben pedig a választott árfolyamrendszer 

sajátosságai miatt. Különösen heterogének a mai árfolyamrendszerek: 

valamilyen, az adott országra vagy térségre jellemző, időben változó 

megoldást képviselnek a fix és a rugalmas árfolyamrendszer, mint két 

végpont között. A probléma, azaz a monetáris politikai beavatkozások 

komplexitása (kvázi fix, kvázi rugalmas árfolyamrendszerekben) nem 

oldható fel az árstabilitás végső célként történő kijelölésével. Mégpedig 

azért nem, mert nyitott nemzetgazdaságokban (megengedve a szabad 

nemzetközi tőkeáramlást) sztochasztikus kapcsolat létezik nominális 

kamatszint, nominál-effektív árfolyam és inflációs ráta között. 

Az elméleti modellekből következő komplexitás problémáját az 

elméleti modelleken belül nem lehetséges feloldani; ezért a disszertáció 

erre a problémára válaszként adott megoldási kísérlete a reálgazdasági 

hatások szűkített empirikus vizsgálata. Ennek során kiválasztottam az 

agrárágazatot; a nemzetgazdaság azon ágazatát, amely nettó exportőri 

pozíciója, importversenynek való kitettsége és külső forrásigénye miatt 

a reálárfolyam és a kamatszint megváltozása révén a transzmissziós 

hatásokban érintett. Az említett empirikus vizsgálat a számviteli 

beszámolók adataiból nyert, nemegyszer a könyvvizsgálatban is 

alkalmazott pénzügyi mutatószámok értékeiből és ezek trendjéből von 

le következtetéseket az agrárvállalkozások jövedelmi helyzetére. 
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2.2.1. Árfolyamelméleti modellek 

 A disszertáció 3. fejezetében közölt szakirodalmi áttekintés az 

árfolyamrendszereket a megjelölt téma szerinti megközelítésben 

vizsgálja, hogy ti. azok milyen diszkrecionális jogkört engednek a 

monetáris- és árfolyam-politikai beavatkozásoknak. Megjegyezve, 

hogy az árfolyam-politikai beavatkozások elméleti modellezése igen 

széleskörű szakirodalmat jelent, relevánsnak tekintettem azokat a 

modelleket, amelyek már az 1970-es éveket jelentő Bretton Woods-i 

aranydeviza rendszer lezárását követően íródtak egészen napjainkig.  

 A vizsgált modellek frekventált problémafelvetése a rögzített és 

a rugalmas devizaárfolyam-rendszerek közötti választás, mégpedig 

nemcsak a fundamentális tényezőkre (így a fizetési mérleg 

egyenlegére) gyakorolt hatások, hanem elsősorban a várakozások okán. 

Ebből a szempontból a klasszikusan monetarista megközelítést követi 

Mussa, Dornbusch, Kouri modellje; míg keynesi megközelítésmódot 

képviseli Mundell – Pentecost és Krugman modellje, explicite a 

pénzügyi piacok várakozásaira helyezve a hangsúlyt. 

2.2.2. Árfolyam- és monetáris politika kölcsönhatása 

 Az árfolyam- és monetáris politikai beavatkozások cél- és 

eszközrendszerében – rögzített és rugalmas árfolyamrendszerektől 

függően eltérő mértékben – átfedések vannak, ezért a közöttük lévő 

kölcsönhatások elemzése a két gazdaságpolitikai részterület 

szintézisét fejezi ki. Ez a hatás, hogy ti. a monetáris politika nem 

autonóm a pénzkínálat befolyásolásában, felerősödik a nyitott 

nemzetgazdaságok, így Magyarország esetében. Az árfolyamalapú 

stabilizációs politikák szükségességét és korlátait vetíti ki az egyensúlyi 

árfolyam paradigmája csakúgy, mint az árfolyamrendszerek 

spekulációs kitettsége. 
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2.2.3. A transzmissziós mechanizmus elmélete és megfigyelt 

folyamatai, hatásvizsgálat és statisztikai idősor-elemzés 

módszerével 

 Az 5. fejezet a monetáris politikai beavatkozások lehetséges 

hatásainak vizsgálata, másként annak a folyamatnak az elemzése, 

amelyben a jegybanki, jellemzően kamatváltoztatásokkal történő 

beavatkozás a gazdaság szereplőinek alkalmazkodását váltja ki – a 

pénzpiaci kamatszint, a lakossági és a vállalkozói kamatok, a 

fogyasztási és a beruházási kereslet megváltozásán, illetőleg az 

inflációra gyakorolt aggregált hatáson keresztül. Az előbbi tényezőkön 

kívül a gazdaságban kialakuló kamat- (és ár-) kockázati szint a 

monetáris hatóság hitelességétől, a pénzügyi piaci szereplők általi 

elfogadottságától is függ.  

Az általános makrogazdasági modell gyakorlati vonatkozásai 

során nem lehetséges figyelmen kívül hagyni, hogy egy monetáris 

övezet és egy kis nyitott gazdaság monetáris hatóságának mozgástere 

különbözik – még akkor is, ha egyébként ugyanazokat a 

kamatdöntéseket alkalmazzák vagy a devizapiaci (esetleg verbális) 

intervenció hasonló eszközével élnek. Következésképp a jegybanki 

beavatkozások által kiváltott hatások elemzése az Európai Központi 

Bank stratégiája és a monetáris integrációs folyamat hátterével 

értékelhető, amelynek során szükséges vizsgálni az Euroövezet és 

hazánk közötti különbségeket. 

A kutatás során elemzett idősorok és végzett számítások 

forrása az Eurostat adatbázisa volt, néhány esetben kiegészítve az MNB 

által közzétett adatokkal. A három meghatározó monetáris indikátor 

(kamatszint, mért inflációs ráta és devizaárfolyam) trendjét vizsgáltam 

az Euroövezetben és Magyarországon. Célom az adatsorokat alakító 

lényeges fundamentális tényezők, és a közöttük meglévő összefüggések 

elemzése volt.
1
 

                                                 
1
 Egyedi idősorokkal a kamatszintet a háztartási és vállalkozói folyószámla-hitel 

kamatok alakulásán keresztül, az inflációs rátát a harmonizált fogyasztói árindex mért 

értékei által, illetőleg a devizaárfolyamot a reál-effektív árfolyam indexek révén 

vizsgáltam. A kombinált adatsorok a nominális kamatszint, a nominál-effektív 

árfolyam és az inflációs ráta közötti összefüggéseket  erősítették meg. 
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 A monetáris politikai beavatkozások reálgazdasági hatásait a 

disszertáció idézett fejezete a deviza reálárfolyam felértékelődésének 

környezetében értékeli. Ebben az összefüggésben a reálárfolyam szintje 

és volatilitása a vizsgált két tényező, amely befolyásolhatja a hazai 

gazdálkodó szervezetek jövedelemtermelő képességét. 

2.2.4. Agrárvállalkozások pénzügyi mutatószám-elemzése 

A 6. fejezet a forint reálfelértékelődésének környezetében 

vizsgálja az agrárágazat versenyképességének alakulását a 2000-2004 

közötti időszakban. Következtetéseiben tartalmazza azokat az új 

tudományos eredményeket, amelyek összekapcsolják a kamatszint és a 

devizaárfolyam alakulását az agrárágazatban működő vállalkozások 

pénzügyi teljesítményével. 

Az elemzéshez szolgáló adatok egy része a DATAX ágazati 

pénzügyi mutatószámrendszer adatbázisból származik. Az adatbázis 

adatai a társasági adóbevallások mérleg- és eredménykimutatás 

mellékleteiből származnak, azaz az adatok megbízhatósága megegyezik 

az adóbevalláshoz leadott adatok megbízhatóságával, melyet az APEH 

számszakilag ellenőriz. Az adatbázis teljeskörűen tartalmazza minden 

társasági adóbevallást leadó vállalat adatait (közel 300.000 vállalatét). 

A vállalatokat csaknem 400 ágazatba sorolja és ágazatonként 60 

(likviditás, tőkeszerkezet, adósságszolgálat, működőtőke, eszközök 

forgása, termelékenység, jövedelmezőség és az egyes jellemzők éves 

%-os változása körébe tartozó) mutatót tartalmaz. A pénzügyi 

mutatószámok átlagos értékei mellett a sokaságot eloszlás 

szempontjából a kvartilisek jellemzik. 

Az elemzés során elsőként a mezőgazdasági ágazat 

vállalkozásainak átlagos mérleg- és eredményszerkezetét hasonlítottam 

össze az egyes főbb nemzetgazdasági ágazatok vállalkozásainak 

hasonló adataival. (Ágazati összehasonlító elemzés) 

Az elemzés második fázisában az agárvállalkozásokat aszerint 

bontottam szét, hogy exportra is termelnek vagy csak belföldre 

értékesítenek. A két csoport pénzügyi mutatóinak átlagai kerültek 
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összevetésre, annak érdekében, hogy megállapítható legyen: 

kimutatható-e különbség a vállalkozások pénzügyi mutatói között. 

(Exportőr, ill. kizárólag belföldre értékesítő agrárvállalkozások 

összehasonlító elemzése)  

Az elemzés harmadik szakaszában az agrárágazat termelő és 

nagykereskedő vállalkozásainak pénzügyi mutatószámait – a kamat- és 

reálárfolyam hatások kitüntetett szerepe szerint – vizsgáltam a 2001-

2004 közötti időszakra. (Ágazati idősor-elemzés) 

Az elemzés során felhasznált adatok további része egy, az 

agrárvállalkozások körében végzett kérdőíves felmérés eredményeiből 

származik. A kérdőív célja szerint empirikus adatfelvétel volt
2
; 

amelyben részben néhány kiemelt eszköz- és forrásjövedelmezőségi 

mutató számításához szükséges pénzügyi adatra kérdeztem rá, részben 

pedig a vállalkozások kamat- és reálárfolyam hatásoknak való 

kitettségét vizsgáltam.  

A kérdőívet – a Magyar Agrárkamara pénzügyi vezetőjének 

szakmai véleményezését, egyetértését követően – az Agrárkamara 

területi (megyei) szervei küldték meg a tagjaik között nyilvántartott 

több száz vállalkozásnak. A kérdőívre 37 válasz érkezett, tevékenység 

szerinti összetételében heterogén, méret tekintetében inkább a közepes-

nagy árbevétellel rendelkező agrárvállalkozói körből. A válaszadó 

pénzügyi vezetők közül néhányan – mélyinterjúk keretében – további 

értékes információkat adtak, megerősítve az agrárszektor piaci és 

jövedelmi szempontok szerint egyaránt különleges helyzetét. 

 

 

                                                 

2
 Megjegyzés: nem törekedtem mintavételre, hiszen a mintavételezés teljessé tételével 

mindössze az egyébként már rendelkezésemre álló ágazati átlagos adatokat tudtam 

volna közelíteni. Ehelyett olyan speciális adatokkal tudtam kutatásaimat kiegészíteni, 

amelyeket nemegyszer csak önálló kontrolling területtel rendelkező vállalkozások 

tudtak megadni. 
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3. Szakirodalmi áttekintés 
 

 

3.1. Árfolyam-elméletek 

 Az árfolyampolitika azért tekinthető a monetáris politikai 

döntéshozatal feltételrendszerében alapvető jelentőségűnek, mert 

nyitott nemzetgazdaságok esetében a központi bank nem tekinthet el a 

devizapiaci hatásoktól. (Madár, 2001) A központi bank ui. kamat-, ill. 

egyéb monetáris döntéseiben nem autonóm: a monetáris bázis 

külgazdasági komponensét (azaz a deviza ellenében teremtett pénz 

mennyiségét) csak igen korlátozott mértékben, a devizaárfolyamon 

keresztül képes befolyásolni. Tekintettel arra, hogy devizapiaci 

befolyásának mértéke elsődlegesen a választott árfolyamrendszertől 

függ, mindenek előtt szükségesnek tartom az árfolyamrendszerek és 

árfolyam-elméletek vizsgálatát.  

 Az árfolyamelméletek egyik általános ismérve, milyen 

feltételezéssel élnek a termékárak (ill. árfolyamok) alkalmazkodási 

sebességére vonatkozóan. (Darvas – Halpern, 1998) Rugalmas (közel 

rugalmas) árfolyamok feltételezésére épül a klasszikus monetáris 

megközelítés, így az általam bemutatott Mussa-féle modell is. 

Rugalmatlan (lassan vagy egyáltalán nem alkalmazkodó) árakat 

feltételeznek a keynesi megközelítést követő modellek, így többek 

között a Mundell-féle modell.  

Kouri modellje kiterjeszti a fizetési mérleg és a leértékelés 

Dorbuschnál leírt monetáris elméletét a rugalmas devizaárfolyamok 

esetére is (a várakozások alakulására tett alternatív feltételezések 

mellett). Krugman modelljének alkalmazási kerete a sávosan rögzített 

árfolyamrendszer; amelyben megállapítható, hogy a deklarált sáv léte a 

várakozásokon keresztül hatással van a devizaárfolyamok alakulására 

még abban az esetben is, ha az árfolyam a sávon belül ingadozik, azaz a 

monetáris hatóság aktívan nem védi. 

A devizapiacok hatékonyságának kérdése merül fel a 

fedezetlen, illetőleg a fedezett kamatparitásos összefüggések kapcsán. 
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Pentecost modellje a rövid távú pénzügyi eszközök piacának 

egyensúlyi feltételeit elemzi tökéletes tőkemobilitás mellett, abból 

kiindulva, hogy a fedezetlen kamatparitás nem teljesül. A modell az 

árfolyam dinamikáját statikus és tökéletesen előrelátó várakozások 

mellett vizsgálja. A fedezett kamatparitás egy összefüggést állapít meg 

a külföldi deviza határidős prémiuma (vagy diszkontja) és az olyan 

értékpapírok kamatlábkülönbsége között, amelyek a denominációjuktól 

eltekintve minden szempontból megegyeznek egymással. 

 

3.1.1. Egy modern keynesiánus megközelítés: a Mundell-féle modell 

 A modell (Mundell,1963) leglényegesebb feltételezése a tőke 

tökéletes mobilitása (ahol egyetlen ország sem képes fenntartani a 

világpiacitól eltérő belföldi kamatszintet; illetve ahol a devizapiaci 

árfolyam-várakozások stabilak). 

 Állítása, hogy lebegő árfolyamrendszerben a monetáris politika 

erőteljes hatással van a jövedelmi és a foglalkoztatási színvonalra, de 

nem azért, mert képes a kamatszintet befolyásolni; hanem azért, mert 

képes lehet tőkekiáramlást és devizaárfolyam-leértékelődést előidézni, 

valamint növelni az exporttöbbletet. 

 A modellben a devizapiacokon keresztül végrehajtott monetáris 

expanzió (azaz pl. a deviza nyíltpiaci eladásokon keresztüli 

pénzkínálat-bővülés) lefelé nyomja a belföldi kamatlábakat és 

tőkekiáramlást indít el, a hazai pénz leértékelődik és emiatt a 

külkereskedelmi mérleg egyenlege javul. Ez utóbbi a multiplikátor 

hatáson keresztül növeli a jövedelmi és a foglalkoztatottsági szintet. 

Amikor a jövedelem növekedése által a pénz kereslete és kínálata 

egyensúlyba kerül, a jövedelemgeneráló folyamat véget ér, és a 

gazdaság szektorai újra egyensúlyba kerülnek – mégpedig úgy, hogy a 

tőkekiáramlást a megtakarítások és az adóbevételek növekedése 

finanszírozza. Következésképp: rugalmas árfolyamrendszerekben a 

devizapiaci intervenció a stabilizációs politika hatékony eszköze lehet. 
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 Rögzített árfolyamrendszerben a monetáris politika hatástalan. 

Ha a központi bank – expanzív módon – belföldi értékpapírokat 

vásárol, pótlólagos kereskedelmi banki tartalékot teremt, közvetve 

pedig lefelé nyomja a kamatlábakat. A tőkekiáramlás azonban 

megakadályozza a hozamok esését, és rontja a fizetési mérleget. A 

devizaárfolyam védelmében a jegybank interveniál a devizapiacokon: 

külföldi devizát ad el és hazai devizát vásárol. A folyamat addig 

folytatódik, míg a külföldi devizák iránt kialakuló túlkereslet 

ellensúlyozza a jegybanki intervenciót, és a pénzkínálat visszaáll az 

eredeti szintjére. 

 A modell következtetése: rögzített árfolyamrendszerekben a 

monetáris politika jövedelmi szintre gyakorolt hatása nem tartós. A 

nyíltpiaci vásárlás miatt előálló kezdeti likviditásbővülést a jegybank 

hatástalanítja a devizaárfolyamot stabilizáló intervenciói során. A 

gazdaság szektorainak alkalmazkodását az alábbi ábra szemlélteti: 

 

Szektorok: Árupiac:  Tőkepiac:  Pénzpiac:  Deviza-

piac: 

Bankok -  
nyíltpiaci 

vétel 
= 

pénzkínálat 

növekedés 
+ 

tartalékok 

csökkenése 

   

=
  

=
  + 

Külföld X - M = 
tőke-

kiáramlás 
+ - + 

tartalékok 

növekedése 

 

=
  +  +   

Magán-

szféra 
S - I + 

hitel-

felvétel 
= 

Pénzkereslet 

növekedés 
 - 

 +  +  +   

Kormány T - G + 
hitel-

felvétel 
= 

Pénzkereslet 

növekedés 
 - 

1. ábra: A gazdasági szektorok alkalmazkodása a Mundell-féle 

modellben ( saját szerkesztés) 
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3.1.2. Modern monetáris megközelítés: Mussa modellje 

 A modell (Mussa, 1976) vizsgálati köre az irányított 

lebegtetéses árfolyamforma, amelyben a monetáris hatóságok aktívan 

beavatkoznak a devizapiacokon azzal a céllal, hogy az árfolyamok 

ingadozását szabályozzák, de nem törekednek az árfolyamrögzítés 

fenntartására. Megállapításai a következők: 

 A devizaárfolyam a különböző nemzeti pénzek relatív ára, 

amelyet a nemzeti pénzállományok kereslete és kínálata befolyásol. 

 Nemcsak monetáris, hanem reálgazdasági tényezők is szerepet 

játszanak a devizaárfolyamok viselkedésében. Ezen felül a deviza-

árfolyamokat erősen befolyásolják a vagyontulajdonosok jövőre 

vonatkozó várakozásai. 

 A rögzített árfolyamok melletti elkötelezettség feladása, az 

irányított lebegtetéses árfolyamforma bevezetése járulékos előnyöket, 

nagyobb önállóságot enged a monetáris politikában, azonban az 

árfolyam ingadozásainak nemkívánatos reálgazdasági hatásai 

csökkentik e járulékos eszköz hasznát. 

A modell lényeges következtetéseket fogalmaz meg a piaci 

szereplők várakozásait illetően. Azt állítja, helytelen az a feltételezés, 

hogy amennyiben a monetáris politika főbb jellemzői megváltoznak, a 

várakozások mechanizmusa sokáig változatlan marad. Adott 

pillanatban a gazdasági szereplőknek (eszköztulajdonosoknak) a 

devizaárfolyam jövőbeni értékére vonatkozó várakozásai a 

rendelkezésükre álló információktól függnek – ha nem tökéletesen 

informáltak, a határidős árfolyam ingadozása felerősödhet. A 

devizaárfolyam változékonyságát a magánszektor stabil, visszatekintő 

jellegű várakozásai tompíthatják. Ekkor lehetséges, hogy pl. a deviza 

leértékelődési nyomást az árfolyamtrend megfordulására irányuló 

várakozások mérsékelik. Ha azonban a várakozások instabilak és/vagy 

a monetáris politika vitelében strukturális változás következik be, a 

visszatekintő várakozások már nem igazolódnak. Ekkor a piaci 

szereplők növelhetik a határidős devizaeladásaikat, aminek 

következtében a határidős devizaárfolyam volatilitása felerősödhet. 

(Galati – Melick, 2002) 
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3.1.3. Dornbusch: árfolyamdinamika, racionális várakozásokat 

feltételezve 

 A modell (Dornbusch, 1976) olyan feltételezéseket rögzít, mint 

például a tőke tökéletes mobilitása (amely biztosítja többek között a 

várható nettó hozamok nemzetközi kiegyenlítődését, így a belföldi 

kamatláb és a várható leértékelődés különbsége egyenlő lesz a 

világpiaci kamatszinttel), az árupiacoknak a tőkepiacokénál lassabb 

alkalmazkodása, valamint a várakozások konzisztenciája.  

 Következtetése, hogy a pénzügyi piacok tökéletes előrelátása 

esetén a monetáris expanzió csökkenti a kamatlábakat, amely 

tőkekiáramláshoz és leértékelődési várakozásokhoz vezet, ezek együtt 

pedig a hazai pénz leértékelődését eredményezik.  

A modellben a tőkepiacok és az árfolyamok gyorsabban 

alkalmazkodnak, mint az árupiacok és a belföldi termelés ára, ezért 

rövidtávon az árfolyam túllendül. Az azonnali devizaárfolyam 

alkalmazkodása hivatott ui. a tőkepiacok egyensúlyát helyreállítani 

olyan felértékelődési várakozások kialakításával, amelyek éppen 

ellensúlyozzák a belföldi kamatláb csökkenését. A devizaárfolyam 

túllendülésének mértéke a pénzkereslet kamatérzékenységétől és a 

várakozásoktól függ. Következőleg az azonnali árfolyam leértékelődése 

csökkenti a hazai áruk relatív árát, ezáltal növeli az aggregált keresletet, 

és inflációs nyomást gerjeszt. Az infláció idővel helyreállítja a 

gazdaság egyensúlyát oly módon, hogy csökkenti a reál-pénzkínálatot 

és növeli a belföldi kamatszintet (ez utóbbi pedig a tőkebeáramláson 

keresztül felértékeli a hazai pénzt.  

 Amennyiben a kibocsátás reagál a monetáris expanzióra, a 

leértékelődés mértéke kisebb lehet, és a belföldi kamatlábak 

növekedéséhez vezethet. Az elemzés hosszú távra való kiterjesztése 

azonban arra enged következtetni, a monetáris expanzió hatásai csak 

átmenetiek. A kibocsátás növekedése által gerjesztett infláció csökkenti 

a reál-pénzkeresletet, ezáltal a kamatlábak, a relatív árak és a 

reáljövedelem visszatér eredeti szintjére. 
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A modellben leírt mechanizmus szerint a nominális deviza-

árfolyam – tökéletes piacokon és racionális várakozások mellett – rövid 

időn belül alkalmazkodik a belföldi kamatláb megváltozásához, azaz 

teljesül a fedezetlen kamatparitás. A devizaárfolyam és a kamatszint 

előbbi, racionális várakozásokra épített összefüggése azonban a 

szakirodalomban erősen vitatott (lásd: Benczúr, 2002): a nominális 

árfolyam hosszú távú viselkedését nem elsősorban a kamatkülönbözet, 

hanem a reálárfolyam és az inflációs ráták különbsége határozza meg.  

 

3.1.4. Kouri: a devizaárfolyam és a fizetési mérleg kölcsönhatása 

monetáris megközelítésben 

 A modell (Kouri, 1976) a devizaárfolyam, az árfolyam-

várakozások és a fizetési mérleg dinamikus kölcsönhatásait vizsgálja, 

rögzített vagy szabadon lebegő árfolyamrendszerek, illetőleg a 

várakozások alakulására vonatkozó alternatív feltételezések mellett.  

 Feltételezése egy olyan kis gazdaság, amely kizárólag olyan 

javakat állít elő, melyek a nemzetközi kereskedelembe kerülhetnek, és 

amely gazdaságban az árak és a bérek rugalmasak. A modell csak 

kétfajta pénzügyi piaci instrumentummal, ti. a hazai és a külföldi 

pénzzel foglalkozik. 

 Megállapítása, hogy az inflációs ráta megváltozása hosszú 

távon szisztematikus hatást gyakorol a magánszféra vagyonának 

állományára és összetételére. A vagyon állománya a folyó fizetési 

mérleg hiányán vagy többletén keresztül közelíti a hosszú távon 

kívánatosnak tartott értéket; az alkalmazkodási folyamat azonban eltérő 

aszerint, hogy a devizaárfolyam rögzített vagy rugalmas.  

Rögzített árfolyamrendszerben az adott vagyonmennyiség 

melletti portfolió-egyensúly a hazai és a külföldi pénz közötti gyors 

átváltással érhető el. Rugalmas árfolyamrendszerben a portfolió-

egyensúly az eszközöknek a devizaárfolyam megváltozásán keresztüli 

átértékelésével valósul meg. 
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 A devizaárfolyamot az eszközök relatív áraként értelmező 

felfogásból az következik, hogy egy olyan világban, ahol az árfolyam 

alapjául szolgáló monetáris- és reálváltozók sztochasztikus módon 

folyamatosan változnak, az árfolyam nem maradhat stabil. A monetáris 

politikai beavatkozás azonnali változást idéz elő az eszközök áraiban és 

a kamatláb nagyságában. Megváltozik a vagyon reálértéke és országok 

közötti eloszlása; megváltozik a kamatláb és ezzel együtt a beruházási 

ráta nagysága; valamint megváltoznak az áruk relatív árai és a reálbérek 

– ami által az összkereslet is módosul. A monetáris politika, illetőleg a 

tőke ki- és beáramlása közötti kapcsolat oly módon alakul ki, hogy a 

monetáris politika hatással van az összkeresletre és a kibocsátásra, ezen 

keresztül a folyó fizetési mérlegre, ami viszont meghatározza a 

tőkemérleg alakulását. Mindemellett a devizaárfolyam és a fizetési 

mérleg időbeli alakulása nagymértékben függ a várakozások jellegétől 

(attól, hogy rövid távon tökéletes előrelátást vagy adaptív 

várakozásokat feltételezünk). 

 

3.1.5. Pentecost: portfolió-egyensúlyi megközelítés 

 A modell (Pentecost, 1993) feltételezi a belföldi és a külföldi 

készpénzen kívüli pénzügyi eszközök tökéletlen helyettesíthetőségét; 

ebből következően azt, hogy a fedezetlen kamatparitás nem teljesül. 

 I. A modell a monetáris politikai lépések egyensúlyi árfolyamra 

és kamatlábra gyakorolt rövidtávú hatásait elemzi; oly módon, hogy 

vizsgálatának első fázisában eltekint a monetáris politikai beavatkozás 

belföldi pénzmennyiségre gyakorolt hatásaitól.  

Első esetként feltételezi, hogy az árfolyam megemelkedik 

(másként, a hazai pénz leértékelődik). Ilyen esetben a belföldi pénzügyi 

piaci szereplőknél vagyonnövekedés jön létre, hiszen pl. nőnek a 

külföldi kötvények hazai valutában mért értékei. Ez a magasabb 

vagyonszint megemeli a belföldi pénzkeresletet (adott pénzkínálat 

mellett). Ahhoz pedig, hogy az így kialakult pénzpiaci túlkereslet 

megszűnjön, mindenképp nőnie kell a hazai kamatlábnak.  
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A leértékelődés miatti vagyongyarapodás a kötvények piacán is 

túlkeresletet teremt, amit az eszközök árának emelkedése, illetőleg a 

hozamok mértékének csökkenése szüntet majd meg. A háztartások a 

hozamemelkedés miatt a külföldi kötvények helyett hazaiakat 

vásárolnak, s így mérséklődik a külföldi eszközök iránti kereslet. Ez 

pedig a hazai valuta felértékelődésének ad alapot, ugyanis a külföldi 

kötvények eladása növeli a hazai pénz mennyiségét (a külföldi deviza 

átváltása okán), az árfolyam pedig csökkenni kezd. Kialakul a hazai 

kamatláb és az árfolyam rövid távú új piaci egyensúlyi helyzete, 

mégpedig monetáris politikai intervenció nélkül (hangsúlyozottan a 

portfolió-egyensúlyi modell előbbi feltételei mellett). 

 Második esetként olyan helyzetet modellez, amelyben a külföldi 

és a belföldi kötvények piacán túlkereslet, a pénzpiacon viszont 

túlkínálat mutatkozik. Ekkor a belföldi eszközök ára nő, hozamuk pedig 

csökken a túlkereslet miatt. További hatás, hogy a háztartások külföldi 

pénzre váltják belföldi valutájukat, hogy külföldi kötvényeket tudjanak 

vásárolni (szintén a túlkereslet okán), a hazai valuta árfolyama így 

emelkedni fog. A monetáris expanzió eredményeként tehát mérséklődik 

a hazai kamatláb, és a hazai valuta veszít értékéből, leértékelődik. 

 Pentecost modelljében a belföldi kötvénykínálat növekedése – 

mint harmadik eset – az árak csökkenését, s a hozamok emelkedését 

okozza. A háztartások vagyona nő (a kamatláb növekedése miatt), 

ennek következtében élénkül a külföldi, magasabb hozamú kötvények 

iránti vásárlási kedv. A vásárláshoz a belföldi pénzügyi piaci 

szereplőknek hazai pénzüket külföldire kell váltaniuk, így ekkor a hazai 

valuta leértékelődik. Ám a végső árfolyamhatás eltérő lehet, ami a 

belföldi és a külföldi kötvények helyettesítőségéből adódik. Ha az 

eszközök közeli helyettesítői egymásnak, akkor a belföldi kötvények 

iránti kereslet nagyobb mértékben nő, mint a külföldieké (a hozamok 

emelkedése miatt), és ekkor az árfolyam végső soron csökken, a hazai 

valuta felértékelődik. Ellenkező esetben (amennyiben a pénzügyi 

eszközök nem közeli helyettesítők), a külföldi kötvények vételét 

eredményező vagyoni hatás lesz az erősebb, így ezen eszközök 

kereslete növekszik, s az árfolyamhatásban pontosan az ellenkezőjét 

tapasztaljuk, azaz a hazai valuta leértékelődik. 
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A negyedik eset a külföldi valuta túlkínálatát eredményező 

jelenség, vagyis amikor a háztartások által tartott külföldi kötvények 

állománya megemelkedik. A túlkínálat következtében a külföldi pénz 

ára mérséklődni fog, méghozzá addig, amíg a belföldiek vagyona 

vissza nem áll az eredeti szintre. Azonban a külföldi eszközök 

megnövekedett kínálata miatt vagyoncsökkenés lép fel (hiszen 

túlkínálatkor csökkenteni kell az árat a piacon), ezért a belföldi 

kötvények kereslete is csökken, áruk emelkedik, és hozamuk 

mérséklődik. Összességében tehát a belföldi eszközök 

állománynövekedése csak a hazai árfolyam csökkenéséhez vezet 

(felértékelődés), a kamatláb azonban változatlan marad, a rövid távú 

egyensúly pedig ebben az esetben is létrejön. 

II. Pentecost a modell második fázisában a monetáris hatóság 

beavatkozásának hatásait kiterjeszti a pénzmennyiség megváltozására. 

Olyan nyíltpiaci műveleteket vizsgál, amelyeknél a monetáris hatóság 

belföldi pénz ellenében külföldi vagy hazai kötvényt ad el, ill. vásárol. 

 Amennyiben például a központi bank belföldi kötvényeket 

vásárol, akkor megfelelően magas árat kell kínálnia a háztartások 

számára, hogy azoknak érdemes legyen eladniuk eszközeiket. A 

kamatlábak csökkenni fognak, hiszen a magasabb pénzállományt ekkor 

lesz képes megtartani a gazdaság. Továbbá a nyíltpiaci eladás pénzpiaci 

kereslet-növekedéshez is vezet. Ez pedig a hazai valuta árfolyamának 

emelkedését, leértékelődését okozza. 

A monetáris hatóság külföldi kötvényvásárlása szintén kamatláb 

csökkenést, és árfolyam emelkedést eredményez, ám a változás mértéke 

különbözik az előbbi esettől. Eltérés abból ered, hogy a pénz 

leértékelődése itt a külföldi kötvények iránti túlkereslet miatt megy 

végbe, továbbá az is különbség, hogy amíg a hazai kötvények nyíltpiaci 

vásárlása közvetlenül a kamatlábra hat, addig a külföldi pénzügyi 

eszközök vásárlása a devizaárfolyamot befolyásolja. 

A portfolió-egyensúlyi megközelítés rövid távú vizsgálatának 

konklúziója: a monetáris politikai műveleteknek (az árfolyamon és a 

kamatlábon keresztül) a pénzügyi piacokra gyakorolt rövid távú hatása  

függ a nyíltpiaci vásárlások, illetőleg eladások portfolió-összetételétől. 
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 Pentecost elmélete kitér a hosszú távú árfolyam-dinamika 

vizsgálatára is. Megállapításainak lényeges feltétele, hogy a pénzügyi 

piacok szereplői tökéletesen előrelátó árfolyam várakozásokkal 

rendelkeznek, és e szerint hozzák döntéseiket. Ebből a hosszú távú 

egyensúlyból (azaz a vagyon gyarapodásának, és a tökéletes 

előrelátásnak az együttes egyensúlyából) indul ki a modell. 

 Az első feltevés egy monetáris sokk: a belföldi pénzkínálat 

bővülése, amelyet a monetáris hatóság nyíltpiaci kötvényvásárlása indít 

el. Kezdetben az árfolyam – a pénzkínálat növekedése miatt – 

leértékelődik. Ezzel párhuzamosan a pénz értékvesztése javítja a 

fizetési mérleget, ugyanis a háztartások növelik a külföldi kötvények 

vásárlását. Ez utóbbi a hazai valuta felértékelődéséhez vezet (amit a 

piaci szereplők tökéletesen előrelátó várakozásai is elősegítenek), és 

így hosszú távon a nettó árfolyamhatás felértékelődés lesz. 

Ha azonban a belföldiek a pótlólagos vagyonrészt külföldi javak 

vásárlására használják fel, és így a nagyobb hazai vagyon leértékelődő 

devizaárfolyam mellett is fenn tudja tartani a fizetési mérleg 

változatlanságát, úgy a hosszú távú egyensúlyi árfolyam – még egy 

erősebb növekedést követő csökkenés végén is – magasabb lesz a 

kezdeti egyensúlynál. Tehát ebben az esetben a monetáris expanzió a 

valuta leértékelődését eredményezi. 

 Egy másik feltevés, amellyel hosszú távon a portfolió-egyensúly 

vizsgálható, a külkereskedelmi sokk (a modellben exogén kereskedelmi 

mérleg sokk). A kiinduló állapotban a hazai import csökkenni kezd az 

eredeti egyensúlyi helyzethez képest. Ez külkereskedelmi többletet 

okoz, ám így az árfolyam felértékelődésére van szükség az egyensúly 

fenntartásához, a sokk leküzdéséhez. Az árfolyam addig fog erősödni, 

amíg el nem éri a hosszú távú egyensúlyi szintet. A belföldi import 

csökkenése tehát a dinamikában – tökéletes előrelátás mellett – a hazai 

valuta felértékelődését eredményezi. 

A hosszú távú árfolyam-dinamika modellbeli konklúziója: 

Tökéletesen előrelátó árfolyam várakozásokat feltételezve, hosszú 

távon a devizaárfolyam tartósan le-, illetőleg felértékelődhet az 

egyensúlyi állapothoz képest. 
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3.1.6. Fedezett kamatarbitrázs; Frenkel – Levich modellje] 

 Az előzőekben ismertetett portfolió-egyensúlyi modell 

tartalmazta azt a feltételezést, hogy a devizapiacokon nem teljesül a 

fedezetlen kamatparitás. (Driver – Westaway, 2004) A pénzügyi piacok 

gyengén vagy közepesen hatékony jellegéből következik, hogy 

legfeljebb a fedezett kamatparitás összefüggésével lehet számolni. 

