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 „A Fekete Kandúr megtalálásáért 
nem jár jutalom.” 

 (Norman Davies: Európa története – Előszó) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Azt  hiszem,  egy  tudományos  (vagy  legalábbis  annak  nevezett)  műben  a  személyes  hangvételű 
megjegyzéseket mindig az első oldalakon szokás elhelyezni. Ha az ember angol történész, vagy filozófus, 
akkor persze megteheti, hogy választott témáját a kávéházi csevegést idéző hangon fejti ki – tőlük talán 
ezt is várják. Jómagam azonban nem gondolom, hogy egy efféle stíluskísérlettel itt, ez alkalomból kellene 
megpróbálkoznom.  S  mivel  a  következő  lapokon  olvasható  előszóban  már  a  témaválasztással  és  a 
feldolgozással kapcsolatos megannyi  igen  fontos kérdést  firtatok, ez az utolsó hely, ahol néhány szóval 
kifejezhetem hálámat azoknak, akik – így, vagy úgy – hozzásegítettek e dolgozat megírásához. 

A  családnak  szóló  köszönet  szavai mindig  a  sor  végén  állnak.  A messzire  jutott  tudós  elmék  valamely 
általam  nem  ismert  okból  mindig  úgy  gondolják,  hogy  családtagjaik  hozzájárulása  tudományos 
teljesítményükhöz  csak  sokad  rendű  lehet. Talán úgy hiszik, hogy a  tudományos művek,  vagy művészi 
alkotások  létrehozása  pusztán  kreatív  folyamat  és  erőfeszítés,  s  ebben  aligha  marad  hely  emberi 
viszonyoknak.  Ha  én  is  egyetértenék  velük,  nem  itt  köszönném meg  a  türelmet,  amellyel  legszűkebb 
családom e dolgozat  írása során körülvett – vagy a  teát,  amit kérnem sem kellett,  és mindig ott állt az 
asztalon. E disszertáció nem készülhetett volna el akkor sem, ha nem kapom meg azt a hitet és biztatást, 
amelyet részükről már az első  időktől kezdve a magaménak tudhattam – vagy azt az elnéző megértést, 
amelyet kiállhatatlanságom és  figyelmetlenségem követelt meg tőlük. Azt hiszem, nem is én, hanem ők 
vállalták e dolgozat megírásával a legnagyobb áldozatot. 

Köszönettel  tartozom  tudományos  vezetőmnek,  Vigvári  András  tanár  úrnak  is.  Másodéves 
közgazdászhallgató  voltam,  amikor  először  kezdtem  érdeklődést  tanúsítani  a makropénzügyi  elméleti 
kutatások  iránt. Azt hiszem,  a  legtöbbet  azzal  tette  értem, hogy az első  időkben határozottan  letörte  a 
szarvaimat. Első, önhittségtől dagadó, ám csaknem teljesen tartalmatlan és megalapozatlan irományom 
hiányosságait gondolkodás nélkül  fejemre olvasta – a lecke mégsem a kisszerűség, hanem az óvatosság 
és a megfontoltság,  s nem a  tekintélyelvűség, hanem az elkötelezettség,  s  a  tudomány és a kíváncsiság 
iránti  alázat  volt.  Ennyi  idő  elteltével még mindig  gondolatban  elpirulva  emlékezem  ezekre  az  időkre. 
Tőle tanulhattam meg, hogy a tudatlanságot nem szégyellni, hanem bevallani kell; s azt is, hogy nem baj, 
ha  gondolataink  végén  csupa  kérdőjel  áll.  Nem  is  lehet  más  a  tudományos  kutatás  mozgatóereje.  Az 
elmúlt évek során újból és újból nehéz próbák elé állított, amelyekre – valljuk meg őszintén – néha nem is 
voltam  kezdetben  alkalmas  és  felkészült.  Mégis,  ezek  voltak  azok  a  lépcsőfokok,  amelyek  a  legtöbb 
tényszerű  ismerettel  és  elengedhetetlenül  szükséges  készséggel  gazdagítottak.  Remélem,  sokáig 
megtartja ezt a szokását. 

Nem tudom megmondani, hogy e két hozzájárulás közül melyik volt a fontosabb. Azt hiszem, önmagában 
mindkettő kevésnek bizonyult volna. 

A  háttérmunkálatok  kapcsán  intézeti  könyvtárosunk,  Petrovics  Szilvia  időről  időre  igazi  segítőtársnak 
bizonyult. Különösen hálás vagyok neki azért, amiért segédkezett néhány nagyon nehezen hozzáférhető 
szakirodalom  felkutatásában.  Ugyanezen  okból  köszönetem  szeretném  kifejezni  a  Budapesti  Corvinus 
Egyetem könyvtárosainak  és  az  informatikai  központ munkatársainak,  akik munkaköri  kötelességüket 
messzemenően meghaladva segítették munkámat.  

Miskolc, 2008. szeptember 20., 12 óra 6 perc 

                  Galbács Péter 
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„Könnyebben születik igazság 
a tévedésből, mint a fejetlenségből” 

 (Sir Francis Bacon) 

ELŐSZÓ 
A közgazdász a  folytonosan változó világ vizsgálatával  foglalkozik,  amely kellően komplex ahhoz, hogy 
bizonyos  szelekció  elvégzése  nélkül  eredményesen  tanulmányozható  legyen.  A  soha  nem  ismétlődő 
történések mögött olyan általános tendenciákat keresünk, amelyek megfelelő terepet hozhatnak létre a 
tudományos  megfigyelés  számára:  az  események  lecsupaszítása  lehetővé  teszi,  hogy  a  (talán  csak 
látszólag)  rendezetlen  összevisszaságban  felfedezzük  az  állandót  és  az  ismétlődőt.  S  éppen  ebben 
támogatnak  minket  a  közgazdasági  elméletek,  amelyek  voltaképp  az  elemzés  eszközei:  az  elméletek 
segítenek  abban,  hogy  figyelmünket  csakis  a  releváns  tényezőkre,  eseményekre  és  folyamatokra 
irányíthassuk. Éppen emiatt nem mondhatjuk azt, hogy a közgazdaságtanban egyetlen releváns elmélet 
létezne,  hiszen  bizonyos  jelenségek  leírására  más  és  más  elméletekhez  fordulhatunk  elemzési 
eszközként  –  az  adekvát  keret  kiválasztása  tehát  mindig  a  közgazdász  feladata.  Saját  történetének 
ismerete  pedig  nélkülözhetetlen  a  továbbfejlődéshez  is,  hiszen  amióta  a  közgazdaságtan  tudománya 
megszületett, egyetlen számottevő szerző sem működhetett anélkül, hogy elődei  tanításait alaposan ne 
ismerte volna (Madarász 2000) (e felismerésig a közgazdászok egy része egyébként ma sem jut el; ennek 
köszönhető az is, hogy számukra nem válik nyilvánvalóvá például az, hogy egy új monetáris elmélet és a 
monetáris elméletek történeti összefoglalása mindig közös tőről fakad, s új csakis a régi talaján fejlődhet ki 
– ha másért nem, azért, hogy világos legyen, mi az, amit az új elmélet révén meghaladtunk). 

Mindezt  azért  hangsúlyozom,  hogy  egyértelművé  váljon:  nem  a  közgazdasági  elmélettörténet  jól 
körülhatárolható fejezetének áttekintésére törekedtem e dolgozat megírásával, habár kétségtelen, hogy 
létezhet ilyen olvasat is. Számomra az itt áttekintett szövegek, modellek nem elmélettörténeti relikviák, 
nem  múzeumi  tárgyak,  amelyek  egy‐egy  korábbi  időszak  gondolkodását  írják  le.  Az  általuk  tárgyalt 
problémák ma is relevánsak, vagy relevánsak lehetnek. 

A TÉMA ÉS RELEVANCIÁJA 
Az újklasszikus közgazdaságtan  tételeit 1995‐ben Nobel‐díjjal  jutalmazták.  Joggal  gondolhatnánk, hogy 
ezzel  az  elméleti  csoport  hódító  útja  kiteljesedett  –  a  monetarizmus  azonban  soha  nem  tudta  teljes 
körűen  elfogadtatni  nézeteit.  Milton  Friedman  és  Robert  E.  Lucas  díjazása  sem  hozta  el  azt  a 
nyugvópontot, amely egy paradigmaváltás után jellemezné a közgazdasági köröket, s ami például Keynes 
feltűnése  után  jórészt  ki  is  alakult.  Az  elméleti  közgazdászok  –  és  talán  még  a  gyakorló 
gazdaságpolitikusok  is – megosztottak maradtak a  gazdaságpolitika hatóköréről, megfelelő eszközeiről 
folytatott diskurzusban, még ha úgy is tűnt, hogy a konszenzus lehetősége adott.  

E  konszenzus  legfőbb  akadályát  talán  az  újklasszikus  nézetek  radikalizmusa  jelentette.  Lucas  és 
csoportja semmiféle hajlandóságot nem mutatott a keynesiánus alapokhoz való visszakanyarodásra (az 
elhatárolódás persze már  az  ortodox monetarizmusra  is  igaz  volt),  ám  több ponton  éles  szembenállás 
alakult  ki  Friedman  elméleteivel  szemben  is.  Az  újklasszikus  rendszer  alapvetően  változtatta  meg  a 
gazdaságpolitika  lehetőségeiről  alkotott  képet,  s  újszerű  ajánlásokat  fogalmazott  meg  a  követendő 
politikákra  vonatkozóan  is.  A  keresletszabályozás  helyébe  a  kínálati  oldal  stimulálása  lépett,  a 
gazdaságpolitikai  lépésekben pedig sokkal  inkább az aktorok ellen  folytatott  játékot kellett  látni,  s úgy 
tűnhetett, hogy a gazdaságpolitika és a gazdasági szereplők többé már nem egy oldalon állnak. Mindezek 
után  azonban megmaradt  a  kérdés: mi  is a gazdaságpolitika tulajdonképpeni célja?  Ha  a  monetáris  és 
fiskális politika csak a gazdasági szereplők legyőzésével érheti el célját, beszélhetünk‐e arról, hogy e cél 
valóban összhangban van az aktorok érdekeivel? Úgy tűnhet, a gazdaságpolitika az embereknél is sokkal 
jobban  tudja,  hogy  mire  van  szükségük.  Társadalomfilozófiai  kérdéseket  sajnos  nem  vizsgálhattam, 
habár az elemzés ezen a téren is új szempontok és eredmények elérésével kecsegtetett. Vajon melyik az a 
pont, amelyet átlépve az újklasszikus elmélet szerint eljáró gazdaságpolitikának már meg kell birkóznia a 
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paternalizmus súlyával és felelősségével? Vajon kitől kapja a politikai felhatalmazást a kormányzat arra, 
hogy dinamikus játékait a gazdasági szereplők tömege ellen játssza? 

A szélsőségek ellenére az újklasszikus makroökonómia számos új szemponttal bővítette a közgazdasági 
gondolkodást.  Ezek  egy  részéről már  esett  szó  –  a  racionális  várakozások  feltételezése  azonban mind 
közül  a  legjelentősebb.  A  racionális  várakozások  hipotézise  jelentette  az  új  elmélet  egyik  tartókövét, 
amely  nélkül  ma  nem  beszélhetnénk  inflációs  célkövetésről  sem.  Az  elméleti  csoport  értékelésénél 
azonban nem szabad megfeledkezni arról  sem, hogy az egyre népesebb csoport bizonyos kérdésekben 
maga  is  megosztott  volt,  ráadásul  a  tételek  vulgarizálódása  azok  számottevő  torzulásával  járt  együtt. 
Mindez  aktívan  hozzájárult  ahhoz,  hogy  nem  alakult  ki  egységes  és  megbízható  kép  az  újklasszikus 
csoportról:  az  elméleti  irodalom  sokszor  tévesen  és  hiányosan  foglalja  össze  a  Lucas  csoportjának 
tulajdonított  tételeket.  S  amíg  nincs  konszenzus  a  tételek  mibenlétét  illetően,  hiába  várjuk,  hogy  a 
gazdaságpolitika  hatóköréről  és  lehetőségeiről  értelmes,  a  konszenzus  lehetőségét  tartogató  elméleti 
párbeszéd alakuljon ki. 

A dolgozat ezen kihívásra igyekszik válaszolni. Legfőbb célom az újklasszikus makroökonómiáról formált 
koherens  kép  kialakítása  volt,  ugyanakkor  el  akartam  kerülni,  hogy  a  dolgozat  egy  olvasónapló 
benyomását  keltse.  A  feldolgozás  során  az  eredeti  szövegekre  igyekeztem  támaszkodni,  ugyanakkor 
odafigyeltem  arra  az  erjedési  folyamatra  is,  amelyet  ezek  a  szövegek  a  szekunder  irodalomban 
kiváltottak. A Nobel‐díj nem elszigetelt tudományos teljesítmények jutalma. Nem lehet nem észrevenni, 
hogy milyen hosszú idő telik el egy‐egy új és jelentős elmélet megjelenése, illetve a díj odaítélése között. 
Lucas esetében ez negyedszázad volt. Ennyi idő kellett ahhoz, hogy a közgazdaságtudományt átjárja az új 
elmélet,  s hogy  létrejöjjön mindaz,  amit újklasszikus makroökönómiának nevezhetünk. Az újklasszikus 
iskola – úgy gondolom –  lényegesen több a Lucas, Sargent, Wallace és Barro által kifejtett  tételeknél. A 
dolgozat  figyelme  így  a  szellemi  vezetők  „farvizén  felúszó”  közgazdászokra  is  kiterjedt  –  mindezt  az 
egységes  és  megbízható  kép  kialakítása  érdekében.  A  dolgozat  eközben  kritikai  elemzésre  törekszik, 
vagyis az elmélet mondanivalójának szabatos összefoglalása, s az elmélet határainak kijelölése egyaránt 
feladatát  képezte.  Úgy  gondolom,  e  célok  sem  nem  túlzottan  szerények,  sem  nem  elítélhetően 
nagyratörők. 

* * *  

A dolgozat öt,  terjedelmében  igen különböző fejezetből áll, amelyek nagyjából születésük sorrendjében 
következnek  egymásra.  Az  első  fejezetet  jobbára  fogalmi  kérdések  tisztázásának  szenteltem.  Itt  nyílt 
módom  arra,  hogy  megvizsgáljam  a  várakozások  racionalitásának  jelentését,  amelyre  a  későbbi 
fejezetekben  már  nem  lett  volna  lehetőség,  hacsak  nem  mutattam  volna  hajlandóságot  arra,  hogy 
messzire  kanyarodjak  a  tárgyalás menete  által meghatározott  iránytól,  hiszen  az  itt  vizsgált  kérdések 
csak megalapozzák mindazt  a  következtetést,  amit  az  újklasszikus makroökonómia  a  gazdaságpolitika 
lehetőségeiről  és  céljairól  megfogalmazott.  Talán  az  első  fejezet  írása  volt  a  legizgalmasabb  feladat, 
hiszen  az  elemzési  módszertan  egészen  sajátos  volt.  A  fejezet  megállapításai  jórészt  Muth  1961‐ben 
publikált  tanulmányán  alapulnak,  amelyet  a  legszorosabb  értelemben  mondatról  mondatra  haladva, 
szövegként  elemeztem.  Figyelmem  a  megfogalmazásból  eredő  logikai  viszonyokra  és  belső 
ellentmondásokra irányult. Az első fejezet mondanivalója néhány markáns kérdés köré összpontosul: a 
racionális  várakozások  erős  és  gyenge  hipotézise  között  feszülő  inkonzisztencia  feltérképezésén  és 
bizonyításán túl főként arra kerestem a választ, hogy milyen feltételek mellett fogadhatjuk el a racionális 
várakozások működését abban az értelemben, ahogyan azt John F. Muth az 1960‐as években felvetette. A 
torzítatlanság  feltételének  körüljárása,  s  a makromodellezés  korlátainak  áttekintése  során  arra  jutunk 
majd,  hogy  az  inflációs  célkövetési  rendszer  lehet  az  a  keret,  amely  biztosíthatja  a  várakozások 
racionalitását.  Azt  hiszem,  hogy  a  fejezet  nem  látta  kárát  a  szakadt  kockás  füzetekbe  és  papír‐
zsebkendőkre írt jegyzeteknek. 

A második fejezet továbbra is az alapokat tekinti át. Itt kaphatunk betekintést abba a mögöttes logikába, 
amely meghatározza az újklasszikus makroökonómiai gondolkodást. Újra és újra arra kell majd jutnunk, 
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hogy az egyensúly léte törékeny előfeltételezéseken alapul, amelyek között legtörékenyebbként jelen van 
maga az egyensúly is. A második fejezet sorsa kezdetben kérdéses volt. A szöveg olyan jegyzetekre épül, 
amelyeket  John Weeks  „A  neoklasszikus  közgazdaságtan  kritikája”  című  kötetének  feldolgozása  során 
készítettem.  Mivel  Weeks  máshová  helyezi  érvelésének  súlypontját,  mint  amire  nekem  kellett 
összpontosítani, a  jegyzetek az idő múlásával önálló fejezetté emelkedtek. Nem tudom túlhangsúlyozni, 
milyen  alapvető  hatással  volt  e  dolgozat  érvelésére  és  az  elemzés módszertanára Weeks  kötete.    Úgy 
gondolom, hogy Weeks kötete a valaha született  talán  legalapvetőbb és  legnagyobb hatású kritikai mű. 
Hatása és  jelentősége  felmérhetetlen – stílusa alapján pedig a  legtömörebb,  legfegyelmezettebb művek 
egyik  legragyogóbb  példájának mondható. Mindezek mellett  rendkívül  nehéz  (s  talán  kissé  nehézkes) 
olvasmány.  Csak  harmadszori,  vagy  negyedszeri  átolvasás  után  válnak  láthatóvá  a  szövegközi 
összefüggések, illetve az érvelés határai. Weeks robosztus szövege azt az érzést kelti, hogy benne minden 
elmondatott, ami a neoklasszikus közgazdaságtan kapcsán elmondható. S valóban csaknem ez a helyzet, 
hiszen  mindössze  néhány  ponton  mutatkoznak  olyan  részek,  ahol  a  közgazdász  kiegészítheti  az  ott 
elmondottakat.  A  mű megkerülhetetlen:  úgy  gondolom,  hogy  az  újklasszikus  makroökonómiáról  nem 
lehet írni anélkül, hogy Weeks kötete ne szerepeljen a meghatározó bibliográfiai tételek között – a vele 
való szándékos szakítás csak árthatna a dolgozatnak, s úgy tűnhetne, mintha a kerék újbóli feltalálására 
törekedtem  volna.  Weeks  gondolatainak  szolgai  átvételét  mindenáron  el  akartam  kerülni,  s  ez,  úgy 
gondolom,  sikerült  is.  Ellent  nem  mondhattam  neki  –  egyet  kellett  vele  tehát  értenem,  s  ahol  erre 
érvelésem szempontjából szükség volt, bőséges kiegészítésre törekedtem.  

A harmadik  fejezet a dolgozat középpontja.  Itt  tekintjük át azokat a  tételeket, amelyek az  „újklasszikus 
makorökonómia”  címkéje  alá  sorolhatók.  Bár  az  újklasszikusok  figyelme  elsősorban  a  monetáris 
politikára  fókuszált,  a  fiskális  politikát  is  egyenrangú  problémaként  igyekeztem  kezelni.  A  fejezet  –  s 
valójában  az  egész  dolgozat  –  megírásakor  egyetlen  kérdésre  igyekeztem  választ  kapni:  melyek  az 
újklasszikus  csoport  tanai  közül  azok,  amelyek  megkerülhetetlenek,  s  tagadhatatlanul  relevánsnak  és 
érvényesnek  fogadhatók  el.  Minderre  a  racionális  várakozások  hipotézise  késztetett,  hiszen  a 
racionalitásnál  jobb  előfeltételezés  aligha  létezhet;  a  gazdasági  szereplők  információkat  gyűjtenek  és 
dolgoznak fel, s ha e tevékenységüket nem is folytatják a teljes körű tudás megszerzéséig, léteznek olyan 
– nem túlzó, sőt, a gyakorlati tapasztalatokon alapuló – egyszerűsítések, amelyek képesek tudásukat ezen 
ideális szinthez közelíteni.  

A negyedik és az ötödik fejezet a következtetések összegzését végzi el. A negyedik fejezetben a kínálati 
közgazdaságtanról,  a  gazdaságpolitikai  hitelességről,  illetve  az  inflációs  célkövetésről  esik  szó.  A  záró 
fejezet mindössze néhány gondolatot tartalmaz arról, hogy melyek lehetnek egy releváns makroelmélet 
alapvonalai, s igyekszik a dolgozat által követett logikai és tartalmi útvonal tömör összegzését nyújtani. 
Az  itt  festett  képbe  némi  idealizmus  vegyül,  hiszen  nem  lebegett  a  szemem  előtt  egyetlen  címke  sem, 
amelyeket  az  elméleti  konstruktumokra  szokás  akasztani.  E makromodell  sem  nem  keynesiánus,  sem 
nem monetarista  – mégis mindegyik  gondolkodásmód  jegyeit magán viseli,  illetve  viselné. Azt hiszem, 
ezek  azok  az  elemek,  amelyeknek  minden,  a  makrogazdasági  rendszerek  működését  adekvát  módon 
megragadni  kívánó  modellben  jelen  kell  lenniük.  Túlzott  ambíciókról  tennék  bizonyságot,  ha  azt 
állítanám, hogy e katalógus teljes körű. 

„AKTÍV SZABÁLYOZÁS” VS. „GAZDASÁGPOLITIKAI NIHILIZMUS” – A GONDOLAT VÉDELMÉBEN 
A dolgozatban viszonylag kevés szó esik elmélettörténeti vonatkozásokról. Meg sem kíséreltem, hogy az 
újklasszikus makroökonómia elméletegyüttesét a közgazdaságtani elméletek evolúciójában elhelyezzük. 
Mégis, a dolgozat címe olyan kérdést tesz fel (persze azt is mondhatnánk, hogy a dolgozat alapkérdését a 
címben olyan módon  fogalmaztuk meg),  hogy  elengedhetetlenné  válik  a  közgazdasági  elméletek  (vagy 
legalábbis egy jól körülhatárolható vonulat) fejlődésének tömör értékelése. 

A  címmel  azt  igyekeztem  sugallni,  hogy  e  szubjektív  elmélettörténet  szerint  a  20.  század  (de  többé‐
kevésbé már az azt megelőző időszakok) (makro)közgazdasági gondolkodásának alapkérdését a címben 
felvetett probléma jelentette. Mielőtt elgondolásunk helyességét igazolnánk, röviden szólni kell azonban 
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a  címben  említett  duálisról,  amely  a  magaselmélet,1 illetve  a  gyakorlati  gazdaságpolitika  szereplőinek 
alternatívát  kínál.  Ha  aktív  szabályozásról  beszélhetünk,  természetszerűen  léteznie  kell  passzív 
szabályozásnak  is.  A  dolgozatban  újból  és  újból  felbukkanó  (nem  rugalmas,  vagyis  egy merev  Taylor‐
szabályra  épülő)  inflációs  célkövetési  rendszer  kiváló  példát  nyújt  e  mechanizmus  működésére.  A 
passzív szabályozás során – értelmezésünk szerint – a gazdaságpolitika néhány célváltozó megfigyelése 
révén  valamely  automatizmus  révén  avatkozik  be  a  kérdéses  makrogazdasági  rendszer  működésébe. 
Mérlegelésnek itt nincs helye.  A merev  szabálytól  való  eltérés  csak  a  szabálykövetés megszegése  révén 
képzelhető el. Az aktív  szabályozás  jó példája  lehet olvasatunkban az ortodox keynesi makrogazdasági 
politika. A szükséges lépésekről természetesen itt is indikátorok alapján dönthetünk, automatizmusokról 
azonban  már  szó  sincs.  A  különbség  úgy  is  megragadható,  hogy  aktív  szabályozás  esetén  csak  a  cél 
definiált,  míg  passzív  (vagy más  szóval:  vegetatív)  szabályozás  esetében  egy  algoritmust  (magatartási 
formát,  illetve  függvényt)  definiálnak,  amely  a  beérkezett  információk  alapján  automatikussá  teszi  a 
beavatkozást;  döntésről  utóbbi  esetben nincs  értelme beszélni  (Ligeti  –  Sivák 1978: 23.  old.). Aktív  és 
passzív  szabályozás  között  természetesen  csak  képlékeny határ  húzható.  Talán  nem  járunk messze  az 
igazságtól,  ha  a  két  rendszer  által  felhasznált  információk mennyiségére  helyezzük  a  hangsúlyt.  Aktív 
szabályozás esetén olyan nagy mennyiségű adattal dolgozhatunk, amely aligha tömöríthető be egyetlen 
reakciófüggvénybe  –  vagy  legalábbis  nem  ringatjuk  magunkat  annak  olykor  hiú  ábrándjába,  hogy  a 
kérdéses makrogazdasági rendszert leíró modellnek már valamennyi releváns változóját azonosítottuk, s 
nincs szükség arra sem, hogy beavatkozásinak hatásait függvényszerű következménynek tekintsük.  

A harmadik  lehetőség  az  általunk gazdaságpolitikai nihilizmusnak nevezett  álláspont,  amelyet  követve 
megkérdőjelezzük az aktív és passzív szabályozás szükségességét, illetve lehetőségét. Úgy gondoljuk, az 
elméleti  irodalomban  ezt  az  álláspontot  legtisztábban  Milton  Friedman  képviselte  a  konstans 
pénzbővítés szabályával. Az elgondolás kifejtését a dolgozat főszövegében végezzük el.  

Kérdésként  merülhet  fel,  hogy  ha  az  eddigiek  során  három  követhető  alternatíváról  szóltuk  (aktív 
szabályozás  vs.  passzív  szabályozás  vs.  gazdaságpolitikai  nihilizmus),  a  címben  miért  csak  duálisra 
teszünk utalást. Analógiaként – a magyarázat ígéretével – eszünkbe juthat a politikai ideológiák hármas 
rendszere. Mivel a francia forradalom vívmányaiból e három eszmerendszer más‐más elemeket emelt ki, 
s állított figyelme középpontjába (vö. Bayer 1998: 180–182. old.), egyik ideológiát sem helyezhetjük el a 
másik kettő által határolt kontinuum valamely pontján – a liberalizmus például nem a konzervativizmus 
és a szocializmus „keveréke”, nem tekinthetjük a két ideológia köztes esetének. 

                                                             
1 A  dolgozatban  többször  is  előkerül majd  a  „magaselmélet”  (high  theory)  kifejezés. Megpróbálkozhatnánk  a  közvetlen 
definícióval is, helyesebbnek tűnik azonban, ha analógián keresztül világítjuk meg e fogalom mibenlétét. Irodalomtörténeti 
példaként  juthat  eszünkbe  a  (populista)  ponyvairodalom  és  a  magas  irodalom  szembeállítása.  A  históriás  énekekig 
visszanyúló  ponyvairodalom  célja  mindig  a  puszta  szórakoztatás  volt,  ennek  megfelelően  módszeres  elsekélyesítés 
nyomta  rá  bélyegét  –  az  olcsóság  és  igénytelenség  itt  azonban  nem  a  jobbra  való  képtelenség  következménye  volt.  A 
ponyvairodalom  szándékosan  nem  akar  magasabb  (hogy  úgy  mondjuk:  igényesebb,  művészibb,  összetettebb,  stb.) 
régiókba  emelkedni.  A  populizmus  itt  önértékké  válik  (erről  lásd  bővebben  Gergő  1930).  Hasonló  viszonnyal 
jellemezhetjük a magaselmélet ellenpárjához való viszonyát is – nevezhetjük ezt akár vulgáris elméletnek is. Önhittségről 
tennénk  persze  tanúbizonyságot,  ha  a  magaselmélet  egzakt  definícióját  egy  lábjegyzetbe  szeretnénk  kényszeríteni.  Ez 
alkalomból  meg  kell  elégednünk  néhány  alapvonal  felvillantásával.  Úgy  tűnik,  a  lényeg  itt  is  az  egyszerűségre, 
népszerűségre,  közérthetőségre  való  határozott,  s  minden  más  törekvést  (például  a  valóság  megismerésének  vágyát) 
legyűrő  igyekezet.  Ilyen  vulgáris  elméletnek  nevezhetjük  azokat  a  tankönyvi  modelleket,  amelyek  évtizedek  óta 
meghatározzák a közgazdasági felsőoktatás tematikáját, ám már szinte senki sem hiszi azt, hogy ezek a valós folyamatok 
szabatos  leírását  nyújtanák.  Győzedelmüket  a  didaktikai  szempontok  számlájára  kell  írni.  Ugyancsak  erre  az  oldalra 
sorolhatjuk  az  empirikus  tapasztalatok  talaján  álló  ad  hoc  elméleteket  is:  a  kutató  ilyenkor  a  valamilyen  módon  (s 
meglehet,  tévesen)  specifikált  egyenleteihez  keres  elméleti  talapzatot.  Az  okozati  viszonyok  összezavarása  azonban 
fenyegető veszély, s a helyes elméleti magyarázat kifejtése elmaradhat. Ezzel kapcsolatban olvashatunk olyan véleményt 
is,  amely  szerint  egyenesen  arról  van  szó,  hogy  a  magaselméleti  kutatások  szinte  érintetlenül  hagyták  az  alkalmazott 
közgazdaságtan  szféráját  (Horváth – Szilágyi 2004). Az  itt  elmondottak persze nem  tekinthetők  szabatos definíciónak – 
legfeljebb csak sajátos módon (és sietve) körüljártuk a kérdéskört. 
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1. ábra: A politikai ideológiák és a gazdaságpolitikai alternatívák sematikus ábrázolása. 

Úgy  tűnik,  egy  efféle  megközelítés  elhibázott  volna,  ha  az  itt  említett  gazdaságpolitikai  alternatívák 
egymáshoz  viszonyított  helyzetét  próbálnánk  tisztázni,  hiszen  a  passzív  szabályozás  –  értelmezésünk 
szerint  –  az  aktív  szabályozásra  törekvő  és  a  nihilista  álláspont  között  helyezkedik  el.  Szabályozásra 
törekszik, de mindezt mereven, a rugalmasság kizárása mellett teszi. A szabályozás lehetőségébe vetett 
hit mellett  rendelkezik  a  nihilista  álláspont  szkepszisével  is,  hiszen  nem  tartja magát  arra  hivatottnak 
(vagy  képesnek),  hogy  a  makrogazdasági  rendszerek  működésébe  a  szubjektum  értékítéletének 
folyamatos használata mellett beavatkozzon. 

Úgy gondoljuk tehát, hogy az aktív szabályozás és a nihilizmus álláspontja közötti választás (vagy a két 
véglet  között  való  elhelyezkedés)  kérdése  volt  a  makrogazdasági  elméletek  alapproblémája  (annál  is 
inkább, mivel a passzív szabályozás álláspontja sokkal inkább az elméleti irodalmon kívülről, a gyakorlati 
gazdaságpolitika  irányából  szivárgott  be  az  elméleti  körökbe).  Az  egymást  követő  rendszerekben  a 
súlypont  mindig  máshová  helyeződött,  s  ha  a  magaselméleti  viták  megérintették  a  praktikus 
gazdaságpolitika szféráját (erre jócskán volt példa), ez azt jelentette, hogy a makrogazdasági politikák is 
új hiteket és új eszközöket kerestek céljaik leírására és elérésére. Nem kell egészen a Say‐dogma (vö. pl. 
Mátyás 2002: 99. old.) vagy az Adam Smith által leírt képig visszakanyarodnunk (vö. Horváth – Szilágyi 
2004),  hogy  a  szkeptikus–nihilista  álláspont  szép  példáját  kapjuk.  E  nézetek  szerint  mivel  az  egyéni 
optimalizáció  sikeresen  működik,  a  külső  sokkok  után  a  társadalmilag  hatékony  egyensúly  magától 
helyreáll,  állami  beavatkozásra  nincs  szükség,  s  az  valójában  káros  is  lenne.  A  két  világháború  között 
Wicksell  fejtette  ki  legrészletesebben  azt  az  álláspontot,  amely  szerint  csak  zavarokat  okoz,  ha  a 
monetáris  rendszer  (illetve  a monetáris  szabályozás) megengedi,  illetve  elősegíti,  hogy  a  reálgazdaság 
teljesítménye eltérjen annak  természetes értékétől. A megtakarításokon  túlnyúló hitelexpanzió például 
kiválthatja,  hogy  az  áruk  összkereslete  meghaladja  az  összkínálatot,  inflációs  feszültséget  gerjesztve 
ezzel  a  gazdaságban,  s  megváltoztatva  a  termelés  vertikális,  egyensúly  (vagyis  teljes  foglalkoztatás) 
melletti szerkezetét is (Mátyás 1979: 343–351. old.). Az így előálló kumulatív fellendülés nem tekinthető 
a gazdaság természetes állapotának, még ha Wicksell nem is talál olyan okot, amely önmagában elegendő 
volna arra, hogy elriassza a monetáris rendszert/hatóságot2 a hitelexpanziótól: Wicksell rendszerében e 
folyamat  időben  ugyan  behatárolt,  a  túlfűtött  időszak  azonban  nem  stagnálással,  vagy  recesszióval  ér 
véget. A piaci és a természetes kamatláb kiegyenlítődése megállítja az árak emelkedését, s helyreállítja a 
termelés  vertikális  szerkezetét.  Az  új  egyensúlyi  helyzetbe  lágyan  érkezik  meg  a  gazdaság.  Wicksell 
üzenete  mégis  egyértelmű:  szabályozás  monetáris  oldalról  fejthető  ki,  ennek  alkalmazásától  azonban 
                                                             
2 Éppen ezen elem miatt lesz Wicksell elgondolása a mai napig friss. Az utóbbi időkben lezajlott bankprivatizációk például 
csaknem  lehetetlenné  teszik, hogy a  jegybank hathatós kontrollt  fejtsen ki  a monetáris bázis  alakulására. E  jelenségnek 
komoly következményei voltak mind Magyarország, mind pedig a tíz új uniós tagállam gazdasági növekedésére. A tanulság 
itt mindössze az, hogy a monetáris rendszer (a bankrendszer alsó szintje) – kikerülve a jegybank szoros irányítása alól – 
komoly feszültségeket tud gerjeszteni azzal, hogy túlzott hitelmennyiséget enged a gazdasági szereplők kezébe. Úgy tűnik, 
Wicksell az elsők között volt, aki ennek veszélyére figyelmeztetett. Az új uniós tagállamok torz gazdasági fejlődéséről lásd 
bővebben Csaba (2008).  
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tartózkodni  kell,  s  lehetővé  kell  tenni,  hogy  a  reálgazdaság  fejlődési  pályája  a  természetes  úttal  essen 
egybe.  

