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A MONETÁRIS POLITIKA HITELESSÉGÉNEK NÖVELÉSE 
Várhegyi Éva 

 
 
Vezetői összefoglaló 
 
A részben az egyensúlyt veszélyeztető gazdaságpolitika, részben a monetáris politika hibái, 
részben a negatív jegybankelnöki kommunikáció következtében kialakult monetáris 
kondíciók nem kedveznek a reálgazdaság fejlődésének. A magyar gazdaság gyenge 
egyensúlyi helyzetével indokolhatónál is magasabb kamatszint korlátozza a vállalatok 
hitelfelvételi lehetőségét, a viszonylag erős forint pedig negatív hatást gyakorol a 
versenyképességükre. A szigorú monetáris politikával 3 százalék alá leszorított infláció 
ugyanakkor nincs összhangban a külső és belső egyensúlytalanságokkal, és inkább nehezíti, 
mintsem segíti a felzárkózást. 
 
A laza költségvetési politikához társított megszorító monetáris politika nem segíti a gazdaság 
egyensúlyi problémáinak megoldását, mivel a magas kamatokkal és erős árfolyammal 
leszorított infláció olyan látszatot kelt, mintha gond nélkül finanszírozható lenne az 
államháztartás növekvő adóssága és a folyó fizetési mérleg hiánya. A felértékelődött valuta 
ugyanakkor rontja a külpiaci versenyképességet, és ezzel a folyó fizetési mérleget, miközben 
az erős forint fenntartásához szükséges magas kamat növeli a költségvetés kiadásait és az 
államadósságot. Az egyensúlyi helyzet további romlása viszont arra készteti a jegybankot, 
hogy emelje kamatát és erősítse az árfolyamot.  
 
A jegybanki hitelességhez elengedhetetlen függetlenség miatt a magyar gazdasági élet 
szereplői, illetve érdekképviselői nem befolyásolhatják az MNB által követett monetáris 
politikát. A kialakult problémákat rövid távon csak a nemzetközi befektetői környezet 
változása enyhítheti azzal, hogy módosítja a magyar gazdaság állapotával nem adekvát 
monetáris kondíciókat.  
 
A monetáris politika hitelességének érdemi növelése csak a bizalmát vesztett vezetés 
megújulása esetén várható: hiteles, szakmai kompetenciájukban megkérdőjelezhetetlen, erős 
szakmai integritású személyekre van szükség, hogy erősödjön az inflációs célkitűzés 
hitelessége és az MNB inflációs előrejelzésének megalapozottsága. 
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1. A monetáris politika keretei és eszközei 
 
A monetáris politika kereteit a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény jelöli 
ki, amelyet legutóbb 2004 decemberében módosított az Országgyűlés. A törvény értelmében 
„az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása”. A törvény ugyanakkor azt is 
kimondja, hogy „az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül, a rendelkezésére álló 
monetáris politikai eszközökkel támogatja a Kormány gazdaságpolitikáját”. Ezek a 
megfogalmazások követik az európai Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) által 
meghatározott formulát, amely a kormány és a „független” központi bank kapcsolatát 
szabályozza.  
 
A törvény szerint az MNB az elsődleges célt szolgáló monetáris politikájával a pénz- és 
hitelkínálatot, valamint a pénz- és hitelkeresletet befolyásolja a törvényben meghatározott 
eszközökkel. Ezek közé tartoznak a betétek elfogadása és hitel nyújtása; a nyíltpiaci 
műveletek és visszavásárlási megállapodások; saját értékpapírok kibocsátása; értékpapírok 
leszámítolása; az árfolyamok és kamatok befolyásolása illetve meghatározása; a kötelező 
tartalék szabályozása. 
 
A monetáris politikát alapvetően a monetáris tanács (MT) alakítja: ez a testület az MNB 
legfőbb döntéshozó szerve. A tanács tagjai jelenleg az MNB elnöke és három alelnöke, 
valamint a miniszterelnök – az MNB elnöke véleményének kikérésével tett – javaslatára a 
köztársasági elnök által kinevezett „külső” tagok. Bár az utóbbi években változott a tagok 
száma, összetétele és jelölésének rendje, a lényeg az, hogy a törvény értelmében az MT-tag 
független, amit a jelölhető tagok számára előírt szakmai követelmények és az 
összeférhetetlenségi szabályok biztosítanak.  
 
A monetáris politika eszköztárában két kiemelten fontos rendszerről kell még előzetesen 
szólni: a) az árfolyamrendszerről és b) az inflációs célkövetés rendszeréről, mert ezek 
ismerete nélkül nem lehet megérteni az utóbbi években folytatott monetáris politikát, és nem 
lehet megítélni a jövőbeli lehetőségeket.  
 
Az árfolyamrendszer 
 
A törvény alapján az árfolyamrendszer megválasztásáról a kormány az MNB-vel 
egyetértésben dönt. A jelenlegi árfolyamrezsim a sávos árfolyamrendszerek közé tartozik. A 
forint jelenlegi középárfolyama 282,36 forint/euró, amelytől a piaci árfolyam mindkét 
irányban 15 százalékkal térhet el, vagyis az árfolyamsáv szélei a 324,71 forint/eurós és a 
240,01 forint/eurós árfolyamszinteknél vannak. (A jelenlegi magyar árfolyamrendszer 
lényeges jellemzőit tekintve megegyezik az európai Gazdasági és Monetáris Unió 
„előszobáját” jelentő az ERM II. árfolyamrendszerrel, amelyben legalább két évig részt kell a 
csatlakozást megelőzően majd részt venni.)  
 
