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Témakörök

1. Globálisan integrált pénzpiac

2. Globális likviditás, tőkeáramlás

3. A monetáris politika autonómiája

4. Részleges globalizáció (Ghemawat)

5. Piacgazdaság-e a globális gazdaság?

6. Globális értékláncba integrálódás

7. A globális piacra jutás (értékláncba kapcsolódás)



Divergens tendenciák (I)

� Globális értéklánc: integrált piac-e a globális pénzpiac?
� A pénz és tőőőőkepiacok integráltak.

� A hatások gyorsan terjednek, instabilitás.

� Globális likviditás (tőkeáramlás): 

� Vállalatfinanszírozás: hitelből értékpapírba

� Divergens monetáris politika (koordináció vagy védőháló a 
károk mérséklésére)

� *
� Fed és BOE a szigorítás felé az EKB a lazítás felé tart
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A tőőőőkeáramlás a globális 
gazdaságban

Forrás: 

4



VÁLSÁG: államadósság, valuta, bank

Forrás: Laeven and Valencia (2012)
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Gyakoriság:
Országok száma



Bankhitel, értékpapír, FDI beáramlás a fejlőőőődőőőő
országokba (FDI relatíve stabil!)

Forrás:  World bank, IMF BPS
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FDI

Tőkeáramlás



Vállalati kötvénykibocsátások
(milliárd dollár)

Forrás: Dealogic
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Globális pénzügyi ciklus 

Likviditási kondíciók a fejlett 
gazdaságokban
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� Vállalatfinanszírozás:
� Hozzáférés, költség

� Transzmissziós csatornák: 
� bankrendszer (hitel, befektetés)

� eszközárak (részvény, kötvény)

� növekedés (GDP, export)

� monetáris politika a válság után (és normalizálódás)



Monetáris politika a válság után
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� Nominális kamat a nulla közelében (ZLB)
� US Fed: 0,25%, Japán: 0, EKB 0,25

� Dollár SWAP line

� Mennyiségi lazítás (QE)
� Fed: $85md eszközvásárlás havonta

� „tapering”: havonta $10 md-al csökken az eszközvásárlás

� Előretekintő iránymutatás (forward guidance)
� a kamat hosszabb ideig alacsony marad (idő specifikus)

� A kamat alacsony marad azután is, hogy az eszközvásárlások leállnak 
[várhatóan 2014. októberében] (állapot specifikus)



A kamatcsökkentés korlátba ütközött

Forrás: Charles Evans Chicago Fed. Macro Workshop 2014.Central Bank of Turkey Istanbul, June 2, 2014

10



$ SWAP keretek (Md $)
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A fejlett országok nem konvencionális monetáris 
politikája

12
IMF, 2014



Kamatemelési várakozások
Japán, Anglia, Eurozóna,Egyesült Államok

Forrás: Roubini 13



Hogyan hat a kamatemelés a 
befektetőőőőkre?
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A kamatváltozás hatása a kötvény 
árfolyamára (százalékban)

Az államkötvény futamideje

A kamatváltozás mértéke

+1% (+100 bázispont) -1% (-100 bázispont)

2 éves -2,2 +0,9

5 éves -4,7 +5,0

TIPS -6,7 +7,7

10 éves -8,5 +9,4

30 éves -19,6 +21,9

Forrás: Bond Market Prices in a Rising Rate Environment. JP Morgan Asset Management, 2014 július 8. 
http://www.marketoracle.co.uk/Article46356.html
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Mekkora piaci hozamemelkedés 
nullázza le a meglévőőőő kötvények 

hozamát?
A kötvény hozama a kupon fizetés és az árfolyam változás összege
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Keynes féle négyzetes szabály
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Tőőőőkeáramlás irányváltása, 
árfolyam és hozamváltozások

� A tőkebeáramlás, az árfolyamok, a részvényárak és a 10 éves 
állampapírok hozamának alakulása az egyes feltörekvő
országokban, 2013. május (kék) és 2013. június (narancs)
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Eszközvásárlás és a Fed portfólió
szerkezetének változása 