Keynes  elméletének  lényegét  felesleges  lenne  bővebben  kifejteni.  Keynes  számára  az  egyensúly  nem 
jelentett (feltétlenül) teljes foglalkoztatást, így az aktív gazdaságpolitika szükségessége igazolhatóvá vált 
–  amely  nála  eredendően  a  fiskális  politika  jelentőségének  és  hatásosságának  (túl)hangsúlyozását 
jelentette.  Az  1920‐as  évek  végén  már  senki  sem  hihette,  hogy  a  teljes  foglalkoztatás  és  a  termelői 
kapacitások maximális kihasználása lenne a nemzetgazdaságok természetes állapota. Keynes rendszere 
az  aktivista  politika  programjának  meghirdetésével  ezekre  a  kihívásokra  igyekezett  választ  adni.  Az 
elgondolás árnyoldalai azonban hamarosan napvilágra kerültek: hiába hangoztatta Keynes, hogy a teljes 
foglakoztatás  szintje  alatt  az  aggregált  kereslet  bővítésének  csak  korlátozottan  lesz  inflációs  hatása 
(Keynes teljes félreértelmezéséről tanúskodik, ha arról olvashatunk, hogy teljes foglakoztatás alatt nincs 
infláció),  a  finomhangolás  csak  időnkénti  túllövések  mellett  oldható  meg  –  az  inflációs  veszély  tehát 
reális  marad.  A  keynesi  gazdaságpolitika  alkonyához  hozzájárult  tehát,  hogy  a  későbbi  évtizedekben 
(nagyjából  a  20.  század  közepétől)  egyre  inkább  az  infláció,  s  nem  a  munkanélküliség  kezdte 
foglalkoztatni a közvéleményt és a politikai elitek tagjait. Márpedig Keynes ügyet sem vetett az  infláció 
jólétet  csökkentő  hatásira,  megoldást  jobbára  csak  a  munkanélküliségre  kínált.  A  keynesi 
gazdaságpolitika  legfeljebb  annyit  tudatosított,  hogy  a  munkanélküliségi  harcnak  lesznek  inflációs 
költségei.  

A keynesi elmélet antitéziseként feltűnő monetarizmus az aktivizmus tagadását hirdette. A monetarista 
tanok szerint a szabályozásra való törekvés hiábavaló és káros igyekezet, s ezért az új politikai ajánlások 
középpontjában  a  konstans  pénzbővítés  elhíresült,  Robert  Lucas  által  is  támogatott  szabálya  állt.  A 
Keynes  által  dédelgetett  fiskális  politika  az  infláció  egyik  potenciális  forrásává  degradálódott, 
alkalmazását  tehát  már  csak  ezért  is  kerülni  kell  az  új  útmutatások  szerint  (az  időben  késő 
makrogazdasági  reakciók  pedig  lehetetlenné  is  teszik  a  hatékony  alkalmazást).  Az  adaptív  várakozási 
séma  beépítésével  az  elmélet  bizonyítani  tudta,  hogy  csak  folyamatosan  gyorsuló monetáris  expanzió 
árán  lehetséges  a  foglalkoztatást  annak  természetes  szintje  alatt  tartani. 3  Az  újklasszikus 
makroökonómia  és  a  reálciklusok  elmélete  érdemben  már  nem  változtatott  ezen  az  állásponton. 
Hosszasan  elidőzünk majd  annál  a  gondolatnál,  amely  szerint  az  aktivista  gazdaságpolitika  csak  nem 
kívánt  zajokat visz a  rendszerbe,  ezért a Lucas  csoportja által megfogalmazott ajánlások szerint annak 
alkalmazása  ismét  kerülendővé  vált.  A  korábbi  hangsúlyok  a  kínálati  oldalon  kifejtett  szabályozásra 
(serkentésre)  kerültek  át.  A  kínálati  közgazdaságtan  tagadta  ugyan  az  anticiklikus  politikák 
helyénvalóságát,  a  gazdaságpolitika  mégsem  volt  többé  tétlenségre  kárhoztatva  –  habár  e  politikai 
útmutatások alapján aligha sejlik fel az aktivizmus szelleme.  

A DOLGOZAT METODOLÓGIAI ALAPELVEI 

NEOKLASSZIKUS KÖZGAZDASÁGTAN ÉS TISZTA TUDOMÁNY 
A  monetarizmus  elméleti  alapjait  alkotó  neoklasszikus  közgazdaságtan  irodalma  számos  helyen 
árulkodik  egy  tiszta  elmélet  létrehozásának  szándékáról.  Az  oksági  törvények  működéséről  való 
meggyőződés  által  áthatva  (Menger  1871:  231.  old.;  vagy Marshall  1890:  272.  old.)  a  közgazdaságtan 
eszménye a matematika lett, mind felépítésében, mind pedig eszköztárában (Jevons 1871: 237. old.). Az 
absztrakt  entitások működését  a  valóságban  elő  nem  forduló,  hipotetikus  viszonyok között4 vizsgálták 
(Walras 1926: 244. old.). Ami Galilei fizikájában az absztrakt geometriai tér volt, az lett a neoklasszikus 
közgazdaságtan  számára  a  tökéletesen  szabad  verseny  nem kevésbé  elvont  közege,  amelyet  az  ideális 
alakzatok  analógiájaként  a  racionális,  kizárólag  gazdasági  döntések  meghozatalával  foglalatoskodó 

                                                             
3 Itt  természetesen  utalni  kell  arra,  hogy  Friedman  rendszerében  igen  csak  nehézkes  a  fiskális  és  a monetáris  politika 
működését elkülöníteni. Különösen kézzelfoghatóvá válnak e nehézségek, ha a  fiskális expanzió többletpénz kibocsátása 
révén valósul meg. 
4 Az  idézett helyen Walras  így  fogalmaz:  „A  tiszta gazdaságtan  lényegében nem más, mint az árak meghatározódásának 
elmélete a tökéletesen szabad verseny elméleti keretei között.” 
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aktorok töltöttek meg. A gazdasági szereplők működése e világban nem egyszerűen determinált. Hiába 
tudható például, hogy az emberi magatartás egyik meghatározójaként akár az időjárás is számba vehető 
(vö.  pl.  Durkheim  2003:  338–339.  old.),  a  gazdasági  szereplők  működését  mindössze  néhány,  a 
mechanikai mozgástörvényekre emlékeztető, matematikai formába öltöztetett törvény írja le. Nem túlzás 
azt  állítani,  hogy  az  ellentétes  hatások  (piaci  erőhatások  –  sic!)  eredőjeként  kialakuló  piaci  egyensúly 
elemzésére  való  törekvés,  a piac működésének  automatikus  egyensúlyi mechanizmusként való  leírása, 
illetve  a  gazdasági  rendszer  általános  egyensúlyra  való  törekvésének  feltételezése  maga  is  fizikai 
örökség5 (vö. pl.  Szegedi 2003  in: Newton 2003: 59–69. old.; Newton 2003: 103. old.;  a kép számtalan 
helyen felbukkan, ehhez ld. pl. Kopányi 2000: 10–18. old.; Varian 2001: 2–8. old.; Samuelson–Nordhaus 
2008:  27.  old.).  A  közgazdaságtan  tehát  tiszta  tudomány  lett,  amely  deklaráltan  nem  a  szubjektum 
jelenlétének  is  teret  engedő  élet  vizsgálatát  tűzte maga  elé  programként,  hanem  a  feltevésként  kezelt 
tökéletes  verseny  következményeinek  deduktív  számbavételére  törekedett6 (Walras  1926:  262.  old.; 
Marshall 1890: 273–274. old.). A gazdaság absztrakt matematikai struktúra lett (Zalai 2000: 46–47. old.), 
amely jól leírható az elemek, a környezet, a szereplők viszonyrendszere, illetve a folyamatok feltételezett 
tulajdonságain  keresztül.  Az  abszolutizált  haszonmaximalizálási  axióma  alapján  a  gazdasági  döntések 
végső  soron  optimalizációs  feladatokként  értelmezendők.  A  cselekvők  (a  fogyasztók  és  a  termelők)  a 
döntésekhez  szükséges  valamennyi  releváns  információ  birtokában  a  rendelkezésre  álló  szűkös 
erőforrások  alternatív  felhasználási  lehetőségeinek  mérlegelése  alapján  a  preferenciarendszerük 
(célfüggvényük)  szempontjából  legoptimálisabb döntés meghozatalára  törekednek  –  s mivel  valójában 
ennek  a  feltételrendszer  következtében  minden  szükséges  körülménye  adott,  a  gazdasági  döntés  az 
elméleten  belül  racionális  cselekvéssé  válik.  A  neoklasszikus  közgazdászok  által  feltételezett  homo 
oeconomicus olyan idealizált, absztrakt lény tehát, amely akár a fogyasztás, akár a termelési tevékenység 
alapján realizált haszon maximalizálása érdekében cselekszik is, cserére való hajlammal jellemezhető, s 
amelynek egyetlen feladatát végső soron kizárólag gazdasági döntések képezik (Lehmann 1971: 41. old.). 
A homo oeconomicus számára nem létezik az idő, önmaga pedig kortalan, nincs társadalmi és természeti 
környezete, nincsenek hóbortjai, döntéseit nem befolyásolják véletlenszerű külső hatások. Magatartása 
így  tehát  csakis  a  formális  racionalitás  által  megalapozott  objektív  és  következetesen  érvényesülő 
gazdálkodási törvényeket tükrözheti.  

A neoklasszikus közgazdaságtan célja tehát nem az élet realisztikus leírása volt, hanem olyan hipotetikus 
kimenetek  generálása,  amelyhez  képest  a  tényleges  folyamatok  eltéréseket  mutat(hat)nak. 
Természetesen ezek az eltérések is képezhetik közgazdasági – gazdaságpolitikai, vagyis hangsúlyozottan 
nem  a  tiszta  elmélet  tárgykörébe  tartozó  –  vizsgálatok  tárgyát  (vö.  Heller  1927).  A  neoklasszikus 
közgazdaságtan  tehát  ideális  (ideáltipikus)  fogalmakkal  operáló  tudomány  (mint  tudomány, 
természetesen  a  valóság  leírását  és  megértését  szolgálja,  ám  e  leírás  nem  közvetlen  és  realisztikus, 
hanem  közvetetett,  és  absztrakción  alapuló).  Így  mindenképp  hibásak  azok  az  okfejtések,  amelyek  a 
neoklasszikus közgazdaságtannal szembeni kritikát például a kardinális hasznosságelmélet alapján fejtik 
ki azt hangoztatva, hogy a valós fogyasztók bizonyosan nem rendelnek tőszámokat az egymást követően 
elfogyasztott  jószágegységek által okozott hasznosságérzetekhez. A neoklasszikus  fogyasztó mindössze 
olyan  absztrakt  modell,  amely  egy  pszichofizikai  törvény  matematizált–ideáltipikus  megfogalmazását 

                                                             
5 Különösen  jellegzetes  és  árulkodó  az  alábbi  megfogalmazás:  „Az  általános  egyensúly  fogalma  nem  valamely  labilis, 
pillanatnyi  egyensúly  létezésére  utal,  hanem  a  gazdaság  azon  képességeire,  hogy  a  piaci  szereplők  önálló  döntéseinek 
eredőjeként  a  részpiacokon  […]  és  a  gazdaság  egészében  az  erők  játéka  az  egyensúlyi  állapot  felé  mutat  a  piac 
önszabályozó mechanizmusainak következtében. A piaci kapcsolatokra a stabilitás jellemző.” (Kopányi 2000: 18. old.) 
6 Walras  szerint  “Eljutottunk  talán  addig,  hogy  lássuk  a  tiszta  gazdaságtan  tudományos  formában  történő  kifejtésének 
fontosságát. A  tiszta  tudomány  szempontjából  csak  annyit  kellett  tennünk,  csak  annyit  tettünk,  hogy a  szabad versenyt 
adottságként, vagy inkább feltevésként kezeltük, hiszen annak nem volt jelentősége, hogy a való világban előfordul‐e vagy 
sem,  hiszen  szorosan  véve,  csak  arra  volt  szükségünk,  hogy  képesek  legyünk  vele  kapcsolatos  koncepciónk 
megformálására.  Ilyen  értelemben  tanulmányoztuk  a  szabad  verseny  természetét,  okait  és  következményeit.” Marshall 
pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy: „A gazdaságtan […] törvényei azt írják le, hogy meghatározott okok milyen okozattal 
járnak  […]  feltéve,  hogy minden más  tényező változatlan,  és  nincs  olyan  zavaró  körülmény,  amely  a  hatás  kifejlődését 
megakadályozná. A  gazdaságtant  ezért  […] hipotetikus  tudománynak mondják.  […]  Szinte minden  tudományos  elméleti 
rendszerben […] utalás  található arra, hogy a  többi  tényezőt változatlannak tételezik  föl […]. Ezeket a  feltételek[et] nem 
ismétlik állandóan, de [… a] gazdaságtanban sűrűbben kell felhívni rájuk a figyelmet, mint másutt.” 
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nyújtja  hasznosságfüggvényén  keresztül  –  ám  nincs  olyan  (implicit)  állítás,  amely  a  két  entitás 
azonosságát fogalmazná meg. 

A  homo  oeconomicus  következetesen  végrehajtott  absztrahálási‐idealizálási  folyamat  eredménye.  A 
neoklasszikus  elmélet  alapvető  axiómája,  a  csökkenő  határhaszon  törvénye  a  Weber–Fechner‐féle 
pszichológiai  törvény  (Hecht 1924; Dehaene 2003) kiemelése  révén  jött  létre  (Mátyás 1969: 101–103. 
old.),  amely  szerint  az  azonos  erősségű,  ismételten  fellépő  ingerek  által  keltett  érzetek  intenzitása 
csökkenő. Ugyanez az elv jelentkezik a termelési tényezők csökkenő határtermékének tételében is, mivel 
a származékos keresleten keresztül a fogyasztási javak hasznából vezetik le a termelési tényezők hasznát 
is (Lehmann 1971: 48–50 és 54–58). E törvények analitikai kifejtésére kezdték általánosan alkalmazni a 
határérték‐számítást  olyan  parciális  hasznossági  és  termelési  függvények  pusztán  modellként  való 
feltételezése  mellett,  amelyek  függvénytani  sajátságai  jól  kifejezték  az  axiomatikus  feltételezéseket.  A 
mainstream közgazdaságtan – már csak a neoklasszikus alapok miatt is – axiomatikus‐deduktív alapokon 
szervezi meg  önmagát,  s  ez megteremtette  az  elméleti  rendszer módosításainak  lehetőségét  is.  Ha  az 
axiómákat  részben,  vagy  egészében  megváltoztatjuk,  vagy  módosítjuk  számukat,  új  rendszert,  új 
elméletet és modelleket kapunk (vö. pl. Galbács 2008; vagy Galbács 2009, különösen 530–531. old. és 5–
6  jegyzet;  az  euklideszi  és  az  abszolút,  illetve  az  affin  geometria  közti  összefüggések  axiomatikus 
kifejtéséhez  lásd  Coxeter  1973:  22  és  183–184.  old.).  Így  születethetett  meg  például  a  Phillips‐görbe 
ortodox monetarista  értelmezése,  amelynél  a  teljes  körű  informáltságra  vonatkozó  axiómát  egy másik 
váltotta  fel,  amely  már  a  gazdasági  szereplők  adaptív  várakozásképzési  mechanizmusát  posztulálta  – 
vagy  az  újklasszikus  makroökonómia,  amely  egy  újabb  váltással  a  racionális  várakozások  axiómáját 
vezette be.  

Sokat  elárul  az  ideáltipikus  fogalmak  alkotásáról  a  szintén  a  századforduló  idején  módszertani 
útkeresésbe  bonyolódó  szociológia  által  alkalmazott megközelítés, még  akkor  is,  ha  e  fogalomalkotási 
törekvés mögött a valósághoz való fordulás különböző stratégiáiról is van szó. Miközben a neoklasszikus 
közgazdaságtan  a  piac,  a  fogyasztó,  illetve  a  gazdasági  rendszer működését  leíró  törvényeket  kutatja, 
addig  a  Max Weber  által  adott  megközelítés  szerint  nem  ez,  hanem  a  társadalmi  világ  kaotikusan  és 
kiismerhetetlenül gazdag sokféleségben zajló jelenségeinek olyan elrendezése a cél ideáltipikus fogalmak 
alkotása révén, amely lehetővé teszi e valóság megértését. A társadalmi folyamatok teljes  leírása,  illetve 
az  oksági  összefüggések  teljes  körű megragadása  végtelenségénél  fogva  eszerint  lehetetlen  feladat. Ha 
rendelkezésre  is  állnának  e  törvények,  a  kulturális–társadalmi  világ  megismerését  nem  sokban 
segítenék, hiszen ezen megközelítés szerint a valóság megismerésében az egyes konstellációk fontosak, az 
egyes  egyedi  konstellációk  pedig  a  társadalmi  valóság  megelőző  elrendeződéseiből  vezethetők  le.  A 
törvények  legfeljebb csak az átmenet magyarázhatják meg,  legfeljebb az átmenet szabályait  írhatják  le, 
ám a konstellációk megismerése pusztán ezek által nem valósítható meg (Weber 1998: 29–36. old.). Az 
egyediség miatt a  társadalmi–kulturális  jelenségekre egyébként sem adhatók meg törvények, hiszen az 
egyszeri oksági kapcsolatokból nem is általánosíthatunk ilyeneket (Molnár 1999: 35. old.). Ennek alapján 
az ideáltipikus fogalmak alkotása jelentheti a valóság megérésének egyetlen útját. Ennek során a valóság 
egyes  elemeit  a  megismerő  saját  céljaival  összhangban  (vagyis  egy  értékvonatkoztatási  aktus  révén) 
kiválogatja és kiemeli,  illetve túlhangsúlyozza, majd logikailag konzisztens képbe rendezi. Az így kapott 
fogalmak a maguk tiszta formájában nem találhatók meg a valóságban, s empirikusan nem is igazolhatók, 
illetve cáfolhatók. A neoklasszikus közgazdaságtan  fogalomalkotási gyakorlata azonban eltér annyiban, 
hogy míg Weber  esetében  az  ideális  fogalmak  csak már  lezajlott  események megértését  segítik  oksági 
törvényekre  való  következtetés  nélkül  (Molnár  1999:  37.  old.),  addig  a  neoklasszikus  elméletben  (a 
természettudományos  törekvésekre  rímelve)  éppen  a  törvények  levezetése  állt  a  figyelem 
középpontjában.  Még  ha  közös  is  az  ideáltipikus  fogalmak  alkotásának  eszköze  és  eljárása  (az 
absztrakció), itt végső soron két tudományos program áll egymással szemben. Miközben azonban Weber 
az  egyes  egyedi  konstellációk  megértésére  összpontosított,  addig  a  neoklasszikus  közgazdaságtan 
tudatosan  a  törvényalkotásra  törekedett.  Ez  azonban  nem  módszertani  hiba,  hiszen  a  neoklasszikus 
közgazdaságtan  nem  mutatott  érdeklődést  a  konkrét  társadalmi–gazdasági  jelenségek  iránt.  A 
neoklasszikus  közgazdaságtan  tisztán  technikai  tudományterület.  Ennek  felismerése  szükséges  ahhoz, 
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hogy sem erkölcsi elveket (vö. pl. Barr 2009), sem pedig a konkrét valóság megismerését, illetve e valóság 
megismerésének helytelen stratégiáját ne kérjük rajta számon. 

Az  ideáltipikus  fogalmakkal  operáló  modellek  fogalmai  mögött  álló  feltételezések  nem  lehetnek 
önkényesek.  Az  idealizálás  valami  létezőnek  a  kiemelése.  Eme  ideális  fogalmakhoz  a  valóságból  való 
elvonatkoztatás  (absztrakció)  révén  jutunk  el  úgy,  hogy  a  figyelmünk  szempontjából  nem  elsődleges 
jellegzetességektől  eltekintünk.  Tudjuk,  hogy  ezek  a  pillanatnyilag  nem  releváns  körülmények 
valószínűleg  befolyást  gyakorolnak  az  idealizálni  kívánt  fogalom  valós manifesztációinak működésére, 
ám ebben az esetben az a célunk, hogy e létező viselkedésének figyelmünk szempontjából pillanatnyilag 
egyetlen releváns aspektusát a maga tisztaságában megragadjuk. Minden egyéb, e központinak választott 
funkció melletti szerep és működési effektus úgy tekinthető, mint amelyek eltávolítják a valós működést 
attól,  hogy  abban  az  érdeklődésünk  szempontjából  központi  funkció  kizárólagosan  megvalósulhasson. 
Mivel  a  valós  és  végtelenül  komplex  működés  számtalan  tényező  együttes  befolyásának  eredője, 
természetesnek tűnik, hogy az idealizált fogalom képe távol fog esni azoktól a valós egyedektől, amelyek 
működéséből  eme  ideális  fogalmat  elvonatkoztattuk.  A  homo  oeconomicus  a maga  tiszta  formájában 
nem található meg a valóságban, hiszen e fogalom mindössze azt mutatja meg, hogy miként működne az 
ember, ha életének egyetlen funkciója a racionális döntések alapján álló haszonmaximalizálás lenne. Ám 
ha e fogalom távol is esik az idealizálás alapját jelentő egyedek (a hús‐vér emberek) képétől (vagyis attól, 
amilyennek általában  az embert elgondoljuk),  a homo oeconomicus  fogalma mögött álló  feltételezések 
nem  önkényesek.  Éppen  ellenkezőleg,  a  valós  viszonyok  által  megzavart  jegyek  e  valós  viszonyoktól 
megtisztított  határfogalmával  van  dolgunk  –  éppen  úgy,  ahogy  a  geometriai  pont  is  a  valóságban 
rajzolható pontok határfogalma lesz, ha figyelembe vesszük azt a zavaró mellékkörülményt, hogy valós 
viszonyok  között  nem  tudunk  geometriai  tisztaságú  pontot  rajzolni.  A  valóságos  pontok  csak  többé‐
kevésbé  megközelíteni  tudják  a  geometriai  értelemben  vett  pontot.  Azt  kell  mondanunk,  hogy  az 
idealizált  fogalmak  természetükből  adódóan  nem  is  lehetnek  önkényesek,  hiszen  az  idealizálás  során 
semmit sem adunk hozzá az elvonatkoztatás alapját jelentő kategóriához (a homo oeconomicus esetében 
például az általában vett ember képéhez), hanem éppen ellenkezőleg, a valós viszonyok között sajátjának 
tekintett, ám a vizsgálat szempontjából nem releváns jegyektől fosztjuk meg. Vagyis a homo oeconomicus 
megalkotásakor  semmi  olyat  nem  feltételezünk  az  emberről,  amelyre  az  ne  lenne  képes,  ha  egyéb,  az 
idealizálás  során  lehántott  jegyek  és  körülmények  ezt  ne  akadályoznák  meg  egy  idealizálás  előtti 
állapotban.  Megfordítva  pedig  azt  mondhatjuk  tehát,  hogy  ha  egy  fogalomban  olyan  jegyek  is  jelen 
vannak, amelyek az elvonatkoztatás alapjául szolgáló valós kategória nem immanens velejárói, akkor nem 
ideális  (nem  idealizálás  révén  létrejött)  fogalommal  állunk  szemben.  E  fogalmak  (legalábbis  részben) 
önkényes  feltételezéseken  alapulnak.  A  nem  meglévő  jegyek  hangsúlyozása  azonban  nem  idealizálás, 
hanem önkényes  alkímia eredménye. A  valóságnak  (sic!)  való  ellentmondás egyedül  itt  jelentkezik. Az 
ideáltipikus  fogalmak  természetükből adódóan  nem  valóságosak,  bár  természetesen  nem  is  irreálisak, 
vagyis nem állnak szemben, illetve ellentmondásban a valósággal (e viszony tömör leírására a „morális–
immorális–amorális”  trichotómiával  analóg  jelzőkre  lenne  szükség,  ugyanis  a  „reális–irreális” 
szembeállítás  itt  nem  elegendő:  az  ideáltipikus  fogalmak  nem  reálisak,  hiszen  a  valóságból  való 
absztrahálás  eredményei,  ám  nem  is  irreálisak,  hiszen  az  idealizálás  során  valós  jegyek  kiemelésére 
törekszünk – az  ideális  fogalmak mindössze nem jelennek meg tiszta formájukban a valóságban, ám ez 
nem a valóságnak való ellentmondás következménye). S ugyanígy igaz az is, hogy az így nyert viselkedési 
törvények  messze  eshetnek  a  valóságtól,  hiszen  a  legáltalánosabb  törvények  vannak  legtávolabb  a 
valóságtól, a valóság teljességétől. Ahhoz, hogy egy törvény átfogja azt, ami a lehető legtöbb jelenségben 
közös, ahhoz végtelenül elvontnak,  tehát  tartalmában szegényesnek kell  lennie (Weber 1998: 37. old.). 
Ezzel összefüggésben tanulságosak például azok a törekvések, amelyek a csökkenő határhaszon elvét – 
és  az  ezt  algebrailag  kifejező  határérték‐számítási  módszertant  –  az  öngyilkosságra,  a  szexuális 
szokásokra,  vagy  az  alkoholizmusra  és  egyéb deviáns magatartásra  (esetleg  a  fogmosásra)  igyekeznek 
kiterjeszteni, azt állítva például, hogy a racionális szív‐ és vesebetegeknek szükségszerűen alkoholistává 
kell  válniuk,  hiszen  egyébként  nem  azonos  mértékben  elhasználódott  szervekkel  költöznének  át  a 
túlvilágra  (vö.  Cserne  2000).  Sem  az  idealizálás  révén  nyert  fogalmak  (és  axiómák),  sem  az  ezekből 
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levezetett (illetve posztulált) törvények realitása (valósághoz való közelsége) nem kérhető tehát számon 
a  neoklasszikus  közgazdaságtantól.  Egyedül  az  önkényesség  szempontja  lehet  releváns:  ideális 
fogalmainknak  absztrahálási  aktus  eredményeként  kell  létrejönniük  (ahogyan  ezt  a  neoklasszikus 
közgazdaságtan, vagy Weber módszertana alapján a korábbiakban már láttuk). 

KÖVETKEZTETÉSEK 
A  közvetlenül  megélt  valóság  és  az  idealisztikus‐utópisztikus  modellkörnyezetek  elkülönítése  még  a 
neoklasszikus  hagyományból  kinövő  ortodox  monetarista  közgazdaságtan  esetében  is  adott  volt. 
Másként  fogalmazva  azt mondhatjuk,  hogy  az  ortodox monetarista  közgazdászok  hangsúlyozták,  hogy 
modelljeik és elméleteik nem a közvetlenül megélt valóság leírását nyújtják. Nem is lehetett ez másként, 
hiszen  Milton  Friedman  a  mainstream  közgazdaságtan  metodológiai  közelítésmódját  tisztázó 
tanulmányában  (Friedman  1986:  17–50.  old.)  a  modelleket  megalapozó  feltételezések  és  az  elemzett 
valóság  közti  viszony  esetlegessége  mellett  érvelt.  Más  szavakkal:  ha  egy  elmélet  által  szolgáltatott 
előrejelzések  és  a  később  megfigyelt  jelenségek  kellően  közel  esnek  egymáshoz,  akkor  modellünk  a 
predikciók  szempontjából  megfelelően  teljesít,  s  –  eszerint  –  nem  is  lehet  más  az  elméletek 
megítélésének  mércéje.  A  feltevések  realitása,  e  realitás  számonkérése,  ahogy  láttuk,  valóban  nem 
megfelelő  alap  a  mainstream  közgazdaságtan  ellenében  kifejtett  kritikához.  Az,  hogy  az  ideáltipikus 
fogalmak  valóban  távol  eshetnek  a  valóságtól  (értsd:  tiszta  formájukban  nem  jelennek  meg  a 
valóságban),  kétségtelen. Ha  így mérjük,  a  tiszta  geometriai  is  nem valóságos  feltevéseken nyugszik,  s 
ekként  kritikának  lenne  helye  vele  szemben.  Különbséget  kell  azonban  tenni  a  valóságban  nem 
érvényesülő  és  nem meglévő  jegyek  között.  A  (például  pillanatnyilag)  nem  érvényesülő  (de  valójában 
meglévő)  tulajdonságok  érvényesíthetők,  ha  elvonatkoztatunk  azoktól  az  egyéb  körülményektől, 
amelyek  az  érvényesülés  akadályát  jelentik.  Ahogy  láttuk,  ez  az  idealizálás  módszere.  A  mainstream 
közgazdaságtan  módszertanával  szembeni  kritika  tehát  részben  szemantikai  alapokon  áll,  mivel 
Friedman e  fenti megkülönböztetésről nem vesz  tudomást,  s az  „irrealitás” címkéje alatt  fogja össze az 
ideáltipikus  (egyébként  hangsúlyosan  nem  irreális  alapokon  álló)  és  az  önkényes  fogalomalkotási 
módszereket  is.  E  distinkció  nélkül  az  irrealitás  hangsúlyozása  él  nélküli  kritika  az  ideáltipikus 
fogalmakkal  operáló  tudományokkal  és  elméleti  modellekkel  szemben.  Az  ideáltipikus  fogalmak 
természetükből  adódóan  távol  esnek  a  valóságtól,  mégsem  önkényesek,  ám  Friedman  ezen  utóbbi 
lehetőséget sem zárta ki az axiómarendszerek felépítésének lehetséges módszerei közül.  

Egy ideális fogalomnak nincs erkölcsi tartalma. Egy geometriai értelemben vett pont, egy euklideszi sík 
nem  lehet  jó,  és  nem  lehet  rossz.  Ugyanígy,  a  torzítatlan  várakozások  kialakítására  képes  gazdasági 
szereplő  ideája  sem  rossz,  és  nem  is  jó  erkölcsi  értelemben.  Az  ideális  fogalmak  használata  a 
neoklasszikus  közgazdászok  számára  nem  jelentett  többet,  mint  olyan,  a  valóság  felett  álló  képzetek 
kialakítása,  amelyekről  tudták,  hogy  a  valóságban működő  aktorok  csak  többé‐kevésbé  közelítik  meg 
őket.  Mindez  elfogadható  tudományos  álláspont,  hiszen  a  valóságnak  az  ideális  fogalmakkal  való 
összevetése segíthet például annak megértésében, hogy a tényleges folyamatok hogyan és miért térnek el 
az ideális szereplők által működtetett ideális folyamatoktól. Az ideális fogalmak használata nem jelenthet 
okot  a  mainstream  közgazdaságtannal  szembeni  kritikára,  még  akkor  sem,  ha  ezen  ideális  fogalmak 
végtelenül messze  esnek  a  valóságban  való  tiszta manifesztálódástól. Még  akkor  sem  tehát,  ha  tudjuk, 
hogy  a  mainstream  közgazdaságtan  egyik‐másik  ideális  fogalma  a maga  tisztaságában  soha  nem  fog 
feltűnni  a  valóságban.  Probléma  akkor  jelentkezik,  ha  ezen  ideális  fogalmaknak  erkölcsi  jelentést 
(kellést)  tulajdonítunk  (ez  a  hiba  róható  fel  az  ortodox  monetarizmusnak  –  pl.  Friedman  1996;  a 
ténylegesen  megélt  valóság  és  a  matematizált  tudományos‐elméleti  közeg  összemosásának  hibáját 
azonban  már  a  neoklasszikus  közgazdaságtan  is  elkövette,  hiszen  a  tökéletes  verseny,  illetve  az 
atomisztikus  és  mindentudó  gazdasági  szereplők  feltételezése  mellett  levezetett  piaci  hatékonyság 
elérésére  szólított  fel.7),  vagy  ha  összekeverjük  őket  a  valósággal  (mint  ahogyan  ez  az  újklasszikus 

                                                             
7 Walras  értelmezésében,  az  imént  idézett  szövegrész  folytatásaként:  „Mostantól  fogva  a  szabad  verseny  alapelv  vagy 
gyakorlati jelentőségű szabály, tehát nincs más dolgunk, mint alkalmazását kiterjeszteni a mezőgazdaságra, az iparra és a 
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közgazdaságtan  esetében  is  történt,  hiszen  az  újklasszikus  csoport  már  azt  állította,  hogy  ők  a  valós 
viszonyok, s nem absztrakt modellközegek leírását nyújtják). Ha axiómáink részben, vagy egészében nem 
idealizálás  eredményeként  jöttek  létre,  akkor  az  ezek  alapján  levont  következtetések  elérendő  célként 
való  láttatása  valójában  teljesen  értelmetlen  (Friedman  módszertani  elvei  szerint  például  nem  lenne 
szükséges, hogy a geocentrikus modellt a heliocentrikussal cseréljük fel, hiszen az elemzendő folyamatot 
– a Nap keleten felkél és nyugaton lenyugszik – a geocentrikus modell ugyanolyan pontosan előrejelzi). 
Ha  a  tiszta  gazdaságtan  célja  olyan  hipotetikus  kimenetek  generálása,  amellyel  a  valós  viszonyok 
összevethetők,  s  az  esetleges  eltérések  tudományos  (közgazdasági–szociológiai–intézményi)  elemzés 
tárgyává tehetők, egy nem absztrahálás révén nyert axiómarendszerre alapozott elmélet és a valóságos 
viszonyok összevetése nem jelent tudományos problémát, hiszen az eltérés okai magában az elméletben 
keresendők.  Fogalmaink  ekkor  nem  a  valóságban  megfigyelhető  elemek,  folyamatok  és  viszonyok 
határfogalmai. A valós viszonyokra ekkor nem tekinthetünk úgy, mint amelyek megzavarják ideáltipikus 
fogalmainkból  levont következtetéseink bekövetkezését. Az  elmélet  és  a  valóság közti minden egyezés 
(és  eltérés)  pusztán  esetleges  jellegű  lesz,  hiszen  ha  axiómáink  (részben  vagy  egészében)  nem 
tartalmaznak  olyat,  ami  a  valóságban  működő  elemek  és  folyamatok  (nem  teljes  tisztaságában 
érvényesülő)  sajátosságának  tekinthető,  akkor  az  ezekből  levezetett  kimenetek  (törvények)  sem 
lehetnek  a  valóságos  viszonyok  határesetei.  A  dolgozatban  éppen  ezen  elvek  miatt  fogjuk  kimerítő 
elemzés tárgyává tenni a Phillips‐görbe Milton Friedman által nyújtott értelmezését, s azt állítjuk majd, 
hogy  az  elmélet  téves  feltételezéseken  alapul,  hiszen  sem  az  alapvető  fontosságú  információs 
aszimmetria, sem pedig az árak eltérő dinamikájának feltételezése nem absztrakció eredménye. 

A  valós  viszonyok  és  az  absztrakt  elmélet  összemosásából  adódó  módszertani  vétség  az  újklasszikus 
makroökonómia  esetében  határozottan  jelentkezett,  hiszen  a  továbbra  is  axiomatikus‐deduktív  séma 
szerint rendeződő elmélet az előfeltételezett makrogazdasági egyensúly, vagy a szakszervezetek képében 
újraélesztett walrasi árverező axiómáira alapozott megállapításairól már azt állította, hogy mindez maga 
a valóság  (Weeks 1998:  150–151.  old.).  A mainstream közgazdaságtan  valósághoz  való  viszonya  tehát 
sajátos átrendeződésen ment át. Míg a neoklasszikus közgazdaságtan tudatosan élt a megélt valóság és az 
idealisztikus‐utópisztikus elmélet és modellek elkülönítésével, addig az ortodox monetarizmus esetében 
ez a viszony esetlegessé vált, végül az újklasszikus makroökonómia végleg felszámolta a határvonalat. A 
főáramú közgazdaságtan azonban ennek bekövetkezéséig sem volt mentes a módszertani csúsztatásoktól. 
A mainstream elmélet az újklasszikus fordulatig jobbára nem azt állította, hogy a megélt valóság megfelel 
utópisztikus  modelljeinek.  Ám  e  megfelelés  kellésének  (s  ami  ebből  következik:  lehetőségének) 
felvetésével  határozottan  élt:  a  neoklasszikus  és  monetarista  közgazdaságtan  következetesen  érvelt 
eredményeik  normatív  jellege mellett.  (Az  persze  nem kevésbé  izgalmas  kérdés,  hogy  az  atomisztikus 
szereplők  utópisztikus  viszonyok  közti  viselkedése  alapján  levont  következtetések  hogyan  lennének 
valóságos  körülmények  között  is  megvalósíthatók.  Az  elemzési  eredmények  alapvetően  kell 
megváltozzanak,  ha  a  homo  oeconomicus‐t  társadalmi  lényként  értelmezzük,  s  a  két,  egymást  kizáró 
feltételezést  nem  tarthatjuk  fönn  egy  időben.  Ha  az  elméleti  rendszer  egyik  tartópillérét,  a  gazdasági 
szereplők atomisztikus jellegét leíró axiómát megváltoztatjuk, szükségszerűen más eredményekhez kell 
jutnunk.)  A  gazdasági‐társadalmi  realitást  jelentő  monopóliumok  és  oligopóliumok  (Galbraith  1970) 
viselkedésének  elemzésével  a  neoklasszikus  közgazdaságtan  határozottan  érvelt  a  tökéletes  verseny 
megteremtésének  szükségessége  mellett.  A  valós  viszonyokat  alakítva  azokat  újra  és  újra  absztrakt 
következtetéseik  eredményeivel  kívánták  felcserélni,  s  hatékonysági  kritériumokra  hivatkozva  ideális 
fogalmaik reális kialakítására szólítottak fel (vö. pl. Walras 1926: 244. old., lábjegyzet, és különösen 262. 
és 267. old.).  