 A fedezett kamatparitás szerinti egyensúly esetén a határidős 

árfolyamok prémiuma (vagy diszkontja) és a kamatkülönbözet között a 

következő összefüggés áll fenn: 

 (F – S) / S = (i – i*) / (1 + i*) 

 ahol F a deviza határidős árfolyama, S az azonnali árfolyam, i 

egy adott értékpapírfajta hazai kamatlába, és i* a külföldi kamatláb. Az 

összevethetőség kritériuma értelmében az értékpapír-pároknak a 

denomináció kivételével minden tekintetben (lejárat, kockázat, stb.) 

azonosaknak kell lenniük. Amennyiben az egyenlet teljesül, nincs 

profitlehetőség a fedezett kamatarbitrázs kihasználásával. 

 A modell (Frenkel – Levich, 1975) következtetései alapján a 

hagyományos kamatparitást nem teljesítő pontok egyensúlyi pontként 

értékelhetők, amennyiben a kamatparitás körül található egy semleges 

sáv, amelyen belül nincs lehetőség nyereséges fedezett 

kamatarbitrázsra. Ilyen semleges sáv akkor létezhet a paritás körül, ha 

vannak tranzakciós költségek, és/vagy ha az értékpapírok és a külföldi 

deviza keresletének és kínálatának néhány rugalmassága kisebb, mint 

végtelen.  

 A rugalmasságok szerepének elemzéséhez a modellnek fel 

kellett oldania a következő két feltételt. Az első, hogy a kamatparitás 

körüli semleges sávot meghatározó alsó és felső határ kiszámításához a 

hozamoknak függetleneknek kell lenniük a kölcsön és a hitel 

összegeitől. A második feltétel a valuta árának függetlensége az eladott 

és vásárolt valuta mennyiségétől. Így tehát a fedezett kamatarbitrázs 

határköltsége és határbevétele az értékpapír- és valutapiacokon 

megjelenő kereslet és kínálat rugalmasságától függ. A semleges sávot a 

végtelennél kisebb rugalmasságok generálják, ezáltal a paritástól való 

eltérés nagyobb hányadára ezek adnak magyarázatot. Az értékpapír- és 
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devizapiacokon tapasztalható erős verseny miatt előfordulhat még, 

hogy a vizsgálat során rendkívül magas rugalmasságértékeket adódnak 

eredményül. Az előbbiek mellett a kamatparitástól való empirikus 

eltéréseket eredményezheti a nem megfelelő értékpapír-pár kiválasztása 

vagy az összevethetőségi kritérium megsértése. 

 

3.1.7. Sávos árfolyamrögzítés; a Krugman-modell 

A monetáris politika (közbülső) célként tűzheti ki a deviza-

árfolyam változékonyságának csökkentését. A sávosan rögzített 

devizaárfolyamok  dinamikájának vizsgálata során Krugman (1991) 

megállapította, hogy az intervenciós sáv deklarálása hatással van az 

árfolyamok alakulására, még olyan esetekben is, amikor az árfolyam 

egyébként a célsávon belül mozog.  

A rögzített (fix) árfolyamrendszerhez képest a sávosan rögzített 

árfolyamrendszer sajátossága, hogy egy megjelölt referencia árfolyam 

(centrális paritás) körül a devizaárfolyam mozgását viszonylag széles 

tartományban lehetővé teszi. Ugyanakkor nem állja meg a helyét az az 

elképzelés, hogy a devizaárfolyam a tiszta lebegtetésnek megfelelően 

viselkedik egészen addig, amíg a sáv szélébe nem ütközik, ahol 

átváltozik rögzített árfolyammá. A sáv létezése ugyanis önmagában 

korlátozza az árfolyam lehetséges jövőbeni alakulását; a piaci szereplők 

a rendszer ismeretében másként viselkednek, mint abban az esetben, ha 

nincs célsáv.  

Az alapmodell feltételezi, hogy a monetáris politika passzív, a 

hazai pénzkínálat értéke pedig konstans, csak a célsáv fenntartása 

érdekében változhat. Azaz a pénzügyi hatóságok növelik a hazai 

pénzkínálat mennyiségét, ha a céljuk az, hogy ne kerüljön az alsó 

sávérték alá az árfolyam, valamint mérsékelik a kínálat értékét, ha az 

árfolyam csökkenését akarják elérni. (Amennyiben a sávon belül marad 

az árfolyam, a pénzkínálat mennyisége változatlan marad.) A 

modellben az árfolyam dinamikájának exogén tényezője a forgási 

sebesség, amely a feltételezés szerint egy véletlen bolyongási 

folyamatot követve változik.  
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Igazolható, hogy a monetáris hatóságok kötelezettségvállalása 

(azaz a sáv védelmében végrehajtott intervenciók) miatt a sávos 

rendszer árfolyampályáját a fundamentális változók (a forgási sebesség 

és a hazai pénzkínálat) függvényében az ún. S-görbe írja le (lásd: 2. 

ábra).  

 

 

 

 

 

2. ábra: A devizaárfolyam mozgása a sávon belül 

Forrás: Darvas-Halpern,1998.;163. oldal 

Az S-görbe szemlélteti, hogy a célsáv és a céltartomány 

stabilizáló hatással van az árfolyamra, illetőleg az árfolyam-

várakozásokra. A célsáv nélkül és változatlan pénzkínálat esetén az 

árfolyam ugyanis a 45 fokos egyenesen mozogna. Azonban az S-görbe 

eltér ettől az egyenestől, ami azt mutatja, hogy az alapvető tényezőket 

érintő (forgási sebességben bekövetkező), azonos nagyságú sokkoknak 

nincs olyan mértékű hatásuk az árfolyamok változására, s ezért kisebb 

az árfolyam-ingadozás, mint szabad lebegtetés esetén. Akkor is 

megvalósul ez a mérséklődés, ha az árfolyam a sávon belül helyezkedik 

el, és ezért a központi banknak semmilyen védekező beavatkozást nem 

kell végeznie a stabilizálás érdekében. Ezt a jelenséget nevezi az 

irodalom „mézeshetek-hatás”-nak. 

 Az S-végek rögzítését az a feltétel adja meg, amely szerint az 

adott pénzkínálat által meghatározott görbének érintenie kell az 

árfolyamsáv határait.  Ennek bizonyítása következő: tegyük fel a 

feltétel ellenkezőjét, azaz azt az esetet, amikor a hipotetikus görbe nem 

érintője a határnak, hanem metszi azt. Ahhoz, hogy ez elfogadható 

legyen, adott forgási sebesség mellett a határhoz közel eső, görbén lévő 

pont által reprezentált devizaárfolyamnak egyensúlyi értékűnek kellene 

lennie. Ez akkor teljesül, ha a forgási sebesség jövőbeni értékeihez 

v

s
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tartozó új árfolyamok is rajta lesznek ezen az S-görbén. Azonban a 

központi banki devizapiaci intervenció megakadályozza, hogy a sávszél 

közelében lévő kiindulási ponttól a forgási sebesség változása az 

árfolyamot egy, a határon túli értékbe vigye. Ehelyett kisebb mértékben 

változik az árfolyam, ami pedig az árfolyam fel- vagy leértékelődésénél 

nagyobb, illetve kisebb lesz, mint ami a kiindulási pontban lévő 

optimummal konzisztens lenne. Ebből az következik, hogy az elején 

adott forgási sebességhez tartozó árfolyamnak egy alacsonyabb, illetve 

magasabb értéket kellett volna felvennie. Ebből viszont már 

egyértelműen következik, hogy a kezdetben alapul vett pont nem lehet 

egyensúlyi pont. Olyan S-görbével nem lehet közelíteni a sáv széleit, 

amely metszi azokat, azaz ellentmondásra jutottunk. Krugman 

következtetése: a célsáv határain az S-görbe rásimul a sávszélekre, 

érintője a határt jelentő egyeneseknek.  

 A pénzkínálat dinamikáját, alakulását a modellben egy 

lehetséges cikluson keresztül mutatja be. Kiinduló helyzetben a 

devizaárfolyam a sávon belül helyezkedik el. Miután a forgási 

sebességben pozitív sokkok következnek be, az árfolyam az eredeti S-

görbe mentén fog elmozdulni, egészen a felső határ és a görbe érintési 

pontjáig. Innentől azonban a forgási sebesség további növekedését már 

ellensúlyozza a monetáris politikai beavatkozás, azaz a pénzkínálat 

csökkentése. Ennek következtében az árfolyam már változatlan marad, 

ám a piac egy új, jobbra fekvő S-görbére tevődik át. 

A ciklus következő fázisában a modell feltételezi, hogy negatív 

sokkok hatnak a forgási sebességre. A devizaárfolyam ekkor sem tér 

vissza az eredeti görbére, mivel a monetáris hatóságnak nem áll 

érdekében olyan sokkokra reagálni, amelyek az árfolyamot a célsáv 

irányába viszik. Így a piac az új S-görbén mozdul el visszafelé, és már 

ezen a görbén alakul ki az új egyensúlyi árfolyam. 

 Összefoglalva a ciklust, a devizaárfolyam csak abban az esetben 

kerül át új görbére, ha az árfolyam eléri a sávhatárt, és megváltozik a 

pénz kínálata. Amíg azonban a forgási sebesség abban a tartományban 

mozog, ahol az árfolyam célsávon belül van, addig nem változik a 

görbe. 
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 A fenti elemzések során végig fennállt az a feltételezés, hogy az 

árfolyamsáv monetáris hatóságok általi védelme teljesen hiteles. 

Említést kell tenni azonban ennek ellenkezőjéről is, hiszen a hitelesség 

hiánya teljesen mást mutathat mind a várakozások, mind az árfolyam-

dinamika terén. Krugman-tól eltérő következtetésre jutott pl. Rogoff 

(1985), aki a tökéletlen hitelességet destabilizáló hatásúnak vélte az 

árfolyam alakulására nézve, amikor is a piaci szereplők a sáv szélére 

nyomják az árfolyamot a monetáris politika elkötelezettségének 

tesztelése céljából. 

Krugman tesztelésének lényege, hogy az árfolyamot a határ 

elérésekor vizsgálja, és szerinte ekkor kétféle eset létezhet. Első 

megoldás, amikor a sáv szélét eléri az árfolyam, és a monetáris hatóság 

a sáv megvédése mellett dönt, interveniál a devizapiacon, hitelessé téve 

a sávos rendszert a pénzügyi piaci szereplők számára. Ilyen esetben az 

árfolyam a már bemutatott modellt követi. Második lehetőség, hogy a 

jegybank nem reagálnak a helyzetre, másképpen, a célsáv hiteltelenné 

válik. Ekkor a pénzügyi piacok azt érzékelik, hogy a szabad lebegtetés 

rendszere érvényesül, s e szerint cselekednek.  

3.1.8. A vizsgált modellek megállapításainak relevanciája – 

konklúziók 

A vizsgált árfolyam-elméleti modellek következtetései közül a 

disszertáció célja, azaz a monetáris politikai beavatkozások hatásossága 

szempontjából az alábbiakat indokolt kiemelni (Dornbusch és Pentecost 

árfolyam-modellje inkonzisztensnek tekinthető): 

i. Mundell modellje arra hívja fel a figyelmet, hogy míg 

lebegő árfolyamrendszerekben – a gazdasági szereplők megfelelő 

alkalmazkodási folyamatain keresztül – a monetáris politika képes a 

jövedelmi- és foglalkoztatási szintet befolyásolni, addig rögzített 

árfolyamrendszerekben ezen tényezők alakulására csak időleges hatást 

képes gyakorolni. A modell gyakorlati vonatkozásában arra enged 

következtetni, - tekintettel arra, hogy az alkalmazott árfolyampolitikai 

megoldások a lebegő és a rögzített árfolyamrendszerek vonatkozásában 

többnyire valamilyen köztes megoldást képviselnek – a monetáris 

politikai beavatkozások jövedelmi és reálgazdasági hatásai a rugalmas 

árfolyamrendszerekben erősebbek (időben tartósabbak).  
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ii. A fenti megállapítással összhangban, az irányított lebegtetéses 

árfolyamrezsim lehetőséget teremt aktív monetáris politikára, az 

árfolyam monetáris hatóság általi befolyásolása lehetőségének 

feladása nélkül.  Mussa következtetéseiben elismeri, hogy az irányított 

lebegtetéses árfolyamforma bevezetése járulékos előnyöket, nagyobb 

önállóságot enged a monetáris politikában. Ugyanakkor felhívja a 

figyelmet arra, hogy a rögzített árfolyamok melletti elkötelezettség 

feladása megzavarhatja a pénzügyi piaci szereplők várakozásait, 

kiváltva a határidős devizaárfolyamok élénk ingadozásait. 

Következésképp, az árfolyam ingadozásainak nemkívánatos 

reálgazdasági hatásai csökkentik e járulékos eszköz hasznát. 

iii. Krugman az előbbi, a várakozások instabilitását kimondó 

állítást finomítja; modelljéből az következik, hogy a sávosan rögzített 

árfolyamrendszerekben a jegybanki intervenció deklarálása 

valamelyest kiszámíthatóvá teszi az árfolyampályát. A monetáris 

hatóság által bejelentett intervenciós sáv hitelességét a pénzügyi piacok 

azonban folyamatosan tesztelik; ezért a jegybanki deklaráció mellett 

szükséges a magánszektor várakozásainak stabilitása.  

iv. A monetáris hatóság döntései a várakozásokon keresztül a 

magánszektor alkalmazkodási folyamatát váltják ki. Kouri modelljében 

a monetáris (kamat-) politikai beavatkozás változást idéz elő az 

eszközök relatív áraiban és a vagyon reálértékében, majd ennek 

hatására módosul a beruházási és a fogyasztási kereslet. Belátható, 

hogy a monetáris politikai beavatkozás hatással lesz az összkeresletre 

és a kibocsátásra, ezen keresztül a folyó fizetési mérlegre, ami viszont 

meghatározza a tőkemérleg alakulását. 

v. A jegybanki kamatdöntések befolyásolják a deviza nominális 

árfolyamát. Frenkel – Levich következtetései alapján van arra esély, 

hogy a pénzügyi piacokon a fedezett kamatparitás teljesül; de 

legalábbis számottevő összefüggés van kamat- és árfolyam-alakulás 

között.  A tényleges árfolyam-alakulást számos tényező befolyásolja, 

így például a tranzakciós költségek, vagy az értékpapírok és a külföldi 

deviza keresletének és kínálatának rugalmassága. 
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4. Árfolyampolitika és monetáris politika 
kölcsönhatása 

 

A választott – a rögzített és a lebegő árfolyamrendszerek közötti 

skála valamely pontján elhelyezkedő – árfolyampolitikai megoldás a 

gazdaság nyitottságától függően befolyásolja a mindenkori monetáris 

politikai döntéshozatalt. 

A devizaárfolyam mindenek előtt egy monetáris 

indikátorváltozó. Mindenkori értékének eltérése a monetáris hatóság és 

a pénzügyi piaci szereplők által egyensúlyinak vélt árfolyamértéktől a 

monetáris hatóság jövőbeni beavatkozásainak alapjául szolgálhat. Nem 

közömbös a devizaárfolyam monetáris cél- vagy eszközváltozóként 

betöltött szerepe. A monetáris politika ugyanis kijelölhet egy határozott 

árfolyamcélt (ez esetben az árfolyam egy közbülső célváltozó), vagy, 

más pénzügypolitikai céloknak alárendelten, alkalmazhatja a monetáris 

politikai beavatkozások eszközeként (jegybanki intervenciók által). 

(Tarafás, 2001) 

 

4.1. A devizaárfolyam egyensúlyinak tartott értéke 

A devizaárfolyam meghatározásának mikéntje, illetőleg az 

egyensúlyi devizaárfolyam paradigmája az a keretrendszer, amelyben a 

(reál-) árfolyam által kiváltott reálgazdasági hatások értelmezhetőek. 

4.1.1. A devizaárfolyam 

 Általánosan elfogadott, hogy az árfolyam valójában egy 

arányszám, amellyel a hazai fizetőeszköz értékét valamely másik 

ország pénzében fejezzük ki. A pénzügyi piacok két ország között a 

nominális árfolyamot határozzák meg. Ezzel szemben az elméletek 

(lásd Driver – Westaway, 2004) a reál-effektív árfolyamot használják, 

noha az alkalmazott ár-deflátorban eltérnek egymástól. 
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Adott i ország reál-effektív árfolyamát (Ei) a következőképpen 

fejezhetjük ki: 

j
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1
*  

ahol Pi méri az adott ország belföldi árszínvonalát; P
*
j a j ország 

(külföld) árszínvonalát;  Sij mutatja a megfelelő nominális árfolyamot 

(azaz a külföldi valuta egységének árát hazai pénzben kifejezve); 

miközben ώij a j ország súlya az i ország effektív árfolyam-indexében. 

Ei értékének emelkedése a valuta felértékelődését jelzi, ellenkező 

irányú mozgása a leértékelődését. 

A reálárfolyam kiszámításánál az alábbi árjellegű változók adódnak: 

 Fogyasztói árindex. Abban az esetben célszerű, ha a vizsgált 

országok fogyasztói által megvásárolt javak általános 

árszínvonalát kívánjuk összehasonlítani. 

 A külkereskedelmi forgalomba kerülő termékek árai. Akkor 

használjuk, ha az adott ország által exportált javak ár-

versenyképességét vizsgáljuk. 

 Export-import árarányok. A külkereskedelmi mérleg 

egyenlegének, illetőleg a belföldi fizetőképes kereslet relatív 

nagyságának kifejezésére alkalmas. 

 Relatív bérköltség. Akkor megfelelő, ha az adott ország 

munkabér-költség alapon számított versenyképességét 

elemezzük. 

 A külkereskedelmi forgalomba kerülő (tradable) és a 

külkereskedelmi forgalomba nem kerülő (non-tradable) 

termékek relatív árszínvonala. 

Mivel az említett árindexek (árjellegű változók) trendjei 

rövidtávon vagy méginkább hosszú időtávot feltételezve eltérhetnek 

egymástól, nem jelölhetjük ki a reálárfolyam számításának egyetlen, 

minden helyzetben alkalmazható módját. Mindemellett szükségesnek 

tartom hangsúlyozni azt a tényt, hogy a leginkább elterjedt fogyasztói 

árindex csekély mértékben enged következtetni arra, mi is történik 

valójában az adott gazdaságban. 
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A devizaárfolyam gyakorlati jelentőségű a külfölddel folytatott 

tranzakciók esetében, legyen szó külkereskedelemről vagy külföldi 

tőkebefektetésekről. A külkereskedelmi forgalomba kerülő termékek 

relatív árszínvonalán keresztül befolyásolhatja az infláció ütemét, 

illetőleg – a relatív külföldi és belföldi költségszinten keresztül – 

jelezheti az ország külpiaci versenyképességét, és ebből adódóan a 

folyó fizetési mérleg alakulását. (Ho – McCauley, 2003) 

i. A devizaárfolyamon keresztüli inflációs hatás 

A devizaárfolyam a külkereskedelmi forgalomba kerülő 

feldolgozott termékek és az importált félkész termékek árain, 

valamint az előbbiek várt árváltozásán keresztül befolyásolhatja 

a belföldi inflációt. Tapasztalatok igazolják, a gazdaságilag 

felzárkózó országok esetében az árfolyamhatások erősebbek: a 

devizaárfolyam megváltozása és a belföldi inflációs ráta közötti 

korreláció szorosabb, és a tradicionálisan magasabb inflációs 

ráta méginkább felerősíti ezt a hatást. Ez azzal hozható 

összefüggésbe, hogy a külkereskedelmi forgalomba kerülő 

feldolgozott termékek és mezőgazdasági javak áralakulása 

érzékenyebb a devizaárfolyam ingadozására, mint a 

külkereskedelmi forgalomba nem kerülő, un. nem-piaci 

szolgáltatások áralakulása. (Holub – Čihák, 2003) 

ii. Külpiaci hatások 

A devizaárfolyam trendje és általában vett 

bizonytalansága – az inflációs következmények mellett – a 

külpiacokra gyakorolt hatások révén szintén megfontolás tárgya 

lehet. Példának okáért egy erősen alulértékelt devizaárfolyam 

(az exportőrök és importőrök árérzékenységétől függően eltérő 

mértékben) képes a gazdaság külső versenyképességét 

befolyásolni, ami azután megjelenik a külkereskedelmi mérleg 

egyenlegében, illetőleg hatással lesz az aggregált keresletre és a 

GDP növekedésére. A tartós árfolyamtrendek hosszú távon 

befolyásolhatják a beruházási hajlandóságot csakúgy, mint a 

gazdaság különböző szektorai közötti erőforrás-allokációt. 

(Békés, 2003) A devizaárfolyam szélsőséges ingadozása olyan 
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bizonytalanságot generálhat, amely már a külkereskedelmet 

fogja vissza. 

iii. A pénzügyi rendszer stabilitása  

A devizaárfolyam ingadozása instabillá tehet bármely 

pénzügyi rendszert, mindazonáltal a devizaárfolyam és az 

előidézett pénzügyi fertőzés közötti ok-okozati összefüggés igen 

összetett. (Kakes – Ullersma, 2003) 

Az előbbi állítás a következőképpen igazolható: a 

nagyobb tőkemozgások által kísért reál-árfolyam felértékelődés 

idején gyakori jelenség a gyors hitelexpanzió és az eszközárak 

emelkedése, amely a beruházási kedv megélénküléséhez és 

túlzottan optimista várakozásokhoz vezet. A belföldi pénzügyi 

közvetés bővülése azonban azt idézi elő, hogy a gazdaság 

védtelenné válik a külföldi tőkebefektetések mérséklődésével 

vagy méginkább megfordulásával szemben. Egy idő után 

nyilvánvaló lesz, hogy az eszközárak elszakadtak a 

fundamentumoktól (Cecchetti – Genberg – Wadhwani, 2002); a 

szükségszerűen bekövetkező árzuhanás tehát leértékeli a bankok 

és a nem-bankok vagyonát. A hitelexpanzió kezdeti 

szakaszában a hazai pénznem reál-felértékelődése visszaveti az 

export versenyképességét és a külföldre irányuló beruházásokat. 

A tőkekiáramlás által előidézett devizaárfolyam-leértékelődés a 

külföldi devizában eladósodott vállalkozásoknál fizetési 

nehézségeket okoz. Az eszközárak csökkenése (vagyoni hatás) 

és a hitelképesség romlása (jövedelmi hatás) egyaránt rontja a 

vállalkozások beruházási lehetőségeit. A háztartások esetében 

az eszközárak esése (vagyoni hatás) és a foglalkoztatottsági 

szint csökkenése (jövedelmi hatás) a fogyasztás mérséklődését 

idézi elő. 

iv. Devizapiacok és kamatszintek 

A fentiekben leírtak szerint a devizaárfolyam jelentős 

és/vagy tartós változása hatással lehet a gazdaság és a pénzügyi 

szektor stabilitására. Igaz ez akkor is, ha a monetáris hatóságok 

többnyire az árfolyam rövidtávú volatilitására helyezik a 
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hangsúlyt (ezt a magatartást egyébként a külföldi invesztorok 

spekulációs magatartása indokolhatja).  

Kisebb devizapiacokat (mint amilyen a forint piaca is) 

egy jelentősebb devizaárfolyam-ingadozás illikviddé tehet, 

amelyet például a vételi és eladási árfolyam-különbözet 

kiszélesedése jelez. Hosszú távon az illikvid devizapiacok 

ellehetetleníthetik a piaci ügyletkötéseket. A piac működése 

ugyanis feltételezi a reális árak megállapítását (a kockázattal 

arányos hozamelvárások megjelenítését) úgy a devizapiacokon, 

mint az eszközárak piacán. A reális árazás nemcsak a monetáris 

politikai döntéshozók számára hordoz információkat, hanem 

elsősorban a magánszektor számára. (Baqueiro – Diaz – Torres, 

2003) 

Azok a kis és nyitott nemzetgazdaságok, amelyek magas 

államadósságukat jelentős részben külföldről finanszírozzák, 

gyakran kell, hogy szembesüljenek a rövidtávú kamatok 

ingadozásával, amely nem függetleníthető a devizaárfolyam 

ingadozásától. A magas ország- és árfolyamkockázati prémium 

megemeli a kamatszintet, azaz a külső finanszírozás árát. 

v. Deviza nyitott pozíció 

Adott gazdasági szereplőnél akkor beszélhetünk deviza 

nyitott pozícióról, ha a jelenlegi és a várható deviza 

kötelezettségeinek és követeléseinek lejárati vagy denominációs 

szerkezete eltérő. Így például Magyarországon a részben euro 

hitelekkel finanszírozott magánvállalkozásokat az euro-forint 

árfolyam megváltozása a deviza nyitott pozíció révén érinti (ti. 

hiteltörlesztési kötelezettségüket euroban kell teljesíteniük, 

miközben szokásos bevételeik forintban keletkeznek). 
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4.1.2. Egyensúlyi devizaárfolyam 

A monetáris politika hatókörébe cél- vagy eszközváltozóként 

bevont devizaárfolyam kívánatosnak tartott, un. egyensúlyi értékének 

meghatározásakor több megközelítés is adódik – szükségszerű, hogy 

ezen megközelítések egyike sem adhat önmagában adekvát választ az 

egyensúlyi árfolyam problematikájára. Az alábbiakban következzen 

ezek közül néhány (Latter, 1996): 

 A folyó fizetési mérleg egyensúlyi állapotához közeli 

devizaárfolyam. Ellene szóló technikai érv a meghatározásának 

nehézsége: a folyó fizetési mérleg tételei ugyanis késleltetetten 

reagálnak a devizaárfolyamok változásaira. Közgazdaságtani 

racionalitáson alapuló ellenérv, hogy a folyó fizetési mérleg 

egyensúlya ritkán kívánatos gazdaságpolitikai cél; strukturális 

tényezők akár tartósan is eltéríthetik a folyó fizetési mérleget az 

egyensúlytól.  

 A fizetési mérleg alapegyenlegének egyensúlyához közeli, un. 

fundamentális egyensúlyi árfolyam. Az ellenérvek hasonlóak az 

előbbi pontban említettekkel. 

 A vásárlóerő-paritás szerinti egyensúlyi devizaárfolyam. 

Árfolyamcentrumként történő alkalmazása ellen szól az 

árupiacok késleltetett alkalmazkodása, továbbá az, hogy a javak 

csak egy korlátozott körét érinti, ti. a külkereskedelmi 

forgalomba kerülő áruk és szolgáltatások relatív árszínvonal-

változását veszi alapul. 

 Az exportpiacokon versenytársként megjelenő országok 

devizájához igazított árfolyam. A külkereskedelmi termékek 

árainak uniformizálása ellentmond a versenypiacok elvének, 

tágabb kontextusban egyensúlytalansághoz vezet. 

 A relatív egységnyi munkaerőköltség alapján számított 

egyensúlyi devizaárfolyam. Alkalmazása azért nem célszerű, 

mert – hasonlóan a vásárlóerő-paritásnál leírtakhoz – 

számításánál a munkavállalók csak egy korlátozott, 

nemzetközileg is mobil rétegének számbavétele indokolt. 
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 A relatív bérinfláció üteme alapján számított egyensúlyi 

devizaárfolyam. A munkabérek merevsége miatt nem lehet az 

ily módon számított devizaárfolyam az árfolyampolitika alapja. 

 A kamatparitás szerinti egyensúlyi devizaárfolyam. Több, a 

nemzetközi versenyképességen, illetőleg az államok adósságán 

alapuló érv szól ellene. 

További probléma forrása, hogy a reálszféra illetőleg a pénzügyi 

szféra számára egyidejűleg eltérő egyensúlyi devizaárfolyam lehet 

indokolt. A reálszféra feltehetően – a folyó fizetési mérleg 

egyensúlyának és az export piaci versenyképességének okán – a hazai 

valutát gyengítené; ezzel szemben a pénzügyi szféra devizaadóssága 

erősebb árfolyamot indokol (amely mellett a külföldi adósság hazai 

pénzben kifejezett állománya belföldi forrásokból törleszthető).  

A monetáris döntéshozó szempontjából felmerülő kérdés, hogy 

az un. egyensúlyi árfolyamcél eltévesztésének valószínűsége, 

pontosabban a célmeghatározás ellentmondásossága következtében 

nem sokkal inkább indokolt a piac értékítélete szerinti, azaz a lebegő 

devizaárfolyamok alkalmazása.  

 Extern sokkok idején, rugalmas árfolyam-rendszerekben a 

devizaárfolyamok megváltozása alkalmazkodási folyamatot indít el, 

ugyanez rögzített árfolyamrendszerekben csak áttételesen következik 

be, ti. a jegybanki devizatartalékoknak a külföldi tőkemozgások 

hatására bekövetkező változásán keresztül. Nyitott nemzetgazdaságok 

esetén ugyanakkor, rugalmas árfolyamrendszerekben a reálárfolyam 

változása esetlegessé válhat (a nominális devizaárfolyam számottevő 

volatilitásának a belföldi árszínvonalra gyakorolt hatása 

következtében). (Begg, 1998) 
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4.2. Az árfolyamrendszer megválasztása 

Alaptétel, hogy kis, nyitott nemzetgazdaságok esetén a 

monetáris politika nem autonóm. (Madár, 2001) Másként fogalmazva, 

a jegybank a pénzkínálat belföldi összetevőjére (a hitelnyújtással aktív 

módon teremtett pénz mennyiségére) a monetáris közvetítő 

intézményeken keresztül csak indirekt módon képes hatni, és külföldi 

összetevőjét (a deviza ellenében teremtett pénz mennyiségét) 

méginkább csak áttételesen, a devizaárfolyamon keresztül 

befolyásolhatja. Ez utóbbi, vagyis a hazai pénz árfolyamának jegybanki 

devizapiaci intervenciókkal történő védelme rögzített 

árfolyamrendszerekben látszólag könnyen indokolható. Azt, hogy ez a 

kiigazítás a valóságban milyen elméleti és gyakorlati problémákat vet 

fel, két megközelítésben tárgyalom: 

• egyrészről bemutatom a rögzített árfolyamrendszerek sajátos 

feltételrendszerét, megengedve a szabad nemzetközi tőkeáramlást; 

• másrészről kitérek arra, hogy a választott árfolyamrendszer 

mennyiben korlátozza a monetáris politika mozgásterét. 

4.2.1. Árfolyam alapú stabilizációs politikák 

Nem kétséges, hogy a tőkepiacok integrálódása az 1990-es évek 

elejére lényegében megváltoztatta a monetáris politikák környezetét 

(Buiter, 2000), és egyúttal előtérbe helyezte az árfolyampolitika 

kérdését.
3
  

                                                 
3
 Calvo – Reinhart (2002) által javasolt megoldás a rögzített devizaárfolyamok 

alkalmazása (ideértve az egységes valutaövezetet is), vagy a lebegő devizaárfolyamok 

melletti döntés (ez utóbbinál megengedve a menedzselt lebegtetéses árfolyamformát); 

de semmiképpen sem javasolt a sávos árfolyam-rögzítéses, illetőleg a rögzített, de 

kiigazítható devizaárfolyam-politika. Következésképp, amennyiben egy adott ország 

– a gazdaságpolitikai feltételrendszert mérlegelve – a monetáris unióhoz történő 

csatlakozás mellett dönt, nem célszerű hosszú időt eltöltenie valamely átmeneti 

árfolyamrendszerben. 
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  A tőkeáramlásnak az árfolyamrendszerekre gyakorolt hatását 

vizsgálva mindenekelőtt az a kérdés adódik, milyen szerepet tölthet be 

az árfolyam a makrogazdasági folyamatok stabilizálásában (célul tűzve 

a fenntartható GDP-növekedést, mérsékelt inflációs ráta mellett; ahol a 

világgazdaságba történő integrálódás fenntartható devizaárfolyamok 

mellett valósul meg). A rögzített árfolyamrendszer azzal az előnnyel 

rendelkezik, hogy egy adott felzárkózó ország valutáját egy stabil 

horgonyvalutához rögzítve, segíti az adott ország dezinflációs 

monetáris célkitűzéseit. A monetáris politika alárendelése egy rögzített 

árfolyamrendszernek gazdaságpolitikailag megkérdőjeleződik abban az 

esetben, ha a horgonyvaluta országának nominális kamatszínvonala 

inkonzisztens a felzárkózni kívánó (vagyis eltérő gazdasági növekedési 

pályával, inflációs rátával, beruházási és megtakarítási hajlandósággal, 

export-versenyképességgel, stb. jellemezhető) ország elvárt 

kamatszintjével. Mindamellett, a nominális devizaárfolyam rögzítése 

nem azonos a reálárfolyam stabilitásával; szükséges még a belföldi 

árszínvonal rugalmas alkalmazkodása is. (Rogoff, 2003b) 

 A rögzített, de kiigazítható devizaárfolyamokra épülő 

árfolyampolitika, tőkemobilitás hiányában látszólag vonzó megoldást 

kínál: az árfolyamrögzítés révén hozzájárul a folyó fizetési 

mérlegegyenleg kiszámíthatóságához (pontosabban a folyó fizetési 

mérleg egyenlegéből annak, ami a devizaárfolyamoknak, és nem a 

világpiaci áraknak, illetőleg a versenyképesség megváltozásának 

tudható be), míg a paritásváltoztatás lehetősége által megkerülhető a 

belföldi árszínvonal korrekciója. (Hagen – Zhou, 2004) Nem csekély 

problémát jelenthet azonban annak eldöntése, hogy a folyó fizetési 

mérleg átmeneti vagy tartós egyensúlytalansága igényel beavatkozást – 

azaz fennáll a cél eltévesztésének a lehetősége. (Gaspar, 2004) 

Integrált nemzetközi tőkepiacok mellett a rögzített, de 

kiigazítható devizaárfolyamok alkalmazása spekulációs veszélyeket 

rejt. A befektetők ugyanis nem egyszerűen azt elemzik, hogy a folyó 

fizetési mérleg egyensúlytalansága átmeneti vagy fundamentális 

jelenség, hanem elsősorban arra kíváncsiak, a monetáris politikai 

hatóság mennyiben és milyen áron kényszeríthető a rögzített paritás 

kiigazítására. (Bordo, 2004) A spekulációs folyamat sokszor 

önbeteljesítő befektetői várakozások nyomán áll elő: a befektetők 
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árfolyamesésre számítva eladási pozíciókat nyitnak az adott ország 

tőke- és pénzpiacain, amellyel – a piacok likviditásához mérten nagy 

tőkéket mozgatva – maguk is előidézik az árfolyamok esését.
4
  

 A leértékelési spekulációra a jegybank kamatemeléssel is 

reagálhat; ezzel megdrágítja a spekulánsok által kiépített eladási 

pozíciókat, illetőleg ösztönzi a külföldi tőke beáramlását. A pénzpiaci 

kamatszint megemelkedése azonban a belföldi vállalkozói és lakossági 

hitelkamatok növekedését okozza, és további, a monetáris politika 

eredeti szándékával esetlegesen éppen ellentétes hatásokat válthat ki. A 

monetáris politika hitelességének elveszítése pedig további spekulációs 

veszélyeket rejt magában. 

Rogoff (2003a) úgy érvel, hogy a devizaárfolyam 

flexibilitásából származó előnyöket csak azok az országok képesek 

kihasználni, amelyek a nemzetközi tőkepiacokhoz integrálódtak, és 

amelyek pénzügyi rendszere stabil. A gazdaságilag felzárkózó országok 

számára a rögzített árfolyamrendszerek vagy a közbülső megoldások 

biztosíthatják az inflációs cél teljesülését, mégpedig lényegesebb 

növekedési veszteség nélkül (hozzátéve, hogy a nemzetközi 

tőkemobilitás kockázata a rögzített árfolyamrendszerekben magasabb). 

A devizaárfolyam lebegtetésétől való félelem (fear of floating, 

Calvo-Reinhart, 2002) hipotézisét két fő tényező magyarázhatja. 