(lejárat hosszabbodás) - LAZÍTÁS

http://research.stlouisfed.org/publications/usfd/20121005/usfd.pdf

Fed: lejárat hosszabbítás (kamatkockázat átvállalás)

19



Devizatartalék és bruttó finanszírozási igény
(oszlop)                             (vonal)
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Összes külföldi tartozás (IIP) és bruttó
devizatartalék (GIR)
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Deflációs félelmek

Ábel István, Lehmann Kristóf, Motyovszki Gergő,  Szalai Zoltán (2014): Deflációs félelmek a fejlett gazdaságokban
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Globális értéklánc (GVC):
A globalizáció új szakasza (I)

� Külkereskedelem szerkezete:
� Késztermék ↔ Félkész termék

� Új lehetőségek az országok bekapcsolódására: 
� erőforráskorlátok szerepe ↔ bővülő lehetőségek 

(ABC) országon belül

� kereskedelem révén ↔ termelésbe integráltan
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Globális értékláncok (GVC):
A globalizáció új szakasza (II)

� Specializáció:
� Lokálisan integrált gyártásra ↔ Részfeladatokra 

töredezett előállítás

� Költségtényező:
� Szállítás, infrastruktúra ↔ Információ, tudás 
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Az ország csoportok részesedése 
a globális GDPben

Forrás: Richard Baldwin(2013): Supply-Chain Trade. NBER wp 18957
25



Az ország csoportok részesedése 
a globális árukereskedelemben

Forrás: Richard Baldwin(2013): Supply-Chain Trade. NBER wp 18957 26



Divergens tendenciák (II)

� Globális értéklánc: piac-e a globális árupiac?
� Részleges globalizáció: van néhány termék, melynek ára 

globálisan határozódik meg.

� Termelési tényezőőőők mobilitása korlátozott.

� Komparatív előny vagy arbitrázs: részleges globalizáció
� A külkereskedelem eltolódott a készterméktől a közbülső

termékek, részegységek és szolgáltatások felé: 

trade in goods → trade in tasks

� A költségelőőőőny jogi, szabályozási arbitrázson alapul:
egyoldalú előőőőny.
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Piacok, globalizáció, 
ellentmondások

Forrás:Peter J. Buckley (2009): The impact of the global factory on economic development. 
Journal of World Business 44 (2009) 131–143. 28
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Irányítás a globális értékláncban 
hatás/kitettség/kiszolgáltatottság 

Forrás: Gereffi 2003Forrás: Gereffi 2003



Forrás: Peter J. Buckley: Global Factory
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Funkció változás a globális 
értékláncban / gyárban



Az immateriális eszközök aránya 
az USA 500 nagyvállalatánál

Forrás: Ocean Tomo’s Intangibla Asset Market Value Study
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Divergens tendenciák (III)

� Nemzetközi értéklánc: piac-e globális termékpiac?
� Irányítás, költségtényezőőőők, nyereségtartalom, osztozkodás.

� Ciklushatás, ostorhatás.

� Mobilitás, gyors és kiszámíthatatlan reakciók.

� Export bővülés (halmozódás): az importtartalom nő
� A globális értékláncok és a szegmentálódás: nyertes/vesztes

� Az export importtartalma.

� A hazai hozzáadott érték tartalom (GDP) csökken.

� Az importkorlátozás az exportot korlátozza.
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Az értékláncból itthon marad
(value captured) 

a fejlőőőődőőőő országok átlagában

World Investment Report 2013: Global Value Chains: Investment and Trade for Development
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iPhone érték komponensek

34
Kraemer, Linden, Dedrick, 2011Kraemer, Linden, Dedrick, 2011
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Kávé: értéklánc, szegmentálódás

Fitter - Kaplinsky 2001



De Backer – Yamano (2012): International Comparative Evidence on Global Value Chains, OECD.