A KRITIKA IRÁNYAI 
A kritika  lehetséges útjának megválasztása alapvetően attól  függ, mutatunk‐e  szándékot  a mainstream 
közgazdasági  elmélet  megmentésére  (vagy  legalábbis  mentegetésére).  Amellett  érveltünk,  hogy  a 

                                                                                                                                                                                                      
kereskedelemre.  A  tiszta  tudományban  kapott  következtetések  így  elvezetnek  minket  az  alkalmazott  tudomány 
határához.” (Walras 2000: 262. old.) 
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mainstream közgazdaságtan története során a valósághoz való viszony sajátos átrendeződésen ment át, 
amelyben  az  életvilág  és  a  matematikai  modellek  egymásba  való  teljes  átcsúsztatása  csak  viszonylag 
kései  fejleményként  következett  be,  ám  mindvégig  jelen  volt  a  két  szféra  összemosásának  sajátos, 
kellésen  alapuló  szándéka.  A  kritika  kettős  lehet.  Először  is,  kritika  tárgyává  tehetjük  a  mainstream 
közgazdasági modellek és a valóságos körülmények viszonyát, s megvizsgálhatjuk például, vajon tényleg 
olyan‐e  a  valóság  (a  maga  teljességében),  ahogyan  azt  az  újklasszikus  makroökonómia  megrajzolta. 
Másodszor  pedig,  mivel  a  mainstream  elmélet  axiomatikus‐deduktív  módon  szervezte  meg  magát,  a 
kritikai  vizsgálatok  irányulhatnak  az  axiómák  helyességére  (értsd:  vajon  az  elméletben  alkalmazott 
axiómák valóban idealizálás–absztrahálás eredményeként jöttek‐e létre),  illetve az axiómákra alapozott 
rendszer  logikai  rendjének  vizsgálatára. A  közgazdasági  elmélet  ekkor  olyan  rendszer,  amely  axiómáit 
idealizálás révén a valós viszonyok alapjáról kiindulva nyeri, ám amely következtetéseit egy zárt, a valós 
és megélt élethez nem közvetlenül kapcsolódó (arra csakis az idealizálás tényének ismeretében, a valóság 
teljes  megragadására  nem  törekedve  vonatkoztatott)  rendszerben  vezeti  le  tisztán  logikai  eszközök 
alkalmazásával.  Mivel  az  újklasszikus  fordulat  előtt  a  mainstream  elméletalkotás  valóságra  való 
vonatkoztatása két lépésben történt (vagyis egy először tudatosan tiszta elméletként kialakított rendszer 
valóságos  alkalmazásának  szándékáról  volt  szó,  s  nem  a  tiszta  elméletről  vélték  azt,  hogy  a  valós 
viszonyok  realisztikus  leírását  nyújtja  –  nem  számítva  persze  az  ortodox  monetarizmust  a  valóságos 
viszonyokhoz  való  esetleges  viszonya  miatt),  az  első  lépésben  létrehozott  logikai‐elméleti  rendszer 
önmagában  is  vizsgálható.  Lehetőségünk  van  tehát  arra,  hogy  a  mainstream  elméletet  tiszta 
tudományként,  tiszta  logikai  rendszerként  elemezzük.  Ha nem  élünk  ezzel  a  lehetőséggel,  végső  soron 
ugyanazt  a módszertani  hibát  követjük  el,  amely  a mainstream közgazdasági  elmélet  sajátja.  A  kritika 
ekkor  tehát  nem  alapulhat  az  elmélet  és  a  valóságos  viszonyok  összevetésén,  hiszen  a  főáramú 
közgazdaságtan  jobbára  nem  a  valós  viszonyok  realisztikus  leírására  törekedett  (kivételt  csakis  az 
újklasszikus  makroökonómia  rendszere  képez  a  valóság  leírásának  kifejezett  célja).  Nem  is  lehet 
meglepő  tehát,  hogy  a  mainstream  elvei  alapján  nem  szervezhetők  meg  az  egyes  nemzetgazdaságok 
gazdaságpolitikái,  hiszen  az  ajánlások  egy  ideális‐absztrakt  közeg  feltételezése  mellett  lettek 
megfogalmazva. Az elmélet útmutatása éppen az volt, hogy tegyük olyanná a világot, mint az ő modelljeik 
mesterséges közege, s ha sikerrel járunk, útmutatásaik alapján felépíthető lesz a sikeres gazdaságpolitika 
is. 

A  dolgozatban  mindkét  kritikai  irányba  teszünk  lépéseket.  Mivel,  ahogy  látni  fogjuk,  az  újklasszikus 
makroökonómia modelljeiről azt állította, hogy azok a valóság, a valós viszonyok teljes (realisztikus, nem 
pedig  absztrakt)  leírását  nyújtják,  a  szakszervezetek  működéséről  alkotott  kép,  vagy  a  racionális 
várakozások elmélete kapcsán azokat e valós viszonyokkal vetjük össze, s a szó legszorosabb értelmében 
a fogalmak és a modellek realitását tesszük vizsgálat tárgyává. Más esetekben, s hangsúlyosan ilyen lesz a 
Phillips‐görbe Milton Friedman által adott értelmezése, ahol a valóság közvetlen (realisztikus) leírásának 
szándéka  nincs  jelen,  a modellek  kapcsán  a  fogalmak  és  feltevések  absztrakt  jellegét  elemezzük majd. 
Másként  fogalmazva:  arra  leszünk  kíváncsiak,  vajon  e  fogalmak  és  feltevések  valóban  absztrakció 
eredményeként jöttek‐e létre, vagy pedig önkényes feltételezésekkel van dolgunk. 

* * *  

Amit  ebben  a  dolgozatban  leírtam,  az  egy  messzire  vezető  témakör  legalapvetőbb  tudáselemeit 
tartalmazza.  Nem állítom,  hogy  e  kérdések  vonatkozásában  teljes  körű  tudással  rendelkezem,  s  nem 
hiszem,  hogy  bárki  más  ebben  az  üdvözítő  állapotban  létezne.  A  makrogazdasági  rendszerek 
működéséről továbbra is jobbára csak kérdésekkel rendelkezünk. 

   



16 

TÉZISEK 
Az  alábbiakban  áttekinthetjük  a  dolgozatban  vizsgált  főbb  állításokat.  Az  egyes  hipotézisek  mellett 
feltüntettük, hogy a vonatkozó érvelést a dolgozat mely része tartalmazza. 

1. tézis 

A racionális várakozások erős és gyenge hipotézise egyaránt a Muth (1961) által adott definíción alapul. 
A  gyenge  hipotézis  azonban  nem  ad  a  kezünkbe  olyan  értékelési  kritériumot,  amelynek  segítségével 
aggályok nélkül  ítélhetnénk meg az  egyes  szereplők várakozásainak  racionalitást. Az  erős hipotézis  az 
események  valószínűség‐eloszlására  való  hivatkozással  ezt  a  problémát  kiküszöböli.  A  racionális 
várakozások  John  F.  Muth  által  adott  elmélete  azonban  túlzottan  erős  feltételeken  alapul,  amelyek 
megléte  nem  várható  el  valós  körülmények  és  gazdasági  szereplők  esetén.  Az  egyes  (nem  központi 
helyzetű) gazdasági szereplők által készített becslések várhatóan szisztematikus torzítást tartalmaznak. 
Eszerint  a becslések  torzítása nem  független  a modellező  által  birtokolt  információk mennyiségétől  és 
minőségétől.  Az  információfeldolgozási  folyamat  nehézségei  miatt  az  inflációs  célkövetési  rendszer 
hatékony  válasz  lehet,  hiszen  így  a  gazdasági  szereplők  egy  rendelkezésre  álló  modellbecslést 
hasznosíthatnak. 

(A racionális várakozások mint az újklasszikus makroökonómai központi eleme) 

2. tézis 

Az  újklasszikusok  értelmezése  szerint  a  makrogazdasági  rendszerek  egyensúlya  az  egyensúly 
előfeltételezésén  alapul.  Az  egyensúly  kialakulása  néhány  szükséges  feltétel  meglétén  múlik,  amelyek 
hiánya  megzavarja  az  egyensúly  kialakulását.  Ekkor  a  makrorendszer  egyensúlytalansági  helyzetben 
stabilizálódhat. A kamatláb az egyensúly kialakulásában alárendelt szerepet játszik. 

(Az újklasszikus közgazdaságtan logikája) 

3. tézis 

3.A A Phillips‐görbe ortodox monetarista értelmezése csak bizonyos korlátozó, s elméletileg kellően meg 
nem  alapozott  feltételezések  révén  tartható  fenn.  Ha  megváltoztatjuk  a  bérek  és  árak  Friedman  által 
kikötött rugalmassági struktúráját, az eredeti mondanivalótól különböző következtetések is  levonhatók 
lesznek.  A  feltételezett  információs  aszimmetria  ugyancsak  önkényes  elem;  eszerint  a  munkavállalók 
naiv (adaptív) várakozása a munkaadók helyes (valós árviszonyokra  irányuló) percepciójával működik 
párhuzamosan. A pénzillúzió  a  Friedman által  adott mechanizmus magyarázatának  szükséges,  de nem 
elégséges  komponense  –  csakúgy,  mint  az  információs  aszimmetria  feltételezése.  E  zavaró  elemeket 
részben  csak  a  Phillips‐görbe  újklasszikus  ihletettségű  változatában  sikerült  kiküszöbölni.  Az 
újklasszikus  Phillips‐görbe működésének  alapját már  a  jelkinyerési  probléma  jelenti,  ám  a  pénzillúzió 
árnyéka továbbra is jelen van. 

(Gazdaságpolitika az újklasszikus rendszerben) 

3.B A pénz az újklasszikus rendszerben sem semleges rövid távon, ám monetáris politikát erre nem lehet 
építeni.  Emiatt  (is)  kimondhatjuk,  hogy  a  várakozások  racionalitásából  nem  következik  a  pénz 
semlegességének  tétele.  A  reálgazdasági  ciklusok  kialakulásának  megengedése  már  teret  engedett  a 
szisztematikus  lépések  hatásosságának  is.  Ha  megfelelően  működnek  a  racionális  várakozások,  az 
infláció  leszorítása  reálgazdasági  áldozatok  nélkül  is  megvalósítható  (lenne).  Egy  makrogazdasági 
rendszer ezen sajátossága érték. 

(Gazdaságpolitika az újklasszikus rendszerben) 
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4. tézis 

A fiskális politika hatástalanságát sem a permanens jövedelmi elmélet, sem a ricardói ekvivalencia tétele 
nem támasztja alá megfelelő módon. A fiskális politika továbbra is képes reálhatások kiváltására. 

(Gazdaságpolitika az újklasszikus rendszerben) 

5. tézis 

5.A  A  monetáris  és  fiskális  politikának  összhangban  kell  lennie  egymással.  Az  inflációs  célkövetési 
rendszerekben például a  jegybanki hitelesség erózióját okozhatja, ha az expanzív költségvetési politika 
inflációs  feszültséget  gerjeszt;  a  nagy  kiterjedésű  állam  és  az  alacsony  infláció  csak  nehezen  fér  meg 
egymással.  A  költségvetési  politika  impotenciájának  tétele  nem  fogadható  el:  a  kiadások  és  bevételek 
megváltoztatása módosítja a  jövedelem  felhasználását. A  fogyasztás rövid  távú stimulálása és a hosszú 
távú tőkenövekedés segítése láthatólag megfér egymás mellett. A hitelesség azonban e politikák lényeges 
korlátját  jelenti.  Az  államadósság  monetizálásának  tilalma  nem  jelenti  a  ricardói  ekvivalencia 
automatikus érvényesülését. Az adósság rendezését maga előtt görgető (s így kiszámíthatatlanul, vagyis 
nem hitelesen viselkedő) fiskális hatóság működésével súlyos reálgazdasági ingadozásokat válthat ki. 

(Következmények) 

5.B  Az  inflációs  célkövetés  rendszere  nem  jelenti  az  újklasszikus makroökonómia monetáris  politikai 
ajánlásainak ideális megvalósítását, mégis azt mondhatjuk, hogy az újklasszikus csoport feltételezései és 
megállapításai közül több is az inflációs célkövetési rendszerekben realizálódik. Azzal, hogy az inflációs 
célkövetési  rendszerben  a  döntéshozók  erőteljesen  támaszkodnak  a  diszkrecionális  politikai  lépések 
hatásosságára,  az  újklasszikus  magaselméletet  éppen  azon  a  ponton  támadják,  ahol  az  a  legkevésbé 
tudott  meggyőző  lenni.  A  rugalmas  inflációs  célkövetési  rendszer  nem  meglepetések  segítségével 
törekszik  a  reálgazdaság  befolyásolására.  A  transzparens  módon  működő  jegybank  a  lehető  legtöbb 
információ  feldolgozásával  igyekszik  optimális  döntést  kialakítani,  amellyel  egyben  a magángazdasági 
szereplők várakozásainak átalakítása is a cél. 

(Következmények) 

5.C  A  inflációs  célkövetési  rendszer  alkalmas  arra,  hogy  megvalósítsa  a  Muth  által  racionálisnak 
minősített  várakozások  kialakulását.  Ha  a  monetáris  hatóság  képes  a  várakozások  formálására,  azok 
egybe fognak esni a releváns elmélet által adott előrejelzéssel. 

(Következmények) 
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„Ebben az életben csakis tényekre 
van szükségünk, csakis tényekre!” 

 (Charles Dickens: Nehéz idők) 

1. A RACIONÁLIS VÁRAKOZÁSOK MINT AZ ÚJKLASSZIKUS 
MAKROÖKONÓMAI KÖZPONTI ELEME8 
A  fejezetben  a  racionális  várakozások  elméletét  (REH  –  Rational  Expectations  Hypothesis)  alkotó 
feltételezések  és  következtetések  ellenmondásait,  illetve  realitását  vizsgáljuk  meg.  Érvelésünk  annak 
belátására  irányul,  hogy  a  későbbi  újklasszikus  makroökonómiai  elmélet  szempontjából  meghatározó 
fontosságú tételek érvelési zavarokat okoznak, s ezért a torzítatlanság követelménye átgondolást igényel. 
A  racionális  várakozások  elmélete  mégsem  haszontalan  elméleti  konstruktum,  hiszen  a  hipotézis 
határainak megfelelő kijelölésével kiváló elméleti igazolást nyújthatunk az inflációs célkövetési rezsimek 
működőképességére vonatkozóan. Ha a túlzó előfeltevéseket elengedjük, amellyel helyet szoríthatunk a 
várakozások vezetésére képes és arra hivatott monetáris hatóságnak, a Muth által adott erős hipotézis 
mérsékelt  változatához  jutunk  ugyan,  ám  ezen  koncepció  némely  következménye  konzisztens  lesz  az 
eredeti (erős) definíció – egyébként tarthatatlanul erősnek tűnő feltételeken nyugvó – feltételezéseivel. 

Kérdéses  lehet,  hogy  vajon  értelmes‐e  a  makromodellek  (s  így  valójában mindenfajta  logikai  modell) 
feltevéseinek  lazításáról  beszélni,  s  helyette  nem  kellene‐e  inkább  a  feltevések  helytelenségét 
hangsúlyozni.  Érvelésemet  egy  analógiára  szeretném  alapozni.  A  Ricardó‐ekvivalencia  érvényessége 
kapcsán elvégzett elemzések alapkérdése az volt, hogy a  fogyasztási kiadásoknak a keynesi elméletből 
következő hullámzásai megfelelnek‐e, pontosabban  fogalmazva, mennyiben  (mennyire)  felelnek meg a 
valóságnak. Tudjuk, hogy a permanens  jövedelmi elméletből a  fogyasztási kiadások meglehetősen sima 
pályája következik; a keynesi elméletből viszont a fogyasztási kiadások erőteljes ingadozása adódik. Az, 
hogy  a  fogyasztási  kiadások  ingadoznak‐e,  illetve  hogy  mennyiben  ingadoznak,  egyrészt  empirikus 
kérdés, másrészt  pedig  –  éppen  az  empirikus megfigyelések  nyomán  –  fokozatilag  jól  jellemezhető.  A 
fogyasztási  kiadások  lehet,  hogy  egyáltalán  nem  ingadoznak,  esetleg  nagyon  volatilisek  lehetnek,  és 
mutathatnak  viszonylagos  stabilitást  is.  Ha  e  minőségjelzők  nem  megfelelőek  (nyilván  nem  azok)  a 
tudományos elemzés számára, mondhatjuk azt, hogy kisebb vagy nagyobb mértékben szóródnak a trend 
körül.  Úgy  tűnik  tehát, hogy ebből a  szempontból egyegy elmélet érvényesülése  lehet  fokozati kérdés.  A 
tényadatok  esetleg  a  keynesi,  esetleg  a  monetarista  esethez  esnek  közelebb;  tiszta  eset  azonban 
várhatóan  csak  elméletileg  képzelhető  el.  És  különben  is: mit  jelent  a  keynesi  fogyasztási minta  tiszta 
megvalósulása?  Van  olyan  közgazdász,  aki  ki  tudja  jelenteni  a  fogyasztási  határhajlandóság  becsült 
értéke alapján, hogy az a keynesi elmélet tiszta előfordulását jelzi? Ilyen értelemben tehát beszélhetünk 
az  elméletekkel  kapcsolatban  arról,  hogy  azok valamilyen mértékben teljesülnek.  Nem képzelhető  el  az, 
hogy  a  modellek  egyes  feltevései  ugyanilyen  módon  kontinuumként  lazíthatók,  átalakíthatók? 
Természetesen  igaz,  hogy  a  lazítás  révén  már  másik  modellhez  jutunk,  jóllehet  ez  az  eredeti  modell 
valamilyen átalakított  (korlátozott? módosított?) változata  lesz. A dolgozatban vallott szemlélet szerint 
azonban  a feltevések lazíthatók,  s  ha  radikális  érvényesülésük  lehet  is  túlzó, mégis  elképzelhető,  hogy 
lazított  formájuk konzisztens(konzisztensebb) a valósággal. A lazításra a feltevések helytelensége miatt 
lehet szükség; s ha e feltevéseken lazítunk, természetesen új, ám esetleg már tartható feltételezésekhez 
jutunk.  Az  eredmény  egymáshoz  kapcsolódó,  egymásból  származtatott  modellek  családja  lesz. 
Természetesen  erre  csak  a  társadalomtudományok  azon  sajátsága  teremt  lehetőséget,  amely  szerint  e 
tudományok  nem  törvényekkel,  csak  törvényszerűségekkel  foglalkoznak.  A  fizika  ennél  sokkal 
fegyelmezettebb  tudomány,  hiszen  nem  mondhatjuk  azt,  hogy  naprendszerünk  valahol  a  geo‐  és  a 
heliocentrikus rendszer között félúton helyezkedik el. 

   

                                                             
8 Jelen fejezet Galbács (2008) helyenként kiegészített és módosított változata. 
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1.1. ELŐZETES MEGJEGYZÉSEK 
Kétség  sem  fér  hozzá,  hogy  a  racionális  várakozások  elmélete,  illetve  az  azt  kidolgozó  újklasszikus 
makroökonómia sok fejtörést okozott a közgazdászoknak, s úgy tűnik, az elmélet helye mind a mai napig 
nem került megnyugtató módon tisztázásra. Annak ellenére (vagy inkább azzal együtt), hogy a racionális 
várakozások elmélete a  folyamatos piacmegtisztulás paradigmájával kiegészülve az aktivista gazdaság‐ 
és  monetáris  politika  eleve  elrendelt  kudarcát  hirdeti,9 az  elmélet  szerves  módon  beépült  a  mai 
modernnek nevezett politikai ajánlásokba (gondoljunk csak Finn E. Kydland és Edward C. Prescott Nobel‐
díjjal  jutalmazott  téziseire).  Logikailag  világosan  levezethető,  hogy  a  racionális  várakozások  elmélete 
(illetve  annak  teljesülése)  meghatározó  fontosságú  az  inflációs  célkövetési  rendszerek 
hatásmechanizmusának  magyarázatához  (vö.  Harasztosi  2004)  –  legalábbis  belátható,  hogy  teljesül  a 
Muth  által  felvetett  kritérium,  amely  szerint  a  releváns  elmélet  és  a  gazdasági  szereplők  várakozásai 
egybeesnek, még ha a működés ténye – ahogy  látni  fogjuk – a muth‐i definícióból nem is következik. S 
mégis,  egyre  nyilvánvalóbbá  válik,  hogy  terjedelmes  lyuk  tátong  közgazdasági  tudásunk  szövetén.  A 
maga  nyers  formájában  a  racionális  várakozások  elmélete  nem  vet  számot  a  költségek  hatásával  (vö. 
Erdős 1998: 45.  old.),  az  infláció  a klasszikus  szövegek  szerint már kizárólag  a  várakozásoktól  függ. A 
várakozások racionalitására a jegybanki politika is számít – ugyanakkor a jegybanki inflációs modellek az 
árak  alakulását  teljes  egészében  a  költségekből  vezetik  le  (ezen  a  téren  az  egyik  legfontosabb 
eredményhez  lásd  Várpalotai  2003).  Ha  az  árak  magyarázatához  (ökonometriai  szempontból) 
elegendőek a költségek (vagyis a keynesi alapok meghaladása –  legalábbis ezen a  téren – gyakorlatilag 
szükségtelen), akkor az egyre szélesebb körben hivatkozott várakozások hol jutnak szerephez? E kérdés 
megnyugtató megválaszolásához mai tudásunk bizonyosan hiányos.10 

Az  inflációs  célkövetési  rendszer  működése,  illetve  annak  sajátságai  még  egy  fontos  momentumra 
felhívják  a  figyelmet.  A  monetarizmus  (amelyhez  radikális  szárnyként  végső  soron  a  racionális 
várakozások  elméletét  megfogalmazó  újklasszikus  csoport  is  sorolható11)  saját  elméletét  egy  nagyon 
erős  megkötés  alkalmazása  mellett  fogalmazta  meg  –  s  e  vonás  nagyban  korlátozta  az  elmélet 
relevanciáját.  Úgy  tűnhet  tehát,  hogy  a  monetarista  elmélet  kizárólag  ott  (azon  makrogazdasági 
rendszerek leírására) alkalmazható, ahol a központi bank a pénzmennyiség befolyásolására fogalmazza 
meg  közbülső  célját.  A  pénzmennyiség  operatív  célként  való  alkalmazása  ma  már  semmiképp  sem 
tekinthető  általánosnak12 (s  korábban  sem  volt  túlzottan  sikeres,  ráadásul  puszta  kivitelezhetősége  is 
problémás a pénzügyi  innováció előretörésének köszönhetően13). Mindebből arra lehet következtetni – 
ahogyan  erre  egyébként  néhányan  hajlamosak  is  –,  hogy  a  monetarista  elmélettel  napjainkban  már 
                                                             
9 A  racionális  várakozások  nem  egyensúlyi  környezetben  történő  működésének  következményeiről,  s  az  anticiklikus 
gazdaságpolitika anticipált akciók melletti hatásosságáról lásd pl. Fischer (1977).  
10 A  várakozások  árdinamikában  betöltött  szerepe  hosszú  évtizedek  óta  a  magaselmélet  legfontosabb  kérdései  közé 
tartozott, még ha a neki tulajdonított  jelentőség időnként meg  is  fakult. Mises például már 1912‐ben felhívta a  figyelmet 
arra, hogy egyes esetekben (például hiperinfláció mellett) az árfolyamatok elszakadhatnak a pénzmennyiség által jelentett 
alaptól, s a pénz értékének alakulását ekkor már a várakozások határozzák meg (vö. Mises 1981: 251–262. old.). A későbbi 
elméleti fejlődés szempontjából igen kellemetlen ez a megfigyelés, amelyről a közgazdászok igyekeztek nagyvonalúan meg 
is feledkezni, hiszen ebből a mennyiségi egyenlet érvénytelenítése következik (hiszen végső soron nem a pénzmennyiség 
fogja meghatározni az árszínvonalat). Bármilyen furcsa is, a várakozások hangsúlyozása közben az ortodox monetarista és 
újklasszikus közgazdászok egyetlen percre sem helyezték hatályon kívül a nyers mennyiségi egyenletet – a várakozások 
szerepe  kizárólag  a  tévedések  területére  korlátozódott,  s  az  árszínvonal  és  a  pénzmennyiség  közötti  következetes 
összefüggés mindegy ex machina működött. 
11 Ez az ítélet koránt sem olyan egyértelmű, mint amennyire vonzó és tetszetős. Egyes szerzők határozottan állítják, hogy 
az újklasszikus csoport a monetarista iskolához sorolandó (pl. Mátyás 1984), míg mások szerint az ortodox monetarizmus 
inkább  Marshall,  az  újklasszikus  makroökonómia  pedig  Walras  útját  követi  (Hoover  1990).  Az  értékelést  némiképp 
segítheti,  ha  hiszünk  Milton  Friedman‐nek,  aki  például  a  munkanélküliség  természetes  rátája  kapcsán  a  walrasi 
egyensúlyra  hivatkozik  (M.  Friedman  1986:  229.  old.).  Frank  Hahn  a  monetarizmusról  szólva  pedig  gyakorlatilag  az 
újklasszikus csoportról beszél (Hahn 1980). 
12 A megkülönböztetés  indokolt. Közbülső  cél  lehet az M1 aggregátum, amelyhez  jól  illeszkedő operatív  cél  a monetáris 
bázis befolyásolása.  
13 E  pénzügyi  innováció  sajátos  aspektusairól  és  a  megvalósulás  instrumentumairól  lásd  Vigvári  2004:  78–79.  old. 
Mindezzel  kapcsolatban  elegendő,  ha  az  egyre  inkább  teret  nyerő  e‐money  példájára  gondolunk,  amely  a  vásárlóerő 
közvetítésére  alkalmas  pénzállománynak  a  monetáris  hatóság  által  gyakorlatilag  ellenőrizhetetlen  elemét  alkotja.  A 
pénzügyi instrumentumok fejlődése felveti a pénzaggregátumok időnkénti újradefiniálásának szükségességét is (Anderson 
– Kavajecz 1993). 
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szükségtelen számot vetni.14 A helyzet azonban merőben más. A modern, az inflációs célkövetésre épülő 
jegybanki politika ma (a korábbi állapotokhoz viszonyítva) sokkal  inkább tart a kezében olyan eszközt, 
amelynek  alkalmazásával  megfelelő  hatékonysággal  képes  befolyásolni  az  árszínvonalat.  Erősen 
leegyszerűsítve  tehát  azt  is mondhatnánk,  hogy ami a pénzmennyiség befolyásolásával nem sikerült, ma 
valóra  válhat az  inflációs  célkövetési  rezsimekben.  A  monetarizmust  tehát  nem  elfelejteni  kell,  hanem 
ismét napirendre venni, s átgondolni, melyek az elmélet ma is releváns (vagy helyesebben fogalmazva: 
melyek az elmélet ma újból relevánssá tehető) elemei – illetve megvizsgálni, hogy a REH mellett milyen 
relevanciája  van  például  az  árak  (közvetlen)  jegybanki  szabályozásának,  ami  végső  soron  egy,  a 
mennyiségi  egyenletre  emlékeztető  szabály  életbe  lépését  jelentheti.  Egy  elmélet  sohasem  monolit 
tömeg,  sokkal  inkább olyan mozaik,  amelynek darabjait  feltételezések  és  következmények kötik össze. 
Ezt a sajátságot természetesen a közgazdasági elmélet is felismerte, hiszen ennek híján ma aligha lehetne 
szó  a  racionális  várakozások  elméletéről  anélkül,  hogy  a  teljes monetarista  elméleti  rendszert  (bármi 
legyen is az) meg ne próbálnák ránk erőltetni. 

E  rövid  fejezetben  a  feladatnak  legegyszerűbben  kivitelezhető  részét  igyekszünk  elvégezni,  s  a 
monetarizmus  talán  legéletképesebb,  ugyanakkor  legvitatottabb  elemének,  a  racionális  várakozási 
hipotézis  feltevéseinek  realitását  tesszük  vizsgálat  tárgyává  (a  valósággal  való  összevetés  szándéka  és 
lehetősége  miatt  –  ld.  Weeks  1998:  150–151.  old.),  miközben  –  ha  vannak  ilyenek  –  a  belső 
ellenmondásokra is igyekszünk felhívni a figyelmet. Ám természetesen nem feledkezünk meg az elmélet 
azon  vonzó  tulajdonságairól  sem,  amelyek  sikerét  okozták.  Ennek megfelelően  elsőként  egy  koherens 
képet igyekszünk rajzolni arról, amit racionális várakozási elméletnek neveznek – s talán belátjuk majd, 
hogy  ez  cseppet  sem  egyszerű  feladat,  hiszen  a  hipotézis  követői  sem  alkotnak  egységes  csoportot  a 
feltételezéseket és a következményeket illetően.15 Figyelmünk középpontjában ezért azok a (gyakorlati) 
nehézségek állnak, amelyek kétségessé teszik a REH erős hipotézisének plauzibilitását. Ezen problémák 
számbevétele  révén  eljutunk  majd  a  REH  erős  hipotézisének  egy  alternatív  (mérsékelt)  formájához, 
amelyben elismerjük a gazdasági szereplők által készített egyedi becslések torzítottságát, alapul véve a 
becslések  aszimptotikus  torzítatlanságát,  s  egy  központi  helyzetben  lévő  intézmény  (a  jegybank) 
bevezetésével  végső  soron  biztosítjuk  majd,  hogy  a  releváns  (kvázi‐releváns)  modell  és  a  gazdasági 
szereplők várakozásai egybeessenek,  teljesítve a REH  erős hipotézisének alapvető követelményét,  igaz, 
alternatív működési mechanizmus révén.  

1.2. A RACIONALITÁS FOGALMAI 
A  REH  irodalmában  –  gondolva  itt  nemcsak  az  újklasszikus  iskolára,  hanem  mindazon  elméleti 
csoportokra,  amelyek  mondanivalójuk  megfogalmazásakor  a  várakozások  (valamilyen  szintű) 
racionalitását  feltételezték16 –  egyetlen mértékadó  szerző  sem működött  az  utóbbi  néhány  évtizedben 
anélkül,  hogy  ne  hivatkozott  volna  John  F. Muth  1961‐ben  közreadott,  a  későbbi  elméleti  fejlődés 
szempontjából meghatározó fontosságú tanulmányára (Muth 1961) (a gondolat eredetileg merőben más 

                                                             
14 Fel kell hívni a figyelmet, hogy a REH és az újklasszikus elmélet nem szinonim fogalmak; a REH – leválva az újklasszikus 
makroökonómia elméletéről – önálló életre kelt. Akárhogyan is nézzük, a REH mégis ezer szállal kapcsolódik a monetarista 
közgazdaságtanhoz  (ezzel  kapcsolatban  lásd  az  ortodox  monetarizmus  és  az  újklasszikus  elmélet  gyökereiről 
elmondottakat is). 
15 Arról  sem  szabad  megfeledkezni,  hogy  a  REH  kidolgozói  és  alkalmazói  talán  minden  korábbi  iskolánál  jobban 
támaszkodtak  a  matematikai  apparátus  igénybevételére.  Az  is  igaz  azonban,  hogy  modelljeik  alapján  levont 
következtetések a szó  legszorosabb értelmében vett következmények, vagyis közvetlenül az egyenletek  felírási módjából 
következnek – az általánosítások levonása tehát időnként nehézkes. 
16 Újabban  a REH  relevanciáját  azon  az  alapon  kérdőjelezik meg,  hogy  a  jövő  nagyrészt  bizonytalan,  s  így  az  racionális 
döntésekkel  letapogathatatlan.  Az  ész  helyét  ekkor  a  képzeletnek  kell  átvennie.  Egyre  nyilvánvalóbbá  válik,  hogy  a 
közgazdasági  modellek  és  a  piacok  valós  működése  között  terjedelmes  rés  húzódik.  A  közgazdasági  modellek 
hagyományosan  statikus  egyensúlyi  modelleket  használnak  a  piaci  folyamatok  előrejelzésére,  feltételezve,  hogy  a 
gazdasági  szereplők  a  racionális  várakozások  alapján  optimalizálják  tranzakciós  lehetőségeiket.  A  piacok  azonban 
dinamikus  jellegűek,  ráadásul  szüntelen  innovációs  folyamat,  önmagukat  erősítő  emocionális  kitörések  és  határozott 
bizonytalanság  jellemzi  őket.  E  bizonytalan  világban  az  egyéneket  sokkal  inkább  érzéseik,  érzelmeik,  intuícióik  és 
képzeletük  vezérli,  mintsem  a  racionális  becslések,  vagy  a  jövőbeli  hasznok  valószínűség‐számításon  alapuló  becslései 
(Bronk 2009). 
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közegben  bukkant  fel,  mint  amivel  kapcsolatban  egy  évtizeddel  később Robert E. Lucas  alkalmazta17). 
Muth  sokat  idézett  definíciója  szerint  a  vállalatok18 várakozásainak  eloszlása  (vagy  pedig,  szabatosan 
fogalmazva,  a  kimenetek  szubjektív  valószínűség‐eloszlása)  az  elmélet  által  adott  jóslás  (illetve  a 
kimenetek  „objektív”  valószínűség‐eloszlása)  körül  alakul,  ugyanazon  információs  készlet  esetében. 
Vagyis a racionális piaci szereplők arra számítanak, aminek bekövetkezése a legvalószínűbb (s egyben ez 
lesz  az  a  kritérium  is,  amely  alapján  az  előállított  várakozások  racionalitásáról  dönthetünk).  Muth 
néhány sorral később elméletének értelmezését is igyekszik megadni – az általa kiemelt jellegzetességek 
közül talán legfontosabb az a kitétel, amely szerint az elmondottak értelmében egy nyilvánosságra hozott 
előrejelzés  már  nem  fog  érdemi  hatást  gyakorolni  a  vizsgált  makrogazdasági  rendszer  működésére, 
hacsak e jóslat nem bennfentes (vagyis a gazdasági szereplők számára nem hozzáférhető) információkon 
alapul.19 A  Muth  nyomán  adott  interpretációk  kiemelik,  hogy  a  várakozásformálódás  ekként  történő 
leírása  egyébként  nem  jelenti  a  piaci  szereplők  tökéletes  előrelátásának,  vagy  teljes  körű  információk 
birtoklásának  feltételezését  –  mindössze  arról  van  szó,  hogy  az  aktorok  igyekeznek  az  ismereteket  a 
lehető  leghatékonyabb  módon  felhasználni,  s  arra  számítanak,  ami  a  legvalószínűbb,20 várakozásaik 
kialakításakor  pedig  erőteljesen  támaszkodnak  a  releváns  gazdaságelmélet  eredményeire  (Pete  2001: 
135. old.). Mellesleg a REH és a tökéletes előrelátás feltételezésének (PFH – Perfect Foresight Hypothesis) 
viszonya  sokszor  tisztázatlanul  bukkan  fel  –  időnként  (s  egyébként  tévesen)  a  két  modell  egymás 
szinonimáját  jelenti  (vö.  pl.  Bryant  1983).  A  helyes  értelmezéshez  mindenképpen  szükséges  a 
determinisztikus  és  a  sztochasztikus modellek határozott megkülönböztetése, hiszen a REH  az  előbbiek 
esetében (de csakis akkor) valóban azonosítható a tökéletes előrelátás feltételezésével21 (Barro – Fischer 
1976). 