Egyrészről nyitott nemzetgazdaságoknál a nominális árfolyam 

ingadozása szélsőséges esetben a külkereskedelemből származó 

hasznot és a gazdasági jólétet csökkenti. Másrészről, a hazai deviza 

leértékelődése megnöveli az adósságterheket különösen akkor, ha az 

ország adósságszerkezetében jelentős részarányt képvisel az euro 

és/vagy a dollár denomináció – esetükben a hazai pénz árfolyamának 

egy kulcsvalutához történő rögzítése nem más, mint a nyitott 

devizapozíció határidős lefedezése. 

 

                                                 
4
 Soros György un. visszahatás-elmélete (Theory of Reflexivity) szerint a pénzügyi 

piacok szereplőinek várakozásai alakítják a jövőbeni árfolyamokat. Lásd még: 

Jaksity, 2003, 480-485. oldal. 
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Az ERM-2 árfolyam-mechanizmus 

Az EU-tagállamok között alapvetően konszenzus van abban a 

tekintetben, hogy a stabilitásorientált gazdaságpolitika biztosítja a 

legkedvezőbb környezetet a fenntartható gazdasági növekedés és a 

reálgazdasági teljesítőképesség szempontjából. (Komárek – Čech – 

Horváth, 2003) Ez az újonnan belépő országokra nézve azt jelenti, 

hogy kizárólag a megalapozott, stabilitásorientált gazdaságpolitikák 

teremthetnek megfelelő környezetet a gazdaságuk felzárkóztatásához. 

Monetáris politikájukat a közös érdek szerint (‘as a matter of common 

concern’) kell, hogy alakítsák, így devizájukat a versenyképesség 

javítása céljából nem értékelhetik le. (Losoncz, 2004) 

Az Európai Tanács 1997. júniusi amszterdami találkozóján 

kimondta, hogy az Euroövezeten kívüli tagországokat az ERM 

rendszerében való részvétel segíti hozzá a stabilitásorientált 

gazdaságpolitika viteléhez. Maga az ERM-2 egy olyan rendszer, amely 

kijelöli a tagjelölt ország hatósága által alkalmazandó árfolyamrendszer 

kereteit (Bebesy, 2004).  

Intézményi keretei a következők (Polgár, 2003): 

 A csatlakozni kívánó ország devizájának árfolyama legfeljebb +/-

15%-os (megegyezés alapján +/-2,5%-os) sávon belül ingadozhat az 

adott ország és az EKB által közösen meghatározott, euróval szembeni 

központi paritás körül. A sávközép kizárólag az erős irányba 

módosítható, annak érdekében, hogy az adott deviza tartós 

felülértékeltsége elkerülhető legyen. 

 A sávszéleken a jegybankok – elvileg automatikusan és az EKB 

rövid lejáratú hitellehetőségének igénybe vételével korlátlanul –

interveniálhatnak, azonban ez felfüggesztésre kerülhet abban az 

esetben, ha az intervenció veszélyezteti az árstabilitást. Nem kizárt a 

sávon belüli intervenció, lehetséges mértékét az adott ország 

jegybankja az EKB-val előzetesen egyeztetve állapítja meg.  

A maastrichti konvergencia kritériumok egyikeként előírás az 

ERM-2 által előírt normál ingadozási sávok (feszültségmentes) 

betartása legalább két évig anélkül, hogy egy másik tagállam 
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valutájával szemben leértékelésre kerülne sor. A piaci szereplők 

várakozásait azonban a +/-15%-os sáv csak csekély mértékben képes 

orientálni. A monetáris hatóság politikájának hitelességével 

kapcsolatosan további kérdés, hogy végső soron az Európai Tanács 

milyen szempontok szerint ítéli feszültségmentesnek az árfolyam-

alakulást. (Bebesy – Orbán, 2003) 

Szabad nemzetközi tőkemozgás környezetében az ERM-2 

rendszere nem, vagy csak korlátozott mértékben képes kezelni a 

spekulációs támadásokat (bővebben lásd: Sági, 2005b). A gazdaságilag 

felzárkózó országok devizáját – a termelékenység javulásának 

magasabb üteme, illetőleg a befektetőknek a kamatkonvergenciát 

kihasználó stratégiája következtében – felértékelődési nyomás jellemzi. 

Az ERM-2 árfolyam-mechanizmusa lehetőséget ad a deviza 

felértékelésére, azonban ez nem fordulhat a hitelesség ellen, hiszen a 

túlzott mértékű felértékelés esetén már a gyenge sávszél elleni 

spekuláció alakulhat ki. (Losoncz, 2003) 
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5. A monetáris politikai beavatkozások 
hatásossága 

 

 „A monetáris politika területének nemcsak sajátos, hanem 

alapvetően meghatározó jellemzője a bizonytalanság.” (Greenspan, 

2003) A jegybanki döntéshozó minden szándéka ellenére sem képes 

felmérni beavatkozásainak a gazdaságra gyakorolt teljes hatását; mi 

több, a gazdaság induló állapotára sincs teljes rálátása. 

 A jegybanki beavatkozások hatásáról szóló felvetések 

szükségszerűen valamilyen elméleti paradigmarendszer keretein belül 

mozognak. A monetáris politikai beavatkozások hatásmechanizmusa, 

az un. monetáris transzmisszió, ugyanis nem értelmezhető a 

gazdaságpolitika irányultságától, illetőleg a gazdaság szerkezeti-

intézményi sajátosságaitól függetlenül.  

 A monetáris politika – a klasszikus monetarista megközelítés 

szerint – hosszú távon csekély befolyással van a reálkibocsátás 

alakulására, tekintettel arra, hogy ez utóbbit olyan reálgazdasági 

tényezők befolyásolják, mint például a munkaerő képzettsége vagy a 

technológiai színvonal. A pénz semlegességének hivatkozott elve 

szerint hosszú távon a monetáris politika mindössze az árszínvonal 

alakulását képes megváltoztatni. (Masuch – Nicoletti-Altimari – 

Rostagno, 2003) 

 A pénz semlegessége fenti elvének látszólag ellentmond az, 

hogy az infláció volatilitása hatással lehet bizonyos reálgazdasági 

változókra, akár hosszú távon is. Az inflációs rátának, a 

foglalkoztatottság és a kibocsátás szintjének váratlan és nagymértékű 

ingadozása a tapasztalatok szerint jelentős gazdasági és társadalmi 

többletköltségeket okoz, valamint visszafogja a gazdaság hosszú távú 

növekedését. Megfordítva az előbbi állítást, az árstabilitás hozzájárul 

ahhoz, hogy a privát és az állami szektor hosszú távra tudjon tervezni, 

valamint hogy a tárgyi eszközök és a humán erőforrás fejlesztésébe 

invesztált tőke megtérülése javuljon. (Veress, 2001) 
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 „Árstabilitásról akkor beszélhetünk, amikor a gazdaság 

szereplőinek a gazdasági döntéseik meghozatalakor nem kell 

számolniuk az árszínvonal általános változásával.” (Alan Greenspan)
5
 

A monetáris politikák – többnyire explicite – valamilyen közép-, ill. 

hosszútávú inflációs célt (vagy célsávot) határoznak meg. A fenti 

definícióból következik, hogy az inflációs célérték nem egy abszolút, a 

gazdaság állapotától és a növekedési kilátásoktól független érték: 

elméletben mind a magas, mind a zérus közeli inflációs ráta okozhat 

jóléti veszteséget.
6
  

                                                 
5
 Idézi: Kiss – Krekó, 2004; 27. oldal 

6
  A magas inflációs rátának tulajdonított jóléti veszteségek (Briault, 1995): 

 Tekintettel arra, hogy az adórendszer nominális tőke- és bérjövedelmeket adóztat, 

a magasabb inflációs ráta magasabb adóterhekhez vezet majd, paradox módon 

ugyanakkora gazdasági teljesítmények mellett. 

 A számviteli beszámolók és a pénzügyi kimutatások információtartalma torzul a 

magas (és változó) árindexek eredőjeként. 

 A magasabb várható inflációs ráta eredményeként előálló magasabb nominális 

kamatszint megnöveli a hiteltörlesztéseken belül a kamatterhek arányát, továbbá 

megnöveli a befektetések kamatláb-érzékenységét. 

A magasabb inflációs ráta egyúttal bizonytalanabb inflációs környezetet is jelenthet. 

Az inflációs ráta bizonytalanságából adódó költségek az alábbiak: 

 Torzítja a piaci árak információtartalmát: nem lehet pontosan látni, hogy az adott 

termékek/szolgáltatások árainak emelkedését a piaci keresleti és kínálati viszonyok 

megváltozása, vagy az infláció növekedése okozta. 

 Nem szándékolt jövedelem-újraelosztó hatása, hogy megváltozik az árak, 

illetőleg a bérek szerkezete: a gazdaság egyes szereplőinek eltérő inflációs 

várakozásai az egyes ágazatokban eltérő ár-, ill. bérszínvonalat fognak 

eredményezni. 

 Az inflációs bizonytalanság irreálissá teszi a hosszú távú pénzügyi tervezést, és 

irracionálissá a hosszú lejáratú pénzügyi befektetéseket. 

 A külföldi befektetők magasabb kockázati prémiumot várnak el, megnövelve 

ezzel a belföldi adósok finanszírozási terheit. 

A zérus közeli inflációs ráta elsősorban azért okozhat jóléti veszteséget, mert a 

gazdaságban bekövetkező negatív keresleti sokk esetén – mivel az árak tovább már 

nem csökkenhetnek – a vállalkozások a termelés és a foglalkoztatottság szintjét 

fogják csökkenteni. A kismértékű, de pozitív inflációs ráta tehát recesszió idején 

alkalmas lehet arra, hogy a gazdasági kibocsátás és a foglalkoztatottsági szint 

kevésbé csökkenjen – feltéve természetesen, hogy az árak és a bérek lefelé nem 

rugalmatlanok. 



 42 

 Rövid- és középtávon a monetáris politika közvetetten 

befolyásolhatja a reálkibocsátás szintjét, amennyiben feltételezzük, 

hogy rövidtávon a nominális ár- és bérszínvonal rugalmatlan. Ez utóbbi 

feltétel rendszerint teljesül (például a bérmegállapodások miatt, vagy a 

költségindexált termékek szűk köre következtében), legfeljebb a 

mértékében és az időtartamában lehetnek eltérések, teret biztosítva a 

monetáris politikai beavatkozások számára.
7
  

 Elfogadva a jegybanki beavatkozások hatásosságát a 

reálgazdaság növekedési ütemét illetően (ugyanakkor változatlanul 

fenntartva azt, hogy a beavatkozások által indukált hatások erőssége 

függ a vizsgált időszak hosszától), vitát képez a beavatkozások 

mikéntje. Nincs konszenzus a monetáris politikai beavatkozásoknak a 

gazdaság egyes szegmenseire gyakorolt hatását, helyesebben ezek 

intenzitását illetően. (HM Treasury, 2003) 

                                                                                                                     

A gazdaságban a zéró inflációs szint könnyen deflációba fordulhat. A deflációnak 

tulajdonított jóléti veszteségek a következők: 

 Az árszínvonal általános csökkenése csökkenti a hitelek mögötti fedezetek 

értékét, azaz rontja az adósok hitelképességét. Ez különösen a tőzsdei cégek 

esetében veszélyes, hiszen egybeeshet a részvényárfolyamok esésével, ami tovább 

nehezíti a vállalkozások külső forrásbevonását. 

 A háztartások, a termékek és szolgáltatások árainak további csökkenésére 

számítva, a fogyasztás elhalasztása mellett dönthetnek, aminek eredményeként 

csökkenhet az aggregált kereslet. 

 Alacsony nominális kamatszint környezetében a monetáris politika beavatkozási 

lehetősége korlátozott: kamatpolitikával ekkor nincs lehetőség monetáris 

expanzióra. Ez az un. likviditási csapda jelensége. 

A fentiek indokolják, hogy a monetáris hatóságok alacsony, pozitív inflációs 

célsávot jelöljenek ki. Nem véletlen, hogy az Európai Központi Bank 

Kormányzótanácsa 1998-ban az Euróövezet középtávú inflációs célkitűzését 2%-

ban jelölte meg; és az sem, hogy 2003 májusában ezt akként specifikálta, az 

inflációs rátának alulról közelítenie kell a 2%-ot.  Mindamellett nem kizárt, hogy az 

EKB monetáris politikája aszimmetrikus, azaz hamarabb avatkozik be, ha az 

inflációs ráta növekszik, mint ha csökken (a 2% környezetében). 

7
 Hosszú távon a gazdaságban a reáljövedelem (reál-GDP) a kínálatoldali tényezők 

(technikai fejlődés, tőkeakkumuláció, képzett munkaerő, stb.) eredményeként 

növekszik. Miközben a fiskális politika valamelyest képes befolyásolni ezeket a 

kínálatoldali tényezőket, addig a monetáris politika (hosszú távon) nem képes a 

gazdaság növekedési pályáját módosítani. (Moreno, 2003) 
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5.1. Monetáris transzmisszió, a jegybanki beavatkozás 
hatásai – általános makrogazdasági modell 

  

Az európai és az észak-amerikai térségek meghatározó 

monetáris hatóságai, így különösen az Európai Központi Bank, a Bank 

of England vagy a Federal Reserve System eltérő feltételezésekkel 

(modellekkel) élnek a monetáris politikai beavatkozásoknak a 

reálgazdaságra gyakorolt valószínűsíthető hatásait illetően. (King, 

2002) A különbségeket kiemelve az mondható el, hogy a FED 

szándékoltan aktív gazdaságélénkítő politikájával szemben az EKB 

jellemzően tartózkodik a reálszféra befolyásolásától; míg a 

harmadikként említett Bank of England leginkább egy köztes állás-

pontot képvisel. Ez utóbbinál a (kereskedelmi bankok képviselőiből 

álló) Jegybanktanács döntései révén elsődlegesen a monetáris 

változókat kívánja befolyásolni, mindemellett nem tekint el 

döntéseinek reálgazdasági hatásaitól. A Bank of England modelljének 

további sajátossága, hogy nyitott nemzetgazdaságot feltételez, ennek 

okán kiemelt változóként kezeli a devizaárfolyamot. Az előbbiek miatt 

a disszertáció céljához az Egyesült Királyság Jegybanktanácsa által 

készített modell illeszkedik. (3. ábra)  

 
3. ábra: A monetáris transzmissziós mechanizmus 

Forrás: Bank of England ( 1999) 
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 A modell szerint a monetáris transzmisszió első fázisában a 

jegybanki alapkamat megváltozása hatással van a pénzpiaci 

kamatszintre (azaz például a bankbetétek és a jelzáloghitelek 

kamatára), az eszközök áraira, valamint a devizaárfolyamra. Ezzel 

egyidejűleg a jegybanki bejelentés befolyásolja a pénzügyi piacok 

szereplőinek a gazdaság jövőbeni alakulásával kapcsolatos 

várakozásait, illetőleg a gazdaságpolitikai kurzus hitelességére 

vonatkozó álláspontját. A második fázis azt szemlélteti, hogy az előbbi 

változások hatást gyakorolnak a privát szektor kiadási, megtakarítási és 

beruházási döntéseire. Az aggregált kereslet megváltozása, a belföldi 

aggregált kínálathoz viszonyított értéke szerint, szerepet játszik a 

belföldi inflációs nyomás kialakulásában. Végül, bár gyakran jelentős 

késedelem mellett, a harmadik fázisban a devizaárfolyam megváltozása 

közvetlenül befolyásolja az importált javak és szolgáltatások belföldi 

árait, továbbá közvetett módon hatással van a belföldi helyettesítő 

termékek áraira, végső soron pedig az infláció alakulására. 

A monetáris transzmisszió fázisai 

 1. fázis 

A jegybankok monetáris politikai beavatkozásának eszköze a 

jegybanki irányadó kamatszint, ami abból a tényből következik, hogy a 

jegybank teremti a monetáris bázist (M0, azaz nagy erejű pénz). 

Lényeges szempont, hogy a jegybank képes kijelölni azt a kamatlábat, 

amelyen hajlandó finanszírozni a kereskedelmi bankokat. Hogy ennek 

során milyen instrumentumokat (kéthetes repot, vagy más 

refinanszírozásra alkalmas instrumentumot) alkalmaz, a jelen téma 

szempontjából másodlagos fontosságú. 

 A jegybanki irányadó kamatláb megváltozása által generált 

hatások erőssége elsősorban attól függ, hogy a pénzügyi piacok 

mennyire számítottak a kamatváltozásra, milyen mértékben építették be 

az új kamatszintet a korábbi döntéseikbe, illetőleg milyen 

várakozásokkal élnek a közeljövőre nézve. A transzmissziós 

mechanizmust leíró elméletek (lásd még: Crespo-Cuaresma – Gnan – 

Ritzberger-Gruenwald, 2003) rendszerint feltételezik, hogy egy-egy 

jegybanki kamatváltoztatást követően a pénzügyi piacok nem 
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számítanak a jegybanki kurzus közeljövőbeni megváltozására, sem 

pedig arra, hogy a jegybank további lépések megtételére kényszerül. Ez 

a feltételezés tartható stabil gazdaságpolitikai környezetben, a pénzügyi 

piacok szereplői számára hiteles és elfogadott jegybankpolitika esetén; 

a kivételre a hazai monetáris politika jelen időszakában találunk példát. 

 A jegybanki irányadó kamatláb megváltozása azonnal érezteti 

hatását a pénzpiaci kamatszint változásában, ideértve a bankközi 

betétek és más jegybanki instrumentumok kamatlábát. Következménye, 

hogy a bankok átárazzák a hiteleiket, a hitelek kamatperiódusától 

függően előbb a folyószámla-hiteleket és utóbb a jelzáloghiteleket. A 

bankok a megajánlott betéti kamataikat – a közel állandó kamatmarzs 

fenntartásának feltételezett szándékával – a megváltozott kamatszinthez 

igazítják. (Gaspar – Perez-Quirós – Sicilia, 2002) 

  A hosszú lejáratú kamatlábak alakulása – ellentétben a 

pénzpiaci kamatokkal – akár ellentétes irányú is lehet, mint a jegybanki 

alapkamat változása. A hosszú távú kamatszintet ugyanis az azonnali és 

a várt rövidtávú kamatok átlaga képezi, következésképp függ a 

pénzügyi piacoknak a jegybanki kamatváltozást kísérő kamat-

várakozásaitól. Például, ha a jegybanki irányadó kamatláb növekedése 

a pénzügyi piacok szereplői számára a jövőbeli kamatok csökkenését 

vetíti előre, akkor a hosszú lejáratú kamatok esésére kell számítani. 

(Reinhart – Sack, 2002) 

 A jegybanki alapkamat változása befolyásolja az értékpapírok 

(kötvények, részvények) árfolyamát. A kötvények árfolyama 

ellentétesen reagál a hosszútávú kamatszint megváltozására, így a 

jegybanki alapkamat növelése esetén a fix kamatozású kötvények 

árfolyamesésére kell számítani. Minden más tényező változatlanságát 

feltételezve, ugyanez igaz a részvények árfolyam-alakulására is: a 

jegybanki kamatemelést követően a befektetők által várt pénzáramlást 

magasabb kamatlábbal kell diszkontálni, vagyis a becsült cash flow 

jelenértéke alacsonyabb lesz. 

 A monetáris politika által kezdeményezett kamatváltozás – 

bizonyos korlátokon belül (és itt természetesen kizárva a fix 

árfolyamrendszereket) – befolyásolhatja a hazai valuta árfolyamát. Az 
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árfolyam – definíció szerint – a hazai és a külföldi pénz relatív ára, 

ebből adódóan függ mind a belföldi, mind pedig a külföldi monetáris 

politikai kurzustól. A jegybanki irányadó kamatláb megváltozásának 

pontos hatása a devizaárfolyamokra nem határozható meg, tekintettel 

arra, hogy a devizaárfolyamok alakulása függ a pénzügyi piacoknak a 

hazai és a külföldi kamat- és árszínvonalra vonatkozó várakozásaitól; 

ahol ez utóbbiak (ti. a várakozások) maguk is összefüggésbe hozhatók a 

jegybanki beavatkozásokkal. Egyszerűsítéssel, minden egyéb tényezőt 

változatlannak feltételezve, elmondható, hogy a jegybanki alapkamat 

nem várt növekedése a devizapiacokon a hazai pénz azonnali 

felértékelődéséhez vezet, abból adódóan, hogy a relatív 

kamatkülönbözet erősödése a hazai befektetéseket vonzóbbá teszi a 

külföldi invesztorok számára. A devizaárfolyam erősödése azonban 

elérhet egy olyan mértéket, amelynél a külföldi befektetők számításai 

szerint a határidős devizaárfolyam gyengülése indifferenssé teszi a 

külföldi vagy a belföldi pénzügyi eszközök tartása közötti választást. 

(Upper – Worms, 2003) 

 A jegybanki irányadó kamatláb, mint monetáris politikai 

eszköz, hatással bír a pénzügyi piacoknak a reálgazdaság jövőbeli 

aktivitásával kapcsolatos várakozásaira, illetőleg arra is, hogy a 

várakozásaik mennyire stabilak. A pénzügyi piacok szereplőinek 

várakozásai meghatározóak a privát szektor egészére nézve, 

befolyásolva a munkabérek, az árszínvonalak és profitok jövőre nézve 

anticipált változásait. A várakozások jellemzője, hogy irányuk és 

hatásaik nehezen megjósolhatók. A jegybanki kamatemelést a pénzügyi 

piacok például értelmezhetik úgy, hogy a jegybank a gazdaság 

növekedését a vártnál gyorsabbnak ítéli meg, amelynek következtében 

tovább erősödik az általános optimizmus. Vagy ellenkezőleg, úgy 

interpretálhatják a jegybank beavatkozását, hogy az a túlfűtött 

gazdasági növekedés mérséklése és az inflációs cél tarthatósága miatt 

vált szükségessé, amelynek folytán a pénzügyi piacok bizonytalannak 

ítélik meg a gazdaság korábbi növekedési ütemének tarthatóságát. 

Következésképp, a pénzügyi piacok várakozásai olyan bizonytalansági 

elemet visznek a monetáris politikai beavatkozások 

hatásmechanizmusába, amely a jegybankpolitika szerves részévé teszi 

– legalábbis elvárásként – a hitelességet és a transzparenciát. (Kákosy, 

et. al, 2003) 
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 2. fázis 

 A jegybank döntése, amellyel megváltoztatta az irányadó 

kamatlábat, a pénzügyi piacok reakcióin keresztül módosította a 

pénzpiaci kamatszintet, a pénzügyi eszközök árfolyamát, továbbá a 

devizaárfolyamokat. A második fázisban a privát szektor kiadásainak 

szintje és kiadási szerkezete alakul át. Ennek vizsgálata során először 

indokolt feltételezni, hogy a várakozások stabilak, valamint a monetáris 

politikai beavatkozás nem volt hatással az aktuális fiskális politikai 

kurzusra.  

 A háztartásokat a jegybanki beavatkozás több okból is érinti. 

(Sági, 2002) Egyrészről, a betéti- és hitelkamatlábak megváltozásának 

eredőjeként módosul a háztartások elkölthető szabad jövedelme, 

illetőleg a megtakarítás és a fogyasztás aránya. A lakossági 

hitelkamatlábak emelkedése, változatlan nominális jövedelem mellett, 

csökkenti a háztartások fogyasztási kiadásokra fordítható jövedelmét. A 

kamatemelést megelőző fogyasztási színvonal csak nagyobb 

eladósodás vagy a megtakarítások csökkenése révén tartható fenn, 

amely valószínűsíti a fogyasztási célú kiadások mérséklődését. Más 

szempontból, a lakossági betéti kamatok emelkedése ösztönzi a 

háztartásokat a banki megtakarításaik növelésére, azaz fogyasztási célú 

kiadásaik elhalasztására. A jegybanki, és ezzel együtt a pénzpiaci 

kamatszint megváltozása nyilvánvalóan nem azonos módon rontja (pl. 

a banki hitelkamatlábak növekedése révén) vagy javítja (a betéti 

kamatok növekedése miatt) a háztartások jövedelmi helyzetét, sokkal 

inkább redisztributív hatással van arra: például a jegybanki 

kamatemelés általában a nettó megtakarítóknak kedvez.  

 Másrészt, a pénzügyi eszközök árfolyamának megváltozása 

hatással van a háztartások vagyonára. A határidős kamatlábak 

emelkedése a pénzügyi piaci eszközök – értékpapírok – árfolyamának 

eséséhez vezet, azaz csökkenti a háztartások pénzügyi vagyonát. A 

magasabb hitelkamatlábak hatására mérséklődő ingatlanpiaci kereslet 

visszafogja az ingatlanárak emelkedését, ami rontja a háztartások 

ingatlanvagyonának jövőbeli értékét, és nehezíti a háztartások ingatlan 

fedezete mellett történő hitelfelvételét.  
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 Végül, a devizaárfolyamok igazodása a kamatszint 

megváltozásához hatást gyakorol a termékek és szolgáltatások hazai és 

külföldi pénzben mért relatív árszínvonalára, befolyásolva ezzel a 

háztartások kiadási szerkezetét. Ezen kívül átárazódik a háztartások 

külföldi eszközökben tartott vagyona (bár ennek nagyságrendje a 

háztartások többségénél nem jelentős).  

 Figyelembe véve a monetáris politikának a háztartások 

várakozásaira gyakorolt hatását is, amennyiben a jegybankpolitika 

feltételezett célja a gazdaság élénkítése, akkor a foglalkoztatási és 

jövedelmi színvonal emelkedésével kapcsolatos várakozások ösztönzik 

a háztartások fogyasztási célú kiadásait. (Sági, 2004b) 

 A jegybanki irányadó kamatláb megváltozása – a pénzpiaci 

kamatszint alkalmazkodásán keresztül – közvetlenül befolyásolja a 

vállalkozások által működésükbe bevont idegen források költségét. A 

finanszírozási költségek emelkedése rontja a vállalkozások 

beruházásainak megtérülését, valamint növeli a készlettartás költségeit. 

A kamatemelés hatása itt sem egyformán érinti a vállalkozásokat: 

miközben a vállalkozások kamatterhei általában véve emelkednek, a 

magas likvid eszköz állománnyal rendelkező vállalkozások viszont a 

bankbetéteik után magasabb kamatot realizálnak. Elméletileg az sem 

kizárt, hogy eszközeik és forrásaik lejárati összhangjával a 

vállalkozások képesek minimalizálni a kamatszint megváltozásának 

hatását. (Azért csak elméletileg, mert a betéti- és hitelkamatlábak 

alkalmazkodása rendszerint időben és mértékét tekintve eltér 

egymástól, másrészt mert a vállalkozások egyszerre vannak kitéve a 

pénzpiacok és a tőkepiacok változékonyságának. Mi több, a monetáris 

politikai beavatkozások hatása a kötvény- és részvényárfolyamokra 

csak közvetett, a kibocsátó vállalkozások számára nehezen becsülhető 

folyamat.) (Horváth – Krekó – Naszódi, 2005) 

 Az eszközárak – az értékpapírok és az ingatlanok árának – 

változása részben a vállalkozások nettó eszközértékén keresztül 

befolyásolja azok finanszírozási képességét, legyen szó a forrásbevonás 

bármely, banki vagy tőkepiaci módozatáról. Fő szabály szerint az 

alacsony kamatszínvonal növeli a bankhitelek fedezeteként lekötött 

eszközök értékét, és felértékeli a tőzsdei cégek vagyonát. 
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 A devizaárfolyamok változása közvetlenül érinti a legtöbb 

vállalkozás nyereségességét (megjegyezve, hogy ez a hatás csak 

részben tudható be a monetáris politikai beavatkozásoknak; lásd: Kiss, 

2005). A hazai valuta felértékelődése általánosságban rontja a hazai 

exportőr és/vagy importversenynek kitett vállalkozások verseny-

képességét és az exportértékesítés nyereséghányadát. Az árfolyam-

hatásoknak leginkább az exportáló, valamint a belföldi piacokon az 

importot helyettesítő termékeket és szolgáltatásokat előállító 

vállalkozások kockázati kitettsége magas; különösen akkor, ha a 

költségeik meghatározó része hazai pénzben merül fel. 

 A jegybanki beavatkozás egyik leglényegesebb hatása a 

gazdasági konjunktúrával kapcsolatos várakozások, mindenekelőtt 

pedig a vállalkozások beruházásaival összefüggésben vizsgálható. Attól 

függően, hogy a menedzserek (és a tulajdonosok) optimisták vagy 

pesszimisták a gazdaság jövőbeni állapotát és a fogyasztói kereslet 

bővülését illetően, aszerint döntenek a tárgyi eszköz beruházások 

elindítása vagy elhalasztása mellett. Döntéseik fontosságát jelzi, hogy a 

már megkezdett beruházások utóbb nem, vagy csak jelentős 

veszteségek árán állíthatók le. Szükségtelen ismételten hangsúlyozni, 

hogy a jegybanki beavatkozás által indukált hatások kimenetele előre 

nem ismert, ugyanakkor a beruházási kereslet szempontjából döntő 

jelentőségű. (Kátay – Wolf, 2004) 

 A jegybanknak az irányadó kamatláb megváltoztatásával 

kapcsolatos döntése a fenti hatások eredőjeként a privát szektor 

összkiadásait befolyásolja. A belföldi jövedelem – definíció szerint, 

kiadási megközelítésben – a fogyasztás, a magánberuházások, a 

kormányzati kiadások összegeként írható fel, amelyhez hozzáadva a 

nettó exportot, végső aggregátumként a bruttó hazai termék (GDP) 

kategóriáját kapjuk meg. 

 3. fázis 

A jegybanki kamatváltoztatás, a monetáris transzmisszió első és 

második fázisának előbbiekben ismertetett hatásain keresztül, közvetett 

módon jelen van a gazdaság valamennyi szereplőjénél. Azok a 

vállalkozások, amelyek működését a kamatszínvonal, az értékpapírok 
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árfolyamának és a devizaárfolyamoknak a megváltozása közvetlenül 

ugyan nem érinti, a transzmisszió harmadik fázisában a fogyasztói és a 

termelői kereslet változásán keresztül közvetett módon érintettek. Mi 

több, ezt az indirekt hatást felerősítik a gazdaság szereplőinek 

várakozásai. Részben ez ad magyarázatot a gazdaság ciklikusságára, 

amelyben konjunktúra idején a vállalkozások optimisták a 

beruházásokat illetően; illetve megfordítva, tartós dekonjunktúra idején 

visszafogják a beruházási célú kiadásaikat. Mindez azt is jelenti, hogy a 

jegybanki beavatkozás végső soron nem is annyira a kamatváltoztatás 

által közvetlenül érintett háztartások és vállalkozások esetében fejti ki 

teljes hatását. Hasonlóképpen, a hatás mértéke nem feltétlenül a 

megváltozott kamat- és devizaárfolyam által generált nyereségeken/ 

veszteségeken keresztül mérhető. (Valentinyi, 2005) 

 A jegybanki irányadó kamatláb bármely változása 

meghatározott idő elteltével fejti ki teljes hatását. A pénzpiacok 

alkalmazkodása gyors, de például a lakossági betéti kamatok vagy a 

lakossági jelzáloghitelek kamatai késve reagálnak a jegybanki kamat-

változásra; aminek következtében a fogyasztói keresletre gyakorolt 

hatás időben késleltetett. Ismert, hogy a vállalkozások a fogyasztói 

kereslet általuk anticipált alakulásához igazítják a kiskereskedelmi 

készleteik szintjét, áttételesen pedig a termelői készleteket. A termelői 

aktivitás mértéke befolyásolja a vállalkozások beruházási és munkaadói 

döntéseit, ahol ez utóbbi – a munkabér-kiáramláson keresztül – 

visszahat a fogyasztási kiadásokra. Ez az alkalmazkodási folyamat 

időigényes. (Olsen – Qvigstad – Røisland, 2003) 

  A Bank of England tapasztalata azt mutatja (2001), a monetáris 

politikai beavatkozás átlagosan egy év alatt fejti ki a privát szektor 

keresletére és a termelési színvonalra gyakorolt hatását; és további egy 

év szükséges ahhoz, hogy érvényesüljön az inflációra gyakorolt hatása. 

Nem hagyható figyelmen kívül azonban a becslés bizonytalansága, 

különös tekintettel arra, hogy a jegybanki kamatváltoztatás az előbbiek 

mellett több más, többségében nem mérhető tényező megváltozásán 

keresztül fejti ki hatását. Ezen tényezők között említhető a 

vállalkozások és a háztartások bizalmi indexe, inflációs várakozásaik, a 

gazdasági konjunktúraciklus mindenkori állapota, vagy valamely 

világgazdasági esemény – amely tényezők mind kívül esnek a 
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monetáris politika direkt hatókörén. A késedelmes és bizonytalan 

alkalmazkodási folyamat megnyilvánul a fogyasztási és a beruházási 

kereslet, valamint az árak és a bérek tekintetében. 

 Az inflációs nyomás becslésének a közgazdaságtanban létezik 

egy, hangsúlyozottan elméleti keretrendszere. (Skořepa – Kotlán, 2003) 

Amennyiben a mindenkori GDP és a potenciális GDP
8
 közötti 

különbség, az un. „output gap” pozitív, ez azt jelzi, hogy a gazdaságban 

tapasztalt túlkereslet az aggregált kínálatot a hosszú távon fenntartható 

(potenciális) szintje fölé emelte, egyúttal a termelői kapacitások 

kihasználtsága meghaladta a normál értéket. Ez utóbbi feltehetően 

megnövelte a termelés egységköltségét, amelynek kompenzálására 

törekedve a vállalkozások megkísérlik emelni az értékesítési 

egységáraikat. A túlkereslet ösztönzi a vállalkozásokat a 

foglalkoztatottsági szint emelésére, amely a növekvő munkabér-

kiáramláson keresztül a fogyasztási kereslet, ill. a bér-és árszínvonal 

további bővülését eredményezi. A túlkeresletes állapotot kísérheti a 

folyó fizetési mérleg deficitje is. Következésképp, a pozitív „output 

gap” valószínűsíthetően az inflációs ráta növekedését eredményezi. 

Megfordítva, a negatív „output gap”-et az ellenkező irányú folyamat 

kíséri, várhatóan az infláció ütemének mérséklődése mellett.  

 A gyakorlatban a nehézséget az okozza, hogy az „output gap” 

nem mérhető, például azért, mert a munkaerő-kínálat és a termelés 

strukturális változásai következtében a termelési lehetőségek határa 

kitolódhat. A gazdaság különböző szektorai konjunktúra esetén eltérő 

kapacitáskorlátokba ütközhetnek, ugyanígy dekonjunktúra esetén eltérő 

termelési szinteknél dönthetnek a munkaerő-elbocsátások mellett. 