A forint sávon belüli mozgását a piaci erők határozzák meg. Az MNB-nek a sávon belül is 
joga van beavatkozni az árfolyam alakulásába, de abban az esetben, ha az árfolyam eléri a sáv 
szélét, a jegybanknak kötelessége a forintot a sávon belül tartani devizapiaci intervenció 
alkalmazásával. Ez azt jelenti, hogy a sávszéleken devizavétellel vagy devizaeladással 
megakadályozza az árfolyam további erősödését vagy gyengülését. 
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Az inflációs célkövetés rendszere 
 
Elsődleges célja, az árstabilitás elérése és fenntartása megvalósításához az MNB 2001 nyara 
óta az inflációs célkövetés rendszerét használja, amelyben a jegybank a kormánnyal közösen 
kitűzött és nyilvánosan bejelentett inflációs cél elérésére törekszik, ennek rendelve alá a 
kamat- és árfolyampolitikát. A jegybanki irányadó kamat szintjéről az MNB monetáris 
tanácsa dönt. Az MT a jelenlévők egyszerű szótöbbségével határozza meg az új kamatszintet, 
szavazategyenlőség esetén az MNB elnökének szavazata dönt.  
 
Az inflációs célkövetéses rendszer fontos eleme a jegybank munkatársai által negyedévente 
készített inflációs előrejelzés, amely a „Jelentés az infláció alakulásáról” című kiadványban 
kerül publikálásra. Amennyiben az előrejelzés eltávolodik az inflációs céltól, a jegybank a 
monetáris kondíciók lazításával, illetve szigorításával reagál, amelyet elsősorban irányadó 
kamatának változtatásával valósít meg. Ha az inflációs előrejelzés jelentős mértékben 
meghaladja a célt, akkor a jegybank az irányadó kamat emelésével – a monetáris 
transzmisszió különböző csatornáin keresztül – a jövőbeli infláció csökkenésének irányába 
tud hatni. A magasabb jegybanki kamatszint általában a monetáris kondíciók szigorodásával 
(magasabb piaci kamatok és erősebb forintárfolyam) jár, ami csökkenti a keresletet, és ezzel 
hozzájárul az inflációs nyomás enyhüléséhez. Az árfolyam az importárakon keresztül direkt 
módon is hat az inflációra. Végül a jegybank monetáris politikájával az inflációs 
várakozásokat is befolyásolja, aminek a gazdasági szereplők árazással és bérezéssel 
kapcsolatos döntéseinél van jelentősége. 
 
Magyarországon 2001 júniusa óta működik az inflációs célkövetéses rendszer, amelyben 
évente került sor az inflációs cél kitűzésére, legalább két évre előre. A 2005-re kialakult 
alacsony infláció megteremtette a lehetőségét annak, hogy a kormány és a jegybank hosszabb 
időszakra az árstabilitásnak megfelelő szinten, 3 százalékon rögzítse az inflációs célt a 2007-
től kezdődő időszakra. (Ez a cél megfelelő kiindulási alapot teremt a maastrichti inflációs 
kritérium teljesítéséhez.)  
 
A monetáris politika csak bizonyos késleltetéssel tud hatni az inflációs folyamatra. (A 
kamatemelés hatása például nem azonnal jelentkezik az árakban, a legnagyobb hatás 
nagyjából 1–2 év múlva mutatható ki.) Az MT ezért a kamatdöntéseit előretekintő módon, az 
inflációnak a következő 5–8 negyedév folyamán várható alakulását figyelembe véve hozza 
meg annak érdekében, hogy az infláció nagy biztonsággal visszatérjen a 3 százalékos cél 
közelébe. 
 
Az inflációt számos olyan átmeneti hatás is éri, amely nem befolyásolja érdemben a hosszabb 
távú inflációs folyamatokat. Mivel az ilyen átmeneti tényezők ellensúlyozása nemkívánatos 
reálgazdasági ingadozásokkal járhat, az MNB ezeket nem ellensúlyozza monetáris 
politikájával, de a tovagyűrűző hatásokat igyekszik megakadályozni. Az inflációs céltól 
legfeljebb ±1 százalékponttal eltérő árindexet még elfogadhatónak tekinti a jegybank az 
árstabilitás szempontjából.  
 
 
2. A monetáris politika jellemzői az elmúlt években  
 
A mára kialakult kedvezőtlen monetáris kondíciók (magas kamat, erős árfolyam) gyökerei 
2002–2003-ra nyúlnak vissza, amikor az MNB komoly hibákat követett el, majd – 2003 
nyarán – a kormány is csatlakozott a baklövések sorozatához. A pénzügyi befektetők 
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bizalmának fenntartásához szükséges hitelességet nagymértékben lerombolta a jegybank és a 
kormány összehangolatlan, sok tekintetben külön-külön is inkonzisztens politikája, valamint 
az ehhez társuló rossz kommunikáció. A rosszul időzített vagy hibás döntések nem 
orientálták, hanem összezavarták a piaci szereplőket, és bizalomvesztéshez vezettek. A 
megcsappant bizalomnak nagy ára volt: a magyarországi hitelfelvevőknek a gazdaság 
tényleges állapotához képest nagyobb kamatfelárat kellett fizetniük. 
 
A monetáris döntéshozók által elkövetett hibák nem egyedi jellegűek voltak, hanem szorosan 
kapcsolódtak a jegybank sajátos filozófiájához, amely az árstabilitás törvényben előírt célját 
igen mereven értelmezi. A monetáris politika ráadásul hosszú ideig kettős célkitűzés alapján 
határozódott meg: a jegybanki döntések egyaránt követtek inflációs és árfolyamcélt. A 
következőkben röviden áttekintjük az utóbbi évek monetáris politikájának legfontosabb 
jellemzőit, amelyek szerepet játszottak a problémák kialakulásában.  
 