Mielőtt  továbblépnénk,  el  kell  időznünk  a  racionalitás,  illetve  a  racionális  várakozások  fogalmánál. 
Mindenekelőtt  ki  kell  térnünk  arra  a  momentumra,  amelyre  szintén  Muth  hívja  fel  a  figyelmet. 

                                                             
17 Meggyőző  érvekkel  alátámasztható,  hogy  a  racionális  várakozások  feltevése  nem Muth‐nál  bukkant  fel  elsőként.  Jan 
Tinbergen  1932‐ben publikált  tanulmányában  (Ein Problem der Dynamik)  egy olyan modellt  épít  fel,  amely koncepcióját 
tekintve  sokban  emlékeztet  Muth  három  évtizeddel  későbbi  munkájára  –  bár  természetesen  jelentős  különbségek 
mutatkoznak. Tinbergen tudatában volt, hogy a jövőt övező bizonytalanság miatt az aktorok várakozásokat formálnak (bár 
az egyszerűség kedvéért modelljében azt feltételezte, hogy a gazdasági szereplők között nincsenek véleménykülönbségek). 
E  várakozások  racionálisak  (vernünftig),  ha  azt  tételezhetjük  róluk,  hogy  konzisztensek  a  gazdasági  összefüggésekkel,  s 
bizonyos esetekben e várakozások fel  is cserélhetők gazdaságelméleti következtetésekkel – s ez a meghatározás rímel a 
Muth által adott definícióra, valamint a releváns gazdaságelmélet koncepciójára (vö. Keuzenkamp 1991).  
18 Talán nem lenne túlzás, ha eme megállapítást a gazdasági szereplők összességére is általánosítanánk. 
19 A diszkrecionális monetáris politika hatástalanságához tehát nem elegendőek a racionális módon képzett várakozások, 
ahhoz bizonyosan a  ragadósság kizárására,  illetve arra  is  szükség van, hogy a monetáris politika és  az egyéb gazdasági 
szereplők  információi  azonosak  legyenek  (vö.  Dickinson  et  al.  1982).  Érvelésünk  a  későbbiek  során  éppen  annak 
beláttatására  irányul  majd,  hogy  Muth  tételének  ezen  kiegészítő  –  és  a  magaselmélet  által  teljesen  elhanyagolt  – 
megjegyzése  (csakis  bennfentes  információk  képesek  a  gazdasági  szereplők  várakozásainak  módosítására)  valójában 
kritikus fontosságú az elmélet működése szempontjából. 
20 Megtévesztő lehet, hiszen a későbbiekben úgy fogunk beszélni a várakozásokról, mintha azok diszkrét pontok volnának 
–  holott  nyilvánvaló,  hogy  a  várakozások  sokkal  inkább  valószínűség‐eloszlást  alkotnak.  E  diszkrét  pontokat  tekintsük 
egyszerű pontbecsléseknek. 
21 A  sztochasztikus  modellek  esetében  az  alkalmazott  feltételrendszer  nem  határozza  meg  egyértelműen,  hogy  egy 
kérdéses  esemény  bekövetkezik‐e,  vagy  sem  –  a  determinisztikus  modellek  esetében  persze  más  a  helyzet,  ott  az 
eredmény  egyértelmű  lesz  (bekövetkezés  vs.  nem  bekövetkezés). Még  inkább  egyértelmű  a megkülönböztetés,  ha  arra 
gondolunk,  hogy  egy  determinisztikus  modell  egyenlete  konkrét  számértéket  ad  eredményül  az  inputok 
behelyettesítéseként  (a  modell  paraméterei  által  befolyásolva);  egy  sztochasztikus modell  outputja  ezzel  szemben  egy 
valószínűség‐eloszlás.  A  statisztikai  és  ökonometriai  módszereken  alapuló  becslésekre  éppen  ez  jellemző,  hiszen  a 
pontbecslések  mellett  megadhatók  olyan  konfidencia‐intervallumok  is,  amelyek  éppen  a  kérdéses  pontbecslés 
valószínűség‐eloszlását mutatják meg. John Weeks érveléséből ugyanakkor az is kiderül, hogy a PFH működésének cáfolata 
nem is olyan egyszerű. A gyakori érv az, hogy a tökéletes előrelátáshoz olyan mennyiségű információ összegyűjtésére és 
feldolgozására volna szükség, amelyre a hasznosságmaximalizálás egyszerűen már nem ad magyarázatot – a PFH eszerint 
tehát  nem  lenne  gazdaságos,  bár  persze  működését  nem  lehetne  kizárni.  Weeks  ehelyett  ontológiai  alapon  igyekszik 
kritikáját  megfogalmazni  (Weeks  1998:  149.  old.),  s  azt  az  implicit  előfeltevést  igyekszik  cáfolni,  amely  szerint  a  jövő 
megismerése és előrejelzése kizárólag a feldolgozott információk mennyiségén alapul. Nyilvánvaló, hogy a jövő tökéletes 
ismerete  legfeljebb  determinisztikus  viszonyok  között  lehetne  elképzelhető,  ahol  a  véletlen  nem  kap  szerepet. Kenneth 
Arrow  egyébként szemléletes példa keretében mutatja be, hogy ha a véletlen szerephez  jut,  a  jövőbeli  folyamatok  teljes 
bizonyossággal nem lesznek előre jelezhetők, bár kétségtelen, hogy a mind nagyobb mennyiségű információ birtoklása és 
feldolgozása csökkenti a bizonytalanságot (Arrow 1979: 368. old.). 
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Tanulmányából  egyértelműen  kiderül,  hogy  a  racionális  módon  képzett  várakozás  (vagy  másként:  a 
várakozások  racionális  módon  való  képzése)  olyan  kognitív  aktus,  amely  aligha  tömöríthető  egy 
matematikai  eszközökkel  felírható  várakozási  operátorba.  Legyen  szó  akár  egy  egyszerű  extrapolatív 
(vagy annak puszta algebrai  származékairól,  a naiv,  illetve a  regresszív22),  akár egy adaptív  sémáról,23 
differenciaegyenletek  segítségével  a  várakozásképzési  folyamat  jól  felírható.  Muth  tanulmányában 
viszont rávilágít arra, hogy a racionalitás (a várakozások racionalitása) valami egészen más minőség, s e 
kategória nem a várakozások formálódásának eredményeként előálló számadat képzési módjára (annak 
eljárására),  sokkal  inkább  a  felhasznált  információkhoz  való  viszonyra  vonatkozik  (muth‐i  értelemben 
racionálisnak minősített előrejelzés számos, a helyzet által indokolt és lehetővé tett módon képezhető). A 
REH  legenyhébb  megfogalmazása  nem  állít  mást  (erősebb  definíciói  ennél  persze  jóval  messzebbre 
mennek),  mint  hogy  a  gazdasági  szereplők  várakozásaik  kialakításakor  nemcsak  a  kérdéses  változó 
múltbeli értékeit veszik számba, hanem minden olyan információt is, amely a historikus adatokon kívül 
rendelkezésre áll a kérdéses változót befolyásoló faktorokra vonatkozóan.24 Egy szemléletes hasonlattal 
élve,  a  brazíliai  kávé  jövőbeli  árfolyamára  vonatkozó  várakozások  el  kell mozduljanak  az  árak  hosszú 
távú  trendjétől, ha valamilyen  természeti csapás következtében elpusztult a  termés  fele,  s erről a piaci 
szereplők tudomást  is szereznek (vö. Pete 2001: 134. old.). Ki kell emelni azonban, hogy adaptivitás és 
racionalitás szembeállítása nem feltétlenül indokolt, vagyis elképzelhetők olyan szituációk, amelyekben 
az adaptív séma követése lesz racionális. Az előbbi példához visszatérve: ha sem természeti katasztrófa, 
sem  egyéb  olyan  tényező  nem  lépett  fel,  amely  eltéríthetné  a  kávé  árfolyamát  annak  hosszú  távú 
trendjétől, a piaci szereplők racionálisan, minden információt felhasználva a korábbi folyamatok további 
működésére  számíthatnak  –  ebben  az  esetben  tehát  az  adaptív  séma  követése mindenben megfelel  a 
Muth által adott (erős) hipotézisnek. 

A  társadalomelméleti  irodalomban  –  beleértve  a  gazdaságelméleti  területet  is  –  több  racionalitás‐
definíció  forog  közszájon.  Mi  a  helyzet  tehát  a  racionális  várakozások  gyenge  hipotézisével?  Tömör 
megfogalmazása  szerint  ez  nem  mond  ki  egyebet,  mint  hogy  valamely  (gazdasági)  változó  jövőbeli 
értékére vonatkozó előrejelzést a racionális gazdasági szereplők úgy alakítanak ki, hogy ennek során a 
leghatékonyabb  módon  felhasználják  az  összes  nyilvános  információt  azon  tényezőkre  vonatkozóan, 
amelyek vélekedésük szerint hatást gyakorolnak a kérdéses változó jövőbeli alakulására (Horváth 2000). 
Jól látható, hogy ez a definíció semmit sem árul el magáról a várakozásról, mindössze képzéséről tudunk 
meg  valamit  –  ez  alapján pedig más  lesz  a  racionálisnak  tekinthető  előrejelzés, mint  az  erős  hipotézis 
esetében,  ahol  a  valószínűség‐eloszlásra  való  hivatkozás  fontos  többletet  hordoz.  A  kávéárfolyamok 
példájához visszatérve: a költségek és hasznok összevetése alapján optimalizáló piaci  szereplő addig a 
pontig  fogja  folytatni  az  információk  beszerzését  és  feldolgozását,  amíg  ennek  költségei  meg  nem 
haladják az ezek révén elérhető hasznokat  (illetve az elkerülhető veszteségeket). E gyengébb hipotézis 
szerint  egy  befektető  a  kávéültetvényeket  érintő  időjárási  csapások  bekövetkezte  után  is  racionálisan 
számíthat az árfolyam trendet követő viselkedésére, ha a vélekedésének megváltoztatásához szükséges 
információk beszerzése költségesebb, mint téves várakozásaiból adódó (potenciális) vesztesége. Világos 
ugyanakkor,  hogy  ez  a  kritikus  pont  minden  befektető  esetében  más  és  más,  hiszen  ugyanazon 
szituációban  a  befektetés  összegétől  függően  egyes  piaci  szereplők  téves  becslés  esetén  csak  csekély 

                                                             
22 A  legegyszerűbb  extrapolatív  modell  az  ( )211 −−− −+= ttt
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vonatkozó, a  1−t  időpontban kialakított várakozás. Észre kell venni, hogy ha  0>α , akkor  e
tx  az  1−tx  extrapolációjaként 

fog alakulni, a változó legutóbbi módosulását figyelembe véve, engedelmeskedve a változás irányának. Ha  0=α , akkor a 
legegyszerűbb, naiv sémával állunk szemben, vagyis a gazdasági szereplők a jelen egyszerű folytatódására számítanak. A 
harmadik  esetben,  ha  0<α ,  a  változó  korábbi  szintjét  prognosztizáló  regresszív  séma  lép  működésbe.  A  különféle 
várakozásképzési operátorokról, használatuk lehetőségeiről kiváló összefoglalást nyújt Visco (1984). 
23 Az  adaptív modell  lényege,  hogy  a  korábbi  (rendszerint  a  tárgyidőszakot megelőző periódusra  kialakított)  várakozás 
alapján  kalkulált  tévedés  (vagyis  e  várakozás  és  a  megfelelő  időszak  tényadata  közötti  eltérés)  lép  be  korrekciós 
tényezőként a tárgyidőszakra vonatkozó várakozások kialakításánál. Algebrailag kifejezve:  
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24 Talán  helyesebb  lenne,  ha  ezt  a  kitételt  a  racionális  várakozásokról  adott  különféle  definíciók  közös  elemének 
tekintenénk. 
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összeg elvesztésére számíthatnak, míg mások esetében ez tetemes is lehet. S ha ez így van, szó sem lehet 
az egyes piaci szereplők várakozásainak konvergenciájáról, hiszen az információfeldolgozási folyamatot 
különböző  ponton  felfüggesztve  egymástól  eltérő  becsléseket  fognak  adni  a  jövőbeli  folyamatokra 
vonatkozóan  (amelyek  akár  szisztematikus  torzítást  is  tartalmazhatnak).  Egy  kisbefektető  egyszerű 
trendhosszabbítása  tehát  racionális  lehet  a  gyenge  hipotézis  szerint.  A  racionalitás  egyetlen 
követelménye  ebben  az  esetben mindössze  az,  hogy  a  gazdasági  szereplő  az  optimális  pont  eléréséig 
folytassa információfeldolgozási tevékenységét, s az ennek megfelelően képzett várakozások racionálisak 
lesznek. 

A birtokolt  információk optimális mennyisége csak nehezen interpretálható, amelyhez – ahogy láttuk – 
szükség  lehet a többletinformáció megszerzésével kapcsolatban felmerülő költségeknek,  illetve az ezen 
ismeretek  birtoklásából  adódó  haszonnövekménynek  a  meghatározására.  Az  optimalitás  egy  másik 
lehetséges  megközelítése  szerint  az  információ  azon mennyisége  nevezhető  optimálisnak,  amely még 
érdemben befolyásolja a meghozott döntést. Problémát ekkor csak az jelent, hogy az ekként értelmezett 
optimalitás  legfeljebb  ex post  ítélhető meg.  Ebben  az  esetben  arra  az  információs  egységre már  nincs 
szükség,  amely  már  változatlanul  hagyja  a  korábban  kialakított,  s  akkor  még  az  újabb  és  újabb 
információk  hatására  (akár)  folyamatosan módosuló  döntést.  Ennek  nyilvánvalóvá  válásához  azonban 
szükséges, hogy az utóbb szükségtelennek bizonyuló információegységet is megszerezzük (vagyis ex ante 
nem  tudhatjuk,  hogy  egy  információs  egység  felesleges  lesz).  Ez  a  definíció  semmiképp  sem  lenne 
kielégítő, hiszen akár tévedhetünk  is, ha azt  tételezzük fel, hogy az  1 1+n ‐edik  információs egység 
már nem  fogja befolyásolni döntésünket, ha e vélekedés alapja mindössze az, hogy az  n ‐edik egység 
megszerzése után,  annak hatására, nem módosítottuk várakozásunkat –  ennek  feltételezése egyébként 
egyenértékű lenne azzal, mintha azt gondolnánk, hogy a releváns információk mindig a sor elején állnak 
(fontossági  sorrendben),  s  ha  egy  információs  egységről  megszerzése  után  kiderül,  hogy  birtoklása 
haszontalan  (abban  az  értelemben,  hogy  hatására  nem  revideáljuk  korábbi  álláspontunkat),  akkor 
nyugodt  szívvel  gondolhatjuk,  hogy  ezek  után  már  nem  is  jutnánk  érdemi  többletismerethez.  S  az 
optimum  lehet  egyfajta  szubjektív  optimum  is,  amikor  a  becslést  készítő  úgy  gondolja,  hogy  minden 
szükséges  információt  beszerzett  és  feldolgozott.  Ezen  dilemmák  elkerülése  érdekében  a  racionális 
döntések  szociológiai  elmélete  például  egyszerű  időbeli  optimalizálásból  indul  ki,  vagyis  addig  tartja 
helyesnek az  ismeretek gyűjtését, amíg e  folyamat nem veszélyezteti a döntés meghozatalát (vö. Elster 
2001: 33. old.) – ez a szabály azonban nem mond többet ki annál, mint hogy a döntési helyzet elmúltával 
(azaz, ha már elszalasztottuk azt  a  legutolsó pillanatot,  amikor döntésünket még meghozhattuk volna) 
már nem érdemes újabb információk után kutatni. 

Észre kell venni, hogy a REH gyenge hipotézise a vélekedés és annak alapja közti viszonyt vizsgálja (ezt a 
megállapítást  rövidesen  tovább  árnyaljuk),  s  emiatt  ez  a  fogalom  közeli  kapcsolatban  áll  a 
szociológiaelméleti irodalomban felmerülő meghatározásokkal. A racionalitás ezek szerint a vélekedés és 
a vélekedés alapja közötti viszony – amelyet semmiképp sem szabad összetéveszteni az igazsággal, ami 
viszont  a  vélekedés  és  a  vélekedés  tárgya  viszonylatában  értelmezhető  (vö.  Elster  2001:  33.  old.).  E 
mérsékelt szociológiai fogalom szerint Othelló racionálisan vélekedik, amikor azt hiszi, hogy Desdemona 
hűtlenné  válik  hozzá,  hiszen  a  rendelkezésére  álló  információk  alapján  ez  a  következtetés  tűnik 
logikusnak. Ennél többet pedig a REH gyenge hipotézise sem állít, vagyis a racionalitásnak nem feltétele, 
hogy a vélekedések helyesek legyenek, azaz a gyenge hipotézis szerint a racionális várakozásoknak nem 
kell  egybeesniük  sem  a  későbbi  tényleges  kimenetekkel,  sem  azok  előzetesen  ismert  valószínűség‐
eloszlásának várható értékével. 

A REH  erős  hipotézise  ennél  azonban messzebbre megy,  s  a  racionalitás  fogalmához  a  vélekedés  és  a 
vélekedés  tárgya közti viszonyt  is hozzákapcsolja,  sőt, gyakorlatilag kizárólag erre koncentrál; vagyis a 
helyesség is bekerül a kritériumok közé, s mindezt úgy teheti meg – mivel a vélekedés nem egy jelenbeli, 
ellenőrizhető tényre irányul –, hogy a pontosság továbbra sem lesz feltétel. Ha a racionális várakozások 
erős hipotéziséhez hasonlóan rigorózus fogalmat szeretnénk alkalmazni a jelenben ellenőrizhető tények 
közegében,  akkor  a  vélekedések  racionálisnak  minősítésével  kapcsolatban  ez  egyet  jelentene  a 
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vélekedések igazságának megkövetelésével: Othelló gyanúja nem lenne racionálisnak tekinthető, hiszen 
Desdemona  valójában  hű  maradt  hozzá.  Nem  szabad  ugyanakkor  megfeledkezni  arról,  hogy  a  REH 
jövőbeli  folyamatok  jelenbeli  becsléseit  írja  le,  s  ha  ebben  az  idődimenzióban  követelnénk  meg 
pontosságot,  ez  nem  lenne  más,  mint  a  PFH  teljesülésének  elvárása  (tökéletes  előrelátás  azonban 
sztochasztikus  viszonyok  között  elképzelhetetlen).  A  jelenben  a  jövőre  vonatkozó  legtöbb  ismeretet  a 
még  be  nem  következett  kimenetek  valószínűség‐eloszlásának  ismerete  jelenti;  a REH  erős  hipotézise 
tehát  a  jövő  lehető  legpontosabb  ismeretét  követeli  meg,  ami  persze  nem  lehet  több,  mint  annak 
elvárása, hogy a gazdasági szereplők várakozásai kövessék a jövőbeli folyamatok objektív valószínűség‐
eloszlását.25 Csakis a társadalmi és gazdasági folyamatok sztochasztikus jellege miatt nem beszélhetünk 
pontosságról a kritériumok között. 

Úgy tűnik, a REH erős hipotézise olyan kritériumot szolgáltat, amely alapján szubjektív értékítélet nélkül 
is besorolhatók az egyes aktorok által képzett vélekedések racionális, illetve nem racionális kategóriába. 
A  gyenge  hipotézis  alapján  egy  efféle  döntés  meghozatala  már  sokkal  problémásabb,  hiszen  egy, 
valamely  vélekedés  racionalitására  vonatkozó  külső  értékelés  a  tudásra  vonatkozó  tudást  is  feltételez, 
vagyis  ismerni  kell  azt  az  információs  állományt,  amelyre  támaszkodva  a  vizsgált  szereplő  döntését 
meghozta  (és  azt  is,  amelyre  alapozva  azt meghozhatta  volna).26 Érdemes  azon  is  elgondolkodni,  hogy 
vajon  mi  lehet  a  gyenge  hipotézis  esetében  a  racionalitástól  való  megfosztás  ítélkezési  kritériuma. 
Mondhatjuk,  hogy  egy  bizonyos  előrejelzés  nem  racionális,  ha  az  azt  kialakító  piaci  szereplő  még  az 
optimális pont előtt befejezi az információk gyűjtését; ebben a helyzetben nem is érdemes vizsgálni, hogy 
mi  a  viszony  a  vélekedés  és  a  vélekedés  alapja  között,  hiszen  a  rendelkezésre  álló  információk 
elégtelenek.  Az  a  piaci  szereplő,  aki  óriási  összegeket  fektetett  a  brazíliai  kávéüzletbe,  bízva  annak 
sikerében, aligha nevezhető racionálisan várakozó ágensnek, ha a jövőbeli árfolyamok alakulását érintő 
eseményekről mindössze a tévéhíradóból, vagy a szomszédjától igyekszik információkhoz jutni (hacsak a 
szomszédja  nem  brazíliai  kávéültetvényes);  még  akkor  sem,  ha  ezen  információk  által  kialakított 
várakozása  összhangban  van  is  a  rendelkezésére  álló  ismeretekkel.  A  racionalitás  elvitatásának  alapja 
ekkor  nem  az  ésszerűtlenség  (bár  kétségtelen,  hogy  a  „racionalitás”  hétköznapi  értelme  ezt  diktálná), 
hanem  az,  hogy  a  kérdéses  szereplő  nem  jutott  az  optimális  mennyiségű  információ  birtokába.  Ha  a 
gyenge  hipotézis  csak  a  vélekedés  alapja  és  a  vélekedés  közti  viszonyt  vizsgálhatná,  az 
információgyűjtésre  fordított  csekély  erőfeszítés  nyomán  (gondoljunk  csak  a  kávépiaci  kisbefektető 
iménti példájára) – nem  tudva meg  semmit  az  időjárás  által  okozott károkról  –  az  árfolyamok  trendet 
követő  jövőbeli  pályáját  prognosztizáló  piaci  szereplő  racionálisan  várakozna.  Ám  a  gyenge  hipotézis 
szerint  van  egy másik  lehetőség  is  a  racionalitástól  való megfosztásra.  Ha  a  vizsgált  piaci  szereplő  az 
információfeldolgozás során el is jutott az optimális mennyiség birtoklásához (bárhogyan is definiáljuk e 
mennyiséget),  ez  alapján még mindig  kialakíthat  olyan  vélekedést,  ami  ellentmond  ismereteinek.  Ez  a 
klasszikus  példa  esete:  a  kávétermés  elpusztulása  után  az  árak  változatlan  szinten  maradását 
                                                             
25 Úgy  tűnik,  a  szociológusok  előtt  nem  nyilvánvaló  az  idődimenzió  problémája,  s  egy  jövőre  vonatkozó  döntés,  illetve 
vélekedés racionalitását  is elvitatják, ha utólag  (!)  tévesnek bizonyul  (vö. Farkas 2006). A  tanmese egy munkakeresőről 
szól,  aki  elfogad  egy  állásajánlatot,  mert  úgy  gondolja,  hogy  az  számára  –  figyelembe  véve  preferenciarendszerét  –  a 
legideálisabb,  s  e  döntéséhez  a  döntés  aktusa  előtt  hozzáférhető  valamennyi  releváns  információt  összegyűjti.  Utóbb 
azonban  csalatkozik,  hiszen  például  a  vártnál  kevesebb  szabadidővel  rendelkezett  munkavégzése  során,  vagy  a  bérre 
vonatkozó  elképzelései  nem  teljesültek.  Némelyek  úgy  gondolják,  hogy  ekkor  a  döntés  (várakozás)  racionalitása 
elvitatható – ők azonban nem veszik észre, hogy a jövő előzetes ismeretét követelik meg úgy, hogy eközben e tudással ők 
maguk sem rendelkeznek (hiszen a racionalitás elvitatása részükről utólag történik meg). 
26 Ezen  a  ponton  kell  említést  tenni  a Muth  által  adott  definíció  kiegészítő megjegyzése  által  okozott  zavarról.  A  közös 
információs  készletre  vonatkozó  kiegészítő  kitétel  jól  észrevehetően  hidat  ver  a  REH  gyenge  hipotézisének  irányába, 
hiszen ha  a  gazdasági  szereplők valamely  csoportja  a  releváns modell  inputjainál  kevesebb  információt birtokol,  az  így 
képzett  várakozásaik  Muth  szerint  továbbra  is  racionálisak  maradhatnak,  habár  torzítottak  lesznek.  Nyugodtan 
kimondhatjuk tehát, hogy a REH erős és gyenge hipotézise egyaránt Muth definíciójára kanyarodik vissza, csak annak más‐
más elemeit állítja a tételek középpontjába. Muth (teljes) hipotézisének alkalmazása túlságosan kényelmes (ám zavaros) 
helyzetbe hozna minket, hiszen ha nem is teljesülnek az erős definíció követelményei, a gyenge hipotézis még továbbra is 
működésbe  hozható  (annak  minden  kuszaságával  együtt).  A  legnagyobb  gondot  az  jelentené,  hogy  e  teljes  hipotézis 
alapján nem lehet megmondani, hogy mit is kell racionális módon képzett várakozásnak tekinteni. Láttuk, hogy a gyenge 
és  az  erős  definíció  által  támasztott  követelmények  mennyire  eltérők,  így  semmiképp  sem  pártolható  e  két  definíció 
összemosása. Nem meglepő tehát, ha az újklasszikusok a későbbiekben kizárólag az erős definícióra összpontosítottak (a 
továbbiakban a REH alatt mi is annak erős hipotézisét értjük). 
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prognosztizáló  befektető  szintén  nem  racionális módon  várakozik.  A REH  gyenge  hipotézise  tehát  két 
kritériumot állít fel, a köztük való viszonyt azonban tisztázatlanul hagyja. S vegyük észre azt is, analitikai 
szempontból  alig  ér  valamit,  ha  a  gyenge  hipotézis  szerint  azt  állítjuk  (vagy  legalábbis  feltételezzük), 
hogy a piaci szereplők racionális módon képezik előrejelzéseiket. Egy efféle kijelentés igazsága mellett az 
előrejelzések  akár  végtelenül  heterogének  is  lehetnek,  s  erre  a  feltevésre  aligha  lehetett  volna  az 
újklasszikus makroökonómia  gazdaságpolitikai  elemzési  apparátusát  és  következtetéseit  felépíteni.27 A 
legfőbb  probléma  mégis  az,  hogy  a  gyenge  hipotézis  annyira  óvatosan  fogalmaz,  hogy  ennek 
eredményeként már szinte semmi olyat nem állít, amit a közgazdászok  józan eszükre hallgatva már ne 
tudnának nemzedékek óta (a piaci szereplők döntéseikhez információt gyűjtenek, s vélekedéseiket ezek 
ismeretében alakítják ki). 

Az erős hipotézis ezeket a problémákat megkerüli – bár helyette másokat teremt. A racionalitás feltétele 
ekkor mindössze az, hogy a piaci  szereplők a  folyamatok valószínűség‐eloszlásával konzisztens módon 
alakítsák ki várakozásaikat.28 Egy ilyen definíció birtokában az ítéletalkotás könnyű feladat: racionálisan 
várakozik az a piaci szereplő, akinek előrejelzése egybeesik a jövőbeli folyamatok várható kimenetelével. 
Nem merül  fel az optimum ködös és nem egyértelmű értelmezésének problémája, s nem kell a tudásra 
vonatkozó  tudással  sem  rendelkezni  –  bár,  ahogy  látni  fogjuk,  a  várakozásképzési  aktus  homályban 
hagyott háttere jelenti az erős hipotézis egyik legnagyobb gondját.  

1.3. RACIONÁLIS VÁRAKOZÁSOK ÉS TORZÍTATLANSÁG 
Térjünk  vissza  e  rövid  kitérő  után  a  Muth  által  adott  erős  definícióhoz!  Az  ártatlannak  tűnő 
megfogalmazások  gyanúra  adnak  okot.  Ha  a  releváns  modell  által  szolgáltatott,  illetve  a  gazdasági 
szereplők  által  készített  becslések  eloszlásfüggvénye  (illetve  az  ebből  származtatott  sűrűségfüggvény) 
azonos,  akkor  ebből  természetes  módon  adódik,  hogy  a  gazdasági  szereplők  által  adott  becslések 
torzítatlanok  lesznek  (hiszen  azonos  lesz  az  eloszlás  várható  értéke),  de  még  a  becslések  varianciája 
(vagyis  a  várható  értéktől  való  átlagos  eltérés)  is  meg  fog  egyezni.  A  racionális  várakozások  erős 
értelmezése  tehát  így  azt  jelentené,  hogy  a  gazdasági  szereplők  ugyanazt  várják, mint  ami  a  kérdéses 
makrogazdasági  rendszert  leíró  releváns  elmélet  outputját  jelenti.  Tökéletes  előrelátássá  azért  nem 
merevedhet  a  mechanizmus,  hiszen  hibák  adódhatnak,  vagyis  végső  soron  nem  lesz  igaz  az,  hogy  a 
gazdasági szereplők várakozásai egytől egyig azonosak lesznek (s lássuk be, a tökéletes előrelátás – ami 
definíciószerűen  zárja  ki  a  tévedés  lehetőségét  –  egyben  a  várakozások  azonosságát  is  jelentené).  Azt, 
hogy Muth valóban az elmélet és a gazdasági szereplők várakozásainak azonos eloszlására gondolt, az is 
bizonyítja,  hogy  kizárja  annak  lehetőségét,  hogy  az  elmélet  felhasználásával  jobb  becsléseket  lehetne 
készíteni  (Muth  1961:  318.  old.).  Alapvető  tehát  a  különbség  a  kizárólag  a  múltbeli  információkra 
támaszkodó  adaptív  (és  az  említett  egyéb)  modell,  valamint  a  racionálisan  működő  mechanizmus 
                                                             
27 Ennek  ellenére  voltak  a  szakirodalomban  arra  vonatkozó  kezdeményezések,  hogy  a  gyenge  hipotézis  implicit 
elfogadásából  az  erős  hipotézis  következtetései  kerüljenek  levonásra.  Ezek  azonban  semmiképp  sem  tekinthetők 
logikailag konzisztens kísérleteknek (vö. pl. Shaw 1984: 47–50. old.). 
28 A REH erős hipotézise által birtokolt erőteljes mérce hiánya a gyenge hipotézis esetében a szubjektív ítélet problémáját 
is  felveti.  Nyilvánvaló,  hogy  a  racionalitás  elvitatása,  illetve  elismerése  külső  szemlélő  (például  egy  tudományos 
megfigyelő)  által  történik.  Ha  fel  is  tételezzük,  hogy  a  külső  szemlélő  ismeri  a megfigyelt  piaci  szereplő  által  birtokolt 
információs állományt, s ha fel is tételezzük, hogy ezen állomány optimális mennyiségű, az ez alapján levont következtetés 
tekintetében  kialakulhat  véleménykülönbség  a  két  fél  között.  A vélekedés és a vélekedés alapja közti viszony képlékeny. 
Ismét a kávéültetvények példájához fordulva: hiába szerez tudomást a befektető a fagykárokról, s hiába számít ezek után 
az  árfolyamok  jövőbeli  emelkedésére,  vajon  milyen  mértékű  árfolyam‐ingadozás  prognosztizálása  tekinthető 
racionálisnak? Ha a befektető 25%‐os emelkedésre  számít, miközben a megfigyelő 50%‐ot  jelez előre  (vagy  fordítva), a 
várakozás racionalitása megkérdőjeleződik majd. A gyenge hipotézis tehát azért is támadható (az eddigieken túlmenően), 
mert  tisztázatlanul  hagyja  a  vélekedés  alapja  és  a  vélekedés  között  fennálló  kapcsolat  természetét  (bár  eközben  ítélet 
tárgyává teszi azt). Az erős hipotézis ezen a ponton a releváns gazdaságelméletre hivatkozik, amely egy jól meghatározott 
outputot szolgáltat – a mérce tehát egyértelmű. A gyenge hipotézis azonban egy képlékeny információs kör alapján (hiszen 
akár  minden  piaci  szereplő  más  információkat  birtokolhat),  s  egy  egyértelmű  várakozásképzési  mód  (a  releváns 
gazdaságelméletre  és  makrogazdasági  modellre  vonatkozó  hivatkozás)  hiányában  valójában  azt  állítja,  hogy  a 
magatartásra vonatkozó döntéseket – Berlin hasonlatával élve – akár logarléc használatával is meg lehet hozni (vö. Berlin 
1990: 441.  old.).  Számos oldalról kritizálható  lenne egy olyan magatartás,  amelyben a  tudományos  szerepben  tetszelgő 
megfigyelő saját ítéletét magasabb rendűnek tételezné a megfigyelt személy vélekedésénél – s szinte közvetlenek azok a 
szálak, amelyek a paternalizmusról folytatott vitához kapcsolják e diskurzust (vö. Mill 1980: 37–109. old.). 
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végkimenete  között,  hiszen  előbbiek  esetében  nyilvánvalóan  szisztematikus  torzítás  léphet  fel  a 
tényleges  folyamatokhoz  (illetve  a  releváns  modell  által  készített  becslésekhez)  képest  –  racionalitás 
mellett ez a torzítás (elviekben) kizárt. Látni  fogjuk azonban, hogy éppen a torzítatlanság  jelenti a REH 
leginkább vitatható elemét, amelynek feltételezése valójában csak komoly fenntartások mellett tartható 
fenn. Semmiképp sem fogadható el az a nagyvonalú értékelés, amely szerint a rendszer mögött valójában 
mindössze az  információk hatékony kihasználására való  törekvés áll,  s hogy az  információkezelési és  ‐
szerzési folyamat egyetlen magyarázó változója a profitmaximalizálás29 (vö. Kantor 1979) – ez legfeljebb 
a  motívumokra  adhat  magyarázatot.  Kétségtelen,  hogy  a  REH  az  információk  hasznosításának 
jelentőségére  hívja  fel  a  figyelmet  (vö.  Black  2002:  389.  old.),  annak  módszere  azonban  mindvégig 
homályban marad. 