Ráadásul nincs két egyforma gazdasági ciklus, és ezen belül két 

egyforma ágazat. Mindebből az következik, az „output gap” elméleti 

keretrendszere nem alkalmas arra, hogy a gazdaságban jelenlévő 

inflációs nyomás méréséhez érdemben hozzájáruljon. Sokkal inkább 

abban van – az infláció kontrollálhatósága szempontjából is – 

                                                 
8
 Ha elfogadjuk azt a tézist, amely szerint a gazdaságban létezik a kibocsátásnak un. 

potenciális szintje, akkor ez egy olyan jövedelemszintet jelöl ki, amelynél a 

vállalkozások a kapacitásaikat teljes egészében kihasználják, de nem kényszerülnek 

az inflációs ráta mértékét meghaladó áremelésekre. Amennyiben a mindenkori GDP 

megfeleltethető a potenciális jövedelmi színvonalnak, akkor elméletileg a fogyasztási 

cikkek piacán nincs inflációs nyomás, és a munkaerőpiac is egyensúlyban van. 
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jelentősége, hogy eszerint létezhet egy olyan (potenciális) kibocsátási 

szint, amely mellett az aggregált kereslet és az aggregált kínálat közel 

egyensúlyban van. (Lippi, 2003) 

 A külső (extern) sokkok lététől eltekintve, az inflációs 

célkitűzés csak akkor teljesülhetne, ha a potenciális kibocsátási szinthez 

közeli reál-GDP konzisztens lenne a gazdaság szereplői által várt és a 

monetáris politika által kívánatosnak tartott inflációs ráta mértékével. A 

gazdasági szereplők inflációs várakozásai jelennek meg többek között a 

bértárgyalásokon, illetve – a munkaerő-piaci túlkereslet és a magas 

inflációs várakozások miatt növekvő munkaerő-költségeken keresztül – 

épülnek be a termékek és szolgáltatások áraiba. Az a szint, amelyen az 

inflációs ráta mindezen hatások eredőjeként stabilizálódik, a monetáris 

politika beavatkozásai és az inflációs célkitűzés hitelessége 

eredményeként áll elő. (Lohmann, 1992) 

 Végül, a devizaárfolyamok megváltozása – a nettó export 

értékének változása mellett – közvetlenül is hatást gyakorol a belföldi 

inflációs ráta mértékére. A devizaárfolyam változása befolyásolja az 

importált javak belföldi árait, mind a fogyasztásra kerülő termékek és 

szolgáltatások, mind pedig a belföldi termelők által beépített termékek 

és szolgáltatások tekintetében. A devizaárfolyam megváltozásának a 

belföldi inflációra vetített hatása több hónapot is igénybe vehet, 

ráadásul nemcsak egy irányban érvényesül: a belföldi és a külföldi 

relatív inflációs ráták ütemében keletkező eltérés a relatív vásárlóerő-

paritásos összefüggésen keresztül a devizaárfolyam alkalmazkodásának 

irányába hat. (Naszódi, 2004) 

 

5.2. Monetáris transzmisszió az Euroövezetben 

A központi banki beavatkozás deklarált szándéka a középtávú 

inflációs ráta stabilitása az Euroövezet 12 tagországában, amely térség 

az integrációs folyamat ellenére sem tekinthető még homogénnek, sőt 

inkább, amelynek gazdasági mutatói időszakosan számottevő 

divergenciát mutatnak. A monetáris transzmisszió sajátosságainak 

vizsgálatánál kiindulópontom az Európai Központi Bank (EKB) 

monetáris stratégiája, illetőleg ennek megvalósulása volt. 
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5.2.1. Az Európai Központi Bank monetáris stratégiájának 

jellemzői 

A központi banki döntéshozatal sémáját a 4. ábra: AZ EKB 

monetáris stratégiája szemlélteti. Kifejezi, hogy az Európai Központi 

Bank diszkrecionális monetáris politikai eszközöket alkalmazhat – a 

gazdaság mindenkori konjunkturális folyamataira vonatkozó 

információi alapján – elsődleges célja, azaz az árstabilitás védelme 

érdekében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra: AZ EKB monetáris stratégiája 

Forrás: ECB, 2004:‘The monetary policy of the ECB’ (66. oldal) 

A direkt inflációs célkitűzés (‘inflation targeting’) rendszerében 

a monetáris hatóság közvetlenül az infláció cél- és tényleges értékének 

eltérését kíséri figyelemmel. Amennyiben a várható inflációs ráta 

tendenciájában eltér a középtávon indokoltnak tartott 2% közeli 

célértéktől, a monetáris hatóság különböző eszközök alkalmazásával
9
 

beavatkozhat a gazdasági folyamatokba. (Scheller, 2004) 

                                                 
9
 A monetáris politika eszközei közé tartoznak a nyíltpiaci műveletek (ezen belül a fő 

refinanszírozási műveletek, a hosszabb távú refinanszírozási műveletek, a finom-

hangolási műveletek, valamint a strukturális műveletek), a jegybanki rendelkezésre 

állás (marginális hitellehetőség és betéti lehetőség révén), illetve a kötelező 

tartalékráta. (ECB, 2005) 

Makrogazdasági információk széles köre

A gazdasági növekedés és 

gazdasági sokkok elemzése

A monetáris trendek 

elemzése

Monetáris változók 

elemzése:

Kormányzótanács; amely a monetáris politikai 

döntéseket az árstabilitást veszélyeztető 

kockázatok átfogó becslése alapján hozza meg

Árstabilitás, mint az EKB stabilitásorientált monetáris 

politikájának elsődleges célja

Makrogazdasági 

változók elemzése:
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  Az EKB kétirányú megközelítésben – két pillér alkalmazásával 

– értékeli az árstabilitásra releváns információkat. Az első szerint az 

árstabilitásra rövid- és középtávon ható tényezőket vizsgálja: a 

reálgazdasági aktivitást (az áru-, szolgáltatás- és erőforrás-piacok 

keresleti és kínálati szerkezetét, jellemzőit). A második a hosszútávú 

monetáris folyamatok előrebecslésére (pontosabban, a pénzmennyiség 

és az árszínvonal-változás hosszú távú összefüggéseinek feltárására) 

irányul. Az EKB az előbbi két megközelítésmódnak rendeli alá a 

jelenbeli gazdasági folyamatok (a kibocsátás, az összkereslet, a fiskális 

politika, a tőkepiaci és munkaerő-piaci feltételek, az ár- és 

költségindexek, a devizaárfolyam, a fizetési mérleg-pozíció, stb.) 

elemzését, a megfelelő indikátorok alkalmazásával. (ECB, 2004) Az 

Euroövezet monetáris politikájának indikátor-változói: 

• a fogyasztói árak harmonizált indexe (Harmonized Index of 

Consumer Prices, HICP) alkotóelemei, így többek között a termelői 

árindex és a bérköltség számított értékei;  

• a monetáris indikátorok, így többek között a monetáris 

közvetítő intézmények mérlege, a kötelező tartalékok szintje, a vállalati 

és lakossági betét- és hitelkamatok átlagos mértéke, ill. a monetáris 

aggregátumok értékei, az értékpapír-piacok (tőzsdék) árfolyam- és 

forgalmi adatai; valamint a devizaárfolyam; 

• a gazdasági konjunktúra-mutatók, így az ágazati termelési 

adatok, készletszint, foglalkoztatottság és munkanélküliségi ráta, 

kormányzati megrendelések, stb.; 

• a fizetési mérleghez kapcsolódó statisztikák, mint pl. az 

export és az import dinamikája, a külkereskedelmi cserearány-mutatók, 

vagy a fontos alapanyagok és energiahordozók világpiaci árai. 

Az EKB Kormányzótanácsa által definiált középtávú inflációs 

célérték (2%-hoz közeli, de az alatt maradó inflációs ráta) nemcsak a 

piaci szereplők várakozásait orientálhatja, hanem – a mért inflációs ráta 

ismeretében – értékelési alapot adhat a központi banki stratégia 

hitelességének utólagos megítéléséhez. Az Eurostat adatai alapján az 

1999 elejétől napjainkig tartó időszak egészében a harmonizált 

fogyasztói árindex (az Euroövezetet ért külső sokkok, mint pl. egy-egy 

időszakban a világpiaci olajárak emelkedése, az euro árfolyamának 
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leértékelődése, vagy az élelmiszerárak növekedése ellenére) az Európai 

Központi Bank által célként megjelölt 2% környezetében maradt.  

A fenti képet árnyalja, hogy az Euroövezet eltérő strukturális 

adottságokkal és növekedési potenciállal jellemezhető tagországokból, 

régiókból áll, amelyek inflációs ütemében szükségszerűen mérhető 

különbségek vannak. (Sági, 2004a) Az EKB álláspontja (ECB, 2004): 

az inflációs különbségek tranzíciós okoknak tudhatók be, és ezért 

átmenetinek tekinthetők; mi több, csekély gazdasági jelentőséggel 

bírnak. Az elmúlt időszak inflációs adatai azonban arra engednek 

következtetni, hogy az Euroövezeten belül az egyes országokat 

időszakonként szignifikánsan eltérő inflációs ráták jellemzik (Losoncz, 

2003b) annak ellenére, hogy az átlagos inflációs ráta 

kiegyensúlyozottan alakult. (5. ábra) 
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5. ábra: Az Euroövezet mért inflációs rátája az inflációs célértékhez képest, 

1999-2004 havi adatok. Forrás: Eurostat adatbázis alapján saját szerkesztés 

Megjegyzés: A fogyasztói árak harmonizált indexének (‘Harmonised Index 

of Consumer Prices’, HICP) kosarában élelmiszer alapanyagok, feldolgozott 

élelmiszerek, ipari termékek és energiahordozók, továbbá a szolgáltatások 

árai szerepelnek. Az alapindex bázisául mindig a megelőző év azonos 

hónapja szolgál, ily módon a 12 hónap alatti árváltozásokat összegzi. 
(Léteznek más bázisú indexek is, mint a közvetlenül megelőző hónaphoz 

vagy a megelőző év decemberéhez viszonyító indexek, amelyeket az 

alapindexből származtatnak. Választásom azért maradt az alapindex, mert az 

fejezi ki leginkább a hosszú távú árváltozás dinamikáját.) A maginfláció 

számításánál kiszűrik az élelmiszer alapanyagok és az energiahordozók 

árának változását; számítása a fogyasztói árindex újrasúlyozásával történik. 
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Az Euroövezet átlagos inflációs rátája – már számítási módszere 

miatt is – kiegyenlíti a tagországok egyedileg mért inflációs rátáit. (6. 

ábra) A harmonizált fogyasztói árindexen belül összesen mintegy 85%-

ot képvisel Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország 

és Hollandia; vagyis jó közelítéssel azt mondhatjuk, ezen országok 

inflációs rátáinak súlyozott átlaga már következtetni enged az 

Euroövezet inflációs rátájának átlagos értékére. Az országok egyedi 

idősorait vizsgálva azonban nem tekinthetünk el az országok között 

meglévő szignifikáns eltérésektől. 

HICP országsúlyok 2004-ben
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6. ábra: A harmonizált fogyasztói árindex számítási módja 

Forrás: Eurostat adatbázis alapján saját szerkesztés 

Az alábbi, 7-10. ábra alapjául szolgáló 1999 és 2004 között mért 

inflációs adatok alapján – az egyébként lényeges különbségek ellenére 

– az Euroövezet egyes országainak inflációs trendje bizonyos 

országcsoportok vonatkozásában közelít egymáshoz.
10

 A grafikonok az 

országokban a harmonizált fogyasztói árindex havonta mért, a 

megelőző év azonos hónapához viszonyított értékeit mutatják. 

                                                 

10
 A jelenséget okozó fundamentális tényezők feltárása nem tárgya a jelen 

disszertációnak; a konvergencia (vagy esetenként divergencia) mérése szintén egy 

más kutatási irányt jelenthet. 
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7. ábra: Németország, Franciaország, Olaszország és Ausztria mért inflációs 

rátája, 1999-2004 havi adatok. Forrás: Eurostat adatbázis alapján saját szerkesztés 
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8. ábra: Belgium és Luxemburg mért inflációs rátája, 1999-2004 havi adatok. 

Forrás: Eurostat adatbázis alapján saját szerkesztés 
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HICP (3)
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9. ábra: Görögország, Spanyolország, Portugália és Hollandia mért inflációs 

rátája, 1999-2004 havi adatok. Forrás: Eurostat adatbázis alapján saját szerkesztés 
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10. ábra: Írország és Finnország mért inflációs rátája, 1999-2004 havi adatok. 

Forrás: Eurostat adatbázis alapján saját szerkesztés 
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5.2.2. A monetáris transzmisszió országspecifikumai az 

Euroövezetben 

Az Euroövezet országainak pénzügyi struktúrájában – az 

Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszában is – meglévő 

különbségek befolyásolják a monetáris kamatpolitikai döntések 

hatásosságát. A monetáris politika által befolyásolt irányadó kamatláb 

megváltozásának hatása a banki kamatszintekre, ill. a magánszféra 

költekezésére továbbra is országspecifikus. Az Euroövezeten belüli 

pénzügyi és institucionális tényezők, amelyek a pénzpiaci kamatszint és 

a banki betéti- és hitelkamatlábak összefüggésének országonkénti 

eltéréseire magyarázatot adhatnak, az alábbiakban összegezhetők 

(Mojon, 2000): 

1. A monetáris transzmissziós mechanizmus hatásossága 

mindenekelőtt a monetáris politika hitelességétől függ. Az előbbi 

hiányában a monetáris politikai beavatkozás a pénzpiaci kamatlábak 

nem várt ingadozását eredményezheti; amelyhez a banki betéti- és 

hitelkamatlábak nem szükségképpen alkalmazkodnak, különösen, ha az 

alkalmazkodás költségekkel jár. Általános elv, hogy a piaci szereplők 

minél tartósabbnak ítélik a pénzpiaci kamatlábak megváltozását, annál 

nagyobb valószínűséggel alkalmazkodnak hozzá. (Borio-Filardo, 2003) 

2. A banki betéti- és hitelkamatlábak alkalmazkodása függ a 

bankszektoron belüli, illetőleg a közvetlen finanszírozási módok által 

támasztott versenytől. A pénzügyi közvetítés szempontjából a pénz-

piaci alapok által fizetett hozamok a banki betétek alternatíváit, míg a 

vállalati kötvénykibocsátások a banki hitelek alternatíváit jelenthetik. 

Ez arra ösztönzi a bankokat, jobban kövessék a pénzpiaci kamatszint 

változásait. Európában mind a közvetlen, mind a közvetítő piacokon az 

1980-as évektől kezdődően tapasztalt dereguláció és átstrukturálódás a 

verseny erősödését vonta maga után az Euroövezet tagállamaiban is. 

Emelkedő pénzpiaci kamattrend időszakában az erős verseny 

valamennyire korlátozza a bankokat a hitelkamatlábak emelésére 

irányuló törekvéseikben. (Boss – Scheicher, 2003) 

3. A banki betéti- és hitelkamatlábak aszimmetrikus 

alkalmazkodása, amely gyengítheti a monetáris transzmissziós 

mechanizmust, nagymértékben függ a kereskedelmi bankok eszköz- és 

forrásszerkezetétől, valamint költségösszetételétől (ez utóbbin belül 
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például a működési költségek arányától). Azok a bankok, amelyek 

inkább a tradicionális lakossági betéti forrásokra támaszkodnak, 

kevésbé fogják megérezni a pénzpiaci kamatszint emelkedésének a 

forrásköltségekre gyakorolt hatását; ellentétben azokkal a bankokkal, 

amelyek inkább a pénzpiacról szereznek forrásokat. (Barth – Remolona 

– Wooldridge, 2002) 

4. Végül az alkalmazkodás erőssége függ a banki hitelek és a 

betétek növekedési rátájától, azaz közvetetten a beruházási kedvtől és a 

megtakarítási hajlandóságtól, másként a hitelek keresletétől és a 

betétek kínálatától. Csökkenő kamattrend esetén a vállalkozói hitel-

kereslet élénkülése fékezi a banki hitelkamatlábak esését. (Büttler2002) 

Az Euroövezet integrációja felerősítette a dezintermediációs 

folyamatot; az elmúlt években a vállalati kötvénykibocsátások 

nagyságrendje a többszörösére emelkedett. Az előbbi folyamattal 

párhuzamosan a banki piacok integrációja is megkezdődött, bár a 

tradicionális, regulációs és banki infrastrukturális különbségek továbbra 

is erősek maradtak. A kereskedelmi banki szféra országonkénti 

szegmentáltsága az Gazdasági és Monetáris Uniótól függetlenül is 

fennmaradt, amiatt, hogy az egyes országokban piacvezető banki 

szolgáltatók ismertsége, fiókhálózata és ügyfélkapcsolata lényeges 

belépési korlátot jelent más banki szolgáltatók számára. 

Következésképp a monetáris politika által befolyásolt irányadó 

kamatláb megváltozásának hatása a banki kamatszintekre, ill. a 

magánszféra költekezésére továbbra is országspecifikus. (Suardi, 2001)  

Az országonkénti kamatszint-eltérések figyelembe vétele 

különösen azért indokolt az Euroövezet országaiban, mert többnyire a 

banki kamatszintek határozzák meg a beruházások tőkeköltségét és a 

megtakarítások határhozamát. Az Euroövezet átlagos kamatszintjét a 

vállalkozói folyószámla-hiteleknél jellemzően Németország, Olasz-

ország és Luxemburg, a lakossági folyószámla-hiteleknél Németország, 

Franciaország, Belgium és Luxemburg képezik (M5. A háztartási és 

vállalkozói folyószámla-hitelek kamatszintjében meglévő eltérések az 

Euroövezetben és Magyarországon melléklet, 19/1-4. ábra és 20/1-4. 

ábra); míg az átlaghoz képest például Írországban és Görögországban 

szignifikánsan magasabb (21/1-4. ábra), Ausztriában és Hollandiában 

szignifikánsan alacsonyabb a nominális kamatszint (20/1-4. ábra).  
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Az Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakasza a 

pénzpiacok integrációja és a deviza-árfolyamkockázatok kiküszöbölése 

révén az adósságpapírok hozamának konvergenciáját eredményezte. 

Ezzel együtt nem tudta megszüntetni a bankszektor országonkénti 

szegmentáltságát, amely pedig az egységes monetáris politikai 

döntések hatásosságát gyengíti. Az egységes monetáris politikával 

jellemzett Euroövezeten belül fennmaradtak a privát szféra vagyonának 

nagyságában és összetételében mutatkozó különbségek is. Az előbbi 

országspecifikus eltérések a jövőben is befolyásolni fogják a monetáris 

transzmisszió által kiváltott helyettesítési, jövedelmi és vagyoni 

hatásokat. (Suardi, 2001) 

Ebben a feltételrendszerben előfordulhat, hogy a pénzügyi 

közvetítőrendszer felerősíti a gazdaság ciklikusságát. A banki 

hitelkihelyezés volumene, az értékpapírok árfolyama és az ingatlanok 

ára tapasztalatok szerint prociklikus; azaz konjunktúra idején 

hitelexpanzió figyelhető meg, az eszközárak emelkedése mellett, 

ellenkezőleg, mint recesszió idején. A folyamat pénzügyi 

egyensúlytalansághoz, kritikus esetben pénzügyi válsághoz vezethet. 

(Borio, 2003) 

Paradox módon a jegybank inflációs politikájának hitelessége 

elfedheti a pénzügyi szféra kockázatosságát. Amennyiben a jegybank 

elkötelezett az árstabilitás mellett, és a magánszektor inflációs 

várakozásai stabilak, az árak és a bérek kevésbé fognak alkalmazkodni 

a konjunktúra által kiváltott keresletélénküléshez. Ha ebben a 

szituációban a jegybank nem emel kamatot, a gazdaság túlhevülése 

következik be, ami hosszú távon nem fenntartható reálgazdasági 

növekedési ütemet képvisel. (Ferguson, 2003) 

A következtetések az alábbiak (Crockett, 2003): 

• Nem kétséges, hogy az infláció költségei a gazdaságra és a 

pénzügyi szektorra nézve egyaránt magasak; mindemellett nem 

várhatjuk el, hogy önmagában a stabil inflációs környezet megfelelő 

pénzügyi stabilitást eredményez. 

• Az értékpapírok árfolyamának, illetőleg az ingatlanok árának 

alakulása információt hordoz a gazdaság konjunkturális állapotára 
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nézve akkor is, ha az infláció aktuális mértéke nem tér el az 

egyensúlyinak tartott szinttől.  

• Ha a monetáris politika pénzügyi egyensúlytalanságok esetén 

tartózkodik a beavatkozástól azért, mert az inflációs célkitűzése rövid 

távon teljesülni látszik, az eszközárak tartósan elszakadhatnak a 

fundamentumoktól. Ezért foglal állást a BIS amellett, hogy a 

jegybankoknak – a hosszútávú inflációs célkitűzést prioritásként 

kezelve – indokolt beavatkozniuk akkor, ha ezt konjunkturális indokok 

megerősítik (adott esetben kamatváltoztatással, rövidtávon stabil 

inflációs ráták környezetében).
11

  

A jegybankoknak a pénzügyi szektor stabilitása védelmében 

történő beavatkozásának jogosságát az Európai Központi Bank vitatja 

(Issing, 2003), a következők miatt: 

• Az árstabilitással ellentétben a pénzügyi stabilitás nem mérhető 

fogalom, éppen ezért a jegybanki beavatkozás jogossága és annak 

időzítése kérdéses. 

• Ha a jegybank deklaráltan beavatkozik a pénzügyi piacok 

védelme érdekében (indokolatlan tőzsdei árfolyammozgások vagy a 

bankok túlzott hitelexpanziója esetén), akkor a piaci szereplők 

kockázatvállalási hajlandósága megnő.  

• Amennyiben a központi bank rövidebb-hosszabb időre eltér a 

definiált inflációs céltól, hitelessége megkérdőjeleződhet, ami élénkülő 

inflációs várakozásokhoz fog vezetni. 

Ugyanakkor Issing elismeri, hogy nem kétséges, az EKB 

hitelességéhez hozzátartozik a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitása. 

 A kérdés tehát nyitott: milyen cél érdekében indokolt a központi 

banknak beavatkoznia a kamatpolitika eszközével. Tekintettel a 

jegybanki beavatkozások hatásainak összetettségére és a strukturális 

különbözőségekre, a monetáris politika végső célja feltételezhetően 

több kell, hogy legyen, mint az árstabilitás. (Mussa, 2003) 

                                                 
11

 A kockázatot alulbecslő hitelexpanzió kivédésének módja továbbá a prudenciális 

banki felügyelet megerősítése, amelynek aktuális példáját követhetjük nyomon a 

Bázel-2 szabályozás kapcsán. 
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5.2.3. Az Európai Központi Bank árfolyam-politikájának 

közelmúltbeli sajátosságai 

A nemzetközi devizapiacokat ért hatásokra
12

 a három nagy 

térség (USA, GMU és Japán) monetáris hatóságai eltérő módon 

reagáltak. A japán központi bank – tartva attól, hogy a japán gazdaság 

tartós recesszióba süllyed – az elmúlt évek során több alkalommal 

hajtott végre intervenciós célú jen eladást a dollár-jen piacon. Az 

intervenció azonban, tekintettel a dollár gyengülésére, nem volt 

hatásos. Az amerikai szövetségi jegybank, a FED – válaszként a 

külkereskedelmi mérleg folytatódó romlására és a munkanélküliségi 

ráta emelkedésére – 2004-ben megemelte az irányadó kamatlábat. 

Velük ellentétben az Európai Központi Bank ebben az időszakban 

tartózkodott mind a devizapiaci intervenciótól, mind pedig az irányadó 

kamatláb változtatásától. 

Az euro-dollár kurzus 

 Az euro-dollár árfolyam 2002-től 2004 végéig egy meredeken 

ívelő, meglehetősen szűk trendcsatornában mozgott. A gyenge dollár 

mögött részben fundamentális tényezők (az amerikai külkereskedelmi 

hiány), részben feltehetően spekulációs okok (az amerikai kötvények 

iránti kereslet élénkülése és a kockázati tőkealapok dollár-eladásai) 

álltak. (Szűcs, 2004/2005) 

2004 végére vásárlóerő-paritáson (purchasing power parity, 

PPP) számított értékét tekintve az euro túlértékeltté vált a dollárral 

szemben. A PPP-alapon számított reális érték napjainkban 1,2000 körül 

van, míg az azonnali árfolyam 2004 december végén 1,3600, 2005 

január elején 1,3200 körül ingadozott – mindkettő szignifikánsan 

meghaladta a vásárlóerő-paritás által indokolt átváltási arányt. 

                                                 
12

 Mint pl. az amerikai folyó fizetési mérleg növekvő hiánya; a világpiaci olajár 

emelkedése; a feltörekvő piacok (a kínai árfolyamrendszer, az oroszországi 

újraállamosítással kapcsolatos félelmek, a dél-amerikai államok nehézségei, stb.) 

hírei; a tőkebefektetések volumene, a részvényárfolyamok ingadozása (2004-ben az 

euró-dollár kurzus és a Dow Jones index gyakorlatilag teljesen együtt mozgott); a 

jegybankok dolláreladási érdeklődése (a devizatartalékok átstrukturálása); 

választások, geopolitikai bizonytalanság (USA, Irak, Palesztina, Nagy-Britannia); stb. 
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 2004-ben az EKB tartózkodott a kamat- és devizapolitikai 

beavatkozástól, annak ellenére, hogy az erős euro egyértelmű 

versenyhátrányba hozta az Euroövezet exportőreit. Ennek magyarázata 

az inflációs hitelességhez való ragaszkodás lehetett. 2004 második 

felében ugyanis a HICP az Euroövezet átlagában a 2%-os célérték felett 

volt, úgy, hogy a maginfláció is 2% körüli értéket vett fel.  

A 11. ábra (Árfolyam és kamatszint összefüggése az 

Euroövezetben) utal arra, hogy a monetáris hatóság által meghatározott 

refinanszírozási kamatláb és a hazai pénz árfolyama között 

sztochasztikus kapcsolat van (amely összefüggés elméleti alapjait az 

árfolyam-elméletek körében Frenkel – Levich fogalmazta meg).  

USD/EUR árfolyam és euró jegybanki kamatszint
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11. ábra: Árfolyam és kamatszint összefüggése az Euroövezetben; Forrás: 

Eurostat napi árfolyamadatok és havi kamatláb-adatok alapján saját szerkesztés 

Megjegyzés: Az ábra a USD/EUR devizaárfolyam (annak napi idősorból vett 

értékeit; y1 tengely) és az euro jegybanki kamatszint (havi idősorból 

számolt, évesített %, y2 tengely) egyidejű alakulását mutatja 1999 

januárjától 2004 decemberéig.  
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5.3. Monetáris transzmisszió Magyarországon 

5.3.1. A strukturális tényezők hatása, azaz a monetáris 

beavatkozások eltérő transzmissziója Magyarország esetében  

 Az, hogy egy ország gazdasága az Euroövezet országaihoz 

képest mennyire érzékenyen reagál a monetáris politika 

beavatkozásaira, különböző strukturális tényezők (mint például a 

háztartások eladósodottsága, az ingatlanpiac helyzete, a fogyasztói 

szokások vagy a bérek rugalmassága) relatív eltéréseiből adódik. Az 

említett strukturális tényezők egyedi súlya és aggregált hatása csakúgy, 

mint a monetáris politika hatásossága nehezen feltérképezhető. 

(Blanchard, 1998) 

 Magyarországon a növekvő külső egyensúlyhiány és a jegybank 

beavatkozásai nyomán hektikussá váló bankközi pénzpiac 2001 után 

arra ösztönözte a bankokat, hogy mérsékeljék a belföldi pénzpiaci 

kitettségüket. (Mihályi, 2005) Ez a lakossági források mind nagyobb 

mértékű bevonását tenné indokolttá, azonban tapasztalatok szerint a 

közelmúltban a belföldön gyűjtött betétek állománya reálértékben 

visszaesett. Az elmúlt két évben a háztartások nettó megtakarítóból 

nettó adóssá váltak, és miközben az államilag támogatott lakáshitelezés 

révén a bankszektor hitelkihelyezései dinamikusan bővültek, 

forráskorlátaik leküzdése érdekében a bankok mind nagyobb mértékben 

külföldi forrásokat vontak be, valamint lecsökkentették a jegybanknál 

elhelyezett szabad tartalékaik állományát.  

 Látványosan nőtt az euróban denominált lakossági (elsősorban 

lakás-) és vállalkozói hitelek kihelyezése. Mind a felügyelet, mind a 

jegybank 2004-ben közzétett megállapításai szerint aránytalanul magas 

a devizahitelek aránya a bankok portfolióján belül. (Rimaszombati, 

2004) A devizakitettség különösen veszélyes lehet a pénzügyi szektor 

stabilitására egy esetleges dekonjunktúra által kiváltott tömeges 

nemfizetések idején. A hiteltörlesztések elmaradása ugyanis a bankok 

nyitott devizapozícióját növeli, amely effektív veszteséget eredményez 

a devizakamatlábak emelkedése és/vagy a forint árfolyamának 

gyengülése esetén. 
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 A forintban eladósodó hazai vállalkozásoknak és a 

háztartásoknak elsősorban a BUBOR változékonysága révén keletkezik 

kamatláb-kockázata (hiteleik a szerződésben megállapított kamat-

periódustól függően 1-3 hónapon belül árazódnak át). Másodsorban a 

jövedelmi és vagyoni helyzetük változása miatt az újabb hiteleknél 

megváltozott kockázati prémiumra kell számítaniuk. Harmadrészt, 

mivel a szabályozói (jegybanki) kamatkörnyezet bizonytalan, a 

hitelkihelyező bankok magasabb kamatprémiumot állapítanak meg, 

megdrágítva ezzel a hiteleket.  

 A fentiek eredőjeként a forint hitelekre megállapított kamatláb a 

háztartások körében átlagosan mintegy 10% ponttal, vállalkozóknál 6% 

ponttal magasabb az Euroövezet hasonló kamatainál (18/1-2. ábra). A 

relatíve magas (és ezzel együtt változékony) belföldi pénzpiaci 

kamatszint a közelmúltban elindított egy olyan folyamatot, amely a 

devizában történő eladósodottságot immár lakossági szinten is 

gyakorlattá tette. A devizaalapú hitelek esetében nemcsak az euro 

kamatszint,  hanem a forint/euro árfolyam ingadozása is okozhatja az 

adósságteher növekedését. (Dobák – Sági, 2005) 

A forint-euro kurzus 

 A transzmissziós folyamatokban kiemelt árfolyam-, kamat- és 

inflációs változók empirikus vizsgálata további hazai sajátosságokra 

hívja fel a figyelmet. A hazai makrogazdasági folyamatok közül a 

devizaárfolyam, a nominális kamatszint és az inflációs ráta 

összefüggésében a következő tényezők a leginkább meghatározóak: 

 a „konvergencia-rally” 

 az ikerdeficit 

 a jegybanki kamatcsökkentési trend. 

A „konvergencia-rally” kifejezés utal az ország EU-s tagsága 

által felerősített külföldi befektetői érdeklődésre, elsősorban a 

Budapesti Értéktőzsdén. A külföldi invesztorok – akik kezében 2004 

végén a tőzsdei kibocsátók jegyzett tőkéjének mintegy 75%-a volt – 

részvényvásárlásai nagyban hozzájárultak a forint erősödéséhez. A 

BUX index a 2004-es évet forintban számolva 57%-os, dollárban pedig 

csaknem 78%-os erősödéssel zárta, nem jelentéktelen nyereséghez 

juttatva a befektetőket. (Trippon, 2004/2005) 
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Az ikerdeficit jelensége – azaz a folyó fizetési mérleg és a 

költségvetés egyidejű hiánya – kritikus abból a szempontból, hogy 

beépül a külföldi forrásbevonás kockázati felárába, és egyúttal 

megnöveli az adósságterheket. (Bod, Szapáry, 2005) 

Végül, a jegybank és a kormányzat közötti hatalmi vita 

végigkísérte a 2004-es évet, majd a jegybanktörvény módosításának 

tervezetével tetőzött. Várható volt, hogy a kibővített monetáris tanács 

konzisztens kamatcsökkentési politikát képvisel. A 2003 november 

végi nem várt kamatemelés korrekcióját, azaz a megelőzően érvényes 

9,5%-os alapkamat visszaállítását 2004 december végéig hajtotta végre 

a monetáris testület, gyakorlatilag az egész tavalyi évet igénybe vevő 

lassú kamatcsökkentési folyamat eredményeképpen. A 2004 negyedik 

negyedévi alapkamat-csökkentéseket a pénzügyi piacok előre beárazták 

(erre a jegybanknál elhelyezett betétek állományából és a bankközi 

kamatszint alakulásából lehetett következtetni). A jegybanki irányadó 

kamatláb 2005-ben is fokozatosan csökkent. (Molnár, 2004/2005) 

 A belföldi inflációs ráta mérséklődése nem mond ellent a 

jegybanki kamatcsökkentésnek. A veszély abban rejlik, hogy a forint 

piacán a befektetők kamatvágásra számítanak, miközben kérdéses, 

meddig lehet a forintkamatokat mérsékelni. Jelenleg jelentős a forint és 

az euro kamatlábak közötti különbség (másként a carry v. forward-spot 

spread) – a pénzügyi piacok a különbség révén tolerálják a 

makrogazdasági egyensúlyhiányokat, hiszen a forint befektetéseken 

megfelelő nagyságú kockázati prémium van. A forint kamatszint 

csökkentésének implicit feltétele lenne a fiskális stabilizáció; amely 

viszont már a monetáris politika hatáskörén kívül esik. (Márkus, 2004) 

 Az  árfolyam-, kamat- és inflációs változók az Euroövezetben 

mért értékei, azok közötti kapcsolat megfigyelhető a hazai adatsorok 

alakulásában is. A 12. ábra arra utal, hogy az inflációs célkitűzés 

rendszerében a jegybanki refinanszírozási kamatláb követi a fogyasztó 

árindex alakulását. A 13. ábra a devizaárfolyam és a jegybanki 

kamatszint közötti (időszakosan inverz) kapcsolatra utal, nyitott 

gazdaságok és szabad nemzetközi tőkemozgás környezetében. A 14. 

ábra a devizaárfolyam és az inflációs ráta összefüggését mutatja. 
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Kamatláb - infláció
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 12. ábra: Jegybanki kamatszint és inflációs ráta összefüggése Magyarországon; 

Forrás: Eurostat havi kamat- és inflációs adatok alapján saját szerkesztés 

Megjegyzés: Az ábra a forint jegybanki kamatszint (annak havi idősorból számolt 

értékeit, évesített %, y1 tengely) és a fogyasztói árindex (havi idősorból vett; y2 

tengely) egyidejű alakulását mutatja 1999 januárjától 2004 decemberéig. 

Árfolyam - kamatláb
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13. ábra Devizaárfolyam és jegybanki kamatszint összefüggése Magyarországon; 

Forrás: Eurostat napi árfolyamadatok és havi kamat adatok alapján saját szerkesztés 

Megjegyzés: Az ábra a forint/euro árfolyam (annak napi idősorból számolt 

értékeit, évesített %, y1 tengely) és a forint jegybanki kamatszint (havi idősorból 

vett; y2 tengely) egyidejű alakulását mutatja 1999 januárjától 2004 decemberéig. 
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Árfolyam - infláció
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    14. ábra Devizaárfolyam és inflációs ráta összefüggése Magyarországon; 

Forrás: Eurostat napi árfolyam-, és havi inflációs adatok alapján saját szerkesztés 

Megjegyzés: Az ábra a forint/euro árfolyam (annak napi idősorból számolt 

értékeit, évesített %, y1 tengely) és a fogyasztói árindex (havi idősorból vett; y2 

tengely) egyidejű alakulását mutatja 1999 januárjától 2004 decemberéig. 

 

5.3.2. Inflációs célkövetés és felértékelődő reálárfolyam 

A Magyar Nemzeti Bank által az elmúlt években követett 

inflációs célkitűzés stratégiája prioritásként kezelte a fogyasztói árindex 

csökkenését; oly módon, hogy tolerálta a tendenciájában felértékelődő 

forint/euro árfolyamot. Ez a stratégia a monetáris- és árfolyampolitika – 

nyitott nemzetgazdaságokra jellemző – szoros kölcsönhatásában 

komoly reálgazdasági hatásokat eredményezett. 