2002–2003: a jegybanki hitelességet gyengítő politika 
 
2002-ben a nemzetközi fejlemények (válságok és egyensúlyi problémák) rontották a 
feltörekvő piacok, s azon belül a kelet-közép-európai régió megítélését, és növelték a 
befektetések elvárt kockázati prémiumát. Ehhez járult hozzá a vártnál rosszabb magyar 
egyensúlyi mutatók nyilvánosságra kerülése, ami az adott nemzetközi környezetben a forint 
árfolyamának gyengülését és a hozamok emelkedését vonta maga után. Ezt azonban az MNB 
maga is ösztökélte: verbális intervenciókkal és tényleges kamatemelésekkel. A parlamenti 
választások után ugyanis irányváltás következett be a jegybanki politikában: a korábbi laza 
monetáris politika hirtelen szigorúra váltott.  
 
A jegybanki kamatpolitika forinterősítő hatását 2002 októberétől más tényezők is fokozták. 
Az uniós csatlakozáshoz szabad utat engedő ír népszavazás, majd a csatlakozási tárgyalások 
sikeres lezárulása mérsékelte a befektetők által elvárt kamatprémiumot, miközben az euró 
kamata is csökkent. Az MNB ezekre a fejleményekre megkésve és gyengén reagált. A forint 
árfolyama november közepétől már erősebbé vált annál a 238–242 forint/euró közötti 
értéknél, amit az MNB a közleményeiben az inflációs cél megvalósítása érdekében 
kívánatosnak deklarált, és ez felélesztette az árfolyamrendszer módosítására irányuló 
várakozásokat. A befektetői várakozásokat figyelmen kívül hagyó jegybanki kamatpolitika 
következtében 2002–2003 fordulóján tartósan a sáv szélére szorult a forint piaci árfolyama, 
amit a monetáris tanács nem korrigált kamatcsökkentéssel. Ez táptalajt jelentett egy, a sáv 
eltolására irányuló spekulatív támadásnak, amelyet végül két százalékpontos 
kamatcsökkentéssel tudott a jegybank megállítani, annak súlyos következményeit azonban 
hosszú ideig nem tudta az ország kiheverni.  
 
A legtartósabb következmény a jegybanki hitelesség megcsappanása volt. A bizalom 
helyreállítása következetes és jól kommunikált monetáris politikát igényelt volna. Ehelyett 
azonban 2003 nyarán még zavarosabb lett a helyzet, amikor a kormány a forint gyengítését 
célzó sáveltolást kezdeményezett, amibe a jegybanki vezetés is belement. Júniusban 2,26 
százalékkal, 276,1-ről 282,36 forint/euróra értékelték le az intervenciós sáv közepét, az 
ingadozási sáv megtartásával.  
 
A sávközép leértékelésére éppen akkor került sor, amikor a forint már amúgy is gyengülni 
kezdett. A piac idegesen reagált az értelmezhetetlen lépésre, és tovább gyengítette a forintot. 
Bár az árfolyam mindvégig az intervenciós sáv erős felében maradt, a monetáris tanács 3 
százalékponttal, 9,5 százalékra megemelte az alapkamatot. A befektetőket ekkor már az sem 
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nyugtatta meg, hogy a kormány és a jegybank vezetői együttesen bejelentették az euró 2008-
as bevezetését.  
 
2003 nyarára kaotikussá vált a monetáris politika: hiteles inflációs célpálya nélkül, egyre 
magasabb inflációs előrejelzések mellett, szinte kizárólag az árfolyam aktuális változásaira 
reagálva születtek a döntések, ami felerősítette a rövid távon hasznot remélő tőkeáramlásokat. 
A forintbefektetések kamatprémiuma 2003 közepétől nem azért lett újból kiemelkedően 
magas a régióban, mert a magyar gazdaság alapvető folyamatai romlottak, hanem azért, mert 
az árfolyamrendszer hitelességét megrendítő sáveltolás miatt megnőtt a befektetők által elvárt 
kockázati felár.  
 
A forint iránti bizalom nyári megcsappanása még csak előjátéka volt a novemberi 
forintzuhanást kiváltó spekulatív támadásnak, amikor a befektetők egy csoportja úgy döntött: 
nem várja meg az esetleges újabb kamatemelést, hanem támadást indít a kormány és a 
jegybank által kommunikált 260 forintos „belső” sávhatár ellen. A jegybank 3 százalékpontos 
kamatemeléssel reagált a forintgyengülésre, de még a 12,5 százalékos kamattal sem tudta 
megállítani a valutakimenekítési hullámot.  
 
2004–2005: kísérlet a bizalom helyreállítására 
 
2004-ben a monetáris politika legfontosabb feladatává az előző évi kudarcok nyomán 
megcsappant befektetői bizalom helyreállítása vált. A bizalomvesztés folyamatát a kormányfő 
költségvetési megszorítással és a pénzügyminiszter lecserélésével próbálta megállítani. Az 
MNB pesszimista kommunikációja hatására azonban lelohadt a piaci szereplők várakozása 
arra vonatkozóan, hogy rövid időn belül sor kerül a rendkívül magas kamat csökkentésére, 
holott több kedvező makrogazdasági fejlemény is javította a kilátásokat. A kamatcsökkentés 
megkésve és az indokoltnál lassabban ment végbe.  
 