Az előző bekezdésben elmondottakkal kapcsolatban néhány kiegészítő megjegyzést kell tenni. Bár Muth 
látszólag kizárta annak lehetőségét, hogy az elmélet felhasználásával jobb (sic!) várakozások képezhetők, 
mint  a  cégek becslései  a  várakozások  racionalitása mellett,  egy helyen  azt  is megjegyzi,  hogy  az  egyes 
cégek (szereplők) által készített előrejelzések nagyobb hibákat véthetnek, mint az elmélet30 (Muth 1961: 
317. old.). Kétségtelenül óvatos a megfogalmazás, ahogy az  is, hogy Muth nem mondja ki határozottan, 
hogy a már említett szubjektív és objektív valószínűség‐eloszlások azonosak, mindössze annyit állít, hogy 
a  két  eloszlás hajlamos arra,  hogy  azonos  legyen.31 A  látszólagos  ellenmondás  persze  feloldásra  kerül, 
hiszen  Muth  közli,  hogy  racionális  várakozások  esetén  a  piaci  szereplők  aggregált  (s  nem  egyedi) 
várakozásai  fognak  egybeesni  az  elmélet  által  nyújtott  becsléssel  (s  így  várhatóan  a  tényleges 
kimenetekkel).  S  bár  igaz  az,  hogy  véletlen  hibák  térítik  el  a  piaci  szereplők  egyedi  jövendöléseit  a 
későbbi  tényadatoktól,  s hogy a hibák várható értéke zérus (biztosítandó azt, hogy az aggregált egyedi 
becslések  egybeessenek  a  modell  jövendöléseivel),  kiegészítve  mindezt  a  később  tárgyalandó 
ortogonalitás  kritériumával,  a  hibák  abszolút  értékének  alakulása  mögött  a  Muth  által  elmondottak 
alapján  valamiféle  divergencia  mutatkozik  egyéb,  homályban  hagyott  változók  befolyása  alatt.  Nem 
mindegy  tehát  –  még  látszólag  sem  –,  hogy  ki  készíti  a  becsléseket.  Az  aggregált  torzítatlanság  a 
feltételezés szintjén még  így  is adott, a szisztematikus  tévedés  lehetősége  tehát ki  lett zárva.32 Ahogy a 
releváns  modell  torzítatlan  becsléseket  képes  szolgáltatni,  ugyanúgy  torzítatlanok  lesznek 
összességükben az egyedi előrejelzések is. Egészen nyilvánvaló azonban, hogy a releváns modellt aligha 
ismeri  bárki  is  (legalábbis  nem  teljes  egészében),  hiszen  Muth  szerint  a  várakozások  jelentős 
keresztmetszeti eltéréseket mutatnak (megfogalmazásában kerülve a feltételes mód használatát), amiből 
egyébként  az  egyedi becslések  torzítottságára  is  lehetne következtetni,  hiszen –  ahogy  látni  fogjuk –  a 
hiányos  információkon  alapuló  becslések  nagy  valószínűséggel  torzításhoz  vezetnek.33 Azt,  hogy  a 
becslések  készítésénél  végső  soron  a modell  ténylegesen  nem  kerül  használatra,  az  is mutatja,  ahogy 
Muth  a  keletkezett  várakozások  pontosságával  kapcsolatban megjegyzi,  hogy  azok  átlagukat  tekintve, 
vagyis  aggregált  szinten,  ugyanolyan pontosak  (sic!),  mint  a  bonyolult  egyenletrendszerek  outputjai  – 
amiből  az  következik,  hogy  e  becslések  valamely  egyéb módon  készülnek.  Sőt, Muth  arra  is  felhívja  a 
figyelmet,  hogy  elmélete  nem  állítja  azt,  hogy  a  gazdasági  szereplők  becslésekkel  kapcsolatos 
                                                             
29 Ezzel  összefüggésben  meg  kell  említeni,  hogy  a  REH  azért  válthatta  fel  sikerrel  a  korábbi  adaptív  sémát,  mert  a 
várakozások  adaptív  képzése  aligha  volt  összeegyeztethető  a  hasznosságérzet  maximalizálására  való  törekvés 
hagyományos feltételezésével (vö. Shaw 1984: 42. old.). 
30 Ami implicite azt jelenti, hogy a releváns elmélet által nyújtott előrejelzések sem pontosak, vagyis a PFH követelményeit 
sem  a  releváns  modell,  sem  az  aggregált  előrejelzések  nem  teljesítik.  A  REH  egyes  definíciói  ennél  merészebben 
fogalmaznak azt állítva, hogy az aktorok várakozásai aggregált szinten pontosak (Begg 1982: 29. old.).  
31 „[…] expectations of firms (or, more generally, the subjective probability distribution of outcomes) tend to be distributed, 
for the same information set, about the prediction of the theory (or the »objective« probability distribution of outcomes)” 
(Muth  1961:  316.  old.)  (kiemelések:  G.  P.).  Kérdés  persze,  hogy mi  történik  akkor,  ha  a  felhasznált  információs  készlet 
jelentős mértékben eltér, s hogy vajon a torzítatlanság ilyen körülmények között is fenntartható marad‐e.  
32 A torzítatlanság követelménye sztochasztikus viszonyok között azt jelenti, hogy a paraméterbecslések várható értéke a 
becsült elméleti paraméter, s a becsléseket véletlenszerű hibák térítik el attól, hogy az egyes becslések esetében teljesüljön 
az elméleti és az empirikus paraméterek egyezése. 
33 Az OLS‐becslések minden  esetben  biztosítják,  hogy  a  hibák  várható  értéke  zérus  legyen  –  ebből  azonban  nem  lehet 
következtetni  a  modell,  valamint  a  modellel  készített  becslések  torzítatlanságára.  Mindemellett  az  is  igaz,  hogy  minél 
kevesebb információ kerül kiaknázásra a modell specifikálása során (vagyis minél több releváns változót rekesztenek ki), 
az eltérésnégyzet‐összeg annál nagyobb lesz. Kihagyott releváns változók mellett torzítatlan becslés aligha képzelhető el. 
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tevékenységei hasonlítanának az egyenletrendszereket alkalmazó módszerekre (Muth 1961: 317. old.), 
bár azt igen, hogy a várakozások formálódásának módja a gazdasági rendszert leíró releváns elmélettől 
függ  (Muth  1961:  316.  old.).  A  kétféle  várakozás  (vagyis  a  piaci  szereplőké  és  a  releváns 
gazdaságelméleté)  tehát nem azonos, csak egyforma.  Mindez  súlyos  következményekkel  jár,  hiszen  így 
most már  nemcsak  azt  kell megmondani,  hogy miként  épül  fel  a modell  (s  hogy miként  lehet  az  erre 
vonatkozó tudást elsajátítani), hanem azt  is meg kell magyarázni, hogy a piaci szereplők miként jutnak 
egy  olyan  tudás  birtokába,  ami  valójában  nem  azonos  a  releváns  modell  ismeretével,  csak  teljesen 
hasonló hozzá (legalábbis eredményeiben34).  

Valójában  egyszerűbb  volna  a  helyzet,  ha  feltételezhetnénk,  hogy  a  gazdasági  szereplők  az 
ökonometriában és a gazdaságelméletben jártas ágensek. Ekkor, ha igaz, hogy e szereplők és a releváns 
gazdaságelmélet  egyenként  azonos  értékű  (s  csak  a  véletlen  hatását  tükröző  eltéréseket  tartalmazó) 
információs készlet felett rendelkeznek (beleértve a modell specifikálására vonatkozó ismereteket is), az 
egyedi  becslések  kivétel  nélkül  a  folyamatok  torzítatlan  becsléseit  fogják  szolgáltatni,  s  a 
paraméterbecslések valószínűség‐eloszlásának centrumában ott  fog állni a releváns modell; az elméleti 
paraméterek  azonban nem  ismertek  –  legfeljebb  csak  az  alkalmazott  függvényformák  (ennyiben  tehát 
megvalósulhatna  a  releváns  modell  aktorok  általi  ismerete  és  kiaknázása,  még  ha  az  inputokkal  való 
feltöltés  feladata  az  egyedi  szereplőkre  marad  is).  Teljesülne  tehát  Muth  azon  követelménye,  amely 
szerint  a  várakozások  átlagukat  tekintve  helyesek  (torzítatlanok).  Ez  a  magyarázat  azonban  nem 
konzisztens Muth fogalmaival, hiszen az aktorok módszere szerinte nem az ökonometriai modellezésen 
alapul. Ez a felfogás megmagyarázná a szereplők által elkövetett nagyobb előrejelzési hibákat, az egyedi 
becslések szintjén azonban várhatóan torzítottságot eredményezne a várakozások képzési folyamatainak 
kezdetlegessége miatt; ám érthetővé válna, hogy a hibák keresztmetszeti eltéréseket mutatnak az egyes 
csoportok között (hiszen az előbbiekből az is következik, hogy a magasabb szintű tudást birtoklók jobb 
becslések készítésére képesek). Ekkor azonban semmiféle értelmes magyarázat nem adható arra, hogy 
az  egyébként  torzított  egyedi  becslések  átlaga  mitől  szolgáltatná  a  tényleges  folyamatok  torzítatlan 
becsléseit.  

A  két  magyarázati  lehetőség  (az  aktorok  jól  informált  professzionális  modellezők  vs.  az  aktorok 
várakozásai  kezdetlegesek)  más‐más  módon  konzisztensek  Muth  definíciójával.  Az  első  lehetőség 
következményeit  tekintve:  az  egyedi  becslések  torzítatlanok;  a második  pedig  feltételezéseit  illetően:  a 
gazdasági  szereplők módszere nem bonyolult ökonometriai  alapokon áll. Úgy  tűnik,  a Muth által  adott 
definíció  ezen  két  kitétele  együttesen  csak  nagy  nehézségek  árán  tartható  fenn.  Az  a  lehetőség  pedig 
kizárható,  hogy Muth  a  releváns modell  outputjainak  gazdasági  szereplők  általi  alkalmazására  gondolt 
volna,  hiszen  ha  így  lenne,  nem  beszélhetnénk  a  várakozások  tekintetében  keresztmetszeti 
különbségekről.  S  így  valójában  a mintha‐érvelés  is  elgyengül,  hiszen  ha  igaz  lenne,  hogy  az  aktorok 
várakozásai  úgy  képződnek,  mint  a  releváns  modell  outputjai,  akkor  teljesen  tisztázatlan  maradna, 
honnan származnak a Muth által említett keresztmetszeti véleménykülönbségek. 

Azt  mondhatjuk,  hogy  a  racionális  várakozások  elméletét  alkalmazva  az  újklasszikus  csoport  ezen  a 
ponton  a  bizonyítandóval  bizonyít.  A  torzítatlanság  azért  fontos  kritérium,  mert  a  szisztematikus 
anticiklikus  monetáris  és  fiskális  politika  hatásosságának  lehetőségét  az  újklasszikus  elmélet  követői 
erre hivatkozva tagadják – ha tehát nincs torzítás, nincs monetáris oldalról érkező stimulálási lehetőség. 
S az újklasszikusok szerint ez fordítva is igaz: ha az output szabályozása a monetáris politika segítségével 
nem valósítható meg, ebből a becslések torzítatlanságára lehet következtetni (illetve kell következtetni, 

                                                             
34 Muth  akkor  is  talányosan  fogalmaz,  amikor  kijelenti:  „a  várakozások  átlagai  egy  rendszerben  pontosabbak  a  naiv 
modelleknél,  s  épp  olyan  pontosak,  mint  a  bonyolult  egyenletrendszerek”  […]  (Muth  1961:  316.  old.).  Ismét  azzal 
szembesülünk tehát, hogy a gazdasági szereplők becslései nem matematikai alapokon készülnek (legalábbis nem komplex 
módszerek felhasználásával). Éppen ez az az érvelési blöff, amelyet Benjamin Friedman és John Weeks is az újklasszikusok 
szemére  hány  (s  amelyhez  nagyon  hasonlít  az  eloszlásfüggvények  közeledésére  vonatkozó  imént  említett  homályos 
megfogalmazás is): a várakozások úgy képződnek, mintha („as if”) a gazdasági szereplők ismernék a releváns modellt (B. 
Friedman 1979: 23. old; Weeks 1998: 152. old.). 
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hiszen a  racionális várakozások elmélete per definitionem  kötette ki  a  torzítatlanságot).35 Legfontosabb 
kérdésünk  tehát  annak  vizsgálata,  hogy  a  várakozások  torzítatlansága  erősen  leegyszerűsítő,  avagy 
hihető (tartható) előfeltevés a REH részéről, hiszen ha sikerülne belátni, hogy e feltételezés fenntartása 
reálisan  nem  képzelhető  el,  ez  a  fejlemény  jelentősen  csorbítaná  a  REH  relevanciáját,  valamint  ezzel 
együtt az újklasszikusok gazdaságpolitikai következtetéseinek helytállóságát is.36  

Nem  mellékes  körülmény,  s  erre  itt  kell  felhívni  a  figyelmet,  hogy  a  REH  elemzése  során  kétféle 
várakozásról, kétféle becslésről kell szót ejteni – s a későbbiek során ehhez fogunk ragaszkodni –, hiszen 
meg kell különböztetni 

1.) a releváns modellel készített becsléseket, illetve  
2.) a gazdasági szereplők előrejelzéseit.  

Észre lehet venni ugyanakkor, hogy a releváns modellre valójában nincs is szükség, hacsak azért nem, hogy 
vezesse  az  aktorok minthavárakozásait.  A  monetáris  politika  megtévesztési  szándéka  az  aktorokra 
irányul, az ő várakozásaik torzítatlansága lényeges – eközben a releváns modell torzítatlansága (ha van 
ilyen  egyáltalán)  gyakorlatilag  lényegtelen  momentum.  Szükséges  tehát  áttekinteni,  minek  kell  ahhoz 
teljesülni, hogy a gazdasági szereplők,  illetve maga a releváns modell  torzítatlan becsléseket adhasson. 
Ennek során úgy fogunk eljárni, hogy a gazdaság szereplőit professzionális ökonometriai modellezőknek 
tekintjük, hiszen másként torzítatlan egyedi becsléseket csak bajosan lehetne feltételezni (ilyen tudással 
rendelkező  aktorok  feltételezése  ráadásul  egy  tiszta  elméletben elképzelhető  és  tartható  eljárás  – más 
kérdés  azonban,  hogy  mennyit  érnek  e  feltételezések  a  valóság  realisztikus  leírását  nyújtani  kívánó 
elméletben).  Ha  arra  jutunk,  hogy  bizonyos  körülmények  között  a  gazdasági  szereplők  képesek 
torzítatlan  becslések  előállítására,  akkor  a  kritikát  más  területre,  vagyis  a  körülményekre  kell 
összpontosítani, kifogásolva például, hogy a sarki közértesről aligha lehet magasabb szintű matematikai 
tudást  felételezni.  A  releváns  modell  létezése,  illetve  sikeres  specifikálásának  lehetősége,  valamint  a 
gazdasági  szereplők  becsléseinek  torzítatlansága  tehát  nem  feltételezik  egymást,  s  a  gazdaságpolitikai 
következmények szempontjából kizárólag utóbbiak bírnak relevanciával.  S ha a  tudásra és  információkra 
vonatkozó  szükséges  feltételek nem állnak  fenn,  s  így  az  aktoroktól  nem várható  torzítatlan becslések 

                                                             
35 Ezen a ponton érdemes szót ejteni Weeks érveléséről (Weeks 1998: 151. old.), amely szerint a REH abban is bűnös, hogy 
a  valóságot  úgy  szemléli,  mintha  az  determinisztikus  törvényeknek  engedelmeskedne.  Ennek  belátása  mindenképpen 
problémás. A helyzetünk könnyebb volna, ha elfogadhatnánk azt az első látásra kényelmes feltételezést, hogy a gazdasági 
szereplők és a releváns modell becslései azonosak (a fenti értelemben). Ha létezik a gazdaság működésére vonatkozó teljes 
tudás  (mint  ahogy  a REH  állítja), modellbecslések  segítségével  a  jövő  determinisztikus módon  bekövetkező  eseményei 
pontosan (és nem csak torzítatlanul) előre jelezhetők volnának – ekkor viszont a REH és a PFH ekvivalens volna az egyes 
aktorok szintjén  is – ezt viszont a REH nem állítja. Emiatt  tehát –  legalábbis ami az explicit  feltételezéseket  illeti – nem 
lehet szó determinizmusról. A determinizmus vádja úgy tűnik, hogy ezen a szinten egészen prózai ok miatt hamis, hiszen 
Muth megfogalmazásából  kiderül,  hogy maga  az  elmélet  sem  képes  pontos,  csak  torzítatlan  előrejelzésre  (Muth  1961: 
317–318. old.). Más kérés azonban, hogy például a munkapiac működéséhez – ahogy azt az új‐klasszikusok elképzelik – a 
PFH működésére igenis szükség van. 
36 Itt azt állítjuk, hogy a REH relevanciája szempontjából meghatározó az általa alkalmazott előfeltevések realitása. Ha el is 
fogadjuk, hogy a monetarista elmélet nem tűzte ki célul a világ szabatos leírását, az elmélet kritikája ellene fordíthatja ezt a 
fegyvert  –  felvállalva  persze,  hogy  ekként  olyan  témában  nyitunk  vitát  az  elmélet  képviselőivel,  amelyben  ők  nem 
fogalmazták meg  azt  az  állítást,  amelyet  vitatni  igyekszünk;  eszerint  egy  elmélet megítélése  szempontjából  egyedül  az 
számít,  hogy  az  hogyan  képes  előre  jelezni  valamely  jelenséget  (vö.  pl. M.  Friedman  1986:  17–50.  old.). Máshol Milton 
Friedman mégis  azt  hangoztatta,  hogy  a  puszta  empirikus  összefüggések  nem  elegendők  egy  kapcsolat  feltételezésére; 
csak  az,  ha  az  elméleti  alapvonalak  megfelelően  tisztázottak  (M.  Friedman  1970:  229.  old.),  sőt,  Weeks  is  felhívja  a 
figyelmet,  hogy  a  REH  a  gazdasági  szereplők  tényleges  viselkedését  írja  le  (Weeks  1998:  150.  old.)  Ám  az  itt 
elmondottakkal  kapcsolatban  természettudományos  analógiaként  eszünkbe  juthat  a  naprendszer  működését  leíró 
geocentrikus  és  heliocentrikus modell  esete  is,  amelyek mindegyike  alkalmas  volt  arra,  hogy  a Nap megfigyelt  pályáját 
leírja,  illetve előre  jelezze  (vö. Weeks 1998: 134. old.)  – vagyis egy modell helyessége  szempontjából mit  sem számít, ha 
pusztán helyes becslések készítésére alkalmas. A világ valós működéséről ekkor nem tudunk meg semmit, s  így azt sem 
leszünk  képesek  megmagyarázni,  hogy  minek  köszönhetően  változik  az  előrejelzések  pontossága,  ha  ez  bekövetkezik. 
Amíg a modell megfelelően működik, az outputok konzisztensek  lesznek ugyan a valósággal, de nem azért, amivel a modell 
magyarázza. Mi, a kritikusok, nem elégedhetünk meg azzal, hogy egy modell mindössze pontos előrejelzéseket szolgáltat, 
hiszen ez egyenlő lenne a tudomány fejlődésének megállításával – hiszen ha az ítéletalkotás alapját pusztán a predikciók 
helyessége jelenti, a geocentrikus modell meghaladására nem is lett volna szükség. Erre a szempontra elsőként Vígh László 
hívta fel a figyelmemet egy beszélgetés során. 
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készítése,  akkor  e  torzítatlanság  csakis  a  REH  sajátos  mintha‐feltevése  révén  biztosítható  (ami 
nyilvánvalóan igazolásra szorulna).  

1.4. A REH ORTOGONALITÁSI FELTEVÉSE 
Az előzőek során megvizsgáltuk, hogy milyen koncepcionális nehézségek adódnak abból, hogy a REH a 
gazdasági szereplők által képzett várakozások torzítatlanságából indul ki. Jól láthatóan körbe‐körbe kell 
járnunk, ha az elmélet érvelését kívánjuk követni: nem komplex módszerek alapján az egyedi szereplők 
aligha juthatnak torzítatlan becslésekhez – ezek eléréséhez professzionális modellezői ismeretekre lenne 
szükség az aktorok részéről, ezt a körülményt azonban Muth eleve kizárta, s a modellezői módszerekre 
vonatkozó kikötésekből csakis  torzított becslések következhetnek. Torzítatlanságról beszélni tehát a szó 
legszorosabb értelmében csak előfeltételezésként lehet. 

A  racionális  várakozások  elmélete  a  torzítatlanság  mellett  azonban  az  ortogonalitás  teljesülését  is 
feltételezi. Előbbi egyszerűen azt jelenti, hogy a tényadat (mint valószínűségi változó) és annak becslése 
közötti  eltérésként  definiált  hibatag  várható  értéke  zérus.  Az  ortogonalitás  ezzel  szemben  azt  jelenti, 
hogy  a  várakozási  hiba  nem  korrelál  a  rendelkezésre  álló  információkészlettel  –  az  ortogonalitás 
értelmében tehát az ex post (vagyis már a tények ismeretében kalkulált) várakozási hiba nem jelezhető 
előre ex ante a várakozások kialakításakor rendelkezésre álló és használt  információk alapján (Gerrard 
1994). Jobban meggondolva mindez szükségszerűen van így, hiszen ha előzetesen meg lehetne becsülni 
az előrejelzési hibát, maga a várható hiba is a rendelkezésre álló információs készlet elemévé válna (ex 
ante), amely módosíthatná az éppen kialakítás alatt lévő várakozásokat, s így végső soron legfeljebb csak 
véletlen  hibák  felmerülésével  kellene  számolni  (mindebből  tehát  mégsem  jutnánk  a  PFH  általános 
teljesülésének  igen  csak  erős  feltételezéséhez).  A  várakozások  racionalitása  tehát  a  REH  szerint 
mindössze a szisztematikus hibák kizárását jelenti, véletlenszerű (s így előre nem jelezhető) eltérések (a 
REH  szerint  véletlenszerű37 eltérések)  –  ahogy  már  utaltunk  rá  –  adódhatnak.  Az  ortogonalitás 
követelménye valahogy így lenne felírható a szokásos formulákkal: 

( ) 0;cov 1 =Ω −tte (1.1.)

ahol  te  a t‐edik időszakban tapasztalt (és a fenti módon definiált) hibatag,  1−Ωt  pedig az az információs 

készlet, amelynek kiaknázásával a t‐edik  időszakra vonatkozó becsléseket készítették a t–1‐dik időszak 
során. Az ortogonalitás azonban egy nagyon fontos következtetéshez vezet. Ha ugyanis abból indulunk ki 
(s aligha cselekedhetnénk másként), hogy 

1−− Ω⊂ tite , ahol i = 1, 2, 3,… (1.2.)

akkor  nem  állítunk  mást,  mint  hogy  a  t–1‐dik,  valamint  az  azt  megelőző  időszakokban  megfigyelt 
előrejelzési  hiba  ( )  az  előrejelzés  készítése  szempontjából  meghatározó  időszakra  vonatkozó 
információs készlet (Ω ) részét jelenti, tehát a t‐edik időszakra vonatkozó becslések elkészítésekor a 
gazdasági  szereplők már pontosan  ismerték az  előző  időszakok előrejelzési hibáit. Az ortogonalitásból 
azonban az is következik, hogy 

( ) 0;cov =−itt ee , ahol i = 1, 2, 3,…, (1.3.)

mivel  valamennyi  korábbi  előrejelzési  hiba  beépült már  a  rendelkezésre  álló  információs  készletbe  (a 
fenti  egyenlőség  másként  fogalmazva  a  reziduális  autokorreláció  hiányának  követelményét  jelenti). 
Vagyis  a modell működéséből a tanulási  folyamat teljes kizárásra kerül,  hiszen  a  gazdasági  szereplők  a 
korábbi  tévedéseik  alapján  nem  lesznek  képesek  korrigálni  hibáikat,  nem  tudják megbecsülni,  hogy  a 
jelenlegi  modellt  alkalmazva  hogyan  fog  alakulni  a  következő  időszak  előrejelzési  hibája.  A  tanulási 
folyamat  lehetőségének  hiányát  azonban  az  okozza,  hogy  a  releváns  modell  birtokában  már  csak 
                                                             
37 E  kitétellel  azt  igyekszünk  hangsúlyozni,  hogy  a  szisztematikus  hibák  (vagyis  a  torzítás)  kizárása  sokkal  inkább 
kijelentés a REH részéről, mintsem korrekt módon védhető, érvekkel alátámasztott megállapítás. 
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véletlenszerű  (s  így  előre  jelezhetetlen)  hibák  adódhatnak  –  vagyis  az  e  hibákból  való  tanulás 
szükségtelen, s egyben lehetetlen is.38 

1.5. A TORZÍTATLANSÁG TOVÁBBI VIZSGÁLATA 
Az előző bekezdésekben elmondottak kivétel nélkül azon a  feltételezésen alapultak, hogy a gazdaságra 
vonatkozó olyan tudás a priori fennáll, amely a tényleges jövőbeli folyamatok torzítatlan becslését képes 
nyújtani  –  a  releváns modell  tehát  rendelkezésre  áll.  Ebben a helyzetben a  gazdaság  szereplői  például 
úgy  juthatnának  eme  tudás  birtokába,  hogy  egyszerűen  közlik  azt  velük39 –  s  másik  helyes  implicit 
feltételezés nem képzelhető el, hiszen a hiányos információk miatt a gazdasági szereplők egyedi becslései 
nagy  valószínűséggel  torzítottak  lesznek.40 Most  először  jutunk  el  valami  olyasmihez,  ami  némiképp 
emlékeztet  az  inflációs  célkövetési  rendszerre,  hiszen  ebben  a  helyzetben  a  gazdasági  szereplők 
hasznosítani  tudják  a  kvázi‐releváns  gazdasági  modell  (vagyis  a  releváns  modell  legjobb  ismert 
közelítésének) eredményeit (persze jókora passzivitás mellett, hiszen valójában inkább annak outputjait 
birtokolják,  mintsem  a  modellt  alkalmaznák  ténylegesen  becslések  készítésére),  s  a  becslések  egybe 
fognak  esni  a  modell  által  adott  előrejelzésekkel.  Ez  persze  csak  látszólag  könnyíti  meg  a  dolgunkat, 
hiszen  figyelembe  véve  a  trial  and  error  módszerű  specifikáció  eleve  adott  korlátait  az  elméleti 
paraméterek  meghatározása  terén  legfeljebb  azt  mondhatjuk,  hogy  a  teljes  tudás  létezik,  de  azt 
megszerezni,  ahhoz  eljutni  nem  lehet  –  a  releváns  modellre  vonatkozó  tudás  tehát  kényelmes  és 
nélkülözhetetlen előfeltevés, és nem reális következmény.  

Más  lesz  tehát a helyzet, ha abból  indulunk ki, hogy a  releváns modell a priori  egyszerűen nem  létezik 
(csak  létezhet),  vagyis  a  gazdasági  szereplőknek  (s  így magának  a monetáris  hatóságnak  is) meg  kell 
keresnie azt –  s e kérdés nem kerülhető meg, hiszen ha  létezhet  is  releváns modell, valahogy el  is kell 
ahhoz jutni. A REH talán legszellemesebb kritikáját ezeken az alapokon John Weeks fejtette ki. Érvelése 
figyelemreméltó,  hiszen  eszerint  a  releváns modell  még  akkor  sem  határozható meg  a  trial and error 
módszer alapján, ha elvben a gazdasági  rendszerre vonatkozó  teljes és  tökéletes  tudás elképzelhető  is. 
Egy adott gazdasági változó sztochasztikus adatgeneráló folyamata az alábbi módon írható fel: 

ttt uxy +′= β ,  (1.4.)

ahol  tx  az  ty  időbeli  alakulását  meghatározó  valamennyi  magyarázó  változó  vektora  (amely  így 

tartalmazza az összes releváns információt),  ty  a gazdasági változó t időszaki értéke, β pedig az elméleti 

paramétervektor. Ha létezik a gazdasági rendszerre vonatkozó tökéletes tudás, akkor a releváns modell 
nyilván  az  elméleti  paraméterek  ismeretét  jelenti,  a  modellbecslés  felírása  tehát  az  alábbi  módon 
történhet meg: 

( ) βttt xyE ′=−1 ,  (1.5.)

ahol  ( ).1−tE  a  kiválasztott  változóra  adott  becslés.  A  releváns modell  becslési  hibája  ezek  alapján  úgy 

definiálható, ha a két egyenletet kivonjuk egymásból az alábbi módon: 
                                                             
38  Érdekes,  hogy  Thomas  Sargent  és  Neil  Wallace  egészen  hasonló  alapokon  állva  tagadják  a  szisztematikus 
gazdaságpolitika lehetőségét (ami egy árnyalattal több annál, mint ha a sikertelenségét állítanák, hiszen az ő érvelésükben 
már maga a törekvés is lehetetlen). Az aggregált kibocsátás fokozása csakis úgy történhet, ha a monetáris hatóság nem várt 
árszínvonal‐elmozdulásokat gerjeszt. Ahhoz, hogy a meglepetés a t‐edik időszakban sikerüljön, teljesülnie kell annak, hogy 
a pénzkínálat szisztematikus (vagyis előre jelezhető) részen felüli komponense megjósolhatatlan legyen a t‐edik időszakra 
vonatkozó várakozások alapjául  szolgáló  (és  a  t–1‐edik  időszakban  rendelkezésre  álló)  információk alapján. Ám amíg  a 
gazdasági  egyéb  szereplői  és  a monetáris  hatóság  azonos  információs  halmazzal  rendelkezik,  a  jegybank módszeresen 
maga  is  képtelen  lesz  a  véletlenszerű  (s  a meglepetésért  felelős)  komponens meghatározására,  hiszen  az  ő  esetében  is 
teljesül  a  rendelkezésére  álló  információk  és  a  szisztematikus  részen  felüli  pénzkínálati  komponens  korrelálatlansága 
(Sargent – Wallace 1975). 
39 Valójában erre nemcsak a jegybank, hanem bármely, középponti státuszú intézmény alkalmas lehet – gondoljunk csak a 
konjunktúrakutatókra,  vagy  akár  a  fiskális  hatóságra.  Az  inflációs  célkövetési  rendszer  nem  megteremtette  a 
várakozásokat, csak felismerte azok jelentőségét és kísérletet tesz azok befolyásolására.  
40 Ne feledjük: a gazdasági szereplőkről azt feltételezzük, hogy professzionális gazdasági modellezők! 
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( ) tttt uyEy =− −1 .  (1.6.)

A modellbecslést eszerint véletlen hibák térítik el a tényleges kimenetektől, így biztosítva azt, hogy még a 
releváns modell se legyen képes pontos előrejelzésekre. A torzítatlan egyedi becslések ezek alapján pedig 
az alábbi formát veszik fel: 

( ) 11 −− ′= ttt
i
t bxyE ,  (1.7.)

ahol  1−tb  a  1−t  időszaki  becslés  készítéséhez  felhasznált  empirikus  paramétervektor.  A  torzítatlanság 

követelménye itt azt jelenti, hogy  ( ) β=−1tbE . Ha ez teljesül, vagyis ha a gazdasági szereplők a tényleges 

folyamatok torzítatlan becsléseit képesek előállítani, akkor a becslési hiba 

( )
∧

− =− i
tt

i
tt uyEy 1 ,  (1.8.)

lesz, mivel  [ ]( ) 01 =−′ −tt bxE β . Észre kell venni, hogy a releváns modell, illetve az egyedi becslések hibái 

nem  azonosak.  Bár  a  véletlen  hatása  az  egyes  egyedi  becsléseket  eltérítheti  az  elméleti 
paramétervektortól,  ezek  az  eltérések  aggregált  szinten  kiegyenlítődnek,  s  így  a  paraméterbecslés 
eloszlásának várható értéke az elméleti paraméter lesz. A becslési hiba azonban nemcsak a specifikációs 
hibák  következménye,  hanem  a  véletlen  hatások  eredője  is  lehet  –  az,  hogy  éppen  minek  a 
következménye, viszont nem deríthető ki,41 s éppen ez akadályozza meg azt, hogy a releváns modellhez 
empirikus  módon  eljuthassunk.  A  modell  valamely  közbülső  (tehát  még  nem  tökéletes,  nem  végső) 
állapotában  is  szolgáltathat  pontos  becslést,  pusztán  a  véletlen  hatásának  engedelmeskedve.  Ebben  a 
helyzetben  a modell  készítője  természetesen  azt  gondolhatja,  hogy munkája  ezen  a  ponton  véget  ért, 
hiszen valamiféle végső tudás birtokába került. Ennél sokkal érdekesebb az a helyzet, amikor a modell 
outputja  elvéti  a  későbbi  tényadatokat  (hiszen  ne  feledjük,  előrejelzések  készítéséről  van  szó 
sztochasztikus környezetben). Ez nagyjából két ok miatt következhet be. Egy köztes állapotú modellnél 
(amelynél jobbat Weeks szerint egyébként el sem lehet képzelni)  

1.) a  modellező  egyetlen  esetben  sem  fogja  tudni  azonosítani,  hogy  a  téves  becslés  mely  része 
köszönhető a téves specifikációnak (vagyis mi a szisztematikus rész), s  

2.) mely tükrözi a véletlen hatását.  

Ennek híján képtelen  lesz a modellen érdemben  javítani. Feltéve, de meg nem engedve, hogy  tökéletes 
modell létezik (bár ennek sikeres specifikálásának folyamatáról a fentiek értelmében aligha lehet számot 
adni),  a  folyamatok  sztochasztikus  jellege  miatt  hibák  ekkor  is  adódhatnak  (hiszen  a  becslésekkel 
kapcsolatban  a  REH  muth‐i  értelmében  szó  sincs  pontosságról),  s  ezt  tapasztalva  a  modellező 
nyilvánvalóan nekiállna a modell újraspecifikálásának – ami egyértelműen visszalépés lenne a megelőző 
állapothoz képest. Weeks az ökonometria‐elméleti apparátus mellőzése mellett találóan jegyzi meg, hogy 
a modell  fokozatos  javítása  kizárólag  úgy  lenne  elképzelhető,  ha  előzetesen már  ismernénk  a modellt, 
amelyhez  lépésről  lépésre közelíteni  szándékozunk  (Weeks 1998: 153. old.). A  tanulási  folyamat eleve 
elrendelt  lehetetlensége,  illetve  a  releváns  modell  gazdasági  szereplők  általi  ismeretének  hiánya 
együttesen megnehezíti a becslések torzítatlanságának reális feltételezését. A releváns modell ismerete a 
szó  legszorosabb értelmében vett magasabb  rendű  tudás, deus ex machina,  s mintha a  releváns modell 

                                                             
41 Ezen a ponton érdemes  felhívni a  figyelmet arra, hogy a  torzítatlanság,  illetve az, hogy a becslési hiba várható értéke 
zérus, nem szinonim fogalmak. Ahogy korábban említettük, az OLS‐becslések minden esetben biztosítják, hogy a hibatag 
várható  értéke  zérus  legyen.  Ezen  túlmenően  pedig  az  is  igaz,  hogy  torzított  paramétervektor  esetén  is  előállhat  az  a 
helyzet,  hogy  a  becslési  hiba  várható  értéke  zérus,  ha  az  elméleti  és  az  empirikus  paramétervektorok  különbségeként 
képzett  vektor  merőleges  a  magyarázóváltozók  vektorára.  Más  kérdés  azonban,  hogy  ekkor  a  becslési  hiba  nem  lesz 
független  a  magyarázó  változóktól,  amely  csakis  az  empirikus  paramétervektor  torzítatlansága  mellett  lenne 
kiküszöbölhető. 
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képében  a  walrasi  mindentudó  árverező  kélne  újra  életre.42 Bárki  kifogásolhatja  persze,  hogy  miért 
várjuk  el  a  releváns  modelltől  az  elméleti  paraméterek  ismeretét.  Úgy  gondoljuk,  ez  szükségszerűen 
következik  Muth megfogalmazásából,  amely  szerint  a  várakozások  átlaga  ugyanolyan  pontos,  mint  az 
egyenletrendszerekkel  készített  becslés43 (persze  az  érvelésben,  ahogy  ezt  korábban  jeleztük,  most 
megfeledkezünk  arról,  hogy  Muth  szerint  az  aktorok  ténylegesen  nem  foglalkoznak  modellépítéssel). 
Hiszen ha professzionális modellezőknek tételezzük fel az aktorokat, akkor a torzítatlan egyedi becslések 
valószínűség‐eloszlásának centrumában az elméleti paraméterek  fognak állni,  amelyek értéke azonban 
senki számára nem ismert.  