(Surányi [2004]): „Jelen szituációban – megj.: 2001-től – a Magyar 

Nemzeti Bank egy új cél- és eszközrendszert választott: az inflációs 

célkitűzés rendszerét, ami rendkívül divatos, és egy nyitott, kis gazdaságnak, 

ahol ráadásul az exogén tényezők meghatározóak, az infláció szempontjából 

sokszorosan hátrányosabb, mint egy nagy, érett gazdaságnak. Egy ilyen 

gazdaságban az inflációs célkitűzés rendszere – megfejelve azzal, hogy nincs 

intézményi stabilitás, nincsenek megbízható transzmissziós mechanizmusok 

– egy totális kudarc.  
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Olyan jelentős az eltérés a maginfláció és a fogyasztói árindex 

között, ami teljesen átalakítja a fogyasztói magatartást; olyan tartós eltérés 

lesz a két index között, ami alapján egy jegybank hitelesen nem képes 

inflációs célkitűzést megvalósítani. … Egy olyan országban, ahol a 

fogyasztói kosárban 30%-ot tesz ki az élelmiszer, és ahol az élelmiszerárak – 

épp azért, mert nem importáljuk az élelmiszerek többségét, hanem belföldi 

termelésnek az eredménye, és az éghajlati viszonyok szélsőségesen hatnak 

rá, ott drámaian eltér egymástól a maginfláció és a termelői árindex. Ennek 

következtében a transzmissziós mechanizmusok előre megjósolhatatlanok. 

Senkinek fogalma sincs arról, hogy a pénztömeg és az árak, a bérek és az 

árak, az államháztartás hiánya és az árak, a kamatok és az árak között milyen 

időintervallumban, milyen/mekkora áttételeken keresztül valósul meg a 

kapcsolat. … Egy kis, nyitott nemzetgazdaságban ugyanis az árfolyam a 

legfontosabb ármeghatározó tényező… – és ez önmagában mutatja az 

inflációs célkitűzés rendszerének a tarthatatlanságát, mert az egy belső 

ellentmondás, hogy ha inflációs célkitűzést követ egy jegybank, semmiféle 

árfolyamcélja ne legyen.  

Ha valaki egy korrelációt készítene aközött, hogy a magyar 

gazdaság külső egyensúlya és a reál-effektív árfolyam hogyan mozog, akkor 

eléggé nem meglepően arra a következtetésre fog jutni, hogy amikor 

erőteljes reálárfolyam-felértékelődés van, azaz minden olyan esetben, amikor 

a hazai és a külföldi termelékenység különbséget meghaladó ütemben nő a 

reál-effektív árfolyam, minden ilyen esetben romlik a külgazdasági 

egyensúly. És minden olyan esetben, amikor – racionális módon – ellentétes 

az árfolyampolitika, akkor vagy stabil marad a külső egyensúly vagy javul.”) 

A gazdaságpolitika komplex célrendszerében, egy felzárkózó 

gazdaság esetében az inflációs célkitűzés elsődlegessége nem mehet a 

külső egyensúly és a külpiaci versenyképesség rovására. (Surányi, 

2005) „Az egyensúlyőrző gazdaságpolitika feltétele, illetve 

követelményrendszere szerint … a növekedés fő pillérei az export és a 

beruházások, … továbbá a termelékenység növekedési üteme nem lehet 

kisebb a reálbér növekedésénél…” (Veress, 2005) 

A felzárkózó gazdaságok jellemzője kell, hogy legyen – az 

Euroövezethez történő reálkonvergencia megvalósulásával egyidejűleg 

– a termelékenység javulása, mégpedig a monetáris unió tagállamainál 

gyorsabb ütemben. Ez a kívánatos cél, folyamat egyúttal azt is jelenti, 

hogy a felzárkózó országok devizájának reálértelemben fel kell 

értékelődnie. A reálfelértékelődés két módon lehetséges: a nominális 

devizaárfolyam felértékelődésén keresztül és/vagy az inflációs ráta 

magasabb értéke mellett.  
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Az Euroövezethez történő csatlakozás kritériumrendszere 

legitimálja az előbbi módot, a nominális árfolyam felértékelődését (az 

ERM-2 árfolyamrendszerében), és tiltja az utóbbit, az inflációs ráta 

előírtnál magasabb értékét (az inflációs célkitűzés rendszerében).  

Az ERM-2 árfolyamrendszere nem zárja ki a központi paritás 

kiigazítását akkor, ha fundamentális (a versenyképesség tartós 

javulásával összefüggő) tényezők indokolják a deviza felértékelését az 

euróval szemben. A kiigazítás kockázata az egyensúlyi árfolyam 

meghatározhatóságának kétséges voltában, illetőleg a felzárkózó ország 

devizájának spekulációs kitettségében rejlik. (Pálócz, szerk.,  2004) 

Az inflációs célkitűzés rendszerében a maastrichti inflációs 

konvergencia kritérium által kijelölt célérték a három legalacsonyabb 

inflációs rátával jellemzett euroövezeti ország inflációs rátája feletti 

legfeljebb 1,5%pont. Ez annak ellenére előírt követelmény, hogy a 

felzárkózó gazdaságokban egyes időszakokban szignifikánsan 

magasabb inflációs ráta alakulhat ki; amely inflációs jelenség az un. 

Balassa-Samuelson hatással magyarázható (Bebesy [2004]). Az elmélet 

szerint a gazdaság nemzetközi kereskedelembe integrálódott 

(‘tradeable’) szektorában bekövetkező termelékenység-javulás 

magasabb béreket eredményez az ott foglalkoztatottak számára. A 

nemzetközi kereskedelembe kevésbé integrálódott (‘non-tradeable’) 

szektorban is emelkednek majd a bérek, annak ellenére, hogy a 

termelékenység javulása ebben a szektorban kisebb; mert a 

bérnövekedési ütem kiegyenlítődik a gazdaság különböző szektorai 

között. A non-tradeable szektorban tapasztalt bérnövekedés azonban 

csak úgy lehetséges, ha a szektor által előállított javak árszínvonala 

növekszik. Következésképp egy felzárkózó gazdaság hosszú távú 

inflációs rátája meghaladja azt az inflációs rátát, amely a monetáris 

unió tagállamaiban stabil gazdasági feltételek mellett jellemző.  

Az említett, a konvergencia folyamattal összefüggésbe hozható 

reálfelértékelődés – mértéke szerint – hatással van a reálgazdaság 

jövőbeni teljesítőképességére. A közelmúltban jelentős mértékű 

reálfelértékelődés jellemezte a forint árfolyam-alakulását (csakúgy, 

mint az utóbb csatlakozott tíz EU-tagállam devizájának árfolyam-

alakulását; bővebben lásd: Sági – Farkasné, 2005). 
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A 15-16. ábra a forint reálárfolyamának erősödését szemlélteti: 

a forint az euróhoz képest 2000. január 1-jétől 2004. december 31-ig 

fogyasztói árindex-, illetőleg bérindex- alapon deflálva egyaránt közel 

25%-ot erősödött. 

REER CPI változása
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15. ábra: A forint fogyasztói árindex alapú reáleffektív árfolyam-

indexének változása 2000-2004 között; Forrás: MNB havi, 

szezonálisan kiigazított adatok alapján saját szerkesztés 

Megjegyzés: A számítás első lépésében a fogyasztói árindexszel, illetőleg 

a legfontosabb külkereskedelmi partnerországok árindexeinek súlyozott 

átlagával defláltam a forint nominál-effektív árfolyamát. A számítás 

módszertana megegyezik a disszertáció 28. oldalán ismertetett reál-

effektív árfolyam számítással. Második lépésben a 2000 januári adathoz, 

mint bázishoz képesti relatív eltéréseket számoltam. 

REER CPI: Reál-effektív árfolyam (‘Real-Effective Exchange Rate’); 

fogyasztói árindex (‘Consumer Price Index’) alapon 
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REER ULC változása
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16. ábra: A forint fajlagos munkaköltség alapú reáleffektív 

árfolyam-indexének változása 2000-2004 között; Forrás: MNB 

negyedéves, szezonálisan kiigazított adatok alapján saját szerkesztés 

Megjegyzés: A számítás első lépésében a fajlagos munkaköltség-

indexszel, illetőleg a legfontosabb külkereskedelmi partnerországok 

fajlagos munkaköltség-indexeinek súlyozott átlagával defláltam a forint 

nominál-effektív árfolyamát. A számítás módszertana megegyezik a 

disszertáció 28. oldalán ismertetett reál-effektív árfolyam számítással. 

Második lépésben a 2000 januári adathoz, mint bázishoz képesti relatív 

eltéréseket számoltam. 

REER ULC: Reál-effektív árfolyam (‘Real-Effective Exchange Rate’); 

fajlagos munkaköltség (‘Unit Labour Cost’) alapon 
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5.4. A monetáris politikai beavatkozások reálgazdasági 
hatásai 

Az inflációs célkitűzést prioritásként kezelő, és egyúttal a forint 

reálárfolyamának felértékelődését megengedő monetáris politika a 

hazai gazdálkodó szervezetek jövedelemtermelő képességét az alábbi 

tényezőkön keresztül befolyásolja:  

- A forint nominális felértékelődése csökkenti mind az export 

árbevétel forint ellenértékét, mind az import forintban számított 

bekerülési értékét. 

- Az exportőröknél jelentkező bevétel-elmaradás, illetőleg az 

importőröknél jelentkező kiadáscsökkenés – nem egyensúlyban lévő 

külkereskedelmi egyenleg mellett – módosítja az üzleti szféra 

nomináljövedelmét. 

- Az exportőröknek oly módon kell kalkulálniuk, hogy az 

árfolyamváltozás módosítja a belföldi értékesítés határáldozat-költségét 

(részben mert változik az exportértékesítés forint ellenértéke, részben 

pedig mert változik az importversenynek kitett termékek piacán a 

belföldi értékesítés árbevétele). 

- Az importtermékek árainak a forint nominál-felértékelődése 

következtében bekövetkezett csökkenése az importversenynek kitett 

termékek piacán a belföldi termelőket arra ösztönzi, hogy csökkentsék 

értékesítési áraikat. Az árcsökkentés lehetősége azonban korlátozott: 

árpolitikájuk függvényében a vállalkozások legalább egy minimális 

nyereséghányaddal kalkulálnak. 

- Az export csökkenő jövedelmezősége és egyúttal a növekvő 

importverseny miatt a belföldi termelők ráfordításaik (rövidtávon 

elsősorban a bérjellegű ráfordításaik) csökkentésére törekednek, 

amelynek további hatása lehet a foglalkoztatottsági színvonalra. A 

foglalkoztatási hatást a minimálbérek változásával együtt indokolt 

vizsgálni. 
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- A forint felértékelődése kétségkívül nem azonos mértékben 

érinti a hazai exportőr vállalkozásokat. Minél alacsonyabb az export 

közvetlen és közvetett importtartalma, azaz az exportba minél kisebb 

értékben épül be importált termék (alapanyag, üzemanyag, stb.), annál 

jelentősebb a felértékelődés exportjövedelmezőséget rontó hatása. A 

mezőgazdasági és az élelmiszeripari exportra az alacsony 

importtartalom jellemző. 

- A transznacionális vállalkozások árfolyam-kitettségüket 

transzferáraikkal (belső elszámoló árakkal) mérsékelni tudják. Ezzel a 

lehetőséggel nem tudnak élni a hazai tulajdonban lévő exportőrök. A 

külföldi érdekeltségű exportőr vállalkozások beszállítói körébe tartozó 

hazai cégek, amennyiben euróban számolnak el, szintén kitettek az 

árfolyamváltozásnak. 

- Végül, a hazai pénz felértékelődése önmagában indokolttá 

teheti a devizában történő hitelfelvételt (mert a devizában denominált 

adósság forint ellenértéke csökken); és ezt indokolja a forint hiteleken 

meglévő kamatfelár is. További érv lehet a devizahitelek felvétele 

mellett az exportőröknél adott természetes fedezettség – másképpen, az 

export árbevétel és a hiteltörlesztés devizanem szerinti egyezősége. A 

természetes devizakockázat-fedezettség azonban a gyakorlatban szinte 

sohasem tökéletes amiatt, hogy az exportszerződésekben megállapított 

árbevétel összegét és a fizetési esedékességét nem lehet a devizahitelek 

törlesztési terhéhez igazítani. 

A forint reálfelértékelődési trendjével egyidejűleg az árfolyam 

erősödő volatilitása a következő hatásokkal jár: 

- A cégek tervezési képessége romlik; annak következtében, 

hogy termelési és értékesítési, valamint finanszírozási döntéseiket 

időszakonként kell meghozniuk, miközben a devizaárfolyam időben 

folyamatosan változik. Bizonytalan az árfolyam-ingadozás mértéke 

csakúgy, mint időtartama (megj.: az euró várható bevezetésével a 

devizaárfolyam-kockázat jelentős része megszűnik). Nem ismert az 

euro bevezetésének várható időpontja, mint ahogy az áttérés 

időpontjában megállapítandó konverziós ráta sem.  
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- Az árfolyamkockázat erősödése csökkenti mind az exportőr 

vállalkozások számát, mind pedig a külföldre is értékesítő 

vállalkozások exporthányadát. Aggregált hatásként csökken az export 

volumene. 

- A devizaárfolyam ingadozása és az export volumene közötti 

kapcsolat azonban nem lineáris: azért, mert az árfolyamkockázatot a 

kisvállalkozások kevésbé tudják lefedezni (és éppen emiatt a 

kisvállalkozások csak alacsony árfolyamkockázat esetén képesek és 

hajlandók exportálni
13

, többségük volatilis árfolyam környezetében 

távol marad az exportpiacoktól). 

 

árfolyam-volatilitás

exportvolumen

 

17. ábra: Árfolyam-volatilitás és exportvolumen közötti konvex kapcsolat 

(forrás: Baldwin – Skudelny – Taglioni, 2005.; 16. oldal) 

 

                                                 
13

 A fenti összefüggés kimutatható az agrárágazatban is: Farkasné – Molnár (2003) 

szerint minél kisebbek a vállalati méretek, annál kisebb a valószínűsége, hogy a 

termelők a devizaárfolyam megváltozásából eredő veszteségeket piaci pozíciójuk 

javításával képesek ellensúlyozni.  
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6. Az agrárszektor versenyképessége a forint 
reálfelértékelődésének környezetében 

 

Disszertációm jelen fejezetében azt vizsgálom, a jegybanki 

(monetáris politikai) beavatkozás által befolyásolt kamatszint- és 

devizaárfolyam-változás a közelmúltban milyen mértékben érintette az 

agrárágazat versenyképességét és jövedelmezőségét. A vizsgálat 

körében a kamatszintet, mint az agrárvállalkozások által bevont idegen 

források árát definiálom; a devizaárfolyamot a forint reálárfolyamaként 

értelmezem. A versenyképesség fogalmát úgy értelmezem, mint az 

agrárágazatba sorolt vállalkozások teljesítményének hozzájárulását az 

agrárágazat – belföldi és exportpiacokon egyaránt kifejezhető – 

teljesítőképességéhez.
14

  

A versenyképességet termeléselméleti felfogásban a termelés 

minősége, a költség-ár viszonyok
15

, ill. a piaci részesedés aránya 

határozza meg; míg a nemzetközi kereskedelem elmélete szerint a 

nemzetközi kereskedelemben való részvétel intenzitása fejezi ki 

(Módos, 2004). Az árelemzésen alapuló nemzetközi versenyképesség 

vizsgálatának egyik jellemző mérőszáma a hazai erőforrás-költség 

(DRC-) mutató; ennek mérésére a közelmúltban több kísérlet is történt 

(Potori szerk. 2004). 

Gorton, et al. (2005) a DRC-mutató 200-2002-re mért értékei 

alapján arra a következtetésre jutott, hogy a vizsgált időszakban a 

magyar (szántóföldi) növénytermesztés nemzetközi versenyképessége – 

a forint felértékelődése, a stagnáló belföldi kereslet, ill. a közép-kelet-

                                                 
14

 Megjegyzés: A versenyképesség fogalmára a szakirodalomban nem találunk 

általánosan elfogadott definíciót, többek között azért nem, mert vizsgálható országos, 

regionális, ágazati és vállalati szinten, és a termékek szintjén (Szűcs - Farkasné szerk. 

2004). 
15

 Így például a gabonatermelésben a termelői árak, a raktározási és szállítási 

költségek, valamint a termékminőség jelentik a kulcs versenyképességi tényezőket 

(Lehota, 2003). 
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európai országok növekvő kibocsátása miatt süllyedő exportárak 

következtében – gyengült. Az agrárvállalkozásoknak gazdálkodásuk 

során a termelékenység javításával kellett ellensúlyozniuk a magas 

tényezőköltségek hatását. 

Vizsgálatomban két tényezőköltség, mégpedig a kamatláb és a 

devizaárfolyam hatását emeltem ki; amelyek a monetáris transzmisszió 

első fázisában, a jegybanki beavatkozás által közvetlenül befolyásolt 

monetáris tényezők közé tartoznak (lásd: 5.1. Monetáris transzmisszió, 

a jegybanki beavatkozás hatásai – általános makrogazdasági modell 

fejezet; 43. oldaltól).  Nem vizsgáltam a további két tényező, az 

eszközárak és a várakozások hatásait. Az eszközáraktól azért 

tekintettem el, mert az agrárvállalkozások esetében nem jellemző, hogy 

jelentősebb nagyságrendben tartanának eszközportfoliójukban 

részvényeket vagy kötvényeket. (Sági – Korom, 2005b) A 

várakozásokat pedig, mint endogén tényezőt,  elemzésem végén, a 

kérdőíves felmérés keretében adott válaszok alapján értékeltem. 

Az elemzés által vizsgált időszak a legutóbbi három, számviteli 

beszámolóval lezárt üzleti év. Abból a célból, hogy már 2002-re is 

tudjak összehasonlítást tenni, a 2001-es év számviteli adatai is 

rendelkezésemre álltak. Így az elemzés teljes időtartama 2001-2004. 
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6.1. Az agrárágazat teljesítménye, pénzügyi mutatói a 
nemzetgazdaságon belül  

6.1.1. Az agrárágazat GDP-hez való hozzájárulása és 

exporthányada
16

 

A mezőgazdasági GDP aránya a nemzetgazdasági GDP-n belül 

hosszú évek óta először 2004-ben nőtt, de még így is csak 3,9%-ot tett 

ki.
17

 A bruttó hazai termék előállításban a mezőgazdaság részaránya a 

rendszerváltás körüli 12-13%-os szintről az 1995 és 1998 közötti 

időszakban 6,3 %-ra, az 1999 és 2003 közötti időszakban pedig 3,5-

3%-ra csökkent. 

Tény azonban, hogy a mezőgazdaság GDP-ből való részesedése 

önmagában nem fejezi ki a mezőgazdaság társadalmi, gazdasági súlyát. 

A fenti 3,2%-os mérték ugyanis csak a mezőgazdasági alapanyag-

termelés részesedését tükrözi; amely 3-4 százalékponttal növekszik, 

amennyiben az élelmiszeripar teljesítményét is figyelembe vesszük. 

Közvetetten a mezőgazdasági alapanyag-termeléshez kapcsolódik 

raktározás (terménytárolás), fuvarozás-szállítmányozás, mezőgazda-

sági gépgyártás, vagy akár hitelintézeti pénzügyi szolgáltatás, és így 

tovább. A GDP-hez viszonyított érték azért is torz, mert az 

agrárágazatban foglalkoztatottak jövedelemszintje rendkívül alacsony, 

csakúgy, mint az agrárvállalkozások kimutatott eredménye. 

A mezőgazdaságban foglalkoztatottak részaránya az elmúlt 

évek alatt csökkenő tendenciát mutatott: a rendszerváltás körül 

meghaladta a 17 %-ot, 1995 és 1998 között 8 %-ot tett ki, de 1999 és 

2002 között már csak alig 6,5 % volt.
 18

 2003-ban 5,5 %-ra, 2004-ben 

5,3%-ra mérséklődött. (FVM, 2005) Az ágazatban foglalkoztatottak 

bruttó átlagkeresete a nemzetgazdasági átlag 67%-a. 

                                                 
16

 A fejezetben szereplő adatok forrása: KSH. 
17

 Az Agrárgazdasági Tanács állásfoglalása ugyanakkor megállapítja, hogy a 2004. 

évi ágazati GDP növekedés kizárólag a – kedvező időjárási hatások következtében 

relatíve magas hozamokat, jó terméseredményeket realizáló – növénytermesztésből 

származott. 
18

 Megjegyezve, hogy a mezőgazdaságban foglalkoztatottakra vonatkozó adatok 

különböző időszakonkénti összehasonlítása torzíthat (pl. azért, mert a termelő 

szövetkezetek a melléküzemágaikat kiszervezték önálló vállalkozásokba). 
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Az ágazat részesedése a nemzetgazdaság beruházásaiból a 

rendszerváltás időszakában elérte, meghaladta a 10 %-ot; 1995 és 2001 

között 3 % körülire, illetve e szint alá csökkent. A 2002-ben közel 4%, 

2003-ban 5,2% volt; majd 2004-ben ismét 4,3%-ra mérséklődött. 

A mezőgazdaság aránya a nemzetgazdaság összes exportjából a 

rendszerváltás körüli 23%-os arányról 1995 és 1998 között 16,5%-ra 

süllyedt. Ez a csökkenő tendencia folytatódott a további években, 2004-

re az exporthányad 4,1%-ra esett vissza. Azonban annak ellenére, hogy 

az időszak nagy részében az importvolumen növekménye meghaladta 

az exportvolumen bővülését, a mezőgazdaság – az erősödő 

importverseny környezetében is – megőrizte nettó exportőri pozícióját. 

 

 2001 2002 2003 2004 

GDP-hez való hozzájárulás 3,5% 3,5% 3,0% 3,9% 

Exporthányad   5,9%   5,6%   6,1%   4,1% 

Mezőgazdaság, export 
    

mrd forintban 73,407 67,804 59,688 67,084 

millió euróban 285 279 235 266 

M-i termék nagyker., export     

mrd forintban 81,140 93,119 113,882 136,309 

millió euróban 318 383 449 543 

Mezőgazdaság, import     

mrd forintban 29,269 31,804 26,293 30,240 

millió euróban 113 131 104 120 

M-i termék nagyker., import     

mrd forintban 60,291 61,985 75,665 143,222 

millió euróban 234 255 300 563 
(19)

 

1. táblázat: Az agrárágazat nemzetgazdasági GDP-hez való hozzájárulásának 

mértéke, exporthányada, valamint az export és az import értéke. Forrás: KSH  

                                                 
19

 Megj.: a 2004-es év kiugró importadata a mezőgazdasági termékek nagykereskedel-

mében az import ÁFA szabályozás megváltozásának tudható be, ami miatt a cégek 

2005 első félévéről előrehozták az importbeszerzéseiket. 
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 A mezőgazdasági ágazat (TEÁOR 01) és a mezőgazdasági 

termékek nagykereskedelme (TEÁOR 512) a bemutatott 2001-2004 

közötti időszakban stabil, reálértékben enyhén növekvő – mintegy 260-

280 millió euro – exporttöbbletet realizált. (Ez a megállapítás 

elmondható a 2004. évre is, az egyébként kiugró, az import ÁFA-hatás 

miatt torz nagykereskedelmi importérték kiszűrését követően.) 

 A nettó exportőri pozíció feltehetően magában hordozza az 

ágazat devizaárfolyam-kockázatnak való kitettségét. A disszertáció 

témája szempontjából indokolt lehet annak vizsgálata, hogy a forint 

nominál-árfolyamának szintje és változékonysága, továbbá a külföldi 

és a belföldi ár- (bér-) színvonal relatív eltérése (együttesen a 

reálárfolyam változása) mennyiben befolyásolta az ágazat termékeinek 

exportképességét. 

 Az export- és importvolumenek idősorainál indokoltnak 

tartottam kiterjeszteni a vizsgálat körét a mezőgazdasági vállalkozások 

nagykereskedelmére, tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági alapanyag-

termelés exportja jelentős részben a nagykereskedő cégeken (így 

például a termeltető-értékesítő szövetkezeteken) keresztül realizálódik. 

Az említett megoldást követem majd az ágazatot jellemző pénzügyi 

mutatók elemzése során is. 

 6.1.2. Ágazati összehasonlító elemzés 

Ebben a részben az egyes főbb nemzetgazdasági ágazatok 

vállalkozásainak mérleg- és eredményszerkezetét vizsgálom, kiemelve 

a mezőgazdasági ágazat adatait. Az elemzés során arra keresem a 

választ, hogy a mezőgazdasági vállalkozások számviteli beszámolóinak 

milyen sajátosságai vannak a többi nemzetgazdasági ágazatban működő 

vállalkozásokhoz képest. 

A szektorok kiválasztásánál arra törekedtem, a nemzetgazdaság 

meghatározó ágazatai mind szerepeljenek az elemzésben, és lehetőleg 

egymástól eltérő jellegű tevékenységi területek kerüljenek 

összehasonlításra. Így esett a választásom az alábbi 10 ágazatra 

(TEÁOR-kódok szerint): 
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01 Mezőgazdaság, vadgazdálkodás 

15 Élelmiszer, ital gyártása 

17 Textília gyártása 

20 Fafeldolgozás, fonottáru készítés 

28 Fémfeldolgozási termék gyártása 

45 Építőipar 

51 Nagykereskedelem 

52 Kiskereskedelem 

74 Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 

85 Egészségügyi, szociális ellátás 

A mezőgazdasági (TEÁOR 01-szerinti) vállalkozások átlagos 

mérleg- és eredményszerkezete több tételében is eltérést mutat a többi 

ágazat vállalkozásainak átlagához képest. Megállapítható, hogy a 

Mezőgazdaság, vadgazdálkodás ágazat tárgyi eszköz-állománya 

jelentős, így a vállalkozások működését egy éven túl szolgáló 

befektetett eszközök aránya is magasabb. Forrásoldalon a saját tőke 

aránya – az ágazatok közötti összehasonlításban – közepesnek 

mondható, kiemelkedő azonban a tartós idegen források nagyobb 

aránya. (2. táblázat) 

Az eredményszerkezetet tekintve megállapítható, a 

Mezőgazdaság, vadgazdálkodás ágazat már az üzemi eredmény szintjén 

veszteséges (közel nullszaldós). Hozzátehetjük, a kapott kamat-, 

területalapú, stb. támogatások miatt az egyéb bevételek aránya ebben az 

ágazatban a legmagasabb. A másik jelentős eltérés az anyagjellegű 

ráfordítások arányában van: hasonlóan magas aránnyal csak a 

kereskedelmi ágazatok rendelkeznek, de míg őnáluk ezt a magas 

ELÁBÉ arány okozza, addig a mezőgazdasági vállalkozásoknál az 

anyagköltségek miatt kiugró ez a ráfordítás tétel. Végül megemlíthető a 

pénzügyi műveletek vesztesége, amely jelentős részben a hosszú 

lejáratú idegen források kamatköltségéből következik. (3. táblázat: 

Ágazati eredményszerkezet 2004-ben) 

 

 



TEÁOR: 01 15 17 20 28 45 51 52 74 85 

ESZKÖZÖK           

Immateriális javak 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

Tárgyi eszközök 40,8% 43,1% 27,7% 35,1% 31,4% 21,0% 16,2% 17,5% 21,0% 38,5% 

Befektetett pénzügyi eszközök 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

A) Befektetett eszközök 43,2% 45,4% 29,4% 36,0% 32,8% 21,9% 18,0% 19,0% 24,9% 40,0% 

Készletek 10,1% 11,1% 15,5% 13,7% 5,3% 4,4% 17,3% 28,0% 0,3% 0,1% 

Követelések 13,9% 14,6% 15,0% 12,7% 19,9% 23,0% 20,8% 9,4% 17,6% 6,0% 

        Ezen belül: Vevők 4,6% 6,6% 5,9% 5,3% 11,2% 12,5% 10,0% 2,2% 7,4% 1,6% 

Értékpapírok 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Pénzeszközök 17,3% 14,5% 23,0% 21,4% 27,8% 33,06% 25,3% 26,1% 41,9% 44,5% 

B) Forgóeszközök 55,4% 54,0% 70,0% 63,4% 66,7% 77,3% 81,2% 80,4% 73,6% 58,0% 

C) Aktív időbeli elhatárolások 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 

Eszközök összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FORRÁSOK           

D) Saját tőke 37,9% 31,5% 10,2% 14,4% 41,4% 18,4% 0,3% 30,3% 44,4% 56,3% 

E) Céltartalékok 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hátrasorolt kötelezettségek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 11,8% 9,0% 5,4% 6,7% 3,2% 3,2% 3,25 5,0% 1,1% 7,8% 

Rövid lejáratú kötelezettségek 35,1% 42,6% 60,9% 58,3% 44,0% 61,6% 51,7% 67,8% 42,3% 24,8% 

        Ezen belül: Szállítók 4,9% 5,7% 5,0% 4,2% 6,0% 6,4% 10,7% 5,9% 3,1% 0,6% 

F) Kötelezettségek 56,5% 62,3% 81,3% 77,9% 54,5% 76,1% 64,8% 91,3% 51,5% 4,3% 

G) Passzív időbeli elhatárolások 0,5% 0,8% 0,4% 0,3% 0,4% 0,1% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 

Források összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2. táblázat: Ágazati mérlegszerkezet 2004-ben; Forrás: DATAX 

8
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TEÁOR: 01 15 17 20 28 45 51 52 74 85 

I. Értékesítés nettó árbevétele 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 2,6% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

III. Egyéb bevételek 11,6% 1,6% 1,3% 0,9% 0,6% 0,4% 0,7% 0,4% 0,5% 1,7% 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 87,4% 80,0% 73,1% 76,4% 68,7% 77,7% 87,5% 87,6% 66,4% 43,9% 

        Ezen belül: Anyagköltség 44,5% 43,6% 33,4% 45,6% 33,5% 32,0% 5,9% 7,5% 9,9% 14,4% 

        Anyagjellegű szolgáltatások 15,8% 10,8% 15,2% 8,8% 12,9% 9,5% 11,3% 10,0% 21,7% 17,7% 

        Eladott áruk beszerzési értéke 8,2% 12,0% 6,1% 5,4% 1,3% 0,7% 54,9% 55,7% 0,6% 0,1% 

        Alvállalkozói teljesítmények 0,2% 0,0% 0,7% 0,5% 3,8% 14,3% 0,3% 0,0% 10,0% 0,2% 

V. Személyi jellegű ráfordítások 14,8% 17,6% 28,3% 22,6% 21,5% 19,6% 10,6% 15,5% 19,3% 29,9% 

VI. Értékcsökkenési leírás 10,1% 6,0% 5,3% 5,2% 4,8% 3,8% 2,9% 2,3% 7,2% 11,6% 

VII. Egyéb ráfordítások 3,8% 3,1% 3,0% 2,0% 2,0% 1,6% 1,8% 1,3% 2,3% 2,8% 

A) Üzemi tevékenység eredménye -0,9% -4,7% -8,9% -6,0% 1,9% -3,7% -4,1% -7,4% 0,6% 13,7% 

B) Pénzügyi műveletek eredménye -2,2% -0,8% -0,4% -0,4% -0,4% -0,2% -0,2% -0,1% 0,0% -0,9% 

        Ezen belül: Fizetett kamatok 2,2% 0,8% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,7% 

D) Rendkívüli eredmény 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

E) Adózás előtti eredmény -1,2% -2,7% -6,9% -4,0% 2,2% -2,9% -1,9% -5,0% 2,2% 12,5% 

Adófizetési kötelezettség 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,6% 1,4% 

F) Adózott eredmény -1,7% -3,0% -7,2% -4,2% 1,6% -3,3% -2,2% -5,2% 1,3% 10,9% 

G) Mérleg szerinti eredmény -2,0% -3,5% -7,2% -4,3% 0,6% -3,6% -2,7% -5,4% -0,2% 8,0% 

3. táblázat: Ágazati eredményszerkezet 2004-ben; Forrás: DATAX 

Megjegyzés: A DATAX adatbázisban az extrém egyedi mutatóértékek kiküszöbölésére alkalmazott eljárás miatt az egyes 

tételek összege legtöbbször nem adja ki összegző soruk értékét, hanem általában alacsonyabb annál. 

8
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6.2. Az agrárágazat pénzügyi mutatószámainak elemzése 

A disszertáció jelen fejezetében az agrárágazatot a 

következőképpen definiálom: a mezőgazdasági (növényi és állati 

eredetű) alapanyagok előállítása és ezek nagykereskedelme.
20

 Ebben az 

értelemben agrárágazatként az elsődleges szektort definiáltam, amelyre 

a továbbiakban az élelmiszer-feldolgozás és az élelmiszer-

kiskereskedelem vertikálisan ráépül. Vizsgálatom célja a monetáris 

kamat- és árfolyampolitika elsődleges (agrár-) szektorra gyakorolt 

hatásainak feltárása; másképpen fogalmazva, az alapanyag-termelés 

jövedelmezőségének kamat- és árfolyamváltozók szerinti elemzése. 

6.2.1. Különbségek/hasonlóságok a kizárólag belföldre, ill. 

exportra is értékesítő agrárvállalkozások pénzügyi mutató-

számaiban 

Az elemzésnek ebben a fázisában az agárvállalkozásokat 

aszerint bontottam szét, hogy exportra is termelnek vagy csak belföldre 

értékesítenek. A két csoport pénzügyi mutatóinak átlagai kerültek 

összevetésre, annak érdekében, hogy megállapítható legyen: 

kimutatható-e különbség a vállalkozások pénzügyi mutatói között. 

Likviditás: Az exportra is értékesítő mezőgazdasági 

vállalkozások likviditása lényegesen jobb, azonban ez a megállapítás 

csak a statikus likviditási mutatókra igaz: a dinamikus likviditás 

alapján az exportra termelő vállalkozások üzemi eredménye nem nyújt 

fedezetet a rövid lejáratú kötelezettségekre.  

Általában a likviditási mutatók 2-3 közeli értéke tekinthető 

megfelelőnek; ezt az értéket mind a belföldre, mind az exportra is 

termelő vállalkozások lényegesen meghaladták. A két csoport átlagánál 

az okozhat eltérést, hogy belföldön jellemzően rossz a fizetési morál, 

emiatt a vevők késve fizetnek. (4. táblázat; 1-5. mutatók) 

                                                 
20

 A felhasznált adatbázis és mutatószám-rendszer keretein belül ez a 01-es és 512-es 

TEÁOR-kód szerinti gyűjtést jelentette. 
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Tőkeellátottság: Az exportra is értékesítő vállalkozások tőke-

ellátottsági mutatja negatív, ami a negatív saját tőkének tudható be; és 

ebből arra következtethetünk, a veszteséges gazdálkodás több évre 

nyúlik vissza. Vélhetően ezek a társaságok kényszerből termelnek 

exportra és nem a jobb üzlet reményében.  

Az alacsony tőkeellátottsági mutatókból következik a rendkívül 

magas idegen tőke arány. Sajátosság, hogy az exportőr vállalkozások – 

feltehetően a külföldi tulajdonosi érdekeltség miatt
21

 – 

gazdálkodásukhoz  lényegesen nagyobb arányú hosszú lejáratú forrást 

használnak, mint a kizárólag belföldre termelő vállalkozások. (4. 

táblázat; 6-11. mutatók) 

Adósságszolgálati mutatók: Az exportra is értékesítő 

vállalkozások kamatfedezeti mutatói a veszteségek miatt negatívak, 

azonban az EBITDA és cash-flow fedezet mutatók alapján már ők is 

biztonsággal eleget tudnak tenni a kamatfizetési kötelezettségeiknek. A 

belföldre termelő cégek esetében a kamatfedezeti mutatók rendkívül 

magasak, már az 5 körüli értékeket is megfelelően jónak tekintik a 

hitelezők. Ilyen magas értékek esetén arra következtethetünk, hogy a 

fizetett kamatok összege elenyésző. (4. táblázat; 12-17. mutatók) 

Forgási mutatók: Nem várt módon a készletek, valamint a 

vevő- és szállítóállomány forgási időtartama közel megegyezik a két 

csoport esetében, annak ellenére, hogy a külföldre termelő cégek 

esetében elméletileg hosszabb forgási időre lehetne számítani. (4. 

táblázat; 18-27. mutatók) 

Jövedelmezőség, termelékenység: A termelékenységi és 

jövedelmezőségi mutatók azt mutatják, hogy az exportra is termelő 

vállalkozások kevésbé eredményesek. Azonban mindkét csoport 

jövedelmezősége rendkívül alacsony. (4. táblázat; 28-52. mutatók) 

                                                 
21

 Egy, az Agrárgazdasági Kutatóintézet által a közelmúltban készített tanulmány 

(Rontóné, 2005) utal arra a gyakorlatra, hogy a kizárólag belföldi tulajdonban lévő 

vállalkozásokhoz képest a külföldi tőkével működő élelmiszeripari vállalkozásoknál 

általában magasabb a fejlesztésekhez felvett hosszú lejáratú hitelek aránya. Ez a 

megállapítás analógiaként alkalmazható a mezőgazdasági alapanyag-termelésre is, 

ahol a közép- és nagyvállalatok körében szintén jelentős a külföldi tulajdon. 
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Ha feltételezhetnénk, az érintett agrárvállalkozások az export- 

és/vagy belföldi értékesítésre vonatkozó döntéseiket kizárólag az 

árbevétel nagysága szerint hozzák, akkor a belföldi- és az exportár 

különbségével, illetve a forint-euro árfolyam várható értékével 

kalkulálnának. A forint felértékelődési trendje csökkentette az 

exportértékesítés forint ellenértékét, és egyúttal az importversenynek 

kitett termékek piacán (feltehetően az előbbinél kisebb mértékben és 

késleltetetten) csökkentette a belföldi értékesítési árakat. Az előbbieket 

figyelembe véve, az exportáraknak kedvezőbbeknek kellene lenniük 

ahhoz, hogy a vállalkozások külföldre is értékesítsenek (eltekintve a 

szállítási és egyéb költségektől); ez azonban az esetek döntő részében 

nem teljesül. 