A kormány és a jegybank között feszülő ellentétet tovább élezte az MNB-törvény módosítása, 
amellyel az indítványozó kormánypárti képviselők azt kívánták elérni, hogy a Monetáris 
Tanács tagjaira ne kizárólag a jegybankelnök tehessen javaslatot, hanem egy hányadukat a 
miniszterelnök jelölhesse. A törvény szerint ugyanis a tanács összes tagjára az MNB elnöke 
tehette meg a javaslatát, vagyis olyan, az európai uniós gyakorlatban sehol nem érvényesülő 
rendszer működött Magyarországon 2001-től, amelyben a jegybank elnöke nemcsak a hivatali 
beosztottjait választhatta meg, hanem a monetáris tanács külső tagjait is. A törvénymódosítás 
alapján 2005. március 1-jétől négy, a miniszterelnök által javasolt új taggal bővült a 
döntéshozó testület. 
 
Bár a tanács kibővítése körüli háború tovább rontotta a kormány és a jegybanki vezetés 
viszonyát, a két fél gazdaságról alkotott véleménye közeledett egymáshoz. Ezt tükrözte 
egyfelől az MNB februárban közreadott inflációs jelentése, valamint az év első két 
hónapjában megtett kamatvágások mértéke, másfelől a kormány mind határozottabb 
törekvése a korábbinál szigorúbb költségvetés és jövedelempolitika fenntartására.  
 
A monetáris politikában fontos változást tükrözött, hogy az MNB szakított azzal a korábbi 
gyakorlatával, amikor az inflációs cél mellett implicit módon árfolyamcélt is követett, sőt, 
időnként a jegybanki vezetők nyilatkozataikban explicitté is tették a kívánatos árfolyamot. A 
befektetői várakozások most mégis lehetőséget nyújtottak arra, hogy a nagymértékű 
kamatcsökkentés mellett is viszonylag erős maradjon a forint. A 2005-ben végbement jelentős 
kamatcsökkenés csupán fél százalékkal gyengítette a forint árfolyamát az euróhoz képest, ami 
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azt jelezte, hogy a kamatfelár a jóval kisebb kamatszint mellett is elegendő maradt a jegybank 
által preferált „erős forint” biztosításához. Az őszre kialakult 6 százalékos kamatszint további 
mérséklését döntően a költségvetés rossz pozíciója és a kormány által benyújtott 
konvergenciaprogram gyenge hitelessége korlátozta. Emellett az MNB elnöke a nemzetközi 
gyakorlatban példátlan, a befektetők által elvárt kamatprémiumot növelő verbális 
intervenciójával maga is hozzájárult a befektetői hangulat romlásához. 
 
2005 novemberében a legnagyobb európai hitelminősítő cég rosszabb kategóriákba sorolta a 
magyar állam adósságát, amit a költségvetés aggasztó helyzetével indokolt. Az MNB elnöke 
ekkor ismét a befektetői hangulatot negatív irányban befolyásoló nyilatkozatot tett: azt 
állította, hogy a Fitch leminősítése komolyabb piaci hatásokkal járhat, mint a költségvetési 
problémák miatt a hitelminősítőktől, illetve az EU-tól érkező eddigi figyelmeztetések. A 
világban példa nélkül álló negatív verbális intervencióját azzal a megjegyzéssel tetézte, hogy 
a leminősítés figyelmeztetésként értelmezhető a befektetők hirtelen tőkekivonása előtt. 
 
 
3. A kialakult monetáris helyzet problémái 
 
A 2006 elejére kialakult monetáris kondíciók sok szempontból nem kedveznek a reálgazdaság 
fejlődésének. A térségünk országai közül is kiemelkedő kamatszint korlátozza a vállalatok 
hitelfelvételi lehetőségét, illetve magasabb profitkövetelményeket támaszt gazdálkodásukkal 
szemben. Az egyensúlyi reálárfolyamnál erősebb forint pedig növeli az importversenyt és 
fékezi az exportot, ami szintén negatív hatást gyakorol a hazai vállalatok jövedelmezőségére 
és versenyképességére.  
 
A szigorú monetáris politikát jelző kondícióknak rövid távon „nyertesei” is vannak: a magas 
kamatok és az erős forint segítségével leszorított infláció előnyös a háztartásoknak, és a 
viszonylag magas reálkamat is előnyös feltételt teremt a megtakarításaiknak. A 3 százalék alá 
leszorított infláció azonban meglátásunk szerint nincs összhangban a magyar gazdaság 
egyensúlyi állapotával (a jelentős mértékű egyensúlyhiányokkal), ami miatt viszont nem 
segíti, hanem éppen akadályozhatja az ország gazdasági felzárkózását. 
 
A következőkben három monetáris feltétel: a kamatszint, a forintárfolyam és az infláció 
problémáit vizsgáljuk meg. 
 
A magas kamatszint problémái 
 
A 2002–2003-ban elkövetett jegybanki és kormányzati hibák, illetve a jegybanki hitelességet 
gyengítő monetáris politika és jegybanki kommunikáció következtében a gazdaság 
helyzetével indokolhatónál jóval magasabbra duzzadt kamatfelár még 2004–2005 folyamán is 
súlyos tehertételként nehezedett az országra. Az euró irányadó kamatlábára rárakódó magas 
kamatfelárat nem támasztották alá a magyar gazdaság fundamentumai. A lassan mérséklődő 
kamatszint mellett a kamatfelár is csak lassan morzsolódott le, és még 2005 folyamán is 
jelentősen meghaladta a hasonló makroegyensúlyi kockázatoknak alávetett lengyel zloty 
kamatprémiumát (1. táblázat).  
 



