
A nemzetközi tőkeáramlás

A befektetéstől az eladósodásig



A pénzügyletek saját világa
A globalizáció részeként alakult ki az önálló monetáris/pénzügyi világ.

Előfeltétele: nemzetközi tőkeáramlás = tőke országhatárokon átívelő mozgása

Pénzügy globalizálódásának következményei:

- tranzakciók felgyorsulása
- pénzügyletek bonyolult hálózattá alakulása

“Mellékhatásai”: 

- egyre meghatározóbbá válnak a külföldi tőkebefektetések

- nemzetgazdaságok eladósodnak



Mi a tőke?
A, Pénztőke

Befektetésének típusai:
1. Hitelügyletek

2. Rövid távú spekulációs ügyletek

3. Értékpapír-forgalom

B, Működőtőke: Termelésbe, 
szolgáltatásba áramló tőkebefektetés.

Befektetésének típusai:
1. Zöldmezős beruházások

2. Barnamezős beruházások

Minden olyan érték, ami 
tulajdonosának hasznot hoz.

- tulajdon

- emberi kapcsolatok

- tudás
- képességek



1. Hitelügyletek

Résztvevők: bankok, bankcsoportok, 
magánszemélyek, nemzetállamok

Cél: Haszonszerzés a kamat által.
1. Hitelügyletek
2. Spekulációs ügylet
3. Értékpapír-forgalom 2. Spekulációs ügylet

Résztvevők: befektetők, brókerek

Cél: Pillanatnyi előnyök kihasználása 
haszonszerzés céljából.

A pénztőke 
befektetésének 
típusai



A pénztőke 
befektetésének 
típusai

3. Értékpapír-forgalom

Értékpapír típusa: állampapír, kötvény, 
részvény

Résztvevők: részvényesek, 
magánszemélyek, TNC-k, állami 
jegybankok

Cél: 

- árfolyamnyereség
- osztalékból történő részesedés

1. Hitelügyletek
2. Spekulációs ügylet
3. Értékpapír-forgalom



A működőtőke 
befektetésének 
típusai

- megtérüléshez hosszabb idő szükséges
- legnagyobb működőtőke-exportálók: 

USA, Japán, EU
- KMT = külföldi működőtőke

1. Zöldmezős beruházások
- termelő tevékenység megtelepítése 

újonnan kialakított telephelyen

1. Barnamezős beruházások
- meglévő telephelyek átalakítása

1. Zöldmezős beruházások
2. Barnamezős beruházások



Zöld- és barnamezős beruházások



A. Tk. 77. oldal: 10.2. ábra. -› 2. Tanerem 

hangcsatornája

- Melyik szektorba áramlik a legtöbb 

tőkebefektetés az egyes régiókban?
- Lehet-e összefüggés az egyes régiókra 

jellemző gazdasági szerkezet és a 

tőkebefektetések területe között?

B. Tk. 77. oldal: 10.3. ábra. -› 3. Tanterem 

hangcsatornája
- Melyik országcsoportba áramlik a legtöbb 

működőtőke?

- Mi lehet az oka az idővonalon megfigyelhető 

ingadozásoknak?

Két csoportra bontva elemezzétek 
a kijelölt tankönyvi diagramokat 
és válaszoljatok a megadott 
kérdésekre!

A csoport: A-L névsorban
B csoport: M-Zs névsorban

Feladat:



Az eladósodás 
ördögi köre

Állami hitelfelvétel esetében mérlegelendő 

szempontok:

- hitel visszafizetésének feltételei

- fedezetet biztosító források

- GDP, termelékenységi mutatók és a  

hitelállomány egymáshoz viszonyított arányai 

(adósságszolgálati ráta)

Minden hitelfelvétel kivétel 
nélkül adósságválsághoz 
vezet?

Mire érdemes költeni a felvett 
összeget?



Adósságspirál:

hitel -› fizetésképtelenség -› újabb hitel -› 

növekvő adósságteher -› adósságválság -› 

(államcsőd)

Adósságválság “tünetei”:

- nincs pénz a gazdaság fejlesztésére

- alapvető gazdasági folyamatok is 

nehezen fenntarthatóvá válnak

- csökken az életszínvonal

Adósságspirálból 
adósságválság

https://www.bankweb.hu/gorog-allamcsod-tortenelem/


Kiút az 
adósságválságból

1. Törlesztések átütemezése

2. Megszorítások

- állami kiadások csökkentése

- adóemelés, új adók bevezetése

- import korlátozása

- pénz leértékelése

1. Belső adósságállomány növelése

- állampapírok kibocsátása



Az adósságválság 
történelmi példái

1. Kőolajár-robbanások: a globális 

adósságválság kezdetei és a petrodollár

2. Magyar Népköztársaság hitelfelvétele

Videóelemzési szempontok:

1. Milyen feltételekkel és kitől kapott 

Magyarország  hitelt?

2. Milyen “tünetei” voltak az államcsőd közeli 
állapotnak?

5.40-7.02 Tk. 78. old. 10.5. 
Magyarország 
államadósságának változása

https://www.youtube.com/watch?v=-XU6ZHZ8TDg


Házi feladat

beadás módja: Google 
Classroom csoportban kiírt 
feladaton keresztül

határidő: 12.10. csütörtök 11.00

Fürdik a világ az adósságban

Megoldást jelent-e az újabb hitelfelvétel?

Olvassátok el a fenti linken elérhető 
cikket, illetve nézzétek meg a második 
linken elérhető oldalt.

Írjatok egy rövid esszét az 
adósságválságról (kb. 10-12 sor) a 
megadott források felhasználásával 
szabadon választott szempontok 
alapján.

https://novekedes.hu/elemzesek/furdik-a-vilag-az-adossagban-mi-lesz-ha-beut-a-valsag
https://www.economist.com/content/global_debt_clock