Az agrárvállalkozások jelentős hányadánál az exportpiacokon 

való jelenlétet nem kizárólag az ár, hanem piacmegtartási szempontok 

is indokolhatják. A gabona vagy a borok esetében például a belföldi 

piac felvevőképessége nem elégséges, illetve a vevők egy része nem 

képes határidőn belül fizetni. Ezzel szemben – a megfelelő minőségi 

előírások teljesítése esetén – külföldre nagyobb kiszállításokat lehet 

teljesíteni úgy, hogy közben a vevőállományba lekötött tőke 

alacsonyabb. 

Pénzügyi mutató megnevezése: 
Exportőr 

is 

 Kizárólag 

belföldi 

1. Likviditási ráta 1,44 6,70 

2. Likviditási gyorsráta 12,36 5,09 

3. Pénzhányad 7,38 1,40 

4. Dinamikus likviditás -0,56 0,68 

5. Időtartam mutató (nap) 311,42 224,40 

6. Tőkeellátottság -0,48 0,26 

7. Eladósodottság aránya 1,39 0,63 

8. Idegen tőke / Saját tőke 5,84 1,68 

9. Hosszútávú eladósodottság 0,24 1,60 

10. Kötelezettségek / Tárgyi eszközök 11,61 5,73 

11. Kötelezettségek / Dologi nettó érték 5,82 2,85 

12. Kamatfedezet I. -3,14 20,72 

13. Kamatfedezet II. -2,43 20,55 

14. EBITDA fedezet I. 18,47 32,44 

15. EBITDA fedezet II. 19,18 32,27 

16. Cash-flow fedezet 20,77 33,90 
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Pénzügyi mutató megnevezése: 
Exportőr 

is 

 Kizárólag 

belföldi 

17. Adósság visszafizető képesség 0,70 0,73 

18. Működőtőke ellátottság -0,62 0,10 

19. Működőtőke forgása 4,02 16,90 

20. Vevőállomány / Szállítóállomány 14,16 10,68 

21. Rövid lejáratú kötelezettségek / Dologi nettó érték 3,36 0,49 

22. Összes eszköz forgási időtartama (nap) 1 741,64 1 202,33 

23. Készletek forgási időtartama I. (nap) 153,24 168,36 

24. Készletek forgási időtartama II. (nap) 152,78 197,75 

25. Beszedés időtartama (nap) 278,90 226,47 

26. Vevoállomány forgási időtartama (nap) 74,19 81,24 

27. Szállítóállomány forgási időtartama (nap) 86,95 82,25 

28. 1 alkalmazottra eső nettó árbevétel (eFt) 14 762,50 23 397,72 

29. 1 alkalmazottra eső adózott eredmény (eFt) 355,56 500,34 

30. 1 alkalmazottra eső üzemi (üzleti) eredmény (eFt) 682,55 862,14 

31. 1 alkalmazottra eső EBITDA (eFt) 1 700,61 2 416,04 

32. Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) -0,97 -0,59 

33. Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) -0,19 0,00 

34. Eszközarányos adózott eredmény (ROA) -0,17 0,00 

35. Adózott eredmény / Működőtőke 0,37 -0,72 

36. Adózott eredmény / Dologi nettó érték -0,78 -0,63 

37. Sajáttőke-arányos adózás előtti eredmény -1,09 -0,58 

38. Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény -0,19 0,00 

39. Eszközarányos adózás előtti eredmény -0,17 0,00 

40. Tevékenység haszonkulcsa I. -0,23 -0,01 

41. Tevékenység haszonkulcsa II. -0,19 0,00 

42. Üzemi eredmény / Saját tőke -1,60 -0,51 

43. Üzemi eredmény / Összes eszköz -0,16 0,01 

44. EBIT / Összes eszköz -0,17 0,01 

45. EBIT / Dologi nettó érték -1,28 -0,59 

46. EBITDA / Összes eszköz -0,09 0,07 

47. Tőkearányos működési eredmény (ROCE) I. 0,06 -1,39 

48. Tőkearányos működési eredmény (ROCE) II. 0,06 -1,46 

49. Tőkearányos EBITDA 0,18 -0,30 

50. Befektetett tőke hozama (ROIC) 0,06 0,00 

51. Nyereség-visszaforgatás aránya -0,95 -0,61 

52. Bruttó haszonrés I.  -0,09 0,04 

4. táblázat: Exportra is, ill. kizárólag belföldre értékesítő agrárvállalkozások 

pénzügyi mutatószámai, 2004; Forrás: DATAX 
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6.2.2. Az agrárvállalkozások pénzügyi mutatószámaiból levonható 

következtetések 

Az elemzés jelen részében az agrárágazat pénzügyi 

mutatószámait elemzem, a vállalkozások számviteli beszámolóiból vett 

adatok alapján. A vizsgálat körébe bevont vállalkozások továbbra is a 

mezőgazdasági termelő és nagykereskedelemmel foglalkozó cégek; 

ezen belül a kettős könyvvitelt vezetők
22

.  

A DATAX adatbázisból 2001-2004 évekre lekérdezett értékek 

több ezer (2004-ben 9308 mezőgazdasági termelő és további 2000 

nagykereskedő) cég feldolgozott adatait tartalmazzák, vállalati 

méretnagyság szerinti csoportok és ágazati átlagok szerint. A 60 

pénzügyi mutatószám különböző szempontok szerint – likviditás, 

tőkeszerkezet, adósságszolgálat, működőtőke, eszközök forgása, 

termelékenység, jövedelmezőség és az egyes jellemzők éves %-os 

változása számított értékei alapján – jellemzi az agrárvállalkozások 

gazdálkodását.  

Termelékenység (lásd: 10. táblázat)
23

 

A termelékenységi mutatóik értékei kiegyensúlyozottnak 

mondhatóak a vizsgált időszak alatt. A mutatók értékei 2002-ben 

voltak a legmagasabbak; és míg az árbevétel bázisú mutatók 

viszonylag stabilak, az eredmény alapú mutatók visszaesést tükröznek, 

aminek oka feltehetően a költséghatékonyság romlása volt. 

Likviditás (lásd: 5. táblázat) 

                                                 
22

 Az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozások súlya az ágazat GDP-hez való 

hozzájárulásában, exporthányadában nem jelentős. Szerepük – véleményem szerint – 

nem releváns a forint reálárfolyamának megváltozásához történő alkalmazkodás 

vizsgálata szempontjából. 
23

 Előfordulhat, hogy egyes vállalkozások tevékenységük és/vagy dolgozóik egy 

részét külön jogi személyiséggel rendelkező társaság(ok)ba helyezik át, vagy 

alvállalkozókkal termeltetnek, így az egy alkalmazottra jutó termelékenységi mutatók 

értékében torzítások lehetnek. Nem zárható ki továbbá annak lehetősége, hogy – 

elsősorban kisebb vállalkozások esetén – számviteli pontatlanságok és lazaságok 

miatt a létszámadatok nem pontosak. E megjegyzéssel, de figyelembe vétele nélkül 

elemeztem a mutatók kapott értékeit. 
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A statikus likviditási mutatók számított értékeit tekintve, 

összességében az állapítható meg, hogy az ágazat likviditása a 

gazdálkodás szempontjából a vizsgált időszak alatt megfelelő szinten 

alakult. A mezőgazdaság enyhén javuló, a mezőgazdasági termékek 

nagykereskedelme enyhén romló tendenciát mutat, de alapjában véve 

stabilnak mondható. A pénzhányad mutató – amely a leglikvidebb 

forgóeszközök, azaz a pénzeszközöknek és a piacképes 

értékpapíroknak a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított 

arányát jelzi – mind a négy évben kifejezetten magas. 

A likviditási ráta és a gyorsráta közti különbség azonban a 

készletek forgóeszközökön belüli nagy arányát tükrözi, ami nem 

elhanyagolható az ágazatban. A termesztett gabona például az őszi 

vetést követő legkorábban egy év múlva kerül értékesítésre, addig 

befejezetlen termelés. Az állattenyésztésben meg kell oldani a téli 

takarmányozást, ami vásárolt vagy saját termelésű készletezést jelent; 

illetve szintén a készletek között kell nyilvántartani a növendék- és 

hízó állatokat.   

A dinamikus likviditás ágazatra számított alsó kvartiliséből az 

tűnik ki, a vállalatok több mint negyede nem tudott üzemi szinten 

nyereséget elérni. 

Működőtőke és forgási mutatók (lásd: 8-9. táblázat)
24

 

Az összes eszköz forgási időtartama az ágazati sajátosságok 

következtében a mezőgazdasági termelő ágazatban meglehetősen 

magas, a kereskedelemben ennél alacsonyabb. A forgási idő mutatók  

mérlegfordulónapi értékei – így különösen a vevő- és szállítóállomány 

forgási időtartamai – nem tükrözik az ágazat valós forgóeszköz-

finanszírozási igényét: az agrártermelők döntő többségénél a 

vevőállomány megtérülési ideje az átlagosnál lényegesen hosszabb. 

                                                 
24

 A működőtőke- és forgási mutatók (illetve már a statikus likviditási mutatók) 

problematikussága abból adódik, hogy számításuk mérleg- (mérlegfordulónapi-) 

adatokból történik. A vevő- és szállítói szerződéseket és ezek teljesítését kellene 

ismerni ahhoz, hogy a vevők és a szállítók tényleges forgási időtartama értékelhető 

legyen. 
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(2004-ben a vállalkozások 75%-ánál
25

 a vevőállomány forgási ideje az 

átlagos érték három negyedével több volt. Az ágazaton belüli jelentős 

eltérések abból adódnak, hogy egyes termelési ágaknál, így például a 

zöldség- és gyümölcstermesztés esetében a szezonalitás miatt 

december 31-én nincs vevőállomány.) 

A vevőállomány/szállítóállomány aránya az ágazat piaci 

pozíciójáról képet adhat abban a tekintetben, hogy a magasabb 

szállítóállomány feltételezi a nagyobb üzleti/hitelezési bizalmat és 

erőteljesebb érdekérvényesítő képességre utal. Az ágazat helyzete ilyen 

szempontból nem a legkedvezőbb, hiszen a mutató vizsgált év végi 

értéke az ágazat nettó hitelezői pozícióját mutatja, mely erőforrás-

lekötéssel jár.  

A rövid lejáratú források állománya elmarad a forgóeszközök 

állományától, amiből következik, hogy a forgóeszközök egy részét 

(feltehetően a tartós forgóeszközöket) tartós forrásból finanszírozzák a 

vállalkozások. Annak eldöntéséhez, hogy egy vállalat az eszközeit 

milyen szintig finanszírozza tartós forrásokkal, támpontként szolgálhat 

az úgynevezett illeszkedési elv. Az illeszkedési elvben az a 

követelmény fogalmazódik meg, hogy a források lejárata 

(esedékessége) legyen összhangban az eszközök megtérülésével. A 

vállalkozások akkor felelnek meg ennek a követelménynek, ha a 

hosszú távra lekötött eszközeiket (a befektetett eszközöket és a tartósan 

lekötött forgóeszközöket) tartós forrásokkal, a vállalkozás 

működéséhez átmenetileg szükséges forgóeszközöket pedig rövid 

lejáratú forrásokkal finanszírozzák. Az agrárágazatban működő 

vállalkozások készleteik finanszírozása végett kell, hogy tartós 

forrásokat is bevonjanak már a működés finanszírozásához. 

Tőkeszerkezet (lásd: 6. táblázat) 

A tőkeellátottság (azaz a saját tőke aránya a mérlegfőösszegen 

belül) a 2002-es évtől eltekintve a vizsgált időszakban enyhén 

                                                 
25

 A felső kvartilis értékénél. Maguk a kvartilisek (osztópontok) azokat a határoló 

értékeket jelentik, amelyek alatt helyezkedik el a csoportban lévő vállalkozások 25, 

50 illetve 75%-a, felettük pedig a vállalkozások fennmaradó része. 
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csökkent, 40% körüli értékre. A tőkeellátottság annak ellenére romlott, 

hogy 2004-ben az ágazat 260 milliárd forint tőkepótló hitelt kapott. Az 

ország EU-tagságával összefüggésben vállalt kötelezettség a közvetlen 

hitelelengedések lehetőségének megszüntetése, és a fejlesztési célú 

támogatásoknál az AVOP-források használata. A tőkeellátottságban a 

csökkenő tendencia így azzal együtt rajzolódik ki, hogy a 

mezőgazdaságban a fejlesztési célú, visszafizetési kötelezettség nélkül 

építési beruházásra, ültetvénytelepítésre, meliorizációs és 

öntözésfejlesztési beruházásra, gépvásárlásra, erdőtelepítésre, stb. 

kapott támogatások, juttatások a saját tőke, ezen belül a tőketartalékok 

között kerülnek kimutatásra.  

A kötelezettségek/ tárgyi eszközök értékeiből kiderül, hogy 

2004-ben beruházásaikat az agrárvállalkozások nagyobb arányban 

finanszírozták idegen forrásból. A fejlesztési célú (AVOP-) 

pályázatoknál igazolni kell a saját erő meglétét, amely azonban 

ténylegesen bankhitel felvételével áll – a vállalkozások egy részénél – 

rendelkezésre. A támogatás folyósítása a beruházás kivitelezése során 

mérföldkövenként történik (az eszközök aktiválását követő 

meghatározott nappal); ezért a fejlesztési célú támogatásokat – 

bankhitellel – előfinanszírozni kell. 

Az  idegen tőke/ saját tőke arány (a pénzügyi tőkeáttétel) 

növekedése minden vállalkozás esetében növeli a pénzügyi kockázatot. 

A hiteltartozás ugyanis állandó kamatfizetési és tőketörlesztési terhet 

ró a vállalkozásra. Azon vállalkozások, amelyek jól előre jelezhető és 

stabil működési pénzáramlással rendelkeznek, nagyobb biztonsággal 

vállalhatnak kötelezettséget több hitellel történő finanszírozásra, mint 

azok, amelyeknél a működési cash flow számottevően ingadozik. Ez a 

kérdéskör azonban már átvezet az adósságszolgálat témaköréhez. 

Adósságszolgálat (lásd: 7. táblázat) 

 Amennyiben a felvett hiteleken nincs kamattámogatás, a 

kamatfedezeti mutatók arra adnak választ, hogy a vállalkozás alapvető 

tevékenységének eredménye mennyiben fedezi a kamatráfordításokat. 

Az ágazat esetében azonban a vizsgált időszakban jelentős volt a 

kamattámogatott hitelek aránya, amelyeknél a hitelek banki kamata a 
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fizetett kamatok között, a kamattámogatás pedig az üzemi eredmény 

részeként az egyéb bevételek között kerül elszámolásra. Ahogy a 

következő években a kamattámogatott hitelek lejártával az 

agrárvállalkozások újabb, feltehetően részben devizaalapú és piaci 

kamatozású hiteleket vesznek fel, a kamatfedezeti mutatók tartalma is 

változik majd. 

 A kamatfedezeti mutatókkal szemben felhozható még, hogy a 

vállalkozások a kamatfizetési kötelezettségüknek nem eredményükből, 

hanem szabad pénzeszközeikből képesek eleget tenni. Ezért indokolt a 

cash-flow alapú adósságszolgálati mutatók alkalmazása. A 

kamatfedezeti és az EBITDA fedezeti mutatók értékeinek lényeges 

eltéréséből az a következtetés vonható le, hogy az agrárvállalkozások 

esetében a működés belső forrása – arányait tekintve – elsősorban az 

elszámolt értékcsökkenési leírás (nem pedig az üzemi eredmény vagy a 

nettó forgótőke csökkenése). Ami azért jelez negatív tendenciákat, 

mert az értékcsökkenési leírásnak célszerűen a tárgyi eszközök 

pótlását, felújítását kellene finanszíroznia. Ehelyett az ágazat a 

beruházásait tartós idegen források bevonásával tudja csak 

finanszírozni. 

A termelő agrárvállalkozások esetében 2003-2004-ben, a 

kereskedelmi vállalkozásoknál 2004-ben az adósságszolgálati mutatók 

egyértelmű romlása követhető nyomon. A kvartiliseket tekintve 

kiemelendő, hogy a teljes ágazat alsó kvartiliseinek értékei az esetek 

többségében negatívak, mert ezek a vállalkozások az üzemi eredmény 

szintjén veszteségesek (így a számláló negatív értéke miatt a hányados 

értéke is negatív lett). 

Jövedelmezőség (lásd: 11-12. táblázat) 

 A vizsgált jövedelmezőségi mutatók egy része a vállalkozások 

eredménykimutatásából számítható. A működés eredményességét 

jellemzi többek között az árbevétel-arányos adózott (vagy adózás 

előtti) eredmény, amely az agrárvállalkozások átlagánál a teljes 

vizsgált időszakban negatív értéket vett fel. A tevékenység 

haszonkulcsa az a mutató, amely jelzi, hogyan fordult át a 2001-2002-

ben még enyhén pozitív üzemi szintű eredmény 2003-2004-re 



95 

veszteségbe. A működés eredményességét sajátos, az ágazat termelési 

és finanszírozási struktúrájával összefüggő tényezők határozták meg. 

 A gabonatermesztés sajátossága például, hogy a tevékenység 

bruttó nyereséghányada egy évben egyszer realizálódik, és a termelés/ 

készletezés/vevők finanszírozási szükséglete több hónapot fed le. A 

betakarítást  követően a gabona piaca túlkínálatos; ezért azok a 

termelők, akik magasabb áron szeretnének értékesíteni, és 

rendelkeznek elegendő tárolókapacitással, a novemberben megnyíló 

intervenciós felajánlás lehetőségével fognak élni. (Az aratást követő 3-

4 héten belül rendszerint komoly áremelkedés figyelhető meg a 

szemestermények piacán, közelítve az intervenciós ármérce szerinti 

felvásárlási árat.) Az intervenciós gabonafelvásárlásból származó 

árbevétel a vállalkozóknál rendszerint a következő év februárjában 

realizálódik.
26

   

 A jövedelmezőségi mutatók következő csoportja a befektetett 

vagyon hozamát tükrözi. Ilyen a saját tőke-arányos adózott (vagy 

adózás előtti) eredmény, amelynek a mezőgazdasági vállalkozások 

esetében 2003-ban átlagosan 1%-os, 2004-ben pedig átlagosan 3,3%-os 

értéke a saját tőke rendkívül alacsony, 2001-hez képest romló 

megtérülésére utal.
27

 Mi több, az ágazat jelentős nagyságú hosszú 

lejáratú hitelekkel rendelkezik, ezért a lekötött tőkére (a saját tőke és a 

hosszúlejáratú kötelezettségek összegére) számított jövedelmezőségi 

mutatók (ROCE, tőkearányos EBITDA) tekintetében méginkább 

kedvezőtlen értékek adódtak. 

 A jövedelmezőségi elemzés harmadik területe az eszköz-

hatékonysági mutatók vizsgálatára terjed ki: a vállalkozás képes-e 

                                                 
26

 Egy AKI tanulmány (Juhász, szerk. 2005) a gabonavertikum szereplői közötti 

jövedelemosztozkodás költségekhez viszonyított aránytalanságaival magyarázza a 

gabonatermelés veszteségességét. Ez a működés eredményrontó tényezőinek egyike. 

27
 Egy, a külföldi tőke szerepét vizsgáló AKI tanulmány (Rontóné, szerk. 2005) 

szintén a saját tőke-hatékonyság kedvezőtlenebbé váló tendenciájára következtet a 

saját tőke-arányos adózás előtti eredmény 2002-2003-as értékeiből. A részadatok 

azonban eltérnek a jelen disszertációban közöltektől, módszertani okok miatt. Az 

idézett tanulmány a mutatószámok számításánál részleges feldolgozottsági fokkal 

dolgozik, továbbá az átlagszámítás során a szélsőséges értékek nem kerülnek 

levágásra.  
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elégséges eredményt elérni az összes befektetett eszközére 

vonatkoztatva. Az eszközhatékonysági mutatóknak az agrárágazatot 

jellemző általános tendenciáin kívül a különböző mutatók belső 

arányaiból az a következtetés vonható le, hogy az eszközök 

megtérülése minden eredménytételnél romlott (negatív), leszámítva az 

elszámolt értékcsökkenésnek a jövedelmezőséget javító hatását.  

Kiemelt jellemzők éves változása (lásd: 13. táblázat) 

Az éveket egymás után vizsgálva kitűnik, hogy az agrárágazat 

hosszabbtávú versenyképességi gondokkal küzd, az agrárvállalkozások 

gazdálkodása nem kiegyensúlyozott. (Csáki, 2005)  

A vizsgált mutatószámok alapján az ágazat bruttó 

nyereséghányada tartósan csökken, annak ellenére, hogy az árbevétel 

legnagyobb hányadát kitevő anyagjellegű  ráfordítások is csökkenést 

mutatnak. Az eredmények is csökkenő (negatív) tendenciát mutatnak, 

az ágazat tevékenysége inkább szűkül mint stagnál.  

Az exportpiacokon a piacvesztés és a forint felértékelődése 

következtében tapasztalt jövedelemcsökkenés egyidejűleg ment végbe 

a belföldi értékesítés nyereségtartalmának (a külföldön megtermelt 

nyersanyagok és előállított késztermékek importversenye miatt 

bekövetkezett) mérséklődésével. A hazai élelmiszerkereskedelmi 

láncok alkupozíciója szintén hozzájárult az agrártermelők 

nyereségének csökkenéséhez. 

Az ágazat kvartiliseinek nagy különbsége jól mutatja az ágazat 

koncentrálódását. Míg a vállalkozások több mint a felének lényegesen 

csökkentek az eredményei, addig a legjobb negyedbe tartozó cégek 

jelentősen tudták bővíteni a tevékenységüket. Az állattenyésztők 

például a támogatások részbeni megszűnésével és a más EU-

tagállamokból származó erős importverseny hatására veszteséget 

realizálnak (Magyar Agrárkamara, 2005).  
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 Mezőgazdaság, vadgazdálkodás (TEÁOR 01.)  

 2001 2002 2003 2004 

LIKVIDITÁS  Kvartilisek   Kvartilisek  Kvartilisek   Kvartilisek 

 átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% Átlag 25% 50% 75% 

Likviditási ráta 2,56 0,74 1,37 3,22 2,52 0,74 1,43 3,21 2,62 0,73 1,48 3,70 2,64 0,70 1,52 3,66 

Likviditási 

gyorsráta 

1,79 0,32 0,77 2,12 1,79 0,36 0,83 2,17 1,83 0,34 0,91 2,51 1,86 0,35 0,93 2,48 

Pénzhányad 0,73 0,03 0,18 0,86 0,86 0,06 0,27 1,11 0,89 0,05 0,24 1,21 0,87 0,04 0,24 1,17 

Dinamikus 

likviditás 

0,09 -0,17 0,09 0,43 0,12 -0,16 0,10 0,44 0,04 -0,26 0,03 0,36 0,06 -0,20 0,06 0,39 

Időtartam 

mutató (nap) 

217,54 42,58 91,46 238,33 224,06 48,39 101,61 247,30 237,97 48,96 103,12 260,86 225,55 54,68 117,12 277,13 

 

 Mezőgazdasági termék nagykereskedelme (TEÁOR 512.) 

 2001 2002 2003 2004 

LIKVIDITÁS  Kvartilisek  Kvartilisek  Kvartilisek  Kvartilisek 

 átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% Átlag 25% 50% 75% 

Likviditási ráta 3,17 0,96 1,45 3,52 2,86 0,91 1,43 3,34 3,01 0,97 1,41 3,45 2,67 0,90 1,35 3,37 

Likviditási 

gyorsráta 

2,64 0,53 1,09 2,83 2,31 0,50 1,07 2,82 2,51 0,53 1,16 2,72 2,08 0,46 1,08 2,73 

Pénzhányad 1,16 0,05 0,27 1,22 1,13 0,07 0,30 1,33 1,28 0,06 0,30 1,34 0,97 0,05 0,23 1,17 

Dinamikus 

likviditás 

0,00 -0,18 0,05 0,34 0,03 -0,17 0,06 0,32 0,02 -0,14 0,05 0,30 -0,02 -0,17 0,02 0,24 

Időtartam mutató 

(nap) 

249,36 30,40 65,60 200,14 219,53 29,97 65,74 177,92 338,13 31,11 71,84 194,75 231,17 32,75 74,61 202,91 

5. táblázat: Az agrárágazat vállalkozásainak likviditási mutatói, 2001-2004; Forrás: DATAX 
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 Mezőgazdaság, vadgazdálkodás (TEÁOR 01.)  

 2001 2002 2003 2004 

TŐKESZERKEZET   Kvartilisek   Kvartilisek  Kvartilisek   Kvartilisek 

Értékek: %-ban átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% Átlag 25% 50% 75% 

Tőkeellátottság 44,2 17,0 44,9 72,3 45,1 18,0 46,4 73,2 43,8 16,3 45,4 72,1 37,9 10,7 41,4 70,3 

Eladósodottság aránya 50,3 22,3 49,1 77,3 49,5 21,5 47,5 76,2 51,1 23,0 49,1 78,3 56,5 24,7 52,6 84,4 

Idegen tőke/Saját tőke 94,6 6,9 61,2 188,4 90,9 7,8 59,8 178,2 88,7 6,3 60,5 180,2 81,5 1,4 56,6 182,5 

Hosszútávú 

eladósodottság 

14,7 0,0 2,3 32,8 14,8 0,0 1,6 33,9 18,0 0,0 5,5 40,3 19,9 0,0 4,9 44,8 

Kötelezettségek/ Tárgyi 

eszközök 

127,4 54,1 99,5 190,1 124,5 50,7 94,4 181,4 125,4 51,6 94,4 177,5 155,4 57,9 108,2 222,1 

Kötelezettségek/ Dologi 

nettó érték 
93,1 6,4 60,3 187,3 89,9 7,2 59,4 177,7 86,8 5,6 59,8 178,7 79,9 1,1 55,6 181,3 

 

 Mezőgazdasági termék nagykereskedelme (TEÁOR 512.) 

 2001 2002 2003 2004 

TŐKESZERKEZET   Kvartilisek   Kvartilisek  Kvartilisek   Kvartilisek 

Értékek: %-ban átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% Átlag 25% 50% 75% 

Tőkeellátottság 38,7 12,0 35,3 70,5 37,2 10,3 34,5 69,2 37,8 11,1 35,8 69,4 30,4 6,6 30,2 68,2 

Eladósodottság aránya 56,0 23,0 58,3 85,1 58,0 25,0 59,3 87,4 57,6 24,4 59,6 86,0 64,6 26,9 64,3 90,5 

Idegen tőke/Saját tőke 145,5 5,0 84,6 283,8 136,5 4,5 73,0 275,3 149,8 3,5 75,1 296,7 182,5 1,7 74,3 326,4 

Hosszútávú 

eladósodottság 

9,8 0,0 0,0 22,8 9,1 0,0 0,0 19,2 7,7 0,0 0,0 14,3 8,8 0,0 0,0 16,5 

Kötelezettségek/ Tárgyi 

eszközök 

587,8 89,6 242,8 883,1 551,3 93,6 233,8 820,9 691,9 103,4 266,7 921,6 885,1 101,7 298,4 1127,2 

Kötelezettségek/ Dologi 

nettó érték 
141,3 4,0 81,3 284,9 133,5 3,6 71,7 271,3 148,9 3,3 74,4 296,6 178,8 1,2 71,4 319,0 

6. táblázat: Az agrárágazat vállalkozásainak tőkeszerkezeti mutatói, 2001-2004; Forrás: DATAX 



99 

 
 Mezőgazdaság, vadgazdálkodás (TEÁOR 01.)  

 2001 2002 2003 2004 

ADÓSSÁG-

SZOLGÁLAT  

 Kvartilisek   Kvartilisek  Kvartilisek   Kvartilisek 

átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% Átlag 25% 50% 75% 

Kamatfedezet I. 1,47 -0,59 1,51 4,21 2,09 -0,26 1,82 5,00 0,56 -2,25 1,10 3,72 0,89 -0,86 1,19 3,20 

Kamatfedezet II. 1,46 -0,57 1,51 4,21 2,11 -0,26 1,84 5,05 0,54 -2,26 1,11 3,68 0,97 -0,79 1,21 3,21 

EBITDA fedezet I. 4,24 0,93 3,06 7,39 5,24 1,41 3,87 8,81 4,05 -0,09 2,99 7,74 3,99 0,82 2,83 6,59 

EBITDA fedezet II. 4,22 0,96 3,06 7,41 5,27 1,45 3,90 8,84 4,03 -0,09 3,01 7,79 4,07 0,91 2,89 6,68 

Cash-flow fedezet 4,03 0,43 2,38 7,02 4,88 0,87 3,28 8,34 3,72 -0,53 2,31 7,46 3,74 0,43 2,25 6,36 

Adósság-visszafizető 

képesség 

0,21 -0,02 0,13 0,44 0,22 -0,01 0,15 0,45 0,16 -0,06 0,09 0,36 0,17 -0,03 0,10 0,35 

 
 Mezőgazdasági termék nagykereskedelme (TEÁOR 512.) 

 2001 2002 2003 2004 

ADÓSSÁG-

SZOLGÁLAT  

 Kvartilisek   Kvartilisek  Kvartilisek   Kvartilisek 

átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% Átlag 25% 50% 75% 

Kamatfedezet I. 0,98 -0,67 1,45 7,00 3,95 -0,13 1,86 7,73 3,41 -0,88 1,85 7,99 1,32 -0,99 1,20 4,41 

Kamatfedezet II. 1,04 -0,75 1,45 6,86 4,07 -0,01 1,82 8,04 3,10 -0,65 1,74 7,46 1,37 -1,01 1,25 4,59 

EBITDA fedezet I. 3,53 0,00 2,56 9,81 6,61 0,66 3,27 12,04 6,48 0,43 3,48 11,67 3,93 -0,02 2,37 8,42 

EBITDA fedezet II. 3,58 0,00 2,53 9,48 6,70 0,70 3,22 12,05 6,11 0,53 3,34 11,09 3,95 0,00 2,37 8,41 

Cash-flow fedezet 3,11 -0,28 1,57 8,57 6,32 0,19 2,65 12,17 5,63 0,09 2,55 10,53 3,61 -0,34 1,74 7,39 

Adósság-visszafizető 

képesség 

0,11 -0,06 0,07 0,33 0,12 -0,06 0,08 0,34 0,11 -0,05 0,06 0,30 0,07 -0,07 0,04 0,23 

7. táblázat: Az agrárágazat vállalkozásainak adósságszolgálati mutatói, 2001-2004; Forrás: DATAX 
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MÚKÖDŐTŐKE- 

ÉS FORGÁSI 

MUTATÓK  

Mezőgazdaság, vadgazdálkodás (TEÁOR 01.)  

2001 2002 2003 2004 

 Kvartilisek   Kvartilisek  Kvartilisek   Kvartilisek 

átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% Átlag 25% 50% 75% 

Működőtőke-

ellátottság 

13,6% -9,9 

% 

13,1% 39,0% 14,8% -8,9 

% 

14,9% 39,9% 14,8% -8,9 

% 

14,5% 40,9% 14,7% -10,5 

% 

16,1% 44,1% 

Működőtőke 

forgása 

1,97 -0,76 1,22 5,04 2,06 -0,71 1,37 5,16 2,01 -0,46 1,28 4,60 1,92 -0,16 1,24 4,17 

Vevőállomány / 

Szállítóállomány 

113,2% 0,2% 55,7% 189,4% 134,5% 3,2% 65,0% 215,1% 119,1% 1,4% 55,6% 188,7% 134,4% 0,3% 63,1% 220,7% 

Röv. lej. köt. / 

Dologi nettó érték 

64,5% 3,6% 38,6% 127,4% 59,2% 4,0% 36,6% 116,8% 51,1% 2,8% 30,4% 104,4% 46,6% 0,4% 27,3% 105,3% 

Összes eszköz 

forgási időtartama 

(nap) 

634,5 212,3 384,7 740,6 664,8 227,2 413,8 798,8 720,5 256,2 465,2 892,8 762,0 261,7 487,8 945,5 

Készletek forgási 

időtartama I. (nap) 

80,2 2,5 61,0 158,5 71,1 0,0 51,4 142,1 69,4 0,0 51,2 140,4 68,9 0,0 49,9 139,8 

Készletek forgási 

időtartama II. (nap) 

73,2 6,7 58,2 137,3 66,1 4,1 49,9 129,2 67,3 3,7 52,4 130,1 69,0 1,9 50,4 133,5 

Beszedés 

időtartama (nap) 

67,0 20,3 41,3 90,8 70,2 21,5 46,0 96,0 74,0 24,3 50,3 101,9 84,4 28,4 60,8 118,9 

Vevőállomány 

forgási időtartama 

(nap) 

24,2 1,1 16,5 41,5 25,0 1,2 17,6 42,9 27,0 1,6 19,1 46,5 29,9 1,2 20,7 52,7 

Szállítóáll. forgási 

időtartama (nap) 

36,6 2,8 21,5 62,0 34,4 1,8 20,6 62,8 37,0 2,0 22,9 67,1 37,5 1,7 23,0 69,2 

8. táblázat: Az agrárágazat vállalkozásainak működőtőke és forgási mutatói/ I., 2001-2004; Forrás: DATAX 

 



101 

 

 

MÚKÖDŐTŐKE- 

ÉS FORGÁSI 

MUTATÓK  

Mezőgazdasági termék nagykereskedelme (TEÁOR 512.) 