 

 208 

1. táblázat: Irányadó kamatlábak 
 
Ország 2004. jan. 2004. jún. 2004. dec. 2005. jún. 2005. dec. 2006. márc. 
Kamatlábak: 
USA 1,00 1,25 2,25 3,25 4,00 4,50 
Svájc 0,40 0,50 0,75 0,75 1,00 1,00 
Euróövezet 2,00 2,00 2,00 2,00 2,25 2,50 
Magyarország 12,50 11,50 9,50 7,25 6,00 6,00 
Lengyelország 5,25 5,25 6,50 5,50 4,50 4,00 
Szlovákia 6,00 5,00 4,00 3,00 3,00 3,50 
Csehország 2,00 2,00 2,50 1,75 2,00 2,00 
Kamatfelárak (eltérések az euró-kamatlábtól): 
Magyarország +10,50 +9,50 +7,50 +5,25 +3,75 +3,50 
Lengyelország +3,25 +3,25 +4,50 +3,50 +2,25 +1,50 
Szlovákia +4,00 +3,00 +2,00 +1,00 +0,75 +1,00 
Csehország +0,00 +0,00 +0,50 -0,25 -0,25 -0,50 
 

Forrás: az MNB adatai alapján számolva 
 
A 2005 végére kialakult és várhatóan 2006-ban sem csökkenő 6 százalékos forintkamat a 
nemzetközi kamatemelkedés közepette ugyan mérséklődő kamatfelárat tartalmaz, de a 
régióban márciusban elindult valutagyengülés, amely a rossz egyensúlyi helyzet miatt 
különösen a magyar forintot érinti, kamatemelést helyezhet kilátásba, ami – átmenetileg 
legalábbis – újból megemelheti a felárat.  
 
A jegybank és a kormányzat korábbi hibái következtében kialakult kedvezőtlen 
kamatkondíciók, ha csökkenő mértékben is, de továbbra is sújtják a forinthitelek felvevőit. 
Számukra az is problémát jelent, hogy a nominális kamatszint stagnálása (esetleg emelkedése) 
mellett folytatódott a dezinfláció, ami miatt az utóbbi hónapokban emelkedtek a reálkamatok, 
holott az 2005 folyamán már visszatért a korábbi, „normális” medrébe (2. táblázat). A 2006-
ban várhatóan nem csökkenő (esetleg fél százalékponttal emelkedő) jegybanki alapkamat és a 
csökkenő infláció mellett akár egy százalékponttal is emelkedhetnek a reálkamatok, ami a 
hitelkamat esetében már 5 százalék fölötti szintet jelent. 
 
2. táblázat: A nominális és reálkamatok alakulása Magyarországon 
(év végi kamatok, egyidejű reálkamatok) 
 
Megnevezés 2001 2002 2003 2004 2005 

Infláció (december/december) 6,8 4,8 5,7 5,5 3,4 

Jegybanki alapkamat 9,75 8,5 12,5 9,5 6,0 

3 hónapos állampapír hozama 9,7 7,9 11,8 8,8 6,0 

Reálkamat állampapíron 2,9 3,1 5,9 3,3 2,6 

Éven belüli betéti kamat  8,4 7,4 11,6 9,5 5,3 

Reálkamat a betéteken 1,6 2,6 5,9 4,0 1,9 

Hitelkamat vállalatoknak 11,2 9,7 14,2 12,7 7,7 

Reálkamat a hiteleken 4,4 4,9 8,5 7,2 4,3 

Forrás: Magyar Nemzeti Bank 
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Felértékelődő reálárfolyam – romló versenyképesség 
 
Az ezredforduló után folytatott árfolyampolitika a korábbinál is élesebben vetette fel a 
reálárfolyam és a versenyképesség kérdését. Míg 1995 és 2000 között a forint évente 
átlagosan 2,1 százalékkal értékelődött fel, ami összhangban állt a hazai és az uniós infláció, 
valamint a termelékenység különbségével, 2001 és 2004 között évente 7,5 százalékkal 
erősödött, elszakadva a gazdasági és pénzügyi folyamatoktól.  
 
A termelékenységi előny megszűnésének versenyképességre gyakorolt negatív hatását sem a 
költségvetési, sem a monetáris politika nem ellensúlyozta. A stagnáló termelékenység mellett 
végbement dinamikus bérnövekedés a fajlagos munkaköltség növekedését idézte elő, 
miközben a sávszélesítést és a csúszó leértékelés megszűnését követően a nomináleffektív 
árfolyamindex felértékelődött. Mindezek együttes hatására a munkaköltség alapú 
árfolyamindex két év leforgása alatt 20 százalékkal felértékelődött, vagyis a magyar munka 
versenyképessége jelentősen romlott, ami világgazdasági konjunktúraciklus leszálló ágában 
különösen kedvezőtlen volt a termelőkapacitások és az exportképesség szempontjából.  
 
Bár 2003 folyamán némileg korrigálódott a reálfelértékeltség, 2004-ben újra visszaerősödött a 
reálárfolyam: az év végén a munkaköltség alapú felértékeltség 2000-hez képest ismét elérte a 
20 százalékot, és 2005-ben is ezen a szinten maradt. Az áralapú reálfelértékelődés 2004 
végéig folytatódott, ekkor 25 százalékos volt 2000-hez képest, majd 2005 folyamán 23 
százalékra esett vissza, ami szintén jelentős felértékelődést tükröz (3. táblázat). 
 