Ha  nem  hiszünk  a  gazdaságra  vonatkozó  teljes  és  tökéletes  tudás  létében,  akkor  legfeljebb  azt 
mondhatjuk,  hogy  e  tökéletes  tudás  híján  minden  ökonometriai  modell  a  valóságnak  (a  tényleges 
adatgenerálási  folyamatnak) csak  többé‐kevésbé  jó közelítése  lehet,  s  természetszerű, hogy a gazdaság 
szereplői  nem  lesznek  azonos  helyzetben  az  e  tudásért  folytatott  küzdelmekben  –  vagyis  az  egyes 
aktorok  más  és  más  eséllyel  állhatnak  neki  e  tevékenységnek,  ahol  a  jobb  esélyekkel  rendelkezők 
lehetőséget kapnak arra, hogy a hipotetikus releváns (s ténylegesen nem is létező, és ki sem alakítható) 
modellt másoknál jobban megközelítsék.44 Észre kell venni, hogy mind a releváns modell, mind az egyedi 
előrejelzések  szintjén  a  torzítatlan  becslések  készítésére  vonatkozó  feltételezéssel  egyszerre  állítjuk 
magának a releváns modellnek, valamint a modellbecslés inputjait jelentő adatsoroknak az ismeretét. Ha 
ezek közül bármelyik is nem teljesül, a kapott becslések szisztematikus torzítást fognak tartalmazni.45 Az 
elméleti  paraméterek  ismeretének  és megismerhetőségének  kérdéséről már  ejtettünk  szót,  de  néhány 
megjegyzést még hozz kell  fűznünk –  így az  információk  feletti  rendelkezés problémájának  tárgyalását 
kicsit későbbre halasztjuk. 

Matematikai  modellvizsgálatokra  hivatkozva  Benjamin  Friedman  amellett  érvel,  hogy  még  végtelen 
időhorizont esetén sem biztosított, hogy a gazdasági szereplők ténylegesen eljutnak a helyes modellhez, 
így várakozásaik nem lesznek racionálisak muth‐i (erős) értelemben (B. Friedman 1979). Kanyarodjunk 
vissza az egyedi becslések hibájának sztochasztikus viszonyok melletti definíciójához: 

( ) ( )[ ] tttttt ubExyEy )+−′=− −− 11 β .  (1.9.)

Az  egyenlet  bal  oldalán  álló  előrejelzési  hiba  csakis  akkor  lesz  független  a  magyarázó  változóktól,  ha 
teljesül az, hogy  ( ) β=−1tbE , s így a hibák kizárólag a véletlen hatását tükrözik (vö. B. Friedman 1979: 

                                                             
42 Az újklasszikus és az azt megelőző klasszikus elmélet között  is számos párhuzam mutatható ki, amelyek közül Filippo 
Cesarano  számos  elemet  kiemel  a  pénzmennyiség  várt  és  nem  várt  növekedésének  hatásaira  koncentrálva  (Cesarano 
1983).  Jellemző,  hogy  a  klasszikus  közgazdászok  is  a  pénzállomány  nem  anticipált  bővülésének  szenteltek  nagyobb 
figyelmet, miközben az előre látható változásokat gyakorlatilag hatástalannak tételezték (bár az is igaz, hogy statisztikák, 
illetve  információáramlási  csatornák híján szinte valamennyi változás váratlannak volt  tekinthető – kivéve a bejelentett 
leértékeléseket). Alapvető törvényszerűségként feltételezték, hogy a pénzmennyiség bővülése csak fokozatosan váltja ki az 
árszínvonal megfelelő alkalmazkodását, ez előtt a reáljövedelem és a foglalkoztatás azonban módosul (vö. Hume 1994: 47–
48. old.). A hatások kiváltásában a főszerepet nem az árak és a bérek ragadóssága, hanem az információhiány játszotta (s 
ez erősen emlékeztet az újklasszikus teoretikusok álláspontjára, nem mindegy azonban, hogy mire vonatkozóan hiányosak 
az  információk:  ezzel  összefüggésben  a  klasszikusok  a  pénzállományban  bekövetkező  változásokra,  az  újklasszikusok 
viszont  a  relatív  és  az  abszolút  ármozgások  megkülönböztethetőségének  problémájára  koncentrálnak).  Cesarano 
egyébként  még  azt  a  megállapítást  is  megkockáztatja,  hogy  a  klasszikus  közgazdászok  a  gazdasági  szereplők  részéről 
implicite feltételezték a gazdasági rendszert leíró releváns modell ismeretét, hiszen – érvelése szerint – azok csak ennek 
tudatában lehettek képesek felmérni a bejelentett döntések hatásait.  
43 „Averages of expectations in an industry are […] as accurate as elaborate equation systems […]” (kiemelések: G. P.) (Muth 
1961:  316.  old.).  A  „pontosság”  említése  persze  némi  zavart  kelthet,  amelyet  azonban  a  korábban  elmondottak  alapján 
megfelelően kezelhetünk (s jelen esetben a torzítatlanság szinonimájaként kell értelmeznünk). 
44 Az esélyen jelen esetben a több és jobb minőségű adatsorokhoz való hozzáférést kell érteni.  Jusson eszünkbe, hogy az 
egyes  gazdasági  szereplőkről  professzionális  szintű  ökonometriai  ismereteket  feltételeztünk  –  ennek  híján  persze  a 
módszertani ismeretek hiánya is rontaná a megfelelő modell kialakításának esélyeit. 
45  Itt  még  egyszer  érdemes  felhívni  a  figyelmet  a  (hipotetikus)  releváns  elmélet,  illetve  az  egyedi  becslések 
megkülönböztetésére.  Láttuk,  hogy  sztochasztikus  folyamatok  mellett  az  elméleti  paraméterek  megismerésére  még 
elviekben  sem nyílik  lehetőség.  A REH  előzőekben  adott  értelmezése  szerint a priori  létezik  tehát  egy  releváns modell, 
amely  torzítatlan  becslésekre  képes,  az  egyedi  szereplők  által  készített  becslések  pedig  egytől  egyig  az  adatgenerálási 
folyamat torzítatlan becslései.  
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30.  old.).  Másként  pedig  azt  mondhatjuk,  hogy  az  előrejelzési  hiba  csakis  akkor  lesz  független  a 
magyarázó változóktól, ha teljesül a paraméterbecslések torzítatlansága. Ha tehát  ( ) 01 ≠− −tbEβ , nem 

lesz igaz, hogy a becslési hibák várható értéke zérus, ami csak akkor teljesülhetne, ha igaz lenne az, hogy 
( ) tttt uyEy )=− −1  (hiszen  a  hibatag  fehér  zaj),  ami  viszont  ekvivalens  azzal,  hogy  ( )1−= tbEβ ,  s  így 

( )[ ] 01 =−′ −tt bEx β .  A  modell  paramétereinek  torzított  becslése  számos  tényezőre  vezethető  vissza: 

ilyen  ok  lehet  például  a  függvényforma  téves  megválasztása.  Ha  helytelenül  választunk  (mondjuk) 
lineáris  függvényformát,  a  hibatag  alakulása  nem  lesz  független  saját  maga  korábbi  értékeitől,  vagyis 
autokorreláció fog fellépni – ebben az esetben pedig nem lesz igaz az, hogy a hibatagokra vonatkozóan 
nem  állnak  rendelkezésre  előzetes  információk,  s  a  becslések  készítésekor  hozzáférhető  információk 
alapján a reziduum is – bizonyos korlátok között – előre  jelezhetővé válik. A modellparaméterek  téves 
meghatározása  azt  is  jelentheti,  hogy  némely  fontos  magyarázó  változó  becsült  paraméterét  a priori 
tévesen  zérussal  tesszük  egyenlővé  –  ez  az  eset  következményeit  tekintve  egyébként  ekvivalens  a 
releváns magyarázó változók kényszerű mellőzésével, amelyet hiányos információk okozhatnak. Ekkor a 
hibatag  a  kihagyott  változók  hatását  is  tükrözni  fogja,  vagyis  annak  alakulása  a  modellben  nem 
szerepeltetett  változók  alapján  előre  jelezhető  lesz,  s  a  fellépő  autokorreláltság  miatt  pedig  a  hibák 
jövőbeli  alakulása  a  reziduumok  múltbeli  értékei  alapján  is  közelíthető  lesz  –  mindeközben  pedig  a 
modellben hagyott változók paraméterei is várhatóan torzítottak lesznek; az ortogonalitásra vonatkozó 
tétel  tehát  ismét  megsérül.  Mondhatnánk,  hogy  a  releváns  modell  trail and error  alapú  keresésének 
esélyét  ezen problémák  tovább  csökkentik, ha az nem volna eleve  lehetetlen. Bár kétségtelen, hogy az 
egyedi becslések torzítatlansága – ha azt nem a mintha‐érvelés alapján tételezzük fel – igen magas szintű 
technikai és információs követelményeken alapul. 

Az  adatok  rendelkezésre  állása  tehát  nem kevésbé  fontos kérdés. A becslések  szisztematikus  torzítása 
emiatt  még  akkor  is  létrejöhet,  ha  egyébként  teljesülne  a  releváns  modell  léte  és  a  paraméterek 
értékeinek  pontos  a priori  ismerete.  Ahogy  korábban már  említettük,  a  gazdasági  szereplők  ebben  az 
információk  megszerzéséért  folytatott  versenyben  nem  indulhatnak  egyenlő  esélyekkel:  léteznek 
könnyebben,  mindenki  számára  hozzáférhető,  illetve  speciális,  szűk  körben  elérhető  információk, 
amelyek  egyaránt hatással  lehetnek  a kérdéses  gazdasági  változó  időbeli  lefutására  –  ráadásul  a  teljes 
informáltság állapotába való eljutás költséghatékonysági alapon is megkérdőjelezhető.46 A jegybank által 
készített  inflációs  becslések  például  számos  olyan  információt  tartalmaznak,  amelyek  az  idősorok 
ismerete  alapján  nem  sajátíthatók  el;  jellemző  például  a  hazai  gyakorlatból  is  ismert  eset,  amikor  a 
modellek  alapján  adott  becsléseket  a  szakértői  konzultációk  során  megszerzett  információk  alapján 
módosítják. Az árak alakulására számos olyan tényező hat, amely a múltbéli adatokból nem következik: 
ha például a kiskereskedelmi élelmiszerforgalmazók versenyében néhány hónapon belül új résztvevő fog 
megjelenni,  s  erre  vonatkozóan  a  már  jelenleg  is  a  piacon  tartózkodó  forgalmazók  rendelkeznek 
információkkal (s esetleg előzetes külföldi példák alapján azt is sejtik, hogy az új szereplő milyen ár‐ és 
versenypolitikát fog folytatni), mindez már a jelenbeli, s a közeljövőre vonatkozó árazási döntéseiket is 
meg fogja határozni. Így, ha például az új szereplőtől azt várják, hogy a szokásosnál alacsonyabb árakkal 
igyekszik majd  átírni  a piaci  részesedési  viszonyokat, már  a  jelenlegi  áremelkedési  ütem  is módosulni 
fog,  vagyis  a  piacon  tartózkodók  igyekeznek  visszafogni  a  drágulást,  ezzel  felkészülve  az  élesedő 
versenyre.  Ha  a  központi  bank  ennek  alapján módosítja  a modellekből  származó  előrejelzéseket,  nem 
tesz mást,  mint  racionálisan  alakítja  ki  várakozásait.  Meg  kell  jegyezni  azt  is,  hogy  általánosságban  a 
jegybanki  előrejelzések  a  különböző  időtávokon  más‐más  súlyokat  adnak  az  egyes  előrejelzési 
módszereknek. Rövid távon jól használhatók a szakértői becslések, vagyis ezek hatására a modellekből 
származó  előrejelzések  módosításra  kerülnek,  míg  az  időhorizont  növekedésével  a  modellbecslések 
egyre  nagyobb  jelentőséget  kapnak.  Azt  is  észre  kell  venni,  hogy  az  ezen  kiegészítő  információkat 
nélkülöző piaci szereplők becslései el fognak térni a jegybank által adott előrejelzéstől, holott mindkettő 
racionális  (gyenge  értelemben  legalábbis),  hiszen  azokat  az  információkat  ténylegesen  nem  lehet 

                                                             
46 Mindez  egyébként  komoly  érv  az  inflációs  célkövetési  rendszer  működése  mellett,  hiszen  az  aktorok  számára 
gazdaságosabb lehet egy készen kapható modell‐output felhasználása. 
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figyelembe  venni,  amelyek  nem  ismertek  (és  nem  is  igen  hozzáférhetők)  az  aktorok  számára.47 Azt 
persze  nem  lehet  feltételezni,  hogy  a  szakértői  konzultációkat  nélkülözni  kényszerülő  aktorok  is 
rendelkeznek az így megszerezhető tudással, hiszen ha ez a tudás eleve rendelkezésre állna, a jegybanki 
elemzők  –  mint  hétköznapi  fogyasztók  –  maguk  is  tudatában  lennének  ezen  információkkal,  s  így  a 
szakértői  egyeztetések  feleslegessé  válnának.  Erre  valójában  nincs  is  szükség,  hiszen  még  Muth 
definíciója  sem  írta  elő  a  releváns  modell  (ennek  helyettesítője  ebben  az  esetben  a  jegybank  által 
készített  előrejelzés)  és  az  egyes  egyedi  becslések  egyformaságát.  Az  előzőek  során  elmondottakból 
azonban  az  is  következik,  hogy  a  jegybanki modell  sem  lesz  torzítatlan,  s  fokozottan  igaz  ez  az  egyedi 
becslésekre is.  

1.6. KÖVETKEZTETÉSEK: ÚT AZ INFLÁCIÓS CÉLKÖVETÉSI RENDSZERIG 
Érvelésünk  az  eddigiekben  annak  beláttatására  irányult,  hogy  a  releváns  modell  kialakításának 
lehetőségei  korlátozottak,  s  így  egy‐egy  makrogazdasági  rendszert  leíró  teljes  és  tökéletes  tudás 
legfeljebb  kényelmes  –  ám  semmiképp  sem  reális  –  előfeltételezés  lehet.  Az  elméleti  paramétervektor 
ismerete még magas szintű ökonometriai eszközök birtoklása és a releváns magyarázó változók adekvát 
azonosítása mellett sem képzelhető el – még inkább igaz ez, ha a modellezők munkáját egyes információk 
elérhetetlensége is tovább nehezíti. Az előzőek során tehát alig észrevehetően bevezettünk egy fogalmat 
(vagy helyesebb talán jelenségnek nevezni). Eszerint a becslések torzítása nem független a modellező által 
birtokolt információk mennyiségétől és minőségétől.  Ezt másként  fogalmazva  úgy mondhatnánk,  hogy  a 
becslések aszimptotikusan torzítatlanok a felhasznált információkra nézve, vagyis: 

( ) Θ=Θ
∗→

)
E

ii
lim ,  (1.10.)

ahol Θaz  elméleti  paraméter, Θ
)
 ennek  empirikus  becslése,  az  i  változó  pedig  a  becslés  készítésekor 

feldolgozott  információk  mennyiségét  jelenti.  Ha  ez  tart  a  teljes  tudáshoz  (i*)  akkor  az  empirikus 
paraméterek egyre jobban és jobban meg fogják közelíteni az adatgenerálási folyamatban közreműködő 
elméleti paraméterek értékeit. Ehhez hasonlóan értelmezhetnénk a konzisztencia követelményét is: 

( ) 1lim =+Θ≤Θ≤−Θ
∗→

εε
)

P
ii

, minden  0>ε  esetén.  (1.11.)

A REH erős hipotézisének olyan (mérsékelt48) értelmezése is megadható az aszimptotikus torzítatlanság 
alapján, amelyben nem követeljük meg a releváns modelltől az elméleti paraméterek ismeretét – mindez 
persze azt jelenti, hogy feloldjuk az egyedi becslések torzítatlanságára vonatkozó feltételt. Az a gazdasági 
szereplő  (például  a  monetáris  hatóság),  aki  kellő  mennyiségű  és  minőségű  információ,  illetve 
módszertani ismeret birtokában van, el fogja tudni készíteni a kérdéses makrogazdasági rendszert leíró 
kvázi‐releváns modellt  (a  felhasznált  információk növelésével  tehát mindenképpen mérsékelni  tudja  a 
torzítás mértékét), s minél inkább központi szerepben van, annál nagyobb eséllyel tudja azt elfogadtatni 
majd a gazdaság többi szereplőjével (valójában nem teszünk tehát mást, mint lazítunk a feltételezéseken, 
s  a  kvázi‐releváns  modelltől  követeljük  meg  azt  –  vagyis  a  puszta  torzítatlanságot,  s  nem  pedig  az 
elméleti paramétervektor ismeretét –, amit eddig az egyedi becslésektől; s ha ekként az egyedi becslések 
torzítottak  lesznek,  nem  lesz  igaz  az  sem,  hogy  az  egyedi  becslések  átlagát  a  releváns  modell  fogja 
jelenteni).  Innen  már  csak  egy  lépés  tehát  az  inflációs  célkövetési  rendszer  sikeres  bevezetésének 
lehetősége,  hiszen  a  gazdasági  szereplők,  tapasztalva  az  információk  feldolgozásába  fektetett 
fáradozásaik  haszontalanságát  (hiszen  szisztematikusan  torzított  becslések  készítésénél  többre  nem 
voltak képesek), úgy fognak dönteni, hogy ehelyett a (kvázi‐)releváns modell outputjaihoz igazítják majd 

                                                             
47 Barro  és  Fischer  ehhez  teljesen  hasonló  értelemben  használja  a  várakozások  racionalitásának  fogalmát,  hiszen 
racionálisnak tekintenek minden olyan előrejelzést, amely a rendelkezésre álló információk alapján a jövőbeli folyamatok 
optimális becslésének tekinthető, még akkor is, ha a piaci szereplő nem rendelkezik mindazzal az információval, amelyet a 
modellben felhasználnak (Barro – Fischer 1976: 156. old.). 
48 E mérsékelt  hipotézist  határozottan meg  kell  különbözetni  a REH  gyenge  hipotézisétől,  hiszen  e mérsékelt  hipotézis 
értelmében továbbra is a REH erős definíciójának körén belül mozgunk. 
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várakozásaikat. Így az egyedi aktorok várakozásai végső soron ismét csak a lehető legnagyobb mértékben 
torzítatlanok lesznek, bár passzivitás mellett. Ha ez nem teljesülne, a monetáris hatóság alkalmazhatná a 
megtévesztés politikáján alapuló output‐szabályozás eszközét – s ettől legfeljebb azért tartózkodna, mert 
célfüggvénye úgy van definiálva, hogy az e megtévesztést nem teszi szükségessé.49  

Láttuk,  hogy  a modellezési munka körülményeiből nagy valószínűséggel egyenesen következik az egyedi 
becslések  torzítottsága,  ha  tehát  a  racionális  várakozásokat  az  információra  vonatkozó  aszimptotikus 
torzítatlanság  koncepciója  alapján  kívánjuk  értelmezni,  a  megtévesztésen  alapuló  jegybanki  politika 
kizárásához szükség  lesz a  jegybanki célfüggvény megfelelő kialakítására  is. A REH gyengített, vagyis a 
kvázi‐releváns  modell  outputjainak  használatára  épülő  verziójából  levezethető  lesz  az  inflációs 
célkövetési rezsim működése, a monetáris hatóság ugyanis kezében tartja a várakozások  formálásának 
lehetőségét,  az  idő‐inkonzisztens politika kerülése mellett  tett  elköteleződése pedig megakadályozza  a 
potenciális  trade‐off‐ok kiaknázását. Ám ha a REH Muth által  szándékolt értelmű definícióját  tekintjük, 
azt  kell  látnunk,  hogy  abban  nem  is  maradna  hely  a  fenti  értelemben  vett  jegybank  számára  a 
várakozások  befolyásolása  terén,  hiszen  a  racionálisan  várakozó  aktorok  önállóan  is  torzítatlan 
becslések készítésére képesek. 

Úgy  tűnik  tehát,  hogy  az  aggregált  egyedi  becslések  torzítottsága  információs  oldalról  is  belátható. 
Magától  értetődő,  hogy  a  készített  becslések  a  felhasznált  információknak  valamely  függvényei.  Nem 
nehéz belátni azt, hogy vannak könnyen, mindenki számára hozzáférhető  információk, s vannak – erre 
láttunk  példát  –  olyanok  is,  amelyek  csak  szűkebb  körben  hozzáférhető  ismereteknek  tekinthetők. 
Nézzünk egy példát! Tételezzük fel, hogy egy nemzetgazdasági rendszerben a gazdasági szereplőknek két 
csoportja  különíthető  el,  akik  legyenek  –  az  előző  példánál  maradva  –  élelmiszeripari  fogyasztók, 
valamint  egy  élelmiszeripari  forgalmazó  (az  ágazatnak  természetesen  semmi  jelentősége  sincs  az 
illusztráció  szempontjából).  Mind  a  fogyasztók,  mind  a  kereskedő  önálló  gazdasági  egységnek 
számítanak.  Inflációs  várakozásaikat  a  fogyasztók  ebben  a  helyzetben  kizárólag  a múltbéli  folyamatok 
alapján  alakítják  ki,  míg  a  forgalmazó  figyelembe  veszi  speciális  ismereteit  is,  amely  szintén  releváns 
információ az árszínvonal alakulása szempontjából. A torzítatlanság azt jelenti, hogy az egyedi becslések 
úgy  fogják  körbe  a  későbbi  tényadatokat,  hogy  az  egyes  becslések  torzításai  kioltják  egymást  –  ez  az 
állapot  azonban  csak  véletlenül  következhet  be,  hiszen  a  becslések  készítésénél  aggregált  szinten 
körülhatárolható  egy  olyan  információs  kör,  amely  erősen  felülreprezentált  (vagyis  igen  nagy  súllyal 
kerül  számbavételre).  Ha  elhisszük,  hogy  a  speciális  (szűkebb  körben  hozzáférhető)  információk 
birtokában  lévő  piaci  szereplő  is  tudatásban  van  a  fogyasztók  által  birtokolt  (múltbéli  folyamatokra 
vonatkozó)  ismereteknek,  azt  mondhatjuk,  hogy  az  általa  készített  becslés  jobban  fogja  közelíteni  a 
későbbi  tényadatokat  (illetve a kimenetek valószínűség‐eloszlásának várható értékét),  ám az aggregált 
torzítatlansághoz arra lenne szükség, hogy az összes többi (a példa szerint azonos módon, illetve azonos 
irányba  torzított)  becslés  olyan módon  legyen  torzított,  hogy  ezek  a  fogyatékosságok  összességükben 
kioltsák  egymást,  ez pedig nem  lehetséges,  éppen azért, mert  a  torzítások következetesen  egy  irányba 
mutatnak – sőt, kiegyenlítés helyett sokkal  inkább arról  lesz szó, hogy az aggregált módon értelmezett 
várakozások  alá‐,  vagy  felülbecsülik  majd  a  tényadatokat.  A  speciális  információkat  is  tartalmazó 
becslés 50  fogyatékosságait  kellene  az  összes  többinek  ellensúlyoznia,  hogy  átlagosan  torzítatlan 
becsléseket  kapjunk,  ugyanakkor  semmiféle  értelmes  szabályszerűség  nem  szól  amellett,  hogy  ezt  a 
kikötést akár feltételezésként is elfogadhassuk. Aggregált torzítatlanság (vagyis az az állapot, amelyben 
az  egyes  becslések  átlagaként  a  későbbi  tényadat,  vagy  elméleti  paramétervektor  áll  elő)  legfeljebb 
véletlenül alakulhat ki, s ha adódik is ilyen helyzet (amelyben tehát az aggregált becslések torzítatlanok 
lesznek),  annak  permanens működésére  semmiképp  sem  lehet  számítani. Torzított egyedi becslésekből 
tehát torzítatlan aggregált becslések aligha származhatnak – láttuk, hogy ezt végső soron maga Muth sem 
tagadta,  hiszen  definíciójában  az  információs  készlet  nagysága  kiemelt  jelentőséggel  szerepelt.  Ez  az 
információs szimmetria azonban csak nehezen tételezhető fel, hiszen számos tényező eredményezheti az 
                                                             
49 Ahogy a 4. fejezetben látni fogjuk, az inflációs célkövetési rendszerekben ezt az infláció alacsony szinten tartására vállalt 
jegybanki kötelezettség teszi elkerülendővé. 
50 Amely még szintén nem a releváns, vagy kvázi‐releváns modell. 
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egyedi  várakozások  torzítottságát.  További  problémát  jelent,  hogy  a  REH  egyes  feltételezései  nem 
konzisztensek egymással, hiszen a  torzítatlanság,  illetve a várakozásképzés nem professzionális alapon 
való  tételezése  kizárja  egymást  (s  itt  valójában  a mintha‐érvelés  is  cserbenhagyja  az  elméletet,  hiszen 
hogyan lehetne megmagyarázni a keresztmetszeti véleménykülönbségeket, ha az aktorok várakozásai a 
releváns  elmélethez  hasonlóan  képződnek),  s  empirikusan  jóformán  megoldhatatlan  az  elméleti 
paraméterek ismeretén alapuló releváns modell kalibrálása.  

Mindezek  nyomán  tehát  a REH Muth  által  adott  erős  definíciójától  eljutottunk  az  inflációs  célkövetési 
rendszerig.  Ehhez  csupán  arra  volt  szükség,  hogy  belássuk:  a mintha‐érvelés  alkalmazásán  kívül  nem 
tételezhetjük  fel,  hogy  a  gazdasági  szereplők  a  jövőbeli  folyamatok  torzítatlan  becsléseit  képesek 
előállítani. A REH  feltételezései azonban nem vizsgálhatók egy tiszta elmélet  talaján állva. Azt  is  láttuk, 
hogy módszertani nehézségek miatt  az  elméleti  paramétervektorra  irányuló  ismeret  aligha  szerezhető 
meg  a  szokásos  trial and error módszer  segítségével. Még  ha  el  is  fogadjuk,  hogy  létezhet  kiemelkedő 
makromodellezési készség a gazdasági szereplők oldalán, az információkhoz való korlátozott hozzáférés 
miatt  becsléseik  így  is  torzítottak  lesznek,  lehetőséget  teremtve  a  szisztematikus  jegybanki 
megtévesztésre épülő politika  számára. A REH  itt bevezetett mérsékelt  elmélete  szerint a várakozások 
kielégítő  torzítatlansága  annak  köszönhető,  hogy  a  gazdasági  szereplők  átveszik  a  legjobban  teljesítő 
(kvázi‐releváns) modell outputjait, s így végső soron teljesülni fog a modell és az aktorok várakozásainak 
egybeesése. Ennek híján az aktorok csak torzított becsléseket  lennének képesek előállítani,  lehetőséget 
teremtve a szisztematikus anticiklikus jegybanki politika Ha a REH erős hipotézisének működését annak 
mérsékelt  elmélete  szerint  az  inflációs  célkövetés  rendszerében  értelmezzük,  egy  megtévesztésre 
vonatkozó  tilalom  fennállásával  kell  számolnunk:  az  elköteleződésre  képes  és  hajlandó  jegybank 
rögzítheti  a  várakozásokat,  hiszen  a  várakozások  irányításával  nem  szolgál  rövid  távú  kibocsátás‐
maximalizálási  célokat.  Mivel  az  egyedi  becslések  torzítatlanságát  (vagy  másként  és  óvatosabban 
fogalmazva:  a  torzítás  lehető  legnagyobb  mértékű  hiányát)  nem  az  egyedi  modellezők  teljesítménye 
okozza, a  jegybanki megtévesztés hiánya csakis önkéntes elköteleződés eredménye  lehet – ennek híján 
az inflációs célkövetési rendszer működése kerülne veszélybe. 

Egy fontos részletre azonban ki kell még térni. Az újklasszikusok számára a releváns modellt a majd a 3. 
fejezetben  elemzett  keret  jelenti.  Kérdés  azonban,  s  maga  a  dolgozat  is  ennek  a  problémának  lett 
szentelve,  hogy  a  közgazdász,  ha  nem  újklasszikus,  elfogadhatja‐e  e  modell  relevanciáját.  Érvelésem 
szerint  ez  csak  erős  megkötésekkel  lehetséges.  Úgy  gondolom  azonban,  hogy  az  inflációs  célkövetési 
rendszer alapmechanizmusát jól leírja a REH erős definíciója, ha (visszautalva az imént elmondottakra) 
megfelelően  lazítunk  a  feltevések  szigorúságán,  s  megelégszünk  azzal,  hogy  a  releváns  modellt  a 
jegybank bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére. Sőt, talán nem kell monetarista közgazdásznak 
lenni  ahhoz,  hogy  a  mechanizmus  működésében  higgyünk:  a  releváns  modell  nem  szükségszerűen 
monetarista  indíttatású.  Persze  újabb  probléma  jelentkezik:  egy  ortodox  keynesi  modellben  például 
határozottan van definiálva az árak alakulásának módja, s abban nem marad hely a várakozásoknak. A 
jegybanki kommunikációra építő mechanizmussal tehát nem minden makromodell lehet konzisztens,  nem 
minden  modell  lehet  a  jegybanki  kommunikáció  centrumában  álló  kvázi‐releváns  modell,  csak  azok 
(csakis olyanok), amelyek az árakat a várakozások alapján vezetik le. Persze ez a probléma csakis akkor 
merül  fel, ha az újklasszikus elméletet nem monolit  tömegnek  tekintjük, hanem sokkal  inkább kirakós 
játékként  tekintünk  rá.  Kizárólag  ekkor  nyílik  lehetőség  arra,  hogy  a  releváns  modell  valami  más  is 
lehessen, mint az újklasszikus modellkomplexum. 

Úgy  tűnik,  hogy  az  újklasszikus  makroökonómia  sokban  segíthet  minket  az  inflációs  célkövetési 
rendszerek  működésének  megértésében.  A  szakirodalmat  olvasva  a  közgazdászban  az  a  benyomás 
alakulhat ki, hogy valóban sokat tudunk már az inflációs célkövetés működéséről. Ez valóban így van, ám 
e tudás leginkább a működési mechanizmusra (értsd: kölcsönhatásokra) vonatkozik. Azokról az elvekről, 
amelyek  meghatározzák,  mintegy  lehetővé  teszik  az  inflációs  célkövetés  működését,  alig  esik  szó.  Az 
inflációs célkövetés szakirodalma határozott emberképpel rendelkezik, határozott feltételezésekkel él a 
makrorendszerek struktúrájára vonatkozóan, a szereplők céljait illetően – megfeledkezik azonban arról, 



37 

hogy  ezek  az  elemek  nem  axiómák.  E  feltételrendszer  tovább  bontható,  fennállása  megindokolható, 
illetve cáfolható, s úgy  tűnik, hogy valamennyit mélyebben  fekvő premisszákra kell visszavezetni. Nem 
elegendő kimondani azt, hogy a jegybank képes a várakozások lehorgonyzására – azt is meg kell tudnunk 
mondani, miért lehet képes erre. Ebben segít az újklasszikus makroökonómia és a REH. Az 1. fejezetben 
éppen ennek bizonyítását végeztük el: beláthattuk, hogy a gazdasági szereplők nem képesek a jegybank 
munkájának  elvégzésére.  Ez  azonban  nem  elegendő  indok  a  racionalitás  elvitatására,  hiszen  a  lehető 
legmegbízhatóbb  előretekintés  elengedhetetlen  a  gazdasági  tevékenységhez.  Ahelyett  tehát,  hogy  a 
gazdasági  szereplők képességbeli hiányosságai miatt azok  racionalitását vitatnánk el, be kell kapcsolni 
egy  olyan  intézményt,  amely  képes  arra,  hogy  a  modellezői–előrejelzői  szerepkört  átvegye.  A 
végeredmény  így  ugyanaz  lehet,  mint  amit  az  újklasszikusok  megkövetelnek:  a  várakozások 
valószínűség‐eloszlása a releváns modell outputjainak fog megfelelni. Az inflációs célkövetés végső soron 
az újklasszikus tanok részbeni érvényesülését eredményezi. 
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„most ilyen korszak van, ez már a harctér 
nincs nyegle smúzolás, nincs antik arcél” 

 (Falcsik Mari: Keresetlenül) 

2. AZ ÚJKLASSZIKUS KÖZGAZDASÁGTAN LOGIKÁJA 

2.1. A MUNKAPIAC ÚJKLASSZIKUS ÉRTELMEZÉSE 
Az  eddigiek  során  –  meglehet  –  kicsit  előreszaladtunk.  Az  előző  fejezetben  kiragadtuk  a  REH  és  az 
újklasszikusok  tanításainak egyik – bár kétség kívül,  leginkább központi  fontosságú – elemét, amelyről 
beláthattuk, hogy képtelenséget állít.51 Utalást tettünk azonban arra, hogy mindezek a tanítások milyen 
következményekkel  járnak  a  monetáris  (és  a  fiskális)  politikára  vonatkozóan.  Ideje  tehát  a  tárgyalás 
menetét  kissé  visszafordítani,  s  alaposan  megvizsgálni  azt,  mit  is  tanítanak  a  REH  és  az  újklasszikus 
makroökonómia  képviselői  a  szisztematikus  gazdaságpolitikáról  –  de  legfőképpen  azt,  hogy  mely 
elméleti alapvonalakra  támaszkodva  fogalmazzák meg elméleti  tanításaikat.  Itt és most  tehát nem az a 
célunk,  hogy  az  újklasszikus  tanítások  plauzibilitását  ellenőrizzük,  hanem  sokkal  inkább  az  elmélet 
alapjainak,  sajátos  logikájának  bemutatása.  Az  újklasszikus  makroökonómia  tanításinak  részletes 
vizsgálatát  a  3.  fejezetre  hagyjuk  –  s  itt  áttekintjük  azt  a  logikai  vázat,  amelyből  az  újklasszikus 
közgazdaságtan sarjadt.  

A  REH‐vel  foglalkozó  szakirodalom  tele  van  olyan  állításokkal,  amelyek  a  lehető  legtömörebben 
igyekeznek megfogalmazni a REH (és az újklasszikusok) tanainak lényegét. Számunkra ezek közül most 
(elsőként)  a  teljes  foglalkoztatásnak  és  a  pénz  semlegességének  még  rövid  távon  is  érvényes 
feltételezése  érdekes  (vö.  Weeks  1998:  154.  old.).  A  munkanélküliség  az  újklasszikus  közgazdászok 
számára  a  természetes  munkanélküliségi  ráta  (s  ezzel  együtt  a  kibocsátás  természetes  rátájának) 
érvényesülését  jelenti  –  s  ez  valójában  a  teljes  foglalkoztatás  neoklasszikus  állapotának  felújítását 
jelenti.52 Mindez valamennyi ár  rugalmasságának  feltételezéséből, valamint abból következik, hogy úgy 
gondolják,  a  bértárgyalások  szereplői  ismerik  a  kérdéses  makrogazdasági  rendszert  leíró  releváns 
modellt53.  A  munkanélküliség  tehát  olyan  jelenség  az  újklasszikusok  számára,  amelynek  jelenléte  (ha 
számolni is kell vele) egyáltalán nem zavarja a munkapiaci egyensúly létrejöttét és tartós fennmaradását.  