2001 2002 2003 2004 

 Kvartilisek   Kvartilisek  Kvartilisek   Kvartilisek 

átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% Átlag 25% 50% 75% 

Működőtőke-

ellátottság 

26,3% -1,6 

% 

21,7% 58,4% 23,7% -3,0 

% 

21,9% 56,8% 27,0% -0,1 

% 

23,9% 61,4% 21,9% -3,7 

% 

21,5% 59,0% 

Működőtőke forgása 9,68 0,00 4,45 16,49 9,80 0,00 4,44 18,02 8,54 0,00 3,81 16,57 10,80 0,00 4,56 18,87 

Vevőállomány / 

Szállítóállomány 

159,7% 0,1% 78,1% 242,3% 165,1% 9,7% 90,7% 253,1% 148,9% 12,7% 86,9% 211,1% 132,0% 5,6% 86,7% 200,7% 

Röv. lej. köt. / Dologi 

nettó érték 

111,4% 2,7% 59,8% 220,4% 109,1% 3,0% 54,7% 211,2% 123,4% 2,9% 57,3% 237,8% 140,2% 0,6% 53,5% 255,7% 

Összes eszköz forgási 

időtartama (nap) 

278,3 65,7 136,1 324,2 272,0 64,8 134,4 307,5 278,5 69,6 135,3 301,4 266,0 65,5 135,1 310,8 

Készletek forgási 

időtartama I. (nap) 

27,6 0,0 11,3 51,5 22,6 0,0 9,7 41,9 25,6 0,0 10,3 46,4 26,5 0,0 7,5 50,7 

Készletek forgási 

időtartama II. (nap) 

25,5 0,0 11,9 47,4 21,4 0,0 10,0 40,8 23,4 0,0 11,4 43,1 24,9 0,0 9,4 47,9 

Beszedés időtartama 

(nap) 

54,0 12,5 31,0 69,8 51,8 11,7 31,5 67,6 52,8 13,1 34,1 71,9 54,0 14,6 35,6 74,2 

Vevőállomány forgási 

időtartama (nap) 

22,9 1,2 12,9 37,3 23,0 1,1 14,0 38,3 25,0 1,4 16,4 42,5 26,1 1,5 18,2 46,1 

Szállítóáll. forgási 

időtartama (nap) 

27,2 0,9 10,6 38,5 22,4 0,4 10,4 37,8 26,6 0,3 12,4 43,4 27,9 0,6 12,7 46,9 

9. táblázat: Az agrárágazat vállalkozásainak működőtőke és forgási mutatói/ II., 2001-2004; Forrás: DATAX 

 

 



102 

 Mezőgazdaság, vadgazdálkodás (TEÁOR 01.)  

 2001 2002 2003 2004 

TERMELÉKENYSÉG  Kvartilisek   Kvartilisek  Kvartilisek   Kvartilisek 

 átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% Átlag 25% 50% 75% 

1 alkalmazottra eső 

nettó árbevétel (eFt) 

9 021 3196 6 345 13727 9487 3326 6 996 14136 9 481 3497 6 993 13967 9 240 2888 6523 13680 

1 alkalmazottra eső 

adózott eredmény (eFt) 

235 -269 145 816 349 -215 200 1019 56 -659 65 665 156 -415 94 685 

1 alkalmazottra eső 

üzemi (üzleti) eredmény 

(eFt) 

393 -266 275 1122 503 -240 329 1316 207 -620 151 953 349 -441 214 1090 

1 alkalmazottra eső 

EBITDA (eFt) 

882 -15 632 1805 1109 25 781 2219 873 -151 577 1888 1 025 -55 694 2041 

 
 Mezőgazdasági termék nagykereskedelme (TEÁOR 512.) 

 2001 2002 2003 2004 

TERMELÉKENYSÉG  Kvartilisek   Kvartilisek  Kvartilisek   Kvartilisek 

 átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% Átlag 25% 50% 75% 

1 alkalmazottra eső 

nettó árbevétel (eFt) 

54954 6114 23075 66072 57786 7210 24148 72131 66539 7820 26732 83141 66307 5564 21039 70766 

1 alkalmazottra eső 

adózott eredmény (eFt) 

591 -314 181 1217 636 -306 225 1165 698 -231 244 1435 499 -388 126 981 

1 alkalmazottra eső 

üzemi (üzleti) eredmény 

(eFt) 

840 -332 310 1613 895 -366 329 1591 1 065 -334 386 1810 714 -488 202 1313 

1 alkalmazottra eső 

EBITDA (eFt) 

1249 -88 606 2207 1298 -107 628 2331 1461 -84 668 2545 1147 -242 491 1916 

10. táblázat: Az agrárágazat vállalkozásainak termelékenységi mutatói, 2001-2004; Forrás: DATAX 
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 Mezőgazdaság, vadgazdálkodás (TEÁOR 01.)  

 2001 2002 2003 2004 

JÖVEDELMEZŐSÉG 

Értékek: %-ban 

 Kvartilisek  Kvartilisek  Kvartilisek  Kvartilisek 

átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% Átlag 25% 50% 75% 

Sajáttőke-arányos adózott 

eredmény (ROE) 

6,6 -5,5 4,8 22,8 8,1 -3,7 6,0 23,7 1,0 -11,9 1,6 14,7 3,3 -6,3 2,6 15,3 

Árbevétel-arányos adózott er. 

(ROS) 

-0,8 -5,3 2,1 9,9 -0,5 -4,7 2,6 11,5 -4,0 -12,2 0,9 7,9 -1,7 -8,3 1,5 9,7 

Eszközarányos adózott er. (ROA) 1,3 -5,2 1,6 9,0 2,0 -4,0 2,0 9,8 -1,1 -8,4 0,3 6,1 -0,2 -5,7 0,7 6,2 

Adózott eredmény / Működőtőke 14 -7 9 41 20 -6 11 52 4 -21 3 29 9 -8 5 30 

Adózott er. / Dologi nettó érték 6,7 -5,4 4,9 23,0 8,4 -3,5 6,0 24,0 1,1 -12,0 1,6 14,9 3,4 -6,3 2,6 15,5 

Sajáttőke-arányos adózás előtti er. 7,7 -5,4 5,3 25,3 9,0 -3,7 6,3 25,4 1,7 -11,9 1,9 16,1 4,1 -6,2 2,8 17,0 

Árbevétel-arányos adózás előtti er. -0,3 -5,3 2,3 10,7 0,0 -4,7 2,8% 12,2 -3,7 -12,2 1,0 8,6 -1,2 -8,3 1,7 10,5 

Eszközarányos adózás előtti er. 1,7 -5,1 1,7 9,8 2,3 -3,9 2,2 10,4 -0,9 -8,4 0,4 6,6 0,1 -5,7 0,8 6,7 

Tevékenység haszonkulcsa I. 0,4 -5,4 4,0 13,0 0,7 -5,6 4,3 14,3 -3,1 -11,6 2,1 10,7 -0,9 -9,5 3,5 13,3 

Tevékenység haszonkulcsa II. 0,0 -5,6 3,6 12,5 0,6 -5,7 4,3 14,2 -3,4 -12,0 1,9 10,5 -1,0 -9,5 3,2 13,0 

Üzemi eredmény / Saját tőke 11,3 -5,3 8,8 32,1 11,8 -4,3 9,2 30,9 4,2 -11,1 4,1 20,2 7,1 -6,8 6,4 23,6 

Üzemi eredmény / Összes eszköz 2,7 -5,1 3,2 12,0 3,1 -4,2 3,5 12,0 -0,2 -8,2 1,1 8,0 0,9 -5,7 2,2 8,7 

EBIT / Összes eszköz 2,4 -5,4 2,8 11,7 3,0 -4,4 3,5 11,8 -0,4 -8,4 1,0 7,8 0,8 -5,8 1,9 8,7 

EBIT / Dologi nettó érték 10,4 -5,9 8,1 31,2 11,8 -4,3 9,2 30,8 3,8 -11,4 3,9 19,7 6,8 -6,9 6,1 23,1 

EBITDA / Összes eszköz 8,3 -1,1 8,4 19,0 8,9 -0,5 9,0 19,3 5,6 -2,7 5,7 15,1 6,7 -1,4 7,2 16,1 

Tőkearányos műk. er. (ROCE) I. 6,6 -5,9 6,0 21,9 7,5 -4,5 6,5 21,2 1,5 -9,7 2,6 13,5 3,5 -6,1 4,3 14,5 

Tőkearányos műk. er. (ROCE)II. 6,0 -6,3 5,5 21,3 7,3 -4,6 6,5 21,1 1,3 -10,1 2,3 13,2 3,3 -6,2 3,9 14,3 

Tőkearányos EBITDA 16,7 -0,4 14,8 35,3 17,4 0,0 15,8 34,3 11,2 -2,2 10,2 25,0 12,7 -0,6 11,9 27,0 

Befektetett tőke hozama (ROIC) 2,8 -4,5 3,1 11,7 3,1 -3,9 3,4 11,4 0,0 -7,3 1,1 7,7 1,1 -5,3 2,2 8,5 

Nyereség-visszaforgatás aránya 0,0 -5,9 1,0 7,6 0,6 -4,8 1,5 8,3 -1,9 -8,6 0,2 5,2 -1,4 -6,9 0,4 5,6 

Bruttó haszonrés I.  -2,1 -13,5 1,8 13,7 -3,4 -15,7 0,8 13,7 -4,6 -19,4 0,0 13,6 -5,1 -21,1 -0,2 13,0 

11. táblázat: Az agrárágazat vállalkozásainak jövedelmezőségi mutatói/ I., 2001-2004; Forrás: DATAX 
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 Mezőgazdasági termék nagykereskedelme (TEÁOR 512.) 

 2001 2002 2003 2004 

JÖVEDELMEZŐSÉG 

Értékek: %-ban 

 Kvartilisek  Kvartilisek  Kvartilisek  Kvartilisek 

átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% Átlag 25% 50% 75% 

Sajáttőke-arányos adózott 

eredmény (ROE) 

9,4 -5,2 7,9 30,0 10,4 -3,3 7,3 30,5 9,6 -2,5 7,7 28,4 7,7 -4,0 5,0 24,4 

Árbevétel-arányos adózott er. 

(ROS) 

-2,3 -1,9 0,6 3,5 -2,9 -2,2 0,6 3,6 -1,9 -0,9 0,6 3,0 -2,6 -2,1 0,5 2,9 

Eszközarányos adózott er. (ROA) 0,5 -5,8 1,7 9,6 1,3 -4,1 1,8 9,7 -0,1 -4,6 1,5 8,7 -0,3 -4,5 0,9 7,1 

Adózott eredmény / Működőtőke 14 -6 8 40 18 -3 9 42 12 -3 8 36 12 -4 6 33 

Adózott er. / Dologi nettó érték 9,6 -5,1 7,9 30,2 10,8 -3,2 7,3 30,5 9,7 -2,5 7,8 28,6 8,0 -3,8 5,2 24,7 

Sajáttőke-arányos adózás előtti er. 11,9 -5,0 9,4 34,7 12,5 -3,3 7,7 35,4 11,5 -2,4 8,5 32,4 9,4 -3,9 5,8 27,5 

Árbevétel-arányos adózás előtti er. -2,0 -1,9 0,8 4,0 -2,7 -2,2 0,7 3,9 -1,6 -0,9 0,7 3,4 -2,4 -2,1 0,6 3,2 

Eszközarányos adózás előtti er. 1,2 -5,8 2,0 11,1 2,0 -4,0 2,1 10,9 0,5 -4,6 1,7 9,9 0,1 -4,5 1,1 8,0 

Tevékenység haszonkulcsa I. -2,0 -1,9 1,1 4,8 -2,8 -2,3 1,1 4,2 -1,6 -1,3 1,0 3,8 -2,4 -2,3 0,8 4,0 

Tevékenység haszonkulcsa II. -2,2 -2,2 1,0 4,7 -2,5 -2,3 1,0 4,1 -1,7 -1,4 0,9 3,7 -2,6 -2,4 0,7 3,9 

Üzemi eredmény / Saját tőke 14,6 -8,5 11,4 39,9 13,4 -6,3 10,5 39,1 14,6 -3,9 11,6 38,5 11,9 -6,3 7,7 34,0 

Üzemi eredmény / Összes eszköz 1,8 -5,7 2,8 12,4 1,9 -4,8 3,1 11,8 1,0 -4,9 3,1 10,5 0,1 -5,8 1,4 9,4 

EBIT / Összes eszköz 1,7 -5,7 2,7 12,1 1,9 -4,7 3,0 11,8 0,7 -4,9 2,8 10,1 0,0 -5,9 1,4 9,1 

EBIT / Dologi nettó érték 14,6 -8,7 11,4 40,1 13,4 -6,4 10,0 38,6 14,1 -3,9 10,6 37,8 11,3 -5,8 7,4 32,8 

EBITDA / Összes eszköz 5,7 -2,7 6,2 17,4 5,9 -2,3 6,3 16,5 4,6 -1,9 5,7 15,1 3,5 -3,1 4,4 12,9 

Tőkearányos műk. er. (ROCE) I. 9,5 -7,6 8,2 29,1 9,0 -6,0 7,5 26,5 9,0 -5,3 7,9 27,8 6,9 -6,8 5,2 25,2 

Tőkearányos műk. er. (ROCE)II. 9,5 -7,7 8,4 29,0 8,6 -6,1 7,4 25,6 8,3 -5,1 7,3 27,3 6,5 -6,8 5,0 23,8 

Tőkearányos EBITDA 17,8 -1,4 15,9 40,2 16,9 -2,0 15,4 38,7 16,4 -0,9 14,4 37,1 13,9 -3,0 11,5 33,7 

Befektetett tőke hozama (ROIC) 2,6 -5,9 3,5 13,3 2,7 -4,8 3,1 12,3 1,9 -4,8 3,4 12,2 1,1 -5,7 1,8 10,6 

Nyereség-visszaforgatás aránya -1,6 -6,9 0,9 7,0 -1,0 -6,0 1,0 7,9 -1,4 -5,2 0,7 6,6 -3,2 -6,8 0,4 5,2 

Bruttó haszonrés I.  0,3 -2,4 1,5 6,4 -0,5 -2,3 1,5 5,7 0,4 -1,3 1,4 5,8 -0,4 -2,3 0,9 5,8 

12. táblázat: Az agrárágazat vállalkozásainak jövedelmezőségi mutatói/ II., 2001-2004; Forrás: DATAX 
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 Mezőgazdaság, vadgazdálkodás (TEÁOR 01.)  

EGYES JELLEMZŐK 

ÉVES VÁLTOZÁSA 

Értékek: %-ban 

2001 2002 2003 2004 

 Kvartilisek   Kvartilisek  Kvartilisek   Kvartilisek 

átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% Átlag 25% 50% 75% 

Nettó árbevétel 8,8 -13,5 14,3 38,9 0,4 -24,3 4,4 32,7 -3,5 -28,2 1,1 28,8 -0,7 -26,8 6,0 33,3 

Anyagjellegű ráfordítások  19,6 -2,8 23,7 50,4 -8,7 -30,2 2,3 28,8 -6,2 -27,8 1,2 26,2 -2,6 -24,3 7,4 30,9 

Személyi jellegű ráfordítások  20,4 1,0 20,0 42,8 16,0 -1,6 15,1 36,9 4,7 -11,0 2,7 23,0 8,6 -6,3 6,8 25,6 

Amortizáció  18,4 -2,9 14,6 46,9 12,1 -7,5 8,4 37,1 11,5 -7,1 8,7 34,0 7,1 -9,3 5,4 26,2 

Üzemi (üzleti) eredmény  16,0 -80,7 24,3 95,5 0,1 -94,7 8,0 85,0 -36,4 -138,1 -25,7 69,3 11,4 -92,9 13,4 103,4 

Adózott eredmény  23,1 -86,0 32,4 100,2 -1,3 -101,3 11,7 91,6 -47,2 -148,6 -38,7 73,7 1,8 -107,5 3,2 105,6 

Összes eszközök  6,5 -9,7 5,6 25,6 5,8 -10,5 4,7 24,8 5,0 -10,6 3,7 23,1 6,5 -7,4 6,1 22,7 

 
 Mezőgazdasági termék nagykereskedelme  (TEÁOR 512.) 

EGYES JELLEMZŐK 

ÉVES VÁLTOZÁSA 

Értékek: %-ban 

2001 2002 2003 2004 

 Kvartilisek   Kvartilisek  Kvartilisek   Kvartilisek 

átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% átlag 25% 50% 75% Átlag 25% 50% 75% 

Nettó árbevétel -5,0 -22,3 11,4 41,2 -5,8 -34,1 5,5 34,0 -11,2 -34,5 2,1 29,1 -7,3 -31,9 5,6 37,3 

Anyagjellegű ráfordítások  -12,1 -24,6 16,1 49,1 -18,5 -41,1 2,5 33,3 -28,4 -43,2 0,7 26,8 -17,8 -38,4 2,6 36,6 

Személyi jellegű ráfordítások  18,6 -4,1 22,5 46,6 19,2 -1,1 18,0 43,5 4,9 -12,2 5,2 31,5 13,1 -7,9 9,3 38,9 

Amortizáció  18,7 -5,9 15,4 50,4 13,2 -9,6 10,0 44,4 7,8 -11,4 5,6 35,9 11,0 -12,0 5,0 41,3 

Üzemi (üzleti) eredmény  -4,0 -101,7 7,3 90,0 4,3 -94,6 8,6 90,2 7,3 -88,2 11,3 88,3 -17,7 -109,9 -11,7 82,8 

Adózott eredmény  -9,0 -109,2 6,7 93,4 -1,4 -101,5 11,6 92,9 -2,1 -100,0 3,8 86,8 -20,9 -116,1 -12,8 89,5 

Összes eszközök  4,7 -16,5 6,9 32,3 5,5 -15,1 5,1 28,5 2,6 -18,5 2,7 26,9 8,0 -14,4 5,7 35,9 

13. táblázat: Egyes kiemelt jellemzők éves %-os változása, 2001-2004; Forrás: DATAX 
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6.2.3. Az agrárvállalkozások pénzügyi teljesítményének egyes 

kiemelt kérdései 

Az elemzés negyedik fázisa egy, az agrárvállalkozások körében 

végzett kérdőíves felmérésre épült. Ebben választ kerestem egyes, az 

agrárvállalkozások működési és pénzügyi eredményét befolyásoló 

tényezők hatásaira. Így a működési eredmény alakulásánál vizsgáltam 

a fedezeti hányadra ható tényezőket, míg a pénzügyi eredmény 

értékeinél a kamat- és devizás tételek hatásait. 

Az agrárvállalkozások devizaárfolyam-kockázatnak való 

kitettségének megítélésében, és következésképp a versenyképesség 

alakításában lényeges szereppel bír a pénzügyi menedzsment. Nem 

vitatva a likviditási, jövedelmezőségi, stb. mutatószámok jelentőségét, 

tény, hogy az általában vett makrogazdasági feltételrendszer 

agrárvállalkozásokra gyakorolt jövedelmi és vagyoni hatásai egyedileg 

változnak. Másként fogalmazva, van (kell, hogy legyen) tere a 

menedzsment döntéseinek. (Sági – Korom, 2005)   

A disszertáció 3. mellékletében közölt kérdőív tartalmazza 

• az 1-5. kérdés szerint a vállalkozás számviteli beszámolójának 

főbb adatait (értékesítés nettó árbevétele, mérlegfőösszeg, saját tőke, 

alkalmazottak száma, tevékenység); 

• a 6-8. kérdésben az exportértékesítés nagyságát és bruttó 

fedezeti hányadát; 

• a 9-14. kérdésben az eredmény összetevőit és a befektetett tőke 

hozamát; 

• a 15-18. kérdésben a devizás tételek hatásait; 

• végül a 19-22. kérdés alapján azt, hogy a pénzügyi vezetés 

hogyan kezeli a devizakockázatot. 

Az azonos mutatók esetében az összehasonlíthatóság érdekében a 

DATAX által is közölt számítási módot alkalmaztam. 
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Fedezeti hányad elemzés 

  A fedezeti hányad egy, a vállalkozások pénzügyi vezetői által 

viszonylag ritkán számított, kevésbé ismert mutató. Összetevőinek 

elemzése bármely vállalkozás esetében arra mutathat rá, hogy a 

vizsgált időszak alatt miért (milyen tényezők hatására) nőtt vagy éppen 

csökkent az értékesítés közvetlen költségeinek levonása után a 

vállalkozás által elért nettó árbevétel. Maga a fedezeti hányad egy 

viszonyszám, amely a fedezeti összeget (azaz az értékesítés nettó 

árbevételét mínusz az értékesítés közvetlen költségeit) osztja az 

értékesítés nettó árbevételével. Értékét befolyásolhatja a vállalkozás 

által értékesített termékek mennyiségében vagy értékesítési átlagárában 

bekövetkezett változás (volumen-, ill. árváltozás), az értékesítés 

elszámolt közvetlen költségeinek változása (önköltség-változás), 

valamint az, ha az értékesítés szerkezete eltolódott az alacsonyabb 

vagy magasabb árszínvonalú termékek felé (összetétel-változás).  

 
   2001 2002 2003 2004 

ROS (%) 1,36% 1,20% -0,57% 0,49% 

     

ROA (%) 2,44% 1,96% -0,28% 0,26% 

Tevékenység haszonkulcsa (%) 3,12% 2,18% -0,53% 1,31% 

Export / értékesítés nettó árbevétele (%) 2,37% 2,16% 2,06% 1,63% 

Exportértékesítés bruttó fedezeti 

hányada (%) 14,72% 13,56% 12,38% 7,58% 

14. táblázat: Kérdőíves felmérésben résztvevő agrárvállalkozások egyes 

kiemelt eszköz-jövedelmezőségi mutatói, átlagos értékek, 2001-2004; 

Forrás: saját számítások 

A vállalkozások eszközoldali jövedelmezőségét jellemző 

adatok (14. táblázat) összhangban vannak az agrárágazat egészénél 

megfigyelhető, a jövedelmezőségi mutatók által jelzett negatív 

tendenciával. Ezt támasztja alá a fedezeti hányad romlása is. 

A kérdőíves felmérésben szándékosan az exportértékesítés 

fedezeti hányadára kérdeztem rá, amely mögött az a feltételezés állt, 

hogy az export esetében az árfolyamhatások miatt az árváltozás fogja 

lényegesen befolyásolni a fedezeti hányad értékét. Ezzel szemben a 

válaszadók a fedezeti hányad romlásának legfőbb okaként az 

önköltség-változást jelölték meg.  
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Következtetésem, hogy a fedezeti hányad – és általában véve a 

működés jövedelmezőségének – számottevő romlása a működési 

költségeknek a termelői árszintet meghaladó növekedése miatt állt elő. 

Ezt a hatást az árkiegészítések és a költségek ellentételezésére kapott 

támogatások közel sem tudták ellentételezni. 

A befektetett tőke hozama 

Az agrárvállalkozások működésének jövedelmezőségében 

megfigyelt tendencia kihatott a vállalkozások adósságszolgálati 

képességére is. A vállalkozásba lekötött tőke után a tulajdonosok és a 

hitelezők a kockázattal arányos (a kockázatmentes befektetésnél 

magasabb) hozamot szeretnének elérni. Ezt a – befektetők által elvárt – 

hozamot el kell hogy érje, illetőleg meg kell hogy haladja a lekötött 

tőke tényleges megtérülési rátája. 

Lekötött tőkeelemként értelmezhető a vállalkozás saját tőkéje, 

amelynek értékéhez viszonyítva az adott időszakban kimutatott adózott 

eredményt, a ROE mutatót kapjuk. Egy másik megközelítés szerint a 

lekötött tőkeelemek között indokolt figyelembe venni a kamatfizetéssel 

járó kötelezettségeket is, és ennek megfelelően az eredményt korrigálni 

kell a fizetett kamatokkal. Ekkor a befektetett tőke hozama számítható. 

A tőkeellátottság, saját tőke-arányos nyereség (ROE), ill. a 

befektetett tőke hozama számított értékeit felhasználva kaptam 

értékelhető adatokat a vállalkozások forrásoldali jövedelmezőségére. 

(15. táblázat)  

A vizsgált időszakban a felmérésben résztvevő 

agrárvállalkozások esetében a tulajdonosi tőke hozama csökkent, 2003-

ban negatív értéket vett fel. A ROE kifejezi, hogy a vizsgált időszak 

utolsó évében a saját tőke átlagosan 0,16%-a térült meg az adózott 

eredményből. 

A befektetett tőke hozamának értékeiből az a következtetés 

vonható le, hogy korrigált üzemi eredményükből az agrárvállalkozások 

átlagosan -4% – +4% közötti hozamot tudtak volna fizetni az 

ellenérték fejében befektetett források után. Nem kétséges, hogy az 
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idegen források ára (kamatköltsége) ezt meghaladta, amiből viszont az 

következik, hogy az agrárvállalkozások kamatráfordításaikat is hitelből 

finanszírozták, legalábbis a vizsgált időszak egy részében. 

  2001 2002 2003 2004 

Tőkeellátottság (%) 37,10% 37,11% 34,47% 30,74% 

ROE (%) 7,83% 6,02% -0,27% 0,16% 

Befektetett tőke hozama (%) 3,76% 3,28% -4,07% 1,51% 

Devizás kölcsönök / mérlegfőösszeg (%) 1,00% 1,03% 1,29% 1,72% 

15. táblázat: Kérdőíves felmérésben résztvevő agrárvállalkozások egyes 

kiemelt forrás-jövedelmezőségi mutatói, átlagos értékek, 2001-2004; 

Forrás: saját számítások 

 A kérdőívre adott válaszokból kiderül, hogy a felmérésben 

résztvevő vállalkozások nem, vagy csak minimális arányban vontak be 

a működés finanszírozásába devizaalapú kölcsönöket. A devizás 

eszközök (elsősorban a devizás vevők) részaránya szintén csekély volt. 

Az előbbiekből következik, hogy a pénzügyi műveletek eredményén 

belül kimutatott, a devizás tételek pénzügyi rendezése során realizált, 

illetőleg a még fennálló devizás eszközök és források év végi 

átértékeléséből adódó nem realizált árfolyamveszteség, ill. -nyereség 

összege elhanyagolható. 

6.2.3. Az agrárágazat jövőjével kapcsolatos várakozások és a 

versenyképesség javítására tett javaslatok 

Az említett kérdőív – többek között – rákérdezett az 

agrárvállalkozások pénzügyi vezetőinek jövővel kapcsolatos 

várakozásaira. A kapott válaszok egyértelműen negatívak, a 

konjunkturális és az ágazat piaci helyzetét érintő kérdésekben egyaránt. 

A pénzügyi vezetők a legnagyobb versenyhátrányt a hazai 

logisztikai kapacitások szűkösségében látják. Többlettermeléskor 

kilátástalan a termények, elsősorban a gabona gazdaságos elhelyezése, 

aminek végső soron veszteséges termelés a következménye. Ezen a 

területen az intervenció csak részbeni, átmeneti és tüneti kezelést 

jelent. Ezért lenne indokolt korszerű logisztikai rendszerek (elosztó 

központok, kikötők, raktárak, stb.) mielőbbi kiépítése és működtetése. 
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A megkérdezett vezetők a technológiai, technikai feltételek 

javítása mellett kiemelt fontosságot tulajdonítanak a szakképzési 

színvonal további emelésének, az agrárkutatás támogatásának és a 

gyakorlati szaktanácsadás kiterjesztésének. Az előbbieket 

összefoglalóan az agrár-innováció iránti igényként értékelhetjük. 

Végül, konszenzus látszik a megkérdezett pénzügyi vezetők 

körében abban a kérdésben, hogy az agrártermelők piacra jutásának 

elősegítése, piaci alkupozíciójuk javítása a továbbiakban is a 

különböző integrációs szerveződések (így például a termeltető és 

értékesítő szövetkezetek) támogatásán keresztül érhető el. 
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6.3. Új és újszerű tudományos eredmények 

 

1. A monetáris politikai beavatkozásoknak a reálgazdaságra nézve 

olyan szándékolt és nem szándékolt hatásai vannak, amelyek a 

gazdaság komplex rendszerében nehezen feltérképezhetőek, és egyedi 

ország- és ágazati sajátosságokat mutatnak. A disszertáció újszerű 

módszertani megoldása a monetáris politikai beavatkozások 

reálgazdasági hatásainak szűkített empirikus vizsgálata; két 

tudományterület, a monetáris politika elméleti transzmissziós 

modelljének, illetőleg a számviteli elemzés eszköztárának 

összekapcsolásán keresztül.  

2. A monetáris (kamat- és árfolyam-) politikai beavatkozások 

diszkrecionalitását nyitott nemzetgazdaságok esetében alapvetően 

meghatározza a választott árfolyamrendszer. Magyarországon az 

inflációs célkitűzés deklarálása és egyidejűleg a kvázi rugalmas 

árfolyamrendszerben a forint (feltehetően nem egyensúlyi) reál-

felértékelődése a magánszektor vállalkozásainak sajátos 

alkalmazkodási folyamatát váltotta ki. 

3. A vállalkozásoknak a kamat- és árfolyamváltozáshoz történő 

alkalmazkodása a nettó exportőri pozícióban lévő és nettó külső 

forrásigényt támasztó agrárszektor esetében egyedi jellemzőkkel bír. 

Az agrárvállalkozások pénzügyi mutatószámainak idősoros vizsgálata 

alapján a jövedelmezőségi tendenciák az ágazat átlagában negatívak, 

az ágazaton belüli különbségek azonban élesek. 

4. Az agrárvállalkozások mért átlagos jövedelmezőségét, 

adósságszolgálati képességét, a befektetett tőke hozamát a vizsgált 

2001-2004 közötti időszakban a reálfelértékelődés és az idegen 

források kamatköltsége befolyásolta, oly módon, hogy felszínre hozta 

az ágazat strukturális problémáit. 
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7. Összegzés és a tanulmány záró következtetései 

A disszertáció kitüntetett célja a monetáris- és árfolyampolitikai 

beavatkozások hatókörének (lehetséges reálgazdasági hatásainak) 

vizsgálata volt. A monetáris politikai beavatkozásoknak a 

reálgazdaságra nézve olyan szándékolt és nem szándékolt hatásai 

vannak, amelyek a gazdaság komplex rendszerében nehezen 

feltérképezhetőek, és egyedi ország- és ágazati sajátosságokat 

mutatnak. A disszertáció újszerű módszertani megoldása a monetáris 

politikai beavatkozások reálgazdasági hatásainak szűkített empirikus 

vizsgálata; két tudományterület, a monetáris politika elméleti 

transzmissziós modelljének, illetőleg a számviteli elemzés 

eszköztárának összekapcsolásán keresztül. 

A monetáris (kamat- és árfolyam-) politikai beavatkozások 

diszkrecionalitását nyitott nemzetgazdaságok esetében alapvetően 

meghatározza a választott árfolyamrendszer. Az árfolyam-, kamat- és 

inflációs változók közötti sztochasztikus kapcsolat jellemzi nemcsak az 

Euróövezetben mért, hanem a hazai adatsorok alakulását is. 

Magyarországon az inflációs célkitűzés deklarálása és egyidejűleg a 

kvázi rugalmas árfolyamrendszerben a forint (feltehetően nem 

egyensúlyi) reál-felértékelődése a magánszektor vállalkozásainak 

sajátos alkalmazkodási folyamatát váltotta ki.  

A monetáris politikai beavatkozások által kiváltott 

alkalmazkodási folyamat a gazdaságban jellemző módon a pénzpiaci 

kamatszint, a pénzügyi eszközök árai, a devizaárfolyam, illetőleg a 

várakozások megváltozásán keresztül jut érvényre. A vállalkozásoknak 

a kamat- és árfolyamváltozáshoz történő alkalmazkodása a nettó 

exportőri pozícióban lévő és nettó külső forrásigényt támasztó 

agrárszektor esetében hangsúlyozottan egyedi jellemzőkkel bír.  

Az agrárvállalkozások pénzügyi mutatószámainak idősoros 

vizsgálata alapján a jövedelmezőségi tendenciák az ágazat átlagában 

negatívak, az ágazaton belüli különbségek azonban élesek.  
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Az agrárvállalkozások mért átlagos jövedelmezőségét, 

adósságszolgálati képességét, a befektetett tőke hozamát a vizsgált 

2001-2004 közötti időszakban a reálfelértékelődés és az idegen 

források kamatköltsége befolyásolta, oly módon, hogy felszínre hozta 

az ágazat strukturális problémáit.  

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

1. Végső következtetésként azt a megállapítást vontam le, hogy az 

agrárágazatban működő vállalkozások versenyképességét elsősorban 

az a tartós tendencia befolyásolja negatívan, amely a működési 

költségeknek a termelői árszintet meghaladó növekedése, illetőleg a 

termelő- és logisztikai fejlesztési célú beruházások finanszírozásába 

bevont idegen források törlesztési terhe következtében áll elő. 

2. Másodsorban a versenyképesség nem függetleníthető a deviza 

reálárfolyam- és kamatszint hatásoktól, különösen nem akkor, ha az 

idegen források számottevő aránya miatt a vállalkozások 

adósságszolgálati terhe jelentős, az eszközök megtérülése azonban 

alacsony vagy éppen negatív. 

3. Tekintettel arra, hogy monetáris politikai beavatkozások 

jellemzője, hogy nem közvetlenül befolyásolják a reálszféra 

teljesítőképességét (versenyképesség és jövedelmezőség 

szempontjából), hanem addicionálisan, az ár- és költségviszonyok 

megváltoztatásán keresztül, a vállalkozások számára legoptimálisabb 

kamat- és árfolyamszintet a kiszámítható, stabil monetáris politikai 

környezet nyújthatja.  

Végezetül, a téma jellegéből következik, hogy szükséges a 

kutatás további irányainak kijelölése. Véleményem szerint a kutatás 

kiterjeszthető például a várakozások elemzésére (döntés- és 

játékelméleti modellek felhasználásával). Hasonlóképpen indokolt 

lehet más nemzetgazdasági ágazatok vállalkozásainak 

nyereségességére ható tényezőknek a vizsgálata a disszertációban 

bemutatott módszerekkel. 
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Summary and final conclusions 

The primary aim of the dissertation was to examine the scope 

(possible real-term effects) of monetary and foreign exchange rate 

policies. Monetary policy interventions have dedicated and unwanted 

effects on the real economy, which can hardly be detected since they 

bear special country and sectoral features within the complex structure 

of the economy. The new methodological outcome of the dissertation 

is the partial empirical research of the effects of monetary policy 

interventions on the real economy; by interlinking two scientific areas, 

namely the theoretical model of monetary transmission mechanism and 

the techniques of accounting and analysis.  

Within open economies the opted exchange rate regime 

basically determines the discretionality of monetary (interest rate and 

exchange rate) policy interventions. The stochastic linkage among the 

exchange rates, interest rates and inflation rates is observable in the 

stylised facts both within the Eurozone and in Hungary. In Hungary the 

declaration of inflation targeting – together with the (presumably non-

equilibrium) real appreciation of the forint in the quasy-floating 

exchange rate regime – has initiated the specific adjustment process of 

the private sector firms. 

The accommodation process indicated by the monetary policy 

interventions is accomplished preferably through the change in the 

money market interest rates, asset prices, foreign exchange rate and the 

expectations. Firms’ adjustment to interest rate and foreign exchange 

rate changes has unique features in case of the agriculture, which is net 

exporter and needs external financing in sum.  

By analysing the financial ratios of agricultural firms, the 

profitability trends are negative in the sector’s aggregate, but the 

differences are high among the sector’s companies.  

 Within the period of 2001-2004, the real appreciation and the 

interest rate influenced the calculated average profitability, debt 

repayment capability and the return on invested capital of agricultural 

firms, by enhancing the structural problems of the sector. 
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CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 

1.  I have concluded that the competitiveness of agricultural firms 

is mainly influenced by the trend excess growth of operating costs 

above producer prices, and by the repayment burden of debt financing 

due to capital expenditures in production and logistics. 

2. Meanwhile, competitiveness can not be separated from real 

exchange rate and interest rate effects, especially when – in line with 

the significant proportion of liabilities – the companies’ debt burden is 

high, and the return on assets is low or negative.  

3.  Regarding the fact that the monetary policy interventions 

influence the productivity (competitiveness and profitability) of the 

real sphere indirectly, through the alignment of the price and cost 

tendencies; the optimal interest rate and foreign exchange rate level is 

resulting from an accountable and constant monetary policy 

environment. 