3. táblázat: A forint árfolyamának néhány mutatója 
 
Megnevezés 2001 2002 2003 2004 2005 
Nominális árfolyam, EUR/HUF (év végi érték) 246,3 235,9 262,2 245,9 252,7 
Árfolyamindexek (2000 átlaga = 100): 
Nomináleffektív (év vége) 95,1 89,3 97,6 90,4 93,9 
Fogyasztóiár-alapú reáleffektív (év vége) 88,5 80,6 84,6 75,9 77,9 
Munkaköltség-alapú reáleffektív (IV. negyedév) 87,9 80,4 87,7 79,7 80,7* 
* III. negyedéves érték 
Forrás: Magyar Nemzeti Bank 
 
A felértékelődő reálárfolyam külgazdasági problémáit 2005-ben részben kompenzálta a 
világgazdasági konjunktúra, amely a felértékelődő valuta mellett is lehetővé tette a magyar 
export dinamikus bővülését. Az is enyhítette a túlértékelt forintból fakadó problémákat, hogy 
a magyar exportőrök jelentős hányada olyan multinacionális nagyvállalat, amely képes az 
árfolyamhatásokat kompenzálni. A 2001–2002-es folyamatok azonban fontos tanulságul 
szolgálnak a jövő számára is, mivel megmutatták, hogy amikor a munkaköltségek (bérek) 
nem igazodnak a termelékenységhez, és közben a jegybanki politika az inflációs célkitűzés 
teljesülése érdekében szabad utat enged az áralapú reálárfolyam felértékelődésének, akkor a 
dezinfláció csak a versenyképesség rovására valósulhat meg. Ez a megállapítás átvezet a 
hazai monetáris politika harmadik problémájához. 
 
Az infláció művi leszorításának problémája 
 
Noha az MNB törvényben előírt célja az árstabilitás, az infláció erőltetett ütemű, művi 
leszorítása jelentős kockázatokkal jár. Ha a pénzügyi egyensúlyi, megtakarítási és 
finanszírozási mutatók egyébként kedvezőtlen trendet mutatnak, akkor az infláció sem 
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lassulhat, illetve csak oly módon, hogy növekszik az elfojtásból fakadó feszültség. Mint 
láttuk, az elmúlt években a monetáris politika dinamikusan felértékelődő forintárfolyamhoz 
vezető kamatpolitikával próbálta inflációs célkitűzéseit megvalósítani. Az árszínvonal 
valóban bekövetkezett csökkenése azonban jelentős részben az erős árfolyamnak, illetve az 
adminisztratív eszközökkel befolyásolt árak (energiahordózók, gyógyszerek, közlekedés) 
piaci hatásoktól való megóvásának tudható be, amelyek egyike sem maradhat fenn tartósan a 
gazdaság torzulása nélkül.  
 
A felértékelődéshez vezető monetáris politika problémája abban áll, hogy miközben a 
gazdaságpolitika monetáris politikán kívül elemei, a költségvetési és a jövedelempolitika az 
egyensúly romlásán keresztül az árfolyam leértékelődését, és így az infláció növekedését 
vetíti előre, a jegybank politikája megállítja, sőt megfordítja a reálfolyamatokból fakadó 
leértékelődési nyomást. Az ezredfordulót követő években nőtt a külső és belső eladósodás 
szintje, a reálbérek a termelékenységnél gyorsabban emelkedtek, csökkent a háztartások a 
megtakarítási kedve és élénkült hitelfelvételük. Mindez együtt nem tette volna lehetővé az 
infláció csökkenését. Az, hogy ez mégis bekövetkezett, megkérdőjelezi annak hosszabb távon 
való fenntarthatóságát, illetve felveti azt a kérdést, hogy nem kellett-e, illetve kell-e túl nagy 
növekedési, foglalkoztatottsági, vagy külső és belső pénzügyi egyensúlyromlási árat fizetni 
érte.  
 
 
4. A problémák megoldásának lehetőségei 
 
Korlátok és előfeltételek 
 
A monetáris folyamatokkal jellemezhető helyzet (kamatok, árfolyamok), illetve a monetáris 
politika hatására is kialakult pénzügyi jellemzők (árszínvonal, megtakarítások, hitelek, folyó 
fizetési mérleg) problémái több okból is nehezen kezelhetők. Egyrészt látni kell, hogy a 
monetáris folyamatokat nem kizárólag a monetáris politika alakítja, hanem azok alakulásában 
legalább ilyen szerepe van a kormányzati politikának, mindenek előtt a költségvetési és 
jövedelempolitikának is. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a gazdaság számára ideális feltételek 
a három politika összhangja esetén alakulhat csak ki; ha hiányzik az összhang, akkor hiába 
minősíthető önmagában jónak valamely részpolitika (így például a monetáris politika), nem – 
vagy csak igen súlyos áldozatok árán – képes a kívánt hatását elérni. 
 
Másrészt tudni kell, hogy a monetáris politika különleges védelmet élvez a kormányzati és 
egyéb politikai befolyással szemben. Ezt a védelmet a Gazdasági és Monetáris Unió által 
értelmezett jegybankfüggetlenség, illetve az ehhez igazodó MNB-törvény biztosítja. A 
törvény értelmében a bank döntéshozói nem kérhetnek, és nem fogadhatnak el utasítást a 
kormánytól vagy más szervtől. A döntéshozók (elsősorban a MT tagjai) személyi 
függetlenségét a kormányzati ciklusnál hosszabb időtartamra szóló kinevezéssel, szakmai 
követelményekkel és összeférhetetlenségi szabályokkal biztosítja a törvény.  
 