Ezen  a  ponton  érdemes  a munkanélküliség  természetes  rátájáról  a walrasi  egyensúlyi  világ54 fogalmai 
között  gondolkodni.  Idézzük  fel  egy pillanatra –  a  súlyos matematikai  apparátus mellőzése mellett  –  a 
végtelenül  egyszerű,  ám  ezzel  együtt  végletesen  absztrakt  walrasi  gazdasági  rendszert!  Az  árak 
természetesen  teljesen  rugalmasan  alakulnak,  az  egyensúlyról  pedig  egy  árverezőnek  nevezett 
(valójában  a  központosított  piac  létezésének  képzetét  biztosítani  hivatott)  fantom  gondoskodik,  aki 
tapogatózási folyamata során újabb és újabb árvektorokat kiált ki. Az árak ismeretében a piac szereplői 
kinyilvánítják  kereskedési  szándékukat,  s  ha  a  keresett  és  kínált  mennyiségek  nem  felelnek  meg 

                                                             
51 Itt  ismét  fel  kell  hívni  a  figyelmet  arra,  hogy  a  dolgozatban  különbséget  teszünk  a  tiszta  elmélet,  illetve  a  valóságos 
viszonyok realisztikus  leírását célzó elmélet szempontjából tartható feltételezések (axiómák) között. Az előző fejezetben 
arra  jutottunk, hogy a racionális várakozások erős hipotézise kifogástalan lenne, ha a cél egy tiszta elmélet megalkotása 
lett volna. Mivel azonban a REH a valóságos életproblémák értelmezését szándékozik nyújtani, elkerülhetetlen a valóságos 
viszonyokkal  való  összevetés,  amelyet  az  eddigiek  során  a  feltevések  realitásának  megítéléseként  (ellenőrzéseként) 
értelmeztünk és vittünk véghez. 
52 A  közgazdasági  elmélet  területén  végbement  hangsúlyeltolódás  (amely  a  keynesi  korszak  keresleti  problémáira  való 
összpontosítástól az 1970‐es évek infláció‐centrikusságáig ívelt) nem független attól, hogy a monetarista közgazdászok a 
munkapiaci  egyensúly  feltételezéséből  indultak  ki.  Számukra  az  infláció  sokkal  inkább  kezelendő  kérdés  volt,  ezért 
egyúttal a munkapiacot törölték a potenciális problémaforrások közüll, s e törekvésüket a kapitalista gazdasági rendszerek 
stabilizálódásának  fokozódásával  igyekeztek  alátámasztani.  Ezt  a  fejlődési  pályát  egyébként  a  legtöbb  elmélettörténeti 
munka kihangsúlyozza (vö. pl. Mátyás 1979: 565–568. old.; Mátyás 2003: 560–561. old.). 
53 Az előző  fejezet után az  is eszünkbe  juthat, hogy ebben az állításban  implicite az  is benne foglaltatik, hogy ez a  tudás 
létezik. 
54 Legegyszerűbb  megfogalmazásában  a  walrasi  egyensúly  azt  jelenti,  hogy  a  teljes  gazdasági  rendszerre  értelmezett 
egyensúly állapotában az egyes  részpiacokat  leíró keresleti és kínálat görbék  is egyensúlyi helyzetbe kerülnek, vagyis a 
részpiacokon a keresett és a kínált mennyiségek egyenként egyenlők (Kopányi 2003: 459. old.). 
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egymásnak (vagyis ha a túlkeresletek és túlkínálatok miatt nem alakulna ki egyensúly), újabb árvektorok 
meghatározására  van  szükség.  A  csere  aktusának  nem  egyensúlyi  árvektor  melletti  elmaradása  nem 
önkéntes döntés eredménye: a hamis (vagyis nem egyensúlyi árakon lezajló) csere létrejöttét az árverező 
akadályozza meg. E folyamat addig tart, amíg a piac egyensúlyba nem kerül, vagyis amíg az árverező rá 
nem talál az egyensúly biztosítására képes egyetlen árvektorra.55 A hamis csere lehetőségének kizárása 
egyébiránt  azt  jelenti,  hogy  a  leírt  gazdasági  rendszernek  nem  lesznek  olyan  szereplői,  akik  ugyan 
kereskedési  szándékkal  rendelkeznek  egy  adott  árvektor  mellett,  ám  ezen  szándékuk  partner  nélkül 
marad (nem fordulhat  tehát elő az, hogy egy piacon túlkereslet, vagy túlkínálat álljon  fenn kereskedési 
szituációban).  Vagy  mindenki  kereskedik,  vagy  senki.  Ennek  megfelelően  természetesen  kényszerű 
munkanélküliség  sem  létezhet:  ha  adott  munkabér  mellett  a  munkapiacon  túlkereslet,  vagy  túlkínálat 
alakul ki, az egyensúly – a munkabér módosulása révén – meg fog teremtődni;  így végső soron csak az 
nem fog dolgozni, aki nem akar. Az elemzés rendkívül elegáns, de ugyanannyira semmitmondó is, hiszen 
csak  akkor  állja  meg  a  helyét,  ha  a  potenciális  munkavállalóról  azt  tételezzük  fel,  hogy  számára  a 
munkavégzés teljességgel esetleges törekvést  jelent: megfelelő bér mellett áruba bocsátja munkaerejét, 
ennek  híján  viszont  könnyedén  lemond  erről.  S  ezt  ráadásul  minden  különösebb  hosszú  távú 
következmény nélkül meg  is  teheti,  hiszen ha  az önként  vállalt munkanélküliség  állapota már kínzóvá 
kezd  válni  számára,  bérigényei  alább  adásával  bármikor  a  foglalkoztatottak  közé  léphet  (s  ha  ez  a 
döntése – a munkapiaci túlkínálat kialakulása –  le  is szállítja az aktuális bérszintet, mások is szigorúan 
önkéntes  jelleggel  dönthetnek  munkavégzésük  szüneteltetése  mellett).  Egyensúlyi  munkabérről  és 
egyensúlyban  lévő  munkapiacról  beszélni  annyit  tesz,  mint  hogy  a  nem  dolgozókról  azt  állítjuk,  hogy 
helyzetük  önkéntes  döntés  eredménye.  A  munkapiac  megtisztulásához  persze  rugalmas  bérekre  van 
szükség, hiszen ha Szabó János – ráunva a semmittevésre – munkakeresésre szánja el magát, csak akkor 
lehet önkéntes munkanélküli, ha a bérek egyébként hajlékonyan reagálnak szándékának megváltozására, 
máskülönben ugyanis helyzetét kényszerű munkanélküliségként értékelhetjük. Úgy gondolhatja, hogy a 
kialakult munkabér mellett  (sőt, akár ennél alacsonyabb munkabér mellett  is), megváltoztatva korábbi 
döntését,  hajlandóságot  mutat  a  munkavégzésre  –  ami  egyébként  egyenértékű  a  munkapiaci 
többletkínálat  jelenségével.  A  kialakult  bérszínvonal  mellett  a  munkaadók  azonban  adott  kereslettel 
rendelkeznek, és Szabó János munkaerejére ezen a bérszinten nincs szükségük (alacsonyabb bér pedig a 
rugalmatlanság  miatt  nem  alakulhat  ki).  Ez  már  kényszerű  munkanélküliség  (más  szóval  pedig 
munkapiaci  egyensúlytalanság),  és  hamis  csere.  A  hamis  csere  kizárása  csak  rugalmas  árak  mellett 
lehetséges  –  vagy  akkor,  ha  valaki  (mondjuk  az  árverező)  megakadályozza  azt.  Az árverező a teljesen 
rugalmas árak analógiájára kialakított (azt helyettesítő), nem valóságos absztrakció.56 A munkanélküliség 
csakis  akkor  lehet  szigorúan  önkéntes,  ha  a  bérek  rugalmasan  reagálnak  a  kereslet  és  a  kínálat 
változásaira (vagy rugalmasság hiányában azok megfelelő módosulásáról valaki gondoskodik).57 

Kételyeinket  tovább  erősítik  a  természetes  munkanélküliségi  rátáról  adott  magyarázatok,  amelyek 
szerint  –  lényegüket  tekintve  –  valaki  azért  választja  a  munkanélküliséget,  mert  a  kínált  bérek  nem 
fedezik a munkavállalás költségeit, legyenek azok a munkavégzéssel kapcsolatos haszonáldozatok, vagy 
ténylegesen  felmerült  kiadások  –  e  magyarázat  szerint  Szabó  János  önkéntesen  távol  fog  maradni  a 
munkapiactól,  ha  csak  olyan munkalehetőséget  találna,  amely  számára  kedvezőtlen, mert minden  nap 
korán  kellene  kelnie,  vagy  túl  sokba  kerülne  egy  másik  városba  költöznie.  Arról  természetesen  lehet 
vitatkozni, hogy egy több ezer kilométerre lévő munkalehetőség el nem fogadása önkéntes döntés, vagy 

                                                             
55 Ez  a  megfogalmazás  kicsit  csalóka,  ezért  némi  pontosításra  szorul.  Az  egyensúly  biztosítására  képes  árvektor 
komponenseinek egymáshoz viszonyított  arányai  (vagyis  az  árarányok) mérvadók.  Így  az  egyensúlyi  vektor  tetszőleges 
többszöröse  ugyanúgy  képes  az  egyensúly  megteremtésére.  Az  egyensúly  beállítására  képes  árvektorok  azonban 
egymásból  skalárszorzással  előállíthatók,  hiszen  a  skalárral  való  szorzás  nem  érinti  a  vektor  egyes  komponenseinek 
egymáshoz viszonyított arányait. 
56 A tiszta elmélet szempontjából a teljesen rugalmas árak axiómája, vagy az azt helyettesítő árverező képe persze cseppet 
sem zavaró – itt tehát szó sincs a neoklasszikus közgazdaságtannal szembeni kritikáról. 
57 Sztochasztikus környezetben a várakozások tévedései ugyanígy eredményezhetnek hamis cserét, vagyis nem egyensúlyi 
árak  melletti  kereskedés  alakul  ki.  E  tévedések  azonban  atipikus  jelenségek.  Ez  az  a  tétel,  amelyre  az  újklasszikus 
közgazdászok hivatkoznak akkor, amikor a reálrendszer rövid ideig tartó egyensúlytalansági állapotairól beszélnek. A 3. 
fejezetben majd elgondolkodunk arról, hogy sztochasztikus környezetben az egyensúly tartósan egyáltalán létrejöhet‐e.  
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kényszerhelyzet  eredménye.  De  bárhogy  is,  a  természetes  munkanélküliség  nyíltan  annak  bevallását 
jelenti, hogy a munkanélküliség valós jelenség – ennek rémítő képét a monetarista közgazdászok viszont 
azzal  igyekeznek  szépíteni,  hogy  e  munkanélküliség  szerintük  kizárólag  önkéntesen  vállalt  állapot.  S 
jobban meggondolva nem is tehetnek másként, hiszen kényszerű munkanélküliség mellett hová tűnne a 
makrogazdasági rendszerek egyensúlyáról alkotott csodás képzet? Teljes foglalkoztatásról csakis akkor 
lehet  szó,  ha  egyszerűen  megfeledkeznek  a  munkanélküliek  köréről  (vagy  legalábbis  léháknak,  vagy 
túlzottan  anyagias  szemléletűnek,  s  ekként  önsors‐rontóknak  bélyegzik  őket),  a  dolgozókról  pedig 
valahogy  úgy  gondolkodnak,  mintha  rajtuk  kívüli  világ  nem  is  létezne.  Joggal  gondolhatjuk,  hogy  a 
szisztematikus gazdaságpolitika  lehetőségének újklasszikusok általi  tagadása –  ideológiai  szempontból – 
részben valahol itt gyökerezik. Ha a munkanélküliek csakis önmaguk okozzák saját helyzetük ekként való 
alakulását,  akkor  valójában mi  szükség  is  volna  a  foglalkoztatás  növelését  célzó  gazdaságpolitikára? A 
makrogazdaság  szabályozói  olyanok  lelki  üdvéért  (és  anyagi  boldogulásáért)  vállalnának  harcot,  akik 
saját sorsuk felett kevés aggodalmat éreznek. Az újklasszikusok nem tesznek egyebet, mint hogy szinte 
törvényen  kívül  helyezik  a  munkanélküliek  csoportját  –  s  mindezt  azért,  hogy  a  gyakorló 
(gazdaság)politikus  minden  éjjel  nyugodtan  hajthassa  álomra  a  fejét,  annak  boldog  tudatában,  hogy 
egyetlen  feladatát  sem  hanyagolta  el.  Bár  vannak  munkanélküliek,  a  gazdaság  a  teljes  foglalkoztatás 
melletti egyensúly állapotában van – ám ez persze valójában nem egyéb, mint fából vaskarika. 

Érdekes az a felfogás, ahogy az újklasszikus makroökonómia a bérek kialakulását szemléli és elképzeli. A 
munkapiac  megtisztulásához  –  s  ezen  keresztül  a  munkanélküliség  szigorúan  önkéntes  jellegének 
fenntartásához  –  szükséges  rugalmas bérek  feltételezéséről  lemondanak,  s  helyette  azt  állítják,  hogy a 
béreket előzetesen úgy állapítják meg, hogy azok lehetőleg biztosítsák az egyensúlyt  (vagyis  azt,  hogy  ne 
legyen  olyan  munkavállaló,  aki  egy‐egy  hipotetikus  bérszint  mellett  munkát  vállalna,  amely  bérszint 
azonban kereslethiányt eredményezne – és fordítva). Determinisztikus környezetben ez elvben sikerülne 
is,  sztochasztikus  viszonyok között  azonban  csak  arra  törekedhetnek,  hogy olyan béreket  válasszanak, 
amelyek várhatóan  biztosítják majd a munkapiac egyensúlyát  – a gazdasági környezet  zajai persze ezt 
megakadályozhatják;  ilyenkor  a munkapiac  rövid  időre  kikerül  az  egyensúlyi  helyzetből.  A  történetbe 
egyébként bekapcsolják a szakszervezeteket58 is (éppen a bérek kialkudása végett), hogy a cselekmény 
hihetőbb  legyen,  hiszen  e  nélkül  az  összes  munkavállaló  esetében  egyéni  béralkukról  lenne  szó,  s  a 
munkapiac megtisztításának  szándéka  valamennyi munkavállaló  részéről  a  releváns modell  ismeretét 
tételezné  fel  (ami nyilvánvalóan  túlzás – bár a mintha‐érveléssel végső soron ez  is megoldható  lenne). 
Nem  csoda,  ha  mellesleg  meglepődünk  a  szakszervezeteknek  szánt  újszerű  szerep  részletein.  A 
munkaerő szerveződése egészen eddig egyenlő volt a bérek mereven, s ezzel együtt a munkanélküliség 
indokolatlanul magas  szinten  tartásával  (vö. Galbraith 1970: 70.  old.;  vagy pl.  Chikán 2003: 283.  old.). 
Hirtelen, minden különösebb ok nélkül a szakszervezeteket most mégis az egyesült munkásosztály sorsa 
felett  érzett  aggodalom  kezdi  vezérelni  –  természetesen  ezen  az  aggályon még  egy  apró  csúsztatással 
továbbléphetünk,  ha  azt  feltételezzük,  hogy  minden  munkavállaló  szervezett 59  (ez  is  túlzott 
feltételezésnek tűnik a valóság mérlegén). A szakszervezetek és a munkaadók úgy igyekeznek kialakítani 
a következő időszak béreit, hogy egyensúly legyen a munkapiacon, s aki nem dolgozik, az csakis önkéntes 
döntése  eredményeként  cselekedhessen  ekként.  Ez  nem  más,  mint  az  árverező  személyének 
újraélesztése. Az analógia egészen nyilvánvalóvá válik a Frank Hahn által adott értelmezés révén (Hahn 
                                                             
58 Egyes értelmezések szerint a szakszervezetek már a munkapiac működéséről Friedman által alkotott elképzelésekben is 
szerepet  kaptak.  Eszerint  az  anticiklikus  gazdaságpolitika  átmeneti  hatásosságát  éppen  az  biztosítja,  hogy  a  bérek 
kialakításáért  részben  felelős  szakszervezetek  várakozásai  az  adaptív  sémát  követik  (vö.  Shaw  1984:  37–38.  old.). 
Friedman  valóban  feltételezte,  hogy  a  munkanélküliség  természetes  rátáját  a  szakszervezetek  ténykedése  befolyásolja 
(Friedman 1968: 230. old.). Az újklasszikus makroökonómia, illetve a racionális várakozások elméletének a szakszervezeti 
közreműködésre történő egyik leginkább explicit hivatkozásához lásd Shaw (1984): 55. old. 
59 A  munkavállalók  teljes  körű  szervezettsége  a  tiszta  elméletben  elfogadható  feltételezés  lenne,  hiszen  ekkor  a  valós 
szituációk elemzésekor mérvadó szempont lenne a részleges szakszervezeti tömörülés regisztrálása és a következmények 
számbavétele.  A  munkapiac  neoklasszikus  értelmezésével  kapcsolatban  Weeks  egy  helyen  megjegyzi,  hogy  az 
egyensúlyinál magasabb szinten tartott bér találkozhat a munkavállalók nagyobb részének tetszésével (Weeks 1998: 48. 
old.). – nyilvánvalóan azok fognak kedvezően megítélni egy efféle helyzetet, akik e magasabb bér mellett is el tudják adni 
munkaszolgálataikat.  Ebből  tehát  egyértelműen  következik  az,  hogy  a  munkabér  egyensúlyi  szinten  való 
meghatározásának szándéka csakis teljes körű szervezettség mellett képzelhető el. 
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1980),  aki  a  monetarizmus  walrasi  alapjainak  tárgyalásakor  nem  tesz  említést  az  árverező 
(kényelmetlenné  váló)  személyéről,  helyette  azonban  a  várakozások  racionalitását  előfeltételezi  a 
walrasi gazdaság működésével kapcsolatban. 

Az egyensúly létezése most már puszta tautológia. Az egyensúly azért van, mert a gazdaság szereplői azt 
akarják,  hogy  legyen.  Az  egyensúly  azért  létezik, mert  van.  Évtizedes,  sőt  évszázados  viták  folytak  a 
magaselméleti  irodalomban arról, hogy elfogadható‐e az a  feltételezés, amely szerint a makrogazdasági 
rendszerek  a  teljes  foglalkoztatás  melletti  egyensúly  állapota  felé  tartanak.  E  vitát  az  újklasszikusok 
egyetlen csapással oldják meg. Számukra az egyensúly evidencia, hiszen mindenki erre törekszik (még ha 
ennek feltételezett eléréséhez számos problémán kell nagyvonalúan átlépni).  

A  PFH  vs. REH  vita  természetesen  itt  sem  kerülhető meg.  Láttuk már,  hogy  nem meggyőzők  azok  az 
érvek, amelyek az újklasszikus közgazdászokat azzal kapcsolatban érik, hogy állítólag a REH álruhájában 
a PFH teljesülését csempészték be modelljeikbe – legalábbis abban az értelemben nem meggyőzőek, hogy 
az újklasszikusok explicite sosem beszéltek determinizmusról (más kérdés persze, hogy ettől függetlenül 
elméleti  modelljeik  működéséhez  szükség  lehet  a  determinizmus  feltételezésére,  amiről  ők  persze 
nagyvonalúan hallgatnak). Ebben az összefüggésben tanulságos, ahogyan Begg a bértárgyalásokról ír: „A 
nominális  béralku  időpontjában  [meghatározott]  várt  egyensúlyi  reálbérről  azt  feltételezzük,  hogy  a 
munkapiac megtisztítására számítva alakították ki. […] azt feltételezzük, hogy a nominális béreket minden 
egyes  időszakban úgy alakítják ki, hogy azok olyan  várt  reálbért  eredményezzenek, amelytől azt  várják, 
hogy  a mért munkanélküliséget  annak  természetes  rátájára  állítja  be.”  (Begg  1982:  136.  old.).  Begg 
egyébként  ugyanezzel  a  mechanizmussal  magyarázza  a  várakozásokkal  kiigazított  friedmani  Phillips‐
görbe  működését  is:  a  munkapiac  azért  lehet  a  természetes  ráta  melletti  egyensúlyban,  mert  a 
megállapított  pénzbérek  szintjét  (a  szereplők)  úgy  alakítják  ki,  hogy  az  biztosítsa  a  természetes  ráta 
kialakulását  és  fennállását  (Begg  1982:  140.  old.).  Ez  az  elképzelés  egyébként  igen  közel  esik  ahhoz, 
ahogyan Hahn ír egy helyen a racionális várakozások jelentéséről; eszerint a várakozásaikat racionálisan 
formáló  aktorok  az  árak  olyan  rendszerének  kialakulására  számítanak  egy  meghatározott  helyzet 
bekövetkezését feltételként kezelve, amely árak e helyzet tényleges bekövetkezésekor megtisztítják majd 
a piacokat – vagyis a gazdasági szereplők eleve a piacok megtisztulását  feltételezik, s várakozásaikat  is 
ennek megfelelően  alakítják  ki,  az  egyetlen  bizonytalansági  tényezőt  ekkor  az  események  jelenthetik60 
(Hahn 1980: 1. old.). Hahn ennél egyébként tovább is megy, s a racionális várakozásokkal a folyamatos 
piacmegtisztulást azonosítja (Hahn 1980: 2. old.).61 

Az  egyensúly  megteremtésének  Begg  sorai  szerint  csak  a  szándékáról  esik  szó  –  érdemes  azonban 
végiggondolni,  hogy  a  szándékot  milyen  körülmények  között  követheti  az  elképzelt  megvalósulás. 
Tökéletes előrelátásról csakis determinisztikus viszonyok között van értelme beszélni – ahol a véletlen 
közreműködik, a becslések valószínűség‐eloszlásként értelmezhetők, s így az előrejelzések sem lehetnek 
pontosak (s ha mégis, legfeljebb a véletlen hatásának köszönhetően), csak torzítatlanok. Az imént vázolt 
bértárgyalások  esetében mindez  azt  jelenti,  hogy  torzítatlanság  (és  nem pontosság!)  esetén  a  tárgyaló 
felek esetleg tévedhetnek a későbbi kimeneteket illetően, s így nem tudják előzetesen a piactisztító bérek 
szintjét megállapítani (s ilyen körülmények között a munkaadói és munkavállalói oldal egyetértése sincs 
garantálva  a  jövőbeli  egyensúlyi  bér  szintjére  vonatkozó  vélekedést  illetően).  S  ha  ez  így  van,  a 
munkapiac természetesen nem feltétlenül fog megtisztulni, vagyis kényszerű munkanélküliség, esetleg – 
fordított  esetben  –  munkapiaci  túlkereslet  alakulhat  ki,  ami  viszont  ekvivalens  a  hamis  csere 
megengedésével.  Az  egyensúlytalanság  az  újklasszikusok  számára  azonban  rövid  ideig  tartó  jelenség, 
amelyet a racionális várakozásokat formáló aktorok nagyon hamar fel is számolnak. A helyzet némiképp 

                                                             
60 Itt  egy  pillanatra  érdemes  felidézni  az  első  fejezetben  a  sztochasztikus,  illetve  determinisztikus  modellekről 
elmondottakat. Determinizmust előfeltételezve a REH ekvivalens a PFH teljesülésével. 
61 Nem kell most azzal a koránt sem mellékes körülménnyel  foglalkoznunk, hogy a  folyamatos piacmegtisztuláshoz más 
feltételekre,  vagyis  az  árak  rugalmasságára  (illetve  azok  árverező  általi  egyensúlyi  értékre  való  beszabályozására)  is 
szükség  van.  Számunkra  itt  az  a  legfontosabb  részlet,  hogy  az  elmélet  szerint  a  várakozások  racionalitása  a 
piacmegtisztulást  implikálja  –  ha  ez  mégsem  következik  be,  az  az  árrendszer  nem  megfelelő  átrendeződésének  lesz 
köszönhető. 
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egyszerűbb  lenne,  ha  bizonyos  hosszúságú  alkalmazkodási  periódusról  is  szó  esne,  vagyis  egyfajta 
tapogatózásról,  amelynek során a  felek a piactisztító bér kialakítására  törekednek. Ekkor a  történet az 
aggregált  bértárgyalások  után  úgy  folytatódhatna,  hogy  a  felek  – megállapodva  a  következő  időszakra 
érvényes,  a  piacmegtisztulást  megvalósítani  hivatott  bérekben  –  elvonulnak,  hogy  megfigyeljék  a 
tényleges  gazdasági  folyamatokat,  s  főként  azt,  jól  (pontosan)  jelezték‐e  előre  a  makrogazdasági 
folyamatokat, s vajon ténylegesen kialakult‐e az egyensúly a munkapiacon. Ha tévedtek – mint ahogy az a 
becslések  valószínűség‐eloszlásának  természetéből  adódhat  –, módosítják  a megállapodásokat,  s  újból 
szemlélődni kezdenek. E puhatolózási folyamat addig tartana, amíg ki nem alakul az áhított munkapiaci 
egyensúly – s a munkapiaci túlkereslet és túlkínálat modellszerűen az egyensúlyi állapot körül csökkenő 
kilengéssel  fluktuálna  (itt  ismét  utalni  kell  arra,  hogy  a  folyamatosan  jelentkező  zajok  ezen 
alkalmazkodási  folyamatot  újból  és  újból  megzavarhatják,  s  így  e  konvergencia  nem  feltétlenül 
egyenletes).  Az  egyensúly  eléréséig  persze  egyensúlytalanságról  kell  beszélni  – a folyamatos egyensúly 
sztochasztikus környezetben nem jelenthet mást, mint az egyensúlyra való törekvés hajlamát és képességét; 
folyamatos és hosszan tartó egyensúlyi helyzetet semmiképp. Úgy gondoljuk, ezen korlátozások bevezetése 
(illetve elismerése) szükségszerű; a hamis csere kizárása reális makrogazdasági környezetben nehezen 
lenne  elfogadható,  ami  azt  jelentené  egyébiránt,  hogy  az  egyensúlyi  bérek megállapításáig  a  kérdéses 
nemzetgazdaságban általános munkabeszüntetés lenne érvényben – ha ez így lenne, akkor viszont maga 
a  keresési  folyamat  lehetetlenülne  el,  hiszen  a  bérek  további  módosításai  csakis  az  egyensúlyi‐
egyensúlytalansági helyzetek megfigyelése révén lehetségesek). Ennél azonban az újklasszikusok sokkal 
rigorózusabbak.  Az  ő  értelmezésükben  az  egyensúly  –  ha  nincsenek  zajok  –  a  bérmegállapodások 
középpontjában  álló  időszakban  ténylegesen  kialakul  (s  ez  nem  Begg  idézett  gondolatából,  hanem  a 
munkanélküliség  szigorúan  önkéntes  jellegűként  való  szemléléséből  adódik.  S  vegyük  észre,  e 
szigorúságra pusztán azért van szükség, hogy az újklasszikusok számára a munkanélküliség továbbra is 
önkéntes természetű legyen, s a kibocsátás – értelmezésük szerint – egyensúlyi szinten alakuljon.  

E koncepciókhoz való ragaszkodás számos probléma forrása. Képzeljük csak el azt a helyzetet, amelyben 
lemondunk  a PFH  teljesüléséről,  s  amelyben  feltételezzük,  hogy  a munkaadói  és munkavállalói  oldal  a 
jövőbeli  folyamatok  torzítatlan becslését képes adni  (feltételezésnek egyébként már ez sem kevés). Ha 
nincs PFH,  a  felek  előrejelzései  – habár  torzítatlanok –  eltérhetnek  egymástól;  képzeljük  azt,  hogy  egy 
ilyen helyzetben  (ami nem más, mint  a  két  tárgyaló  fél  véleménykülönbsége62)  a  következő  időszakra 
vonatkozó (s a szándékok szerint a munkapiacot megtisztító) bér a két becslés egyszerű számtani (vagy 
akár  valamilyen  módon  súlyozott)  átlaga  lesz.  Ha  a  két  becslés  pontos,  a  munkapiac  ténylegesen 
megtisztul (a véletlen hatásának köszönhetően) – sztochasztikus viszonyok között azonban a becslések 
pontosságát  semmi  sem  garantálja;  ám  ha  azt  hisszük  –  miként  a  REH  hívői  is  –,  hogy  az  előzetes 
béralkuk  megtisztítják  majd  a  munkapiacot,  akkor  ez  az  egyensúly  a  becslések  terén  mutatkozó 
véleménykülönbségeknek  köszönhetően  akár  sosem  alakul  ki,  s  a  gazdaság  végtelen  (és  véletlen) 
bolyongásba kezd az egyensúly körül  –  s  az  egyensúly persze akkor  is hiányozni  fog, ha a munkapiaci 
tárgyalópartnerek  (bárkik  legyenek  is  azok)  csak  torzított  becslésekre  képesek.  Erről  azonban  az 
önkéntes  munkanélküliség  kizárólagossága  miatt  nem  lehetne  szó;  sztochasztikus  viszonyok  között 
kényszerű, s akár tartósan fennmaradó munkanélküliséggel kell számolni (ahol a tartósság persze csak a 
véletlen  hatását  tükrözi).  Az  egyensúly  előzetes  biztosítása  csak  PFH  (és  determinizmus)  mellett 
lehetséges  –  másként  újabb  logikai  bonyodalmakkal  kellene  szembesülni.  Sztochasztikus  viszonyok 
között  a  jövőre  vonatkozó  teljes  tudás  úgy  szerezhető  meg,  ha  megvárjuk,  amíg  a  jövő  ténylegesen 
bekövetkezik.  PFH  nélkül  csakis  úgy  tudnánk  biztonsággal  és  folyamatosan  előállítani  a  jövőbeli 
egyensúlyt biztosító bértételeket, ha megengednénk a kronologikus és a modellidő elválását: vagyis ha a 
tárgyaló  feleknek  (s  mivel  célfüggvényük  az  egyensúly  megteremtésére  irányul,  e  feladatot  elég  az 
egyikre  bízni)  lehetővé  tennénk,  hogy megismerjék  a  jövőt  (ami  nem  előzetes,  várakozásokon  alapuló 
ismeretet  jelent), amelynek valós időszükséglete közben zérussal volna egyenlő, s a  jövőbeli kimenetek 
ismeretében  jelöljék  ki  az  egyensúlyi  béreket.  Amellett,  hogy  e  feltételezés  abszurd,  ismét  a  PFH 

                                                             
62 Amit például az idéz elő, hogy a releváns modell valamely változójának a két fél által használt adatsoraiban a véletlen 
hatásának köszönhető eltérések adódnak.  
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becsempészését jelenti – vagyis ismét körben járunk. A kényszerű munkanélküliség előzetes béralkukon 
keresztül  megvalósított  kizárásához  mindenképpen  szükségünk  van  a  tökéletes  előrelátás 
feltételezésére. Ha ezt nem szeretnénk, kényszerű munkanélküliséggel kell  számolni  (amiről  legfeljebb 
szemünk befogása révén feledkezhetünk meg). 

A  szakszervezeti  vezető  képében megjelenő  árverező  bevezetése  nem  oldja meg, mindössze máshová 
helyezi a probléma forrását. Ennek érzékeltetésére álljon itt egy természettudományos példa! A fizika és 
a  csillagászat  álláspontja  hosszú  időn  keresztül  az  volt,  hogy  az  univerzum  végtelen  –  ez  persze  nem 
kielégítő (sokkal inkább nyugtalanító) válasz az emberi értelem számára, s néhány új kutatás igyekszik is 
tudásunk  ezen  fejezetét  felülírni.  A  nagyjából  14,5 milliárd  évvel  ezelőttre  datált  ősrobbanás  elmélete 
alapján  a  fizikusok  arra  következtetnek,  hogy  a  világmindenség  széle  láthatóvá  válhat,  ha  kicsit 
megerőltetjük szemünket (s e törekvést egyre nagyobb teljesítményű űrteleszkópok építése jelenti). Azt 
gondolhatnánk, hogy az elme most jó eséllyel felszabadulhat a végtelen fogalmának aggasztó realizációja 
által okozott tehertétel alól, hiszen kiderülhet, hogy a világmindenség mégsem végtelen. A reménykedők 
azonban hallgatnak arról, hogy egy látszólag megválaszolt kérdés helyett a várt felfedezések egy újabbat 
eredményeznek.  Mi  van  az  univerzumon  túl?  Semmi  sem  oldódott  meg,  forradalminak  nevezett 
felfedezéseink  után  továbbra  is  egy  helyben  topogunk.63 A  kérdés  megválaszolásával  a  problémát 
mindössze máshová ültetjük. Ha megfelelő képességekkel és szándékokkal  felruházott szakszervezetek 
léteznek, nem kell foglalkozni a rugalmasan (vagy rugalmatlanul) alakuló bérekkel, a munkaszerződések 
által  keltett  esetleges  merevséggel,  hiszen  a  szakszervezet  (és  a  tőke)  célfüggvénye  az  egyensúly 
kialakítására ösztönöz – s ugyanezt a kimenetet szervezetlen munkaerő feltételezése mellett legfeljebb a 
támadható mintha‐érveléssel  lehetne kivitelezni. A szakszervezetek szerepeltetésével az újklasszikusok 
modelljeiket a valósághoz kívánták közelíteni. Ezek után nincs szükség a mintha‐érvelés alkalmazására: 
egy,  a  megfelelő  célfüggvénnyel  felszerelt  szakszervezetek  nélküli  világban  a  magukra  hagyott 
munkavállalók  egyetlen  lépésben  csak  akkor  érhetnék  el  a  partnerként  viselkedő  munkaadókkal 
folytatott bértárgyalásokon az egyensúlyi reálbér megállapítását, ha definíció szerint azt állítanánk róluk, 
hogy  képesek  és  hajlandók  erre  (ez  a mintha‐érvelés  lényege).  Ha  ettől  eltekintenénk,  a  bérek  csak 
egyensúlytalansági  periódus  során  konvergálhatnának  az  egyensúlyi  szinthez.  Természetesen  ezen 
utóbbi  esetben  szükség  van  a  bérek  rugalmasságára  is  (ami  szakszervezetek  mellett  elhagyható 
követelmény64), valamint a hamis csere megengedésére. A megfelelően definiált szakszervezetek mellett 
minderre  nincs  szükség  –  bár  másfajta  problémákkal  mindenképpen  számolni  kell.  Weeks  például 
észrevette,  hogy  ha  mind  a  munkavállalói,  mind  a  munkaadói  oldal  egyaránt  az  egyensúlyi  bér 
alkalmazásában  érdekelt,  akkor  voltaképp  minek  is  bértárgyalásokról  beszélni:  a  „bértárgyalás”  akár 
egyoldalú  is  lehet, vagyis valamelyik  fél megállapítja az egyensúlyi bért,  s ez  természetszerűen ki  fogja 
elégíteni a másik fél szükségleteit is (Weeks 1998: 156–157. old.). Nem mellékes az sem – ahogy láttuk –, 
hogy az egyensúlyi bér előzetes megállapítása csakis a PFH teljesülése mellett lehetséges (ennek terhét 
persze  a  szakszervezetet  utánzó  viselkedést  tanúsító  munkavállalókról  szóló  mesében  is  viselnünk 
kellene). A szakszervezetek bevezetése azzal jár, hogy a munkavállalók által készített előrejelzések helyét 
átveszi  a  szakszervezeti  becslés  –  hogy  csak  a  két  végpontot  említsük,  a  végtelen  számú  előrejelzés 
helyett már  csak  egyről  van  szó.  S  ha  egy  jövőbeli  kimenetre  vonatkozóan  végtelen  számú  torzítatlan 
becslés  készül,  a  becslések  valószínűség‐eloszlásának  centrumában  a  helyes  érték  fog  állni  –  ebből 
azonban természetesen nem következik az, hogy a szakszervezeti előrejelzés (vagy az, hogy a munkaadói 

                                                             
63 Természetesen  vannak  olyanok,  akik  érzik  ezt  a  konfliktust,  s  igyekeznek  megkerülni  azt.  Szerintük  az  univerzum 
önmagába zárt  tér, amit valahogy úgy képzelhetünk el, hogy a véges világmindenség önmagát határolja (szemléletesnek 
szánt  példával  élve  egy  önmagával  határolt  tér  egyik  oldalán  kilépő  fénynyaláb  az  átellenes  oldalon  azonnal  visszatér). 
Nem hiszem azonban, hogy ez a koncepció könnyebben emészthető, mint a végtelennek tételezett világegyetem képzete. 
64 Hiszen az árak rugalmassága helyett a szakszervezetek biztosítják az árak beállítása révén, hogy a piac megtisztuljon. 
Úgy  gondoljuk,  hogy  az  árverező  (különösen  akkor,  ha  az  árverező  a  szakszervezetek  képében  jelenik meg)  és  az  árak 
(bérek)  tökéletes  rugalmassága  nem  analóg  fogalmak,  hiszen  az  árverező  tudatosan  beállítja  az  árakat,  így  azok  nem 
alakulhatnak  szabadon.  Ahogy  rövidesen  látni  fogjuk,  az  árverező  a  walrasi  világban  helyettesítette  a  piaci 
mechanizmusokat,  ám  működésének  kimenete  nem  a  láthatatlan  kéz,  hanem  akaratlagos  cselekvés  eredménye.  Az 
egyensúly  a  walrasi  világban  azért  jön  létre,  mert  az  árverező  abban  érdekelt,  hogy  létrejöjjön  –  ugyanez  volt  a 
szakszervezet és a munkaadói oldal feladata az újklasszikus rendszerben is. 
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oldal prognózisa) pontos  lenne  (hiszen ez  is  egyike az  egyébként készülő  számos becslésnek,  amelyek 
mindegyikét  véletlen  hibák  terhelik).  Az  egyensúlyi  bér  előzetes  megállapítása,  illetve  a  munkapiac 
megtisztítása csakis PFH mellett képzelhető el (akár szakszervezettel, akár nélküle).65 Itt ragadható meg 
talán legérzékletesebb módon a REH és a PFH közötti különbség. Racionális módon várakozni annyit tesz, 
mint  arra  számítani,  aminek  bekövetkezése  a  legvalószínűbb  –  a  tökéletes  előrelátás  viszont  azt  jelenti, 
hogy  arra  számítunk,  ami  később  ténylegesen  bekövetkezik.  Céljaikat  tekintve  az  újklasszikus 
közgazdászok  az  első  hipotézis  elfogadására  és  elfogadtatására  törekedtek  –  a  munkapiac  általuk 
feltételezett  működési  mechanizmusa  azonban  rávilágított  arra,  hogy  alig  hagytak  helyet  a  racionális 
várakozások által feltételezett világ sztochasztikus fejleményei számára. Bár tévedni elviekben lehet, az 
újklasszikusok  világában  mégis  mindenki  tévedhetetlen  lesz  (hiszen  a  piacok  néhány  elhanyagolható 
epizódtól eltekintve egyensúlyban vannak), s ez nem más, mint a PFH implicit feltételezése. Úgy tűnik, a 
szakszervezetekkel kiegészített modell nem lett reálisabb – legfeljebb csak akkor mondhatnánk, hogy a 
modell ezen változata közelebb áll a valósághoz, ha egyúttal azt  is hajlandók lennénk elismerni, hogy a 
kétfejű sárkány kevésbé meseszerű, mint a hétfejű. 