4.  Finally, as the theme of the dissertation requires, it is necessary 

to delineate some further areas of research. In my opinion the research 

can be extended towards the analysis of expectations (applying 

decision making models and game theory). Similarly it can be 

reasonable to explore the profitability-related factors that may affect 

other economic sectors’ companies (using the methods that have been 

presented in the dissertation). 
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M3. Glosszárium 

‘Bank for International Settlements’ (BIS): Nemzetközi Fizetések Bankja; 

a legrégibb nemzetközi pénzügyi intézmény, 1930 óta működik a svájci 

Bázelben. A központi bankok együttműködését hangolja össze a monetáris 

stabilitás érdekében. (www.bis.org) 

‘Bank of England’: az Egyesült Királyság központi bankja. Európában 

elsőként (1694-ben) alapították. (www.bankofengland.co.uk) 

BUBOR: 1996 óta naponta számított bankközi hitelkamatláb-index. A 

legaktívabb hazai bankok ajánlati árainak átlaga, amit egynapos, egy- és 

kéthetes időszakokra, továbbá egy évre előre minden hónapra jegyeznek. 

BUX: a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe; minimum tizenkettő, 

maximum huszonöt tőzsdei cég részvényárfolyamaiból a BÉT által képzett, a 

közkézhányaddal korrigált kapitalizáció-súlyozású, portfólió alapú index. 

DRC-mutató: hazai erőforrás-költség mutató, amely a hazai termelés 

alternatív-költségét hasonlítja össze az általa létrehozott értéktöbblettel. A 

DRC az i-edik mennyiség termelésére a következő módon definiálható: 












k

j

r

jij

r

i

n

kj

jij

i

PaP

Va

DRC

1

1
 

ahol aij (j = k+1, …, n) a hazai erőforrások és a nemzetközi 

forgalomba nem kerülő inputok technikai koefficiense, Vj a hazai erő-

források és a nemzetközi forgalomba nem kerülő inputok árnyékára. 

Pi
r
 a nemzetközi forgalomba kerülő outputok határparitásos 

referenciaárai, és Pj
r
 a nemzetközi forgalomba kerülő inputok 

határparitásos referenciaárai. (Gorton et al., 2005) 

ERM-2 árfolyam-mechanizmus (ERM, ‘exchange rate mechanism’): 

árfolyam-megállapodás, amely kijelöli az árfolyam-politikai együttműködés 

kereteit az adott uniós tagállam és az Euroövezet között, és amelyben 

meghatározásra kerül  a tagállam valutájának euróhoz viszonyított 

középárfolyama. A megnevezés utal az 1979-től működő Európai Monetáris 

Rendszer (EMS) intervenciós és árfolyam-mechanizmusára. 
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Euroövezet (‘euro area’): az Európai Unió mindazon tagállamainak 

összessége, amelyek bevezették az eurót mint közös fizetőeszközt, és 

amelyek egységes monetáris politika folytatása mellett kötelezték el magukat 

az EKB Kormányzótanácsának irányítása mellett. Tagja jelenleg Ausztria, 

Belgium, Franciaország, Finnország, Görögország, Hollandia, Írország, 

Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország. 

Európai Közösséget létrehozó szerződés (vagy EK-szerződés): gyakran 

említik módosított Római Szerződésként is, utalva arra – az 1957. március 

25-én Rómában aláírt, majd 1958. január 1-jén életbelépett – dokumentumra, 

amely létrehozta az Európai Gazdasági Közösséget (EGK). Az 1992. február 

7-én aláírt  Maastrichti Szerződés kiegészítette az EGK-ról szóló szerződést 

és létrehozta az Európai Uniót. 

Európai Központi Bank (‘European Central Bank’): a közösségi jog 

értelmében jogi személyiséggel rendelkező EKB a Központi Bankok Európai 

Rendszerének (KBER) központi eleme. Monetáris politikájának elsődleges 

célja az árstabilitás fenntartása. Az EKB-t a Kormányzótanács, az 

Igazgatóság, valamint harmadik, ideiglenes döntéshozó szervként az 

Általános Tanács irányítja. (www.ecb.int) 

Eurorendszer (‘Eurosystem’): az Európai Központi Banknak és azon – 

jelenleg 12 – tagállam nemzeti központi bankjainak összessége, amelyek a 

Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszában bevezették az eurót. 

Vezető testülete az EKB Kormányzótanácsa és Igazgatósága. 

(Megjegyzendő, hogy az olyan tagállamok nemzeti központi bankjai, 

amelyek a közös valutát nem vezették be, önálló monetáris politikát 

folytatnak.) 

Eurostat: az Európai Közösség Statisztikai Hivatala. Az Eurostat az Európai 

Bizottság része, feladata a közösségi statisztikák elkészítése. 

‘Federal Reserve System’ (FED): 1913 óta az USA jegybankja. Központi 

irányító szerve a kormányzók tanácsa, Washington D. C. székhellyel, ahol a 

tizenkét szövetségi bank munkáját is összehangolják. A FED monetáris 

stratégiai döntéshozó szerve a Nyíltpiaci Bizottság. (www.federalreserve.gov) 

Fogyasztói ár-index: a háztartások által saját felhasználásra vásárolt 

termékek és szolgáltatások időben bekövetkező átlagos árváltozását méri (a 

termékek és szolgáltatások célszerűen megválasztott reprezentánsaiból 

összeállított fogyasztói kosár alapján). Az indexet a Központi Statisztikai 

Hivatal a Laspeyres-formula szerint számítja, melynél a súlyok a termék- és 
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szolgáltatáscsoportoknak a háztartások fogyasztásában elfoglalt arányát 

reprezentálják.  

Fogyasztói árak harmonizált indexe (HICP, ‘Harmonised Index of 

Consumer Prices’): az indexet az Európai Közösségek statisztikai hivatala, 

az Eurostat alkotta meg és teszi közzé 1995-től kezdődően, 1990-ig 

visszamenő adatokkal. A harmonizáció az európai országok statisztikai 

adatszolgáltatására és a mintavételezés eljárására utal. Kosarában 59,1%-os 

súllyal szerepelnek a termékek (élelmiszer alapanyagok, feldolgozott 

élelmiszerek, ipari termékek és energiahordozók), és 40,9%-os súllyal a 

szolgáltatások (háztartási, közlekedési, kommunikációs, szabadidő és egyéb) 

árai.  

HICP: ‘Harmonised Index of Consumer Prices’, azaz a fogyasztói árak 

harmonizált indexe. Az alapindex bázisául mindig a megelőző év azonos 

hónapja szolgál, ily módon a 12 hónap alatti árváltozásokat összegzi. 

(Léteznek más bázisú indexek is, mint a közvetlenül megelőző hónaphoz 

vagy a megelőző év decemberéhez viszonyító indexek, amelyeket az 

alapindexből származtatnak. Választásom azért maradt az alapindex, mert az 

fejezi ki leginkább a hosszú távú árváltozás dinamikáját.) 

Gazdasági és Monetáris Unió (‘Economic and Monetary Union’): a GMU 

három szakaszban valósult meg, az EK-szerződésben lefektetett eljárások és 

menetrend szerint. Első szakasza 1990 júliusában kezdődött és 1993. 

december 31-én zárult le. Fő eredménye a tőke unión belüli szabad áramlását 

akadályozó korlátok lebontása volt. A második szakasz 1994. január 1-jén 

vette kezdetét. A feladatok között szerepelt többek között az Európai 

Monetáris Intézet (EMI) felállítása, illetve a jegybanki függetlenség 

kritériumával összhangban a kormányzati szektor központi banki 

finanszírozásának tilalma. A következő szakasz 1999. január 1-jén indult: a 

monetáris politikai hatáskörök innentől kezdve az Európai Központi Bankhoz 

kerültek, és számlapénzként bevezették az eurót. A GMU létrehozásának 

folyamata 2002. január 1-jén, az euro készpénzkénti bevezetésével ért véget. 

Infláció: fogalmának napjainkig nincs általánosan elfogadott meghatározása; 

empirikus megjelenése a tartós és általános árnövekedés, amelyet 

meghatározott árindexszel (pl. fogyasztói ár-indexszel) mérnek. Mértéke 

szerint különbséget tehetünk kúszó, vágtató, ill. hiperinfláció között. Kiváltó 

okaira utalva pénztömeg-, kínálat- és keresletindukált, vagy importált 

inflációról beszélhetünk. 
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Kamatparitás: a deviza azonnali és várt/határidős árfolyama közötti 

kapcsolatot leíró elméleti összefüggés. A fedezetlen kamatparitás 

összefüggése a következő: ha a belföldi kamatszint relatíve alacsonyabb 

(magasabb), mint egy tetszőlegesen választott másik ország kamatszínvonala, 

akkor ennek arányában a hazai deviza árfolyama várhatóan fel (le) fog 

értékelődni az adott ország devizájához képest. A fedezett kamatparitás 

értelmében a két ország kamatszínvonalában mért különbözet már most 

tükröződik az azonnali és a határidős devizaárfolyam eltérésében (azaz, ha a 

belföldi kamatszint relatíve alacsonyabb mint a referenciaországé, akkor az 

eltérés arányában a hazai deviza határidős árfolyamának is alacsonyabbnak 

kell lennie). 

Konvergencia-kritériumok: az EK-szerződés 121. cikkének (1) 

bekezdésében meghatározott, majd a szerződéshez csatolt 21. sz. 

jegyzőkönyvben tovább pontosított követelmények, amelyek alapján döntés 

születhet arról, hogy egy tagállam bevezetheti-e az eurót. A kritériumok az 

árstabilitás, a költségvetési pozíció, a devizaárfolyam és a hosszú lejáratú 

kamatlábak nominális értékeire vonatkoznak.. A konvergencia feltétele 

továbbá az, hogy a nemzeti jogszabályok, beleértve az nemzeti központi 

bankok státuszát, összhangban állnak-e a szerződéssel, valamint a Központi 

Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányával. 

Konvertibilitás: egy adott ország valutájának más valutákra való szabad 

átválthatósága. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) akkor tekinti egy ország 

pénzét konvertibilisnek, ha az átválthatóság legalább a nemzetközi fizetési 

mérleg folyó tételeire kiterjed. 

Központi Bankok Európai Rendszere (‘European System of Central 

Banks’): tagjai az EKB, valamint az Európai Unió 25 tagállamának nemzeti 

központi bankjai. A KBER-t a Kormányzótanács, az EKB Igazgatósága, 

valamint harmadik, ideiglenes döntéshozó szervként az EKB Általános 

Tanácsa irányítja.  

Stabilitási és növekedési paktum (‘Stability and Growth Pact’): az 

egyezmény az Euroövezet tagállamai költségvetésének középtávon egyensúly 

közeli állapotban kell lenniük vagy többletet kell mutatniuk. 
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M3. Az ágazati átlagok számításánál használt mutatószámok 

képletei 
 

LIKVIDITÁS  

1 Likviditási ráta Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek 

2 Likviditási gyorsráta (Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú 

kötelezettségek 

3 Pénzhányad (Pénzeszközök + Likvid értékpapírok) / Rövid 

lejáratú kötelezettségek 

4 Dinamikus likviditás Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Rövid 

lejáratú kötelezettségek 

5 Időtartam mutató  (Forgóeszközök - Készletek) / ([Anyagjellegű 

ráfordítások + Személyi jellegű ráfordítások + 

Egyéb költségek +Egyéb ráfordítások + Fizetett 

kamatok és kamatjellegű kifizetések +Adófizetési 

kötelezettség] / 365)  

 
TŐKESZERKEZET  

6 Tőkeellátottság Saját tőke / Eszközök összesen 

7 Eladósodottság aránya Kötelezettségek / Eszközök összesen 

8 Idegen tőke / Saját tőke Kötelezettségek / Saját tőke 

9 Hosszútávú 

eladósodottság 
Hosszú lejáratú kötelezettségek / (Hosszú lejáratú 

kötelezettségek + Saját tőke) 

10 Kötelezettségek / Tárgyi 

eszközök 
Kötelezettségek / Tárgyi eszközök 

11 Kötelezettségek / 

Dologi nettó érték 
Kötelezettségek / (Saját tőke - Immateriális javak) 

 
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 

12 Kamatfedezet I. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Fizetett 

kamatok és kamatjellegű kifizetések 

13 Kamatfedezet II. (Szokásos vállalkozási eredmény + Fizetett 

kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott 

kamatok, kamatjellegű bevételek) / Fizetett 

kamatok és kamatjellegű kifizetések  

14 EBITDA fedezet I. (Üzemi tevékenység eredménye + Amortizáció) / 

Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések 

15 EBITDA fedezet II. (Szokásos vállalkozási eredmény + Fizetett 

kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott 

kamatok, kamatjellegű bevételek + Amortizáció) / 

Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések 



135 

16 Cash-flow fedezet (Adózott eredmény + Amortizáció) / Fizetett 

kamatok és kamatjellegű kifizetések 

17 Adósság visszafizető 

képesség 
(Adózott eredmény + Amortizáció) / 

Kötelezettségek 

 
MŰKÖDŐTŐKE  

18 Működőtőke ellátottság (Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek) / 

Eszközök összesen 

19 Működőtőke forgása Értékesítés nettó árbevétele / Átl.(Forgóeszközök - 

Rövid lejáratú kötelezettségek) 

20 Vevőállomány / 

Szállítóállomány 
Vevőállomány / Szállítóállomány 

21 Rövid lejáratú 

kötelezettségek/ Dologi 

nettó érték 

Rövid lejáratú kötelezettségek / (Saját tőke - 

Immateriális javak) 

 
ESZKÖZÖK FORGÁSA 

22 Összes eszköz forgási 

időtartama  
Átl. Összes eszköz / (Értékesítés nettó árbevétele / 

365) 

23 Készletek forgási 

időtartama I. 
Átl. Készletek / (Anyagjellegű ráfordítások / 365)  

24 Készletek forgási 

időtartama II.  
Átl. Készletek / (Értékesítés nettó árbevétele / 365) 

25 Beszedés időtartama  Átl. Követelések / (Értékesítés nettó árbevétele / 

365) 

26 Vevőállomány forgási 

időtartama 

Átl. Vevőállomány / (Értékesítés nettó árbevétele / 

365) 

27 Szállítóállomány forgási 

időtartama 
Átl. Szállítóállomány / (Anyagjellegű ráfordítások / 

365) 

 
TERMELÉKENYSÉG  

28 1 alkalmazottra eső 

nettó árbevétel  
Értékesítés nettó árbevétele / Alkalmazottak 

átlagos létszáma 

29 1 alkalmazottra eső 

adózott eredmény  

Adózott eredmény / Alkalmazottak átlagos 

létszáma 

30 1 alkalmazottra eső 

üzemi (üzleti) eredmény 
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / 

Alkalmazottak átlagos létszáma 

31 1 alkalmazottra eső 

EBITDA  

(Szokásos vállalkozási eredmény + Fizetett 

kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott 

kamatok, kamatjellegű bevételek + Amortizáció) / 

Alkalmazottak átlagos létszáma 
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JÖVEDELMEZŐSÉG  

32 Sajáttőke-arányos 

adózott eredmény 

(ROE) 

Adózott eredmény / Átl. Saját tőke 

33 Árbevétel-arányos 

adózott eredmény 

(ROS) 

Adózott eredmény / Értékesítés nettó árbevétele 

34 Eszközarányos adózott 

eredmény (ROA) 
Adózott eredmény / Átl. Összes eszköz 

35 Adózott eredmény / 

Működőtőke 
Adózott eredmény / Átl. (Forgóeszközök - Rövid 

lejáratú kötelezettségek) 

36 Adózott eredmény / 

Dologi nettó érték 

Adózott eredmény / Átl. (Saját tőke - Immateriális 

javak)  

37 Sajáttőke-arányos 

adózás előtti eredmény 
Adózás előtti eredmény / Átl. Saját tőke 

38 Árbevétel-arányos 

adózás előtti eredmény 

Adózás előtti eredmény / Értékesítés nettó 

árbevétele 

39 Eszközarányos adózás 

előtti eredmény 
Adózás előtti eredmény / Átl. Összes eszköz 

40 Tevékenység 

haszonkulcsa I. 

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / 

Értékesítés nettó árbevétele 

41 Tevékenység 

haszonkulcsa II. 

(Szokásos vállalkozási eredmény + Fizetett 

kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott 

kamatok, kamatjellegű bevételek) / Értékesítés 

nettó árbevétele  

42 Üzemi eredmény / Saját 

tőke 

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Átl. Saját 

tőke  

43 Üzemi eredmény / 

Összes eszköz 
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Átl. 

Összes eszköz 

44 EBIT / Összes eszköz (Szokásos vállalkozási eredmény + Fizetett 

kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott 

kamatok, kamatjellegű bevételek) / Átl. Összes 

eszköz 

45 EBIT / Dologi nettó 

érték 

(Szokásos vállalkozási eredmény + Fizetett 

kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott 

kamatok, kamatjellegű bevételek) / Átl. (Saját tőke 

- Immateriális javak) 

46 EBITDA / Összes 

eszköz 

(Szokásos vállalkozási eredmény + Fizetett 

kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott 

kamatok, kamatjellegű bevételek + Amortizáció) / 

Átl. Összes eszköz 
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47 Tőkearányos működési 

eredmény (ROCE) I. 

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Átl. (Saját 

tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek) 

48 Tőkearányos működési 

eredmény (ROCE) II. 

(Szokásos vállalkozási eredmény + Fizetett 

kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott 

kamatok, kamatjellegű bevételek) / Átl. (Saját tőke 

+ Hosszú lejáratú kötelezettségek) 

49 Tőkearányos EBITDA (Szokásos vállalkozási eredmény + Fizetett 

kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott 

kamatok, kamatjellegű bevételek + Amortizáció) / 

Átl. (Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek) 

50 Befektetett tőke hozama 

(ROIC) 

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye*(1- 

társasági adókulcs) / Átl. (Összes forrás - Szállítók 

- Passzív időbeli elhatárolások)  

51 Nyereség-visszaforgatás 

aránya 
Mérleg szerinti eredmény / Saját tőke 

52 Bruttó haszonrés I.  (Értékesítés nettó árbevétele - [Anyagjellegű 

ráfordítások + Személyi jellegű ráfordítások]) / 

Értékesítés nettó árbevétele 

 csak kereskedelmi vállalkozásoknál: 

53 Bruttó haszonrés II.  (Értékesítés nettó árbevétele - Eladott áruk 

beszerzési értéke) / Értékesítés nettó árbevétele 

 
EGYES KIEMELT JELLEMZŐK ÉVES %-OS VÁLTOZÁSA  

1 Nettó árbevétel éves 

változása 

(Értékesítés nettó árbevétele [tárgyév] - Értékesítés 

nettó árbevétele [előző év]) / Értékesítés nettó 

árbevétele [előző év] 

2 Anyagjellegű 

ráfordítások éves 

változása 

(Anyagjellegű ráfordítások [tárgyév] - 

Anyagjellegű ráfordítások [előző év]) / 

Anyagjellegű ráfordítások [előző év] 

3 Személyi jellegű 

ráfordítások éves 

változása 

(Személyi jellegű ráfordítások [tárgyév - Személyi 

jellegű ráfordítások [előző év]) / Személyi jellegű 

ráfordítások [előző év] 

4 Amortizáció éves 

változása 

(Amortizáció [tárgyév] - Amortizáció [előző év]) / 

Amortizáció [előző év] 

5 Üzemi (üzleti) 

eredmény éves 

változása 

(Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [tárgyév] - 

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [előző év]) 

/ Abs.(Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 

[előző év]) 

6 Adózott eredmény éves 

változása 

(Adózott eredmény [tárgyév] - Adózott eredmény 

[előző év]) / Abs.(Adózott eredmény [előző év]) 

7 Összes eszközök éves 

változása 
(Eszközök összesen [tárgyév] - Eszközök összesen 

[előző év]) / Eszközök összesen [előző év] 
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M4. Kérdőív agrárágazatban működő vállalkozások 

exportkapacitásainak felmérése, lehetőségeik bővítése céljából 

 
1. Az agrártevékenységet végző vállalkozás éves nettó árbevétele, közelítő 

érték (millió forintban) 

2001-ben:       

2002-ben:       

2003-ban:       

2004-ben:       

2. A vállalkozás mérlegfőösszege, közelítő érték (millió forintban) 

2001-ben:       

2002-ben:       

2003-ban:       

2004-ben:       

3. A vállalkozás saját tőkéje, közelítő érték (millió forintban) 

2001-ben:       

2002-ben:       

2003-ban:       

2004-ben:       

4. Az alkalmazottak száma és a vállalkozással szerződéses kapcsolatban 

őstermelői tevékenységet végzők létszáma (éves átlagos érték, 10 főre 

kerekítve) 

2001-ben:       

2002-ben:       

2003-ban:       

2004-ben:       

5. A vállalkozás jellemző (a nettó árbevétel %-ában meghatározó) 

tevékenységi köre  

TEÁOR-kód:        megnevezés:       

TEÁOR-kód:        megnevezés:       

6. Az export aránya az értékesítés nettó árbevételén belül (%) 

2001-ben:       

2002-ben:       

2003-ban:       

2004-ben:       
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7. Az exportértékesítés bruttó fedezeti hányada (%), amely 

árbevétele nettó kesítésexportérté az

költségeiközvetlen elszámolt  mínusz árbevétele nettó kesítésexportérté az
 

2001-ben:       

2002-ben:       

2003-ban:       

2004-ben:       

8. Az exportértékesítés bruttó fedezeti hányadára ágazatonként ható 

tényezők rangsora (egytől négyig terjedő skálán; ahol az egyes 

ágazatokon belül 1-es jelölje a legfontosabb, 4-es a legkevésbé fontos 

tényezőt): 

  Növény-

termesztés 

Állat-

tenyésztés 

Élelmiszer-

feldolgozás 

Nagykeres-

kedelem 

Egyéb, 

éspedig: 

2001-ben:      

 volumenváltozás -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- 

 összetétel-változás -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- 

 árváltozás  -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- 

 önköltség-változás -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- 

2002-ben:      

 volumenváltozás -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- 

 összetétel-változás -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- 

 árváltozás  -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- 

 önköltség-változás -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- 

2003-ban:      

 volumenváltozás -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- 

 összetétel-változás -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- 

 árváltozás  -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- 

 önköltség-változás -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- 

2004-ben:      

 volumenváltozás -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- 

 összetétel-változás -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- 

 árváltozás  -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- 

 önköltség-változás -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- -válasszon- 

 
{A volumenváltozás jelentse a vállalkozás által exportra értékesített termékek 

mennyiségében, az árváltozás pedig ugyanezen termékek értékesítési 

átlagárában bekövetkezett változást. Összetétel-változás akkor történt, ha az 

exportértékesítés szerkezete eltolódott az alacsonyabb vagy magasabb 

árszínvonalú termékek értékesítése felé. Végül, az önköltség-változás jelentse az 

exportértékesítés elszámolt közvetlen költségeinek növekedését vagy 

csökkenését.} 
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9. Az adózott eredmény aránya a vállalkozás éves nettó árbevételéhez 

képest (%) 

2001-ben:       

2002-ben:       

2003-ban:       

2004-ben:       

10. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének aránya a vállalkozás éves 

nettó árbevételéhez képest (%) 

2001-ben:       

2002-ben:       

2003-ban:       

2004-ben:       

11. Az anyagjellegű ráfordítások aránya a vállalkozás üzemi eredményéhez 

képest (%) 

2001-ben:       

2002-ben:       

2003-ban:       

2004-ben:       

12. A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés aránya a vállalkozás üzemi 

eredményéhez képest (%) 

2001-ben:       

2002-ben:       

2003-ban:       

2004-ben:       

13. A személyi jellegű ráfordítások aránya a vállalkozás üzemi 

eredményéhez képest (%) 

2001-ben:       

2002-ben:       

2003-ban:       

2004-ben:       

14. A befektetett tőke hozama (%), amely 

  a vállalkozás üzemi eredménye * (1 – társasági adókulcs)  

átlagos összes forrás – szállítók – passzív időbeli elhatárolások 

2001-ben:       

2002-ben:       

2003-ban:       

2004-ben:       
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15. A devizás vevőállomány forgási időtartama (nap) amely 

365 / árbevétele nettó kesítésexportérté

ány  vevõállomdevizás
 

2001-ben:       

2002-ben:       

2003-ban:       

2004-ben:       

16. A devizás szállítóállomány forgási időtartama (nap) amely 

     devizás szállítóállomány 

anyagjellegű ráfordítások / 365 

2001-ben:       

2002-ben:       

2003-ban:       

2004-ben:       

17. Devizában fennálló kölcsönök (ideértve a hitel-, kötvény- és 

lízingtartozás miatti kötelezettségeket) aránya a vállalkozás mérleg-

főösszegéhez képest (%) 

2001-ben:       

2002-ben:       

2003-ban:       

2004-ben:       

18. A vállalkozás üzemi eredményének 10%-át és ezzel egyidejűleg a nettó 

árbevétel 1%-át elérte vagy meghaladta 

2001-ben:  

 devizában fennálló kölcsönök után fizetendő kamatok összege, 

valamint a devizában fennálló lízingtartozás kamatrésze 

 devizában fennálló kölcsönök (ideértve a hitel-, kötvény- és 

lízingtartozás miatti kötelezettségeket) törlesztése, visszafizetése során 

realizált árfolyamnyereség, valamint a devizában fennálló kölcsönök 

mérlegfordulónapi értékelésekor az összevontan elszámolt nem realizált 

árfolyamveszteséget csökkentő összeg 

 deviza- és valutakészletek forintra történő átváltásával kapcsolatos 

árfolyamveszteség összege; valamint a deviza- és valutakészletek 

mérlegfordulónapi értékelésekor az összevontan elszámolt nem realizált 

árfolyamveszteséget növelő összeg 
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 devizás vevőkövetelés realizált árfolyamvesztesége, valamint a 

devizás vevőkövetelés mérlegfordulónapi értékelésekor az összevontan 

elszámolt nem realizált árfolyamveszteséget növelő összeg 

 devizás szállítóval szembeni kötelezettség pénzügyi rendezése során 

realizált árfolyamnyereség, valamint a devizás szállítóval szembeni 

kötelezettség mérlegfordulónapi értékelésekor az összevontan elszámolt 

nem realizált árfolyamveszteséget csökkentő összeg 

2002-ben:  

 devizában fennálló kölcsönök után fizetendő kamatok összege, 

valamint a devizában fennálló lízingtartozás kamatrésze 

 devizában fennálló kölcsönök (ideértve a hitel-, kötvény- és 

lízingtartozás miatti kötelezettségeket) törlesztése, visszafizetése során 

realizált árfolyamnyereség, valamint a devizában fennálló kölcsönök 

mérlegfordulónapi értékelésekor az összevontan elszámolt nem realizált 

árfolyamveszteséget csökkentő összeg 

 deviza- és valutakészletek forintra történő átváltásával kapcsolatos 

árfolyamveszteség összege; valamint a deviza- és valutakészletek 

mérlegfordulónapi értékelésekor az összevontan elszámolt nem realizált 

árfolyamveszteséget növelő összeg 

 devizás vevőkövetelés realizált árfolyamvesztesége, valamint a 

devizás vevőkövetelés mérlegfordulónapi értékelésekor az összevontan 

elszámolt nem realizált árfolyamveszteséget növelő összeg 

 devizás szállítóval szembeni kötelezettség pénzügyi rendezése során 

realizált árfolyamnyereség, valamint a devizás szállítóval szembeni 

kötelezettség mérlegfordulónapi értékelésekor az összevontan elszámolt 

nem realizált árfolyamveszteséget csökkentő összeg 

2003-ban:  

 devizában fennálló kölcsönök után fizetendő kamatok összege, 

valamint a devizában fennálló lízingtartozás kamatrésze 

 devizában fennálló kölcsönök (ideértve a hitel-, kötvény- és 

lízingtartozás miatti kötelezettségeket) törlesztése, visszafizetése során 

realizált árfolyamnyereség, valamint a devizában fennálló kölcsönök 

mérlegfordulónapi értékelésekor az összevontan elszámolt nem realizált 

árfolyamveszteséget csökkentő összeg 

 deviza- és valutakészletek forintra történő átváltásával kapcsolatos 

árfolyamveszteség összege; valamint a deviza- és valutakészletek 

mérlegfordulónapi értékelésekor az összevontan elszámolt nem realizált 

árfolyamveszteséget növelő összeg 
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 devizás vevőkövetelés realizált árfolyamvesztesége, valamint a 

devizás vevőkövetelés mérlegfordulónapi értékelésekor az összevontan 

elszámolt nem realizált árfolyamveszteséget növelő összeg 

 devizás szállítóval szembeni kötelezettség pénzügyi rendezése során 

realizált árfolyamnyereség, valamint a devizás szállítóval szembeni 

kötelezettség mérlegfordulónapi értékelésekor az összevontan elszámolt 

nem realizált árfolyamveszteséget csökkentő összeg 

2004-ben:  

 devizában fennálló kölcsönök után fizetendő kamatok összege, 

valamint a devizában fennálló lízingtartozás kamatrésze 

 devizában fennálló kölcsönök (ideértve a hitel-, kötvény- és 

lízingtartozás miatti kötelezettségeket) törlesztése, visszafizetése során 

realizált árfolyamnyereség, valamint a devizában fennálló kölcsönök 

mérlegfordulónapi értékelésekor az összevontan elszámolt nem realizált 

árfolyamveszteséget csökkentő összeg 

 deviza- és valutakészletek forintra történő átváltásával kapcsolatos 

árfolyamveszteség összege; valamint a deviza- és valutakészletek 

mérlegfordulónapi értékelésekor az összevontan elszámolt nem realizált 

árfolyamveszteséget növelő összeg 

 devizás vevőkövetelés realizált árfolyamvesztesége, valamint a 

devizás vevőkövetelés mérlegfordulónapi értékelésekor az összevontan 

elszámolt nem realizált árfolyamveszteséget növelő összeg 

 devizás szállítóval szembeni kötelezettség pénzügyi rendezése során 

realizált árfolyamnyereség, valamint a devizás szállítóval szembeni 

kötelezettség mérlegfordulónapi értékelésekor az összevontan elszámolt 

nem realizált árfolyamveszteséget csökkentő összeg 

 

19. A vállalkozás menedzsmentje a devizaárfolyam-kockázat lefedezésére az 

alábbi ügyleteket kötötte: határidős árfolyam-fedezeti ügylet, határidős 

kamatfedezeti ügylet, egyéb hitelintézettel megkötött fedezeti ügylet, 

egyéb (megnevezett) ügylet. Ezeket akkor írja be az egyes évekhez, ha az 

ügyletek értéke elérte vagy meghaladta a vállalkozás nettó árbevételének 

5%-át! 

2001-ben:       

2002-ben:       

2003-ban:       

2004-ben:       

 

20. A vállalkozás exportpiacain a közeljövőben tervezi 

 meglévő piacainak megtartását 
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 a piacvesztés és/vagy a jövedelmezőség romlása következtében 

részben vagy egészben a kivonulást 

 a terjeszkedést, kapacitásainak bővítésével és fejlesztések 

(beruházások) indításával vagy továbbvitelével 

 a piacmegtartást és részleges piacbővítést, tulajdonosi kapcsolatok 

vagy más vállalkozásokkal történő stratégiai kooperációk révén  

 egyéb stratégia megvalósítását, amely:       

 

21. A vállalkozás stratégiai, pénzügyi menedzsmentje milyen várakozásokkal 

tekint az agrárágazat közeljövőjére – az ágazat konjunktúráját, forrásait, 

támogatottságát, bevételi- és költségviszonyait, egyebeket illetően? 

Kérjük, válaszát részletesen fejtse ki! 

 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

22. Megjegyzés: exportpiacok, versenyképesség, devizaárfolyam-kockázat 

témában kérjük, fejtse ki véleményét mindazon kérdésben, amelyeket 

lényegesnek tart, és amelyekre a jelen kérdőív nem vagy csak részlegesen 

kérdezett rá! 
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M5. A háztartási és vállalkozói folyószámla-hitelek 

kamatszintjében meglévő eltérések az Euroövezetben és 

Magyarországon 

 

Euróövezeti átlag
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18/1-2. ábra: A hazai és az átlagos euroövezeti lakossági és vállalkozói 

hitel-kamatszint eltérése;  Forrás: MNB, Eurostat 2000-2005 havi adatok 

alapján saját szerkesztés 
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Finnország
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19/1-4. ábra: Finnország, Németország, Olaszország 

Olaszország
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és Luxemburg folyószámla-hitel kamatszintje, 2003-2005; 

forrás: Eurostat havi kamatstatisztikáiból saját szerkesztés 
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Ausztria

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

12,5

20
03
m0

1 

20
03
m0

3 

20
03
m0

5 

20
03
m0

7 

20
03
m0

9 

20
03
m1

1 

20
04
m0

1 

20
04
m0

3 

20
04
m0

5 

20
04
m0

7 

20
04
m0

9 

20
04
m1

1 

20
05
m0

1 

%; évesített
Háztartási folyószámla-hitelek kamatszintje

Vállalkozói folyószámla-hitelek kamatszintje

 

Belgium

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

12,5

20
03
m0

1 

20
03
m0

3 

20
03
m0

5 

20
03
m0

7 

20
03
m0

9 

20
03
m1

1 

20
04
m0

1 

20
04
m0

3 

20
04
m0

5 

20
04
m0

7 

20
04
m0

9 

20
04
m1

1 

20
05
m0

1 

%; évesített Háztartási folyószámla-hitelek kamatszintje

Vállalkozói folyószámla-hitelek kamatszintje

Hollandia

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

12,5

20
03
m0

1 

20
03
m0

3 

20
03
m0

5 

20
03
m0

7 

20
03
m0

9 

20
03
m1

1 

20
04
m0

1 

20
04
m0

3 

20
04
m0

5 

20
04
m0

7 

20
04
m0

9 

20
04
m1

1 

20
05
m0

1 

%; évesített
Háztartási folyószámla-hitelek kamatszintje

Vállalkozói folyószámla-hitelek kamatszintje

 

20/1-4. ábra: Ausztria, Belgium, Hollandia 
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és Franciaország folyószámla-hitel kamatszintje, 2003-2005; 

forrás: Eurostat havi kamatstatisztikáiból saját szerkesztés 
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Spanyolország folyószámla-hitel kamatszintje, 2003-2005; 

forrás: Eurostat havi kamatstatisztikáiból saját szerkesztés 
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Köszönetnyilvánítás 

 

Mindenekelőtt szeretném köszönetemet kifejezni Farkasné dr. 

Fekete Máriának a disszertáció megírásában témavezetőként nyújtott 

segítségéért. Szeretném megköszönni dr. Madár Péternek és dr. Veress 

Józsefnek, valamint dr. Módos Gyulának, hogy opponensként 

jóindulatukkal és észrevételeikkel segítették a disszertáció elkészültét. 

Köszönettel tartozom dr. Katona Magdolnának a Magyar 

Agrárkamara részéről adott szakmai tanácsaiért; továbbá Losoncz 

Miklósnak, a Gazdaságkutató Intézet munkatársának, szakmai 

észrevételeiért.  

Köszönet illeti a Szent István Egyetem tanárait és vezetőit, 

különösen dr. Molnár József rektor urat, dr. Szűcs Istvánt, dr. Villányi 

Lászlót támogatásukért. A Budapesti Közgazdaságtudományi és 

Államigazgatási Egyetem részéről hasonlóan köszönet illeti dr. Csáki 

Csabát és dr. Lukács Jánost. 

Köszönöm a Budapesti Gazdasági Főiskola tanárainak, 

mindenekelőtt dr. Szebellédi Istvánnak, dr. Jánosa Andrásnak, 

Újváriné dr. Melich Katalinnak, Sándorné dr. Kriszt Évának, dr. 

Bognár Pálnak, dr. Majoros Pálnak és dr. Csernyák Lászlónak a 

támogatását. Hasonlóképpen köszönöm Ferkelt Balázs és Korom Erik 

kollégáimnak a szakmai együttműködésüket. 

 