Ezt azért fontos előrebocsátani, hogy látni lehessen: hiába idéz elő a gazdaság sok szereplője 
(érdekcsoportja) számára nem kívánatos hatásokat a jegybanki politika, annak közvetlen 
befolyásolására nincs mód. Bár az MNB-törvény tartalmazza azt a kitételt, hogy a bank a 
rendelkezésére álló monetáris politikai eszközökkel támogatja a kormány gazdaságpolitikáját, 
ehhez mindjárt hozzá is teszi: „elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül”. Ez az előírás 
azonban nem teremti meg a kívánt összhangot a kormányzati és a jegybanki politika között, 
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jóllehet súlyos zavarokat idézhet elő a gazdaságban, ha a monetáris politika hosszabb időn át 
szembemegy a kormánypolitikával.  
 
Ugyanakkor nehéz feladat annak értelmezése, hogy konkrét esetekben milyen jegybanki 
magatartás nem veszélyezteti az árstabilitásra vonatkozó elsődleges célt. Ha mereven 
értelmezzük a törvény előírását (és az elmúlt években az MNB elnöke általában ezt tette), 
akkor az kibúvót ad a kormánypolitika támogatása alól, hiszen a gazdaság növekedése vagy a 
foglalkoztatás bővülése egyaránt konfliktusban állhat az árstabilitás céljával. De maga az 
árstabilitási cél is komoly értelmezési problémát jelent, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy 
milyen időtávon kell az árstabilitásra törekedni. Az is fontos értelmezési kérdés, hogy a 
monetáris politikával lehet és célszerű-e ellensúlyozni a fellazuló költségvetési politikát.  
 
Az elmúlt években éppen ezek a konfliktusok idézték elő a problémákat. A jegybanki vezetés 
arra törekedett, hogy a szigorú monetáris kondíciókkal kompenzálja az inflációs nyomást 
okozó fiskális és jövedelempolitikát, holott az ilyen politika hatásossága megkérdőjelezhető. 
A laza költségvetési politikához társított megszorító monetáris politika ugyanis inkább árt a 
gazdaságnak, mint használ: az infláció csökkentésére irányuló kamatpolitika hatására erősödő 
árfolyam azt a hamis látszatot kelti, mintha gond nélkül finanszírozható lenne az 
államháztartás duzzadó adóssága, és a belföldi megtakarítások hiányában is fenntartható lenne 
a folyó fizetési mérleg magas hiánya. Ha a laza költségvetési és jövedelempolitika okozta 
egyensúlyhiány inflatorikus hatását ideig-óráig elfojthatja is a felértékelődő forint, az a folyó 
fizetési mérleg felduzzadó hiányában, a külső eladósodásban tör felszínre, és előbb-utóbb 
fizetési válságot, kényszerű árfolyam-leértékelődést és végül az infláció robbanását idézheti 
elő, miként jó néhány országban erre már volt példa. 
 
A fiskális és monetáris politika összhangjának hiánya ráadásul tovább növeli a diszharmóniát. 
A túlzottan felértékelődött valuta rontja a külpiaci versenyképességet, és ezzel a folyó fizetési 
mérleget, miközben az erős forint fenntartásához szükséges magas kamat megnöveli a 
költségvetés kiadásait, és tovább duzzasztja az államadósságot. A két egyensúlyi mutató 
további romlása viszont arra készteti a jegybankot, hogy tovább emelje kamatát és erősítse az 
árfolyamot. 
 
A monetáris politika csak a kormányzati gazdaságpolitikával harmóniában tud hatásos lenni, 
ami egyúttal azt is jelenti, hogy a gazdaság szereplői számára előnyös monetáris kondíciók 
kialakulásának és tartós fennmaradásának fontos előfeltétele a fiskális és jövedelempolitika 
módosulása, a pénzügyi befektetőket megnyugtató mértékű költségvetési kiigazítás és a 
hosszú távú egyensúlyt biztosító reformok beindítása. 
 
Az előbb kifejtettek alapján nyilvánvaló, hogy a közeljövőben nem várható fordulat a 
monetáris politikában, és ilyen fordulatot a magyar gazdasági élet szereplői, illetve 
érdekképviselői nem is tudnak kiváltani az MNB döntéshozóiból. Eddig annyi előremutató 
változás tapasztalható a monetáris politikában, hogy megszűnt a korábban megfigyelhető 
direkt árfolyamcél, ami lehetővé teszi, hogy a pénzpiaci forintkereslet lanyhulására – 
bizonyos határig – az árfolyam gyengülése adjon választ, és ne kizárólag a kamatemelkedés 
állítsa helyre a megbomlott pénzpiaci egyensúlyt.  
 
A kialakult problémákat rövid távon a befektetői elvárások változása enyhítheti azzal, hogy 
módosíthatja a magyar gazdaság állapotával nem adekvát monetáris kondíciókat. Középtávon 
pedig a monetáris politika hitelességének növelésével kezelhetők a mai problémák, amihez 
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egyfelől a jegybanki vezetésben esedékes személyi cserék, másfelől az inflációs célkövetés 
rendszerének újraértelmezése nyújthat segítséget.  
 
A monetáris kondíciók változása a befektetői elvárások hatására 
 
Ha a magyar gazdasági élet szereplői közvetlenül nem is tudják politikája módosítására 
késztetni a jegybankot, a pénzügyi piacokon megváltozó helyzet kényszerűen előidézhet 
olyan változásokat a monetáris politikában, amelyek számukra kedvezőbb monetáris 
kondíciókhoz vezetnek. Egy ilyen módosulás jelei 2006 első hónapjaiban megmutatkoztak, 
elsősorban a globális pénzügyi környezet változása, és annak következtében a térségbe 
irányuló befektetői elvárások módosulása miatt, amelyek elsősorban a magyar forintot 
érintették. A forintbefektetésektől elvárt hozamokat kedvezőtlenül érintő (azokat megemelő) 
befektetői magatartásváltozás – paradox módon – kedvező irányban befolyásolhatja a hazai 
monetáris politikát: hozzásegítheti ahhoz, hogy a gazdaság helyzetével adekvát monetáris 
kondíciók alakulhassanak ki. 
 