Az export importtartalma
1995-2005
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Hazai hozzáadott érték az exportban 
(növekedés, megoszlás szektoronként)

http://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/compnet/20140313/Baldwinpresentation.pdf?9ac9e08edb7099045a0a261979
82c1e7
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Az export hozzáadott érték tartalma  a 
Németországgal kapcsolatos kereskedelemben 

(1995-2009)

Forrás: German-Central European Supply Chain-Cluster Report, 
IMF Country Report 13/263
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Az export hozzáadott érték tartalma  a 
Németországgal kapcsolatos kereskedelemben 

(1995-2009)

Forrás: German-Central European Supply Chain-Cluster Report, IMF Country Report 13/263



A külföldi HÉ aránya 560 globális 
értékláncban

Forrás: Timmer et.al. (2014) JEP .  105. o. 40



A magasan képzett munka aránya a HÉ-ben 

(országonként, összes ipari GVC-re)

Forrás: Timmer et.al. (2014) JEP .  114. o. 41



A globális értékláncok által teremtett munkahelyek száma  1995 és 
2003 között országonként és képzettségi szintenként 

(h: magasan képzett, m: közepes, l: alacsony képzettségűűűű)

Forrás: Los, B., M. P. Timmer and G. J. De Vries (2014), “The Demand for Skills 1995-2008: A Global Supply Chain Perspective”, OECD Economics 
Department Working Papers No. 1141.
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A globális értékláncok által teremtett munkahelyek számának 
változása  1995 és 2003 között országonként és képzettségi 

szintenként . SZÁZALÉKBAN
(h: magasan képzett, m: közepes, l: alacsony képzettségűűűű)

Forrás: Los, B., M. P. Timmer and G. J. De Vries (2014), “The Demand for Skills 1995-2008: A Global Supply Chain 
Perspective”, OECD Economics Department Working Papers No. 1141. 43



Értékláncba kapcsolódás 
lehetőőőősége

� Tőkevonzó képesség

� Az import és export egyaránt (nyitottság)

� De a bekapcsolódásnál is fontosabb a feljebb 

jutás

� A munkaerőőőő képzettsége feltétel.

� A vállat mozgástere és a tanulás kritikus sikertényezőőőő.
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A termelési fázisok részesedése az értékbőőőől
Baldwin: „Smile Curve”

http://economics.adelaide.edu.au/blog-media/pdf/misthinking-globalisation-harcourt-lecture-31oct13.pdf 45



Global Value Chain (GVC) 
Foreign Direct Investment (FDI)
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Gazdaságpolitikai kérdések (I)

� A kereskedelmi korlátok egyoldalú leépítése
� Nagyobb hozzáadott érték elérése az értékláncon 

belül

� ↔ importhelyettesítés, protekcionizmus 

� ↔ kölcsönösség, reciprocitás

� ↔ olcsóbb import kiszoríthatja a hazai beszállítót
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Gazdaságpolitikai kérdések (II)

� Befektetések, tőkeáramlás liberalizációja

� Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

� Az előrelépés akadálya az értékláncon belül 
(oktatás, kutatás, üzleti környezet, üzleti bizalom)
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Az exportsiker nyomában: 
magyar vállalati 

esettanulmányok 

� Import (közvetlen): tudás, technológia

� Export (közvetett: beszállító hazai multihoz)

� Közvetlen export vagy beszállító külföldi céghez

� Tartós partnerkapcsolat

� Kapcsolódás a nemzetközi értékláncba

� Beépülés a nemzetközi értékláncba

Nemzetközi vállalatgazdaságtan előőőőadás
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Alkalmazkodás az ingadozó kereslethez
OSTORHATÁS                            STABILITÁS



Következtetések

� GVC-be integrálódás nem feltétlenül segít a 
növekedésben. 

� Az a fontos, hogy melyik szegmensbe 
integrálódunk: 

upstream (design, kutatás, fejlett komponensek gyártása) 
és downstream (marketing, disztribúció) szegmensek 
nagyobb hozzáadott értéket eredményez, mint a középső
(összeszerelő) fázisok
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Következtetések

� A munkaigényes (foglalkoztatási szempont) vagy 
a tudásigényes (magas bér) területekre 
koncentráljunk? Ne a bruttó kibocsátást (export) 
hanem a hozzáadott értéket növeljük.