Az elmúlt évben tapasztalt kedvező globális és regionális klíma, ami a pénzügyi befektetők 
magas kockázatvállalási hajlandóságában fejeződött ki, olyan látszatot teremtett, hogy a 
magyar gazdaság rossz külső és belső egyensúlya mellett is huzamos ideig fenntartható az 
erős árfolyam és az alacsony infláció. Az utóbbi hónapok, de főként a legutóbbi hetek 
fejleményei azt jelzik, hogy vége ennek az „idilli” állapotnak. Az irányadó dollár- és 
eurókamat emelkedése megemelte a feltörekvő országok (köztük közép-kelet-európai térség 
gazdaságai) valutáitól elvárt hozamszintet, ami magasabb kamatot és/vagy gyengébb 
árfolyamot jelent.  
 
Mivel a jegybank már nem határoz meg közvetlenül árfolyamcélt, a nemzetközi klíma 
változására adekvát reagálás lehet, ha – a középtávú inflációs célt nem veszélyeztető szintig – 
beavatkozás nélkül engedi gyengülni az árfolyamot. Gyorsan gyengülő árfolyam mellett 
azonban a pénzpiaci forinthozamok is emelkedhetnek, ami miatt előbb-utóbb a jegybank is 
rákényszerülhet a kamatemelésre. A gazdaság mai állapota mellett egyensúlyinak tekinthető 
270 forint/euró körüli árfolyamig azonban az MNB kamatemelés nélkül is hagyhatja 
gyengülni a forintot.  
 
A gyengébb árfolyam mellett rövid távon emelkedik az infláció, részben az import közvetlen 
költségnövelő hatása miatt, részben az importverseny gyengülésének közvetett hatására. Bár 
az árfolyamgyengülés exportösztönző és importkorlátozó hatása javíthatja a külső egyensúlyt, 
a gyengébb árfolyamhoz társuló magasabb infláció ugyanakkor kedvezőtlen gazdasági és 
társadalmi hatásokat is előidézhet, különösen akkor, ha a várakozások felfűtése miatt 
tartósnak bizonyul. Emiatt nagy felelősség hárulna a kormányra azért, hogy költségvetési és 
jövedelempolitikájával megteremtse az infláció mérséklésének közgazdasági feltételeit. A 
magasabb infláció egyúttal a GMU-csatlakozásnak és az euró bevezetésének is súlyos 
akadálya, ami szintén arra kell, hogy ösztönözze a kormányt, hogy a költségvetési egyensúly 
helyreállításával küzdjön ellene. Amikor az egyensúlyi helyzet javulása következtében 
mérséklődik a pénzügyi befektetők hozamelvárása, akkor újból beindulhat (de most már 
szerves módon, a makrogazdasági folyamatokkal összhangban) a forint erősödése, és később 
a kamatszint csökkenése, s mindezzel párhuzamosan a dezinfláció folyamata. 
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A monetáris politika hitelességének erősítésére 
 
Az elmúlt években elkövetett, esetenként súlyos monetáris politikai hibák, valamint a Magyar 
Nemzeti Bank legfelső vezetésének hibái csorbítják a bank tekintélyét és rontják a követett 
monetáris politika hitelességét, aminek következtében a befektetők a magyar gazdaság 
állapotához képest magasabb kockázati prémiumot várnak el a forintbefektetéseiktől. Ezért 
különösen fontos, hogy az MNB elnökének 2007 tavaszán lejáró mandátumát követően 
hiteles, szakmai kompetenciájukban megkérdőjelezhetetlen, erős szakmai integritású 
személyek váltsák föl a mai felső vezetést. 
 
A személyi változások mellett a hitelesség növelésének – és ezáltal a kockázati prémium 
csökkenésének – fontos eszköze lehet az inflációs célkövetés monetáris rendszerének 
újraértelmezése oly módon, hogy az inflációs cél kitűzésének joga a kormányé, a jegybanki 
függetlenség pedig az eszközök szabad felhasználásában nyilvánul csak meg. Az inflációs cél 
hitelességét ugyanis csak akkor lehet biztosítani, ha az megfelel a kormány programjának.  
 
Az inflációs célkövető monetáris rendszerben az MNB inflációs előrejelzése szolgál 
„horgonyként”, azaz olyan közbülső célként, amely nagy hatást gyakorol a gazdasági 
szereplők várakozásaira. Gyengíti azonban a piaci szereplők orientációját az, hogy az 
inflációs jelentést a jegybank apparátusa a monetáris tanácstól függetlenül készíti. Pedig a 
hitelesség megteremtésének fázisában különösen fontos lenne, hogy az inflációs jelentéseket a 
MT koncepciójának megfelelően készítsék, és az abban foglaltak annak véleményét is 
tükrözzék.  
 
Azért is fontos, hogy a kitűzött inflációs cél mellett a jegybanki inflációs prognózisa is 
kellően megalapozott legyen, mert az inflációs célkövető monetáris rendszer alapszabálya 
szerint akkor kerül sor kamatemelésre, ha az inflációs előrejelzés meghaladja az inflációs cél 
1%-os toleranciasávval növelt értékét. Nehéz azonban ezt a szabályt követni olyan esetekben, 
amikor irreálisan alacsony az inflációs cél és túlbecsült a várható infláció, mivel ekkor nő 
annak a valószínűsége, hogy a monetáris politika akkor is szigorít, amikor erre valójában 
nincsen szükség. 
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