� Ahol a gazdasági haszon (rent) keletkezik, ott 
érdemes keresni. Ahol nagy a verseny (alacsony 
költség), ott alacsony a haszon és nagy a 
relokációs veszély.
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Esély és fenyegetés

52



A kínai éves átlagbérek alakulása 
(000 jüan)

http://www.portfolio.hu/vallalatok/miert_kinaban_gyart_az_adidas_miert_nem_nalunk.202405.html
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100 euró kiskereskedelmi árú
sportcipőőőő költségelemei

http://www.portfolio.hu/vallalatok/miert_kinaban_gyart_az_adidas_miert_nem_nalunk.202405.html
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� Köszönöm a figyelmet!
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Globális pénzügyi ciklus 

Likviditási kondíciók a fejlett 
gazdaságokban
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� Finanszírozás
� hozzáférés, költség

� Tanszmissziós csatornák 
� bankrendszer (hitel, befektetés)

� eszközárak (részvény, kötvény)

� növekedés (GDP, export)

� monetáris politika (impossible trinity)
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Témakörök

1. Globális likviditás, tőkeáramlás 

2. Integrált pénzpiac

3. Pénzpiacok és a monetáris politika 
autonómiája

4. Piacgazdaság-e a globális gazdaság?

5. A globális piacra jutás

6. MNV értékláncba integrálódás



3. Monetáris politika: lehetetlen 
szentháromság

� A tőőőőke szabad áramlása:
� pénzügyi integráció, mobilitás

� Rögzített árfolyam:
� pénzügyi stabilitás

� Monetáris politika autonómiája:
� nemzeti szuverenitás

A három kívánatos cél közül bármelyik kettő elérhető, de 

egyszerre mindhárom nem lehetséges
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A feltörekvőőőő piacok reakciója a 
Fed monetáris politikai lépéseire 

Forrás: BIS 60

Százalékos változás: részvényárak(kék),kötvényhozamok (narancs), árfolyamok (zöld), 
tőkebeáramlás részvénybe és FDI (piros), tőkebeáramlás állampapírba és vállalati kötvényekbe 
(sárga)



Vállalati megtakarítás a GDP 
százalékában

Forrás: Bachetta – Benhima (2014)

Emerging Asia: China, India, Philippines, Republic of Korea, Thailand. 
Other countries: 23 developed and emerging countries. 
Figures are GDP-weighted 61



A vállalati megtakarítások és a 
beruházások változása 

(1998-2007)

Bachetta – Benhima (2014)

Emerging Asia: China, India, Philippines, Republic of Korea, Thailand. 
Other countries: 23 developed and emerging countries. 
Figures are GDP-weighted
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Témakörök

1. Integrált pénzpiac

2. Globális likviditás, tőkeáramlás 

3. Pénzpiacok és a monetáris politika autonómiája

4. Piacgazdaság-e a globális gazdaság?

5. Globális értékláncba integrálódás

6. A globális piacra jutás alternatíváiról



4. Piac és globális piac

� Gazdaságpolitika a globalizáció erőterében   
autonómia/korlátok

� Piacok – MNV következmények 

piacgazdaság-e a globális gazdaság?

� A leányvállalat és az FDI befogadó ország 
hatás/kitettség/kiszolgáltatottság

� A globális értékláncok és a szegmentálódás 
nyertes/vesztes

� A funkciók változása a globális gyárban
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5. Globális értéklánc (GVC)

� Minden folyamatot lefed, amit a vállalat végez

� otthon és külföldön 

� annak érdekében hogy a terméket a fogyasztóhoz 
eljuttassa 

� a találmánytól a végső felhasználásig.

(OECD)



Globális értékláncok és a 
szegmentálódás 

� nyertes/vesztes - hozzáadott érték

� export importtartalma - hozzáadott érték

� tőkevonzó képesség
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