2.2. NEOKLASSZIKUS MODELLEK ÉS AZ EGYENSÚLY 
Az  előzőek  során  az  újklasszikus  közgazdászok  által  a  munkaerőpiac  működésére  vonatkozó  néhány 
tanítást  tekintettünk át –  figyelmünket ezek után azonban az újklasszikus makroökonómiai elméletben 
tovább élő neoklasszikus hagyományokra kell összpontosítani, hiszen csak így érthetjük meg azokat az 
elméleti  alapokat  (s  dönthetünk  azok  helyénvalóságáról),  amelyekre  hivatkozva  az  újklasszikus 
közgazdászok  általános  egyensúlyról  és  folyamatosan  működő  piacmegtisztulásról  beszélnek.  A 
munkapiac  tárgyalása ezek  fényében koránt  sem volt  felesleges, hiszen az általános egyensúly képzete 
erőteljesen támaszkodik a munkapiacról alkotott felfogásra. 

Az  újklasszikus,  s  általában  véve  a monetarista  közgazdaságtan  kritikusa  nehéz  helyzetben  van;  olyan 
fogalmak merülnek  fel ugyanis, mint például a walrasi egyensúly, amelyre a monetarista közgazdászok 
csak  ritkán  tesznek  explicit  hivatkozást,66 s  amelyek  a  neoklasszikus  elméletben  gyökereznek.  Nem 
túlzunk,  ha  azt  állítjuk,  hogy  a  monetarista  közgazdaságtan  kritikája  egyet  jelent  a  neoklasszikus 
közgazdaságtan  kritikájával.  Az  újklasszikus  közgazdaságtannak  a  »monetarista«  jelzővel  való  ellátása 
természetes módon adódik a rugalmas árak, a piacmegtisztulás, a pénzsemlegesség, vagy a természetes 
ráta  paradigmájának  Lucas  csoportja  általi  elfogadásából  (vö.  Mátyás  1984:  112–113.  old.).  A 
monetarizmust  magát  pedig  számtalan  szál  kapcsolja  a  Keynes  előtti  ortodoxiához;  elég,  ha  csak  az 
egyensúly előfeltevésére gondolunk (vö. Vígh 1997), vagy a Walras‐törvény szükségszerű elfogadására, 
ami  a  szimultán  (vagyis  általános  egyensúlyi)  elemzés  technikájának  alkalmazásából  következik. 
Figyelmünket tehát a neoklasszikus modellekre irányíthatjuk. 

A következőkben néhány tankönyvi példán keresztül igyekszünk szemléltetni a neoklasszikus modellek 
elméleti–logikai  nehézségeit.  Mindezzel  kapcsolatban  fel  kell  hívni  a  figyelmet,  hogy  a  vádak  nem  a 
tankönyvi modelleknek szólnak, ezek mindössze közismert példákat jelentenek. Mert mik is a neoklasszikus 
                                                             
65 Érdekes, ahogy egy helyen Weeks fogalmaz: „A walrasi piacmegtisztulás megköveteli a tökéletes előrelátás feltételezését 
(a  hamis  csere  elkerülése  érdekében)  vagy magának  a  PFH  hipotézisnek  a  formájában,  vagy  ugyanezen  előfeltevésnek  a 
mitikus árverezőben való megtestesülése  formájában.”  (Weeks  1998:  157.  old.).  Valóban,  a  folyamatos  megtisztuláshoz 
tökéletes  előrelátásra  van  szükség  –  az  árverező  személye  azonban  többé már  nem mitikus.  A  szakszervezeti  vezetők 
képébe  bújtatott  árverező  ugyanolyan  valóságos  szereplő,  mint  a  munkavállalók,  vagy  a  munkaadók.  Az  általános 
egyensúlyi elemzés eredeti (walrasi) koncepciójában az árverező valóban fiktív (absztrakt) személy, s működése valóban a 
piaci mechanizmusok helyettesítője. Maga a piac semmit sem tesz, az egyensúly nem a piac teljesítménye, azért egyedül az 
árverező  felelős.  Miután  azonban  a  REH  az  árverezőt  valóságos  szereplővé  tette,  nem mondhatjuk  többé  azt,  hogy  az 
árverező  működése  helyettesíti  a  piaci  szereplők  tökéletes  előrelátását;  a  REH  szakszervezete  nem  helyettesíti  a  piaci 
szereplők tökéletes előrelátását, hanem megvalósítja (és egyben kiváltja) azt. Tömören fogalmazva: nem állíthatjuk, hogy a 
munkapiac  megtisztulásához  nincs  szükség  az  ágensek  tökéletes  előrelátására,  ha  eközben  éppen  egyikük  tökéletes 
előrelátására hivatkozunk. Úgy  tűnik, a REH  azáltal akarta modelljét a valósághoz közelíteni, hogy a  tökéletes előrelátás 
kérdését számszerű problémává redukálta, azt állítva, hogy két szereplő tökéletes előrelátása hihetőbb, mint sok millióé. 
66 A kevés kivétel  egyikéhez  lásd M. Friedman (1968): 229. old. Hahn egyébként megjegyzi, hogy a walrasi modellkeret 
nem alkalmas arra, hogy a közgazdászok ezen keresztül elemezhessék az őket a 20. század közepétől foglalkoztató piaci 
kudarcokat (Hahn 1980: 6. old.). 
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indíttatású makromodellek legjellemzőbb jegyei? Például az egytermékes jelleg. A modern ökonometriai 
elemzésekben rendre ez a szemlélet érvényesül,  legfeljebb szemérmesen elkendőzik ezt a  tényt,  s nem 
egytermékes  gazdaságokról,  hanem  reál  GDP‐re  felírt  modellekről  esik  szó.  Ilyen  jellemző  jegy  a  két 
termelési  tényező  feltételezése  és  figyelembe  vétele  is.  A  módszertani  munkák  között  ritka  kivételnek 
számít, ha a tőke és a munkaerő mellett mondjuk az energia, vagy a természeti erőforrások megjelennek 
explicit  magyarázó  változóként  –  az  ezen  faktorok  hatásaival  kapcsolatos  munka  jórészt  még 
elvégezetlen  (nem  tartozik  szorosan  a  tárgyhoz,  de  egyre  nyilvánvalóbb,  hogy  paradigmaváltásra  lesz 
szükség a közgazdasági gondolkodásban, s úgy tűnik, hogy erre ma csakis az ökológiai közgazdaságtan 
lehet  képes  és  hivatott).  A  függvényforma  is  általában  Cobb–Douglas  típusú,  bár  a  CES  (konstans 
helyettesítési  rugalmasságú)  függvények  is  megjelennek  az  elemzések  jelentős  hányadában  –  szintén 
jobbára két  inputot  feltételezve. A valamilyen módon a Phillips‐görbére épülő és már „kellően” árnyalt 
modellek a Phillips‐görbe alapvető tankönyvekben is jól kifejtett elméletét alkalmazzák. Ezek a jegyek a 
tankönyvi  és  a magaselméleti modelleket  egyaránt  jellemzik. A tankönyvi modelleken keresztül kifejtett 
kritikának  tehát  helye  van.  E  kritika  csakis  akkor  lenne  téves,  ha  a  didaktikai  szempontok  miatt 
leegyszerűsített  modellekbe  olyan  tartalmi–logikai  elemek  is  bekerülnének,  amelyek  a  magaselméleti 
rendszerekben nem szerepelnek (ilyenről azonban, legalábbis ami az itt adott elemzés tárgyát illeti, nincs 
tudomásunk). Ha e tankönyvi példákat nem tennénk kritika tárgyává, akkor – reductio ad absurdum – azt 
az  állítást  is  el  kellene  fogadnunk,  hogy  ha  a  magaselméletben  felépítünk  egy  téves  modellt,  amelyet 
leegyszerűsítünk,  akkor  eredményül  végső  soron  kaphatunk  egy  valamilyen  szempontból  védhető 
modellt – amelyet legalábbis nem kritizálhatunk, éppen az alkalmazott egyszerűsítések miatt. Úgy tűnik, 
ez  mind  elméleti,  mind  didaktikai  szempontból  rossz  irányba  vezető  érvelés.  Ha  egy  magaselméleti 
konstruktum téves, annak egyszerűsítései  is tévesek lesznek (persze nem feledkezhetünk meg eközben 
arról, hogy ezek a logikailag téves modellek is szolgáltathatnak a valósággal konzisztens eredményeket). 
A logikai rend nem függ az egyenletek számától. Hogy egy szemléletes példával éljünk: az IS–LM‐modell 
legegyszerűbb, tankönyvi szintű értelmezéseivel szemben is emelhetünk kritikai kifogásokat, ha e kritika 
tárgya a keynesi kauzális összefüggések szimultán megoldásokkal való  felcserélése – ez a  jegy ugyanis 
egyaránt jellemzi az IS–LM‐modell tankönyvi és magaselméleti megfogalmazásait is. 

Elsőként tekintsünk egy egytermékes barter modellt! A modell mögött egy Cobb–Douglas‐féle  

dd lky −×= 1 , ahol  10 << d  és  0>l ;  (2.1.)

aggregált kibocsátási függvény húzódik meg, amely egyszerre biztosítja a konstans skálahozadékot és a 
csökkenő határtermelékenységet.67 A  

( )lyw ′=   (2.2.)

egyenlet  a munkabér  alakulását  írja  le,  ami  a mikorökonómiából  kölcsönzött  feltétel  szerint  nem  lesz 
más,  mint  a  munka  határterméke  (ami  pedig  formálisan  egyenlő  az  aggregált  termelési  függvény 
munkainput szerinti első deriváltjával). Konkrét esetben a munkabér tehát 
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67 A példaként választott függvény elsőfokú homogén, amelyet formálisan a független változók hatványkitevőinek összege 
határoz  meg.  Ezen  függvénytípus  esetében  a  felhasznált  inputok  mennyiségének  k‐szorosra  történő  emelése  a  függő 
változó k‐szoros növekedését  váltja ki. A homogenitás  foka  tehát egyben a  teljes volumenrugalmasság  fokát  is megadja 
(Zalai  2000:  276.  old.).  A  konstans  skálahozadék  éppen  erre  a  tulajdonságra  utal  –  amelynek  biztosításához  egyébként 
elegendő  lenne  egy  egyszerű  lineáris  termelési  függvény  alkalmazása  is.  A  Cobb–Douglas‐alakot  a  csökkenő 
határtermelékenység  teszi  indokolttá,  amely  szerint  az  egyik  input  rögzítése mellett  a másik  fokozatos  növelése  egyre 
kisebb mértékben növeli az outputot – ennek biztosítására a lineáris függvények már nem képesek.  
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amely a konstans tőkemennyiség mellett a foglalkoztatás csökkenő függvénye – s amely egyben megadja 
számunkra  a munkakeresletet  is  (hiszen  a  „munkaadók”  az  egyre magasabb  bér mellett  egyre  kisebb 
munkakeresletet fognak kinyilvánítani. Az  

( ) ( )wgsl =   (2.4.)

egyenlet  szerint  a munkakínálat  a munkabér  növekvő  függvénye.  A megfogalmazásból  kitűnik,  hogy  a 
munkapiacra jellemző lesz egy egyensúlyi foglalkoztatási szint és ezzel együtt egy egyensúlyi munkabér 
is,  amelyet  formálisan  a bér–foglalkoztatás  kétdimenziós  terében a munkakeresleti  és  ‐kínálati  görbék 
metszéspontja határoz meg.68 Az  

( )kyr ′=   (2.5.)

egyenlet  a  kamatlábat  írja  le,  ami  –  hasonlóan  a  munkabérhez  –  az  aggregált  termelési  függvény 
megfelelő változó szerinti deriváltja lesz. Jelen esetben: 
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Az 

lwkry ×+×= (2.7.)

egyenlőség az összegzési egyenlet, amely az előzőek ismeretében semmi rendkívülit nem állít, mindössze 
azt,  hogy  a  jövedelem  egyenlő  lesz  a  felhasznált  inputok  mennyiségének  és  a  tényezőjövedelmek 
szorzatainak  összegével.  Az  Euler‐tétel  azonban  automatikusan  biztosítja  az  összegzési  egyenlet 
teljesülését,  hiszen  kikötöttük,  hogy  a  munka  és  a  tőke  jövedelme  azok  határterméke  lesz,  valamint 
előírtuk a termelési függvény elsőfokú homogenitását (vö. Sydsæter–Hammond 2000: 531. old.; Kopányi 
2003: 180. old). 

Az aggregált  termelési  függvény jól  láthatóan nem vet számot a termelés anyagi  inputjaival, vagyis úgy 
tűnik, mintha a kibocsátás létrehozásához nem is lenne szükség nyersanyagokra (s a termelési függvény 
szerint  ez nem  csak  látszat),  ebből  kifolyólag  az  aggregált  termelési  függvény mindössze  a  hozzáadott 
értéket  írja  le.  Ezzel  kapcsolatban  jellemzőnek  tűnik,  ahogy  egynémely  makroökonómiai  tankönyv 
elképzeli a jövedelmek áramlását. Ezek közül álljon itt kettő: 

                                                             
68 A  szakirodalom  nem  hangsúlyozza,  hogy  a  munkapiac  neoklasszikus  elképzelése  legalább  annyira  távol  esik  a 
valóságtól,  mint  a  két  inputra  épülő  aggregált  termelési  függvény.  Patinkin  ugyan  tesz  arra  utalást,  hogy  a 
munkaszolgálatok  piacán  a  feltételezések  szerint  egy  homogén  jószág  (vagyis  egyfajta  munkatevékenység)  van  jelen 
egyetlen  áron  (Patinkin  1989:  202.  old.),  ám  arról már  hallgat,  hogy  ez  nyilvánvalóan  az  aggregált  termelési  függvény 
hozadéka,  amely  az  egyetlen  termék  előállításához  egyetlen  munkaformát  alkalmaz.  A  munkapiac  neoklasszikus 
koncepciója nem kevésbé absztrakt, mint az aggregált termelési függvény kialakítása. 
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2. ábra: A makrogazdasági jövedelmi áramlások két ábrázolása. 

A két koncepció nagyon hasonló,  a  tételek elnevezésében mutatkozó különbségek elhanyagolhatók. Az 
ábra  A  része  a  hazai  felsőoktatásban  is  általánosan  alkalmazott  makroökonómiai  tankönyv  bevezető 
lapjairól származik (Mankiw 2002: 49. old.), a B rész pedig egy néhány generációval korábbi tengerentúli 
tankönyv egy részlete (Branson 1972: 16. old.). Az A ábra azzal a  feltételezéssel  lett  felrajzolva, hogy a 
termékek előállításához egyetlen inputra, a munkára van szükség, hiszen ez az egyetlen tényezőáramlás, 
amely a szervezetek felé irányul. A folyamatokat bármelyik pontból elindíthatjuk. A munkavégzés fejében 
kapott  jövedelem  jelenti  a  háztartások  egyetlen  bevételét,  így  ez  az,  amelyet  kiadásaik  fedezésére 
fordíthatnak (s ezt bizonyára meg is teszik, hiszen a megtakarításokról itt nem esik szó). A háztartások 
bevétele  és  kiadása  tehát  megegyezik.  S  ugyanez  szükségszerűen  igaz  a  vállalatokra  nézve  is,  hiszen 
körforgásról van szó, vagyis ami bérkifizetésként elhagyja a vállalatokat, az megjelenik a háztartásoknál, 
amit azok teljes egészében fogyasztásuk fedezésére fordítanak – s így végső soron a vállalatok kiadásai és 
bevételei  is megegyeznek.  A  vállalatok  tehát  nem  hoznak  létre  profitot  –  ennél  is  fontosabb  azonban, 
hogy a keresleti kudarc lehetőségét még csak felvetni sem érdemes, hiszen a körforgás során eladatlan 
áru  nem  jelentkezhet.  Ennek  oka  pedig  az,  hogy  voltaképp  nem  árutermelésről,  hanem  termék‐
előállításról van szó, vagyis – mivel barter gazdaságról van szó – kereskedelmi folyamat valójában ebben 
a  helyzetben  nem  működik  (Weeks  1998:  52.  old.).  A  megtermelt  árumennyiség  egyben  a 
foglalkoztatottak jövedelme is, sajátos jövedelmi transzferként az közvetlenül hozzájuk kerül. A jövedelmi 
körforgás  imént  leírt  jellegzetessége biztosítja, hogy minden áru értékesítésre kerüljön.  Valójában  a  fenti 
ábra alsó és felső hurkát nincs is értelme elkülönítetten kezelni, hiszen a rendszerben nincs pénz, a szó 
szoros  értelmében  vett  kiadásokról  (a  háztartások  részéről)  és  jövedelem‐kifizetésekről  (a  vállalatok 
részéről)  nem  beszélhetünk.  A  munkavállalók  munkavégzéséért  cserébe  az  egyetlen  termék69 teljes 
mennyiségét  kapják  meg  jövedelemként,  vagyis  a  termelés  és  a  jövedelmek  realizálása  nem  válik  el 
egymástól.  

Érdemben nem változik a helyzet, ha – miként a B ábrarész esetében – már tőkeeszközökre  is szükség 
lesz  a  termék  előállításához  (nyersanyagokkal,  félkész  termékekkel,  egyéb  készletekkel  továbbra  sem 
kell  számolni,  hiszen  aggregált  termelési  függvényünk  lemondott  ezek  használatáról),  s  a 

                                                             
69 Az  itt  bemutatott  modell  –  s  általában  véve  a  neoklasszikus  makromodellek  –  alapvetően  egytermékes  jellegéről 
nagyszerű elemzést nyújt John Weeks. Álláspontját részben aggregálási problémákkal, részben pedig azzal igazolja, hogy 
többtermékes esetben aggregált szinten nem lehet egyértelmű kapcsolatot felállítani a termeléshez felhasznált termelési 
inputok, illetve a termelési folyamat eredményeként előálló termékmennyiség között (Weeks 1998: 35–36. old.). Az, hogy 
a REH  irodalma a munkanélküliség, illetve a kibocsátás természetes rátáját szinonim fogalmakként kezeli, Shaw révén is 
nyilvánvalóvá  válik  (Shaw  1984:  63.  old.),  de  Begg  sem  hagy  kétségeket  ezzel  kapcsolatban  (Begg  1982:  131.  old.).  A 
problémák  jótékony  elhallgatása  mellett  Mankiw  is  a  hagyományosnak  nevezhető  kéttényezős  aggregált  termelési 
függvényt alkalmazza (Mankiw 2002: 79–80. old.). Mankiw azt a kedves csalást (vagy inkább csúsztatást) is elköveti, hogy 
jövedelemáramlási  modelljét  egyetlen  termékre  fogalmazza  meg  (ennyiben  tehát  korrekt),  bár  később,  az  aggregált 
termelési  függvény  bevezetésekor  ezt  a  korlátozó  jellegzetességet  elhallgatja  (vagy  legalábbis  nem  fedi  fel,  hiszen 
példáiban hol GDP‐ről, hol pedig egy egyetlen termék előállítására szakosodott pékségről van szó). 
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következmények  is  annál  érdekesebbek.  Mivel  a  vállalatok  bevételei  és  jövedelem‐kifizetései  most  is 
szükségképpen egyenlők, ebben az esetben  is  igaz  lesz az, hogy a vállalatok nem hoznak  létre profitot, 
vagyis nem tartanak vissza jövedelmi hányadot. Ebből pedig az következik, hogy nem a vállalatok azok a 
piaci  szereplők,  akik  a  tőkeeszközöket  birtokolják  (ám  ez  a  kifogás  valójában kivédhető  azzal,  ha  arra 
hivatkozunk, hogy végső soron a vállalatok magántulajdonban vannak).  

A keresleti kudarc hiányán a megtakarítások lehetőségének bevezetése sem változtat, hiszen a rendszer 
megfogalmazása  egyértelműen  meghatározza  a  beruházás  és  a  megtakarítás  kezelését.  Egy  ilyen 
egyensúlytalansági  helyzet  lenne,  ha  az  aggregált  kereslet  és  az  aggregált  kínálat  egyenlősége  nem 
teljesülne  –  ez  a  lehetőség  azonban  az  egyenletrendszer megfogalmazása miatt  nem  realizálódhat.  Az 
aggregált  kereslet  és  kínálat  egyezésekor  igaz  lesz  az  is  tehát,  hogy  si =  (nem  lehet  azonban 
túlhangsúlyozni, hogy az egyetlen termék szolgálja a fogyasztási, a megtakarítási és a beruházási célokat 
is).  A  rendszer  jellegzetességei  miatt  az  összes  jövedelem  (vagyis  az  aggregált  kereslet)  és  az  összes 
termékmennyiség (vagyis az aggregált kínálat) egyenlő – s ami ennél súlyosabb, nyugodtan mondhatjuk, 
hogy azonosak is.  

A keresleti kudarc hiánya tulajdonképpen azt jelenti, hogy a megtermelt áruk eladása biztosított – nem 
vitás tehát, hogy a rendszer a teljes foglalkoztatás felé fog mozogni, hiszen a jövedelem annál magasabb 
lesz,  minél  nagyobb  a  felhasznált  munkamennyiség.  A  jövedelem  szintjének  meghatározása  tehát  a 
háztartások döntésén  fog múlni. A munkapiac – s rajta keresztül az egész reálrendszer – működése  jól 
áttekinthető az alábbi ábra segítségével: 

 

3. ábra: Az egytermékes barter modell komponensei és egyensúlya (Weeks 1998: 47. old.). 

A  fenti  ábra a munkapiac működését  (A),  az  aggregált  kibocsátás  (B),  illetve a megtakarítás  alakulását 
(C),  valamint  a megtakarítás  és  beruházás  viszonyát  (D) mutatja  be.  A munka  csökkenő határterméke 
(amely a munkakeresletet a bér csökkenő függvényévé teszi) és a munkavégzés növekvő haszonáldozata 
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együttesen  kijelölik  azt  a  foglalkoztatási  ( el )  és  (az  egyetlen  termékben  kifejezett  ew )  bérszínvonalat, 

amely a munkapiac egyensúlyát jellemzi.70 S ha a munkapiac egyensúlya adott, a merev tőkeállomány (és 
az egytermékes jelleg) miatt egyértelműen adott lesz a kibocsátás (jövedelem) egyensúlyi szintje is ( ey ), 

amelytől  jobbra nem  is  értelmezhető a  kibocsátási  függvény  (attól  balra pedig  rugalmas bérek mellett 
tartósan nem rögzülhet a rendszer). A központi elem a munkapiac: bármilyen irányban mozdulna is el a 
munkabér az egyensúlyi szintről, a rendszer által előállított össztermék (és így a jövedelem) elmaradna a 
munkapiac  egyensúlyához  tartozó  szinttől.  A  munkavállalók  tehát  abban  érdekeltek,  hogy  a  bért  a 
munkapiacot  egyensúlyba  hozó  szinten  rögzítsék,  hiszen  ezáltal  lehet  elérni  – már  csak  az  Euler‐tétel 
miatt  is  –  az  összjövedelem  maximális  értékét.  Az  Euler‐tétel  működése  egyébként  szemléletesen 
belátható,  ha  a  számba  vesszük  az  összes  jövedelem és  a  foglalkoztatás  szintje  közötti  kapcsolatot.  Az 
összegzési egyenlet az alábbi módon is felírható: 
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Nyilvánvaló, hogy az összes jövedelem – a tőke rögzítése mellett – kizárólag a foglalkoztatás szintjének 
függvénye  lesz  (figyelembe véve azt  is, hogy ezen körülmény mellett  a kamatláb szintjét  is kizárólag a 
foglalkoztatás határozza meg – vö. 2.6.  egyenlet). Most már  csak azt kell  belátni,  hogy a  foglalkoztatás 
szintjével  együtt  a  jövedelem  is  emelkedik  –  ez  pedig  egyszerű,  hiszen  a  lehetséges  egyszerűsítések 
elvégzése után (éppen az Euler‐tétel teljesülése miatt) a fenti egyenlőség azonosan egyenlő az aggregált 
kibocsátási  függvénnyel.  Abban  pedig  bizonyosak  lehetünk,  hogy  a  tőke  rögzítése  mellett  az 
egyváltozóssá alakult Cobb‐Douglas kibocsátási  függvény szigorúan monoton növekvő, s meredekségét 
éppen  a munka határtermék‐függvénye  adja meg,  amelyre  ugyan  igaz  a  csökkenő határtermék,  vagyis 
hogy 
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ám ezen eredmény intuitív értelmezése éppen azt mutatja, hogy az összes jövedelem, ha egyre csökkenő, 
fokozatosan eliminálódó mértékben is, de egészen a végtelenségig növelhető. Erről az érvről semmiképp 
sem szabad elfeledkeznünk, ha meg akarjuk érteni a neoklasszikus világ munkaerőpiacának működését. 
A  bérigények  csökkentése  azért  lehet  kifizetődő  a  munkavállalók  számára,  mert  így  jövedelmüket 
bizonyosan növelhetik, vagyis a magasabb szintű foglalkoztatás – a rugalmasan reagáló munkakeresleten 
keresztül  –  nagyobb  jövedelmet  eredményez.  S  valójában  a  soron  következő  neoklasszikus  modellek 
mindegyike felett ott húzódik ennek az érvelésnek az árnyéka; az egyensúlyi foglalkoztatás elérése révén 
lehetséges  a  gazdasági  rendszerben  realizálódó  összjövedelem  maximalizálása,  amelyhez  persze  a 
keresleti kudarc lehetőségének teljes hiányára is szükség van. 

Ami  igaz  aggregált  szinten,  nem  feltétlenül  igaz  az  egyes  gazdasági  szereplőkre.  Hiába  tudjuk 
érvelésünket alátámasztani elegáns maximalizálási problémák megfogalmazásával és megoldásával, úgy 

                                                             
70 Mindebből  persze  az  a  koránt  sem mellékes  körülmény  is  következik,  hogy  a munkavállalók  a munkavégzés  további 
fokozásáért ellentételezésként elvárt jövedelmi igények csökkentése révén képesek lehetnek a foglalkoztatás növelésére. A 
jövedelmi  igények  csökkentése  egyébiránt  nem  más,  mint  a  munkavégzés  fokozásával  együtt  járó  áldozati  többlettel 
összefüggő kompenzációs igények felülvizsgálata – ha a munkavállalók a további munkavállalásért hajlandók alacsonyabb 
bért  is  elfogadni,  a  foglalkoztatás  szintje  magasabban  alakul.  Ez  a  felülvizsgálási  aktus  formálisan  a  munkakínálati 
függvény lefelé történő elmozdulásával jellemezhető. A munkanélküliség tehát szigorúan önkéntes jellegű. Annál is inkább 
igaz ez, hiszen végső soron a tőke és a munka igénybe vett mennyisége felett egyaránt a háztartások rendelkeznek (vagyis 
a foglalkoztatás szintjének meghatározása az ő általuk kontrollált döntési változó). Weeks észrevétele egyébként zseniális, 
amikor felhívja arra a figyelmet, hogy az egyensúlyi foglalkoztatástól jobbra szükségtelen megrajzolni a munkakeresleti és 
‐kínálati  függvényeket,  hiszen  azok  e  szakaszon  csak  adott  bérszintre  vonatkoztatott  keresleti  és  kínálati mennyiségek 
grafikus megjelenítései, ám a foglalkoztatás szintjének meghatározásában nem játszanak szerepet. Az egyensúlyi értéket 
meghaladó bér mellett a foglalkoztatás szintjét a munkakereslet, annál alacsonyabb bér mellett viszont a kínálat határozza 
meg (Weeks 1998: 46. old.). 
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tűnik, érveink gyengék lesznek, ha ezen a vonalon próbáljuk meg az egyes munkavállalók viselkedésének 
igazolását.  Láttuk,  hogy  a  foglalkoztatás  bővítéséhez  a  reálbér  csökkentésére  van  szükség,  s  ezáltal  az 
aggregált jövedelem fokozható lesz. De tekintsünk egy pillanatra arra a képzeletbeli munkavállalóra, aki 
mondjuk heti 60 óra ledolgozásával a fennálló reálbér mellett optimalizálni tudta hasznosságérzetét! Az 
aggregált  összjövedelem  fokozása  ellentmond  az  egyedi  munkavállalók  igényeinek  és  szándékainak, 
hiszen  a  korábbi  jövedelemszint  fenntartása  egy  alacsonyabb  reálbér  mellett  csakis  nagyobb 
munkatevékenység mellett képzelhető el. A foglalkoztatottak csoportja éppen ezért mindent el fog követni 
annak  érdekében,  hogy  a  munkapiacon  kialakult  reálbért  a  piactisztító  szint  felett  rögzítse  (hiszen  a 
foglalkoztatottak  a  fennállónál  alacsonyabb  bér  mellett  életszínvonalukat  csak  többletmunka  felett 
tudnák megtartani, nagyobb haszonáldozat mellett, ráadásul a munkabér egyensúlyi szint felett  tartása 
szintén elemi érdekük, hiszen ennek révén  is  fokozhatják  jólétüket). A munkanélküliek csoportja pedig 
hiába  lenne hajlandó munkát vállalni  a  jelenlegi bérszint mellett,  s hiába mutatna hajlandóságot  annál 
alacsonyabb bérek melletti munkavégzésre is, a szakszervezetek ügyesen megakadályozzák azt, hogy ez 
a  kívülről  érkező  nyomás  zavarokat  okozhasson  az  alkalmazásban  állók  foglalkoztatásának 
körülményeiben (úgy tűnik, sokkal inkább ez a szakszervezetek igazi feladata – bár el kell ismerni, hogy a 
szakszervezeteknek tulajdonított szerep hit és világnézet kérdése). S most már egészen világossá válik, 
miért  fontos  az  újklasszikusok  számára  egy  teljes  körűen  szervezett munkavállalói  csoportról  alkotott 
képzet. Ám valójában van még egy lehetőség, ami megtarthatóvá változtatja a maximalizálással indokolt 
teljes  foglalkoztatás  esetét;  ez  pedig  az,  ha  a  munkavállalók  csoportjára  egységes  egészként,  egyetlen 
entitásként  tekintünk.  Az  egytermékes  aggregált  kibocsátás,  az  anyagi  inputokat  nélkülöző  termelés 
képzete mellé most újabbat kapunk: a munkapiacon működő munkavállalók összessége egyetlen testben 
koncentrálódik (s így már a szakszervezetek mindenkit átfogó tevékenységére sincs szükség).  

Az ábra C és D része elemzésünk szempontjából csaknem mellékes jelentőségű, már csak azért is, mivel a 
maximális kibocsátás a beruházási  függvény ismerete és viselkedése nélkül  is biztosítva van. Észre kell 
venni, hogy az aggregált termelési függvény, valamint a munkapiaci egyensúlyra jellemző foglalkoztatási 
színvonal  egyértelműen meghatározza  az egyensúlyhoz tartozó kamatlábat71 ( er )  is  (e meghatározódás 
történhet közvetlenül a  foglalkoztatás szintjéből,  illetve – a megfogalmazástól  függően – közvetetten az 
egyensúlyi  munkabér  alapján).  Ez  természetesen  egyértelművé  teszi  a  C  ábra  megtakarítási 
függvényének helyzetét is. A kamatlábnak egyébként semmi jelentősége sincs az aggregált kibocsátás és 
az  összjövedelem  alakulása  szempontjából,  hiszen  az  egyensúlyi  foglalkoztatás  és  kibocsátás  a 
munkapiacon keresztül biztosításra kerül; ha a kamatláb mégis az egyensúlyi szint felett alakulna ki ( 0r ), 

ez  egyrészt  jobbra  tolná  a  megtakarítási  függvényt  a  C  ábrán  (vagyis  adott  jövedelemszint  mellett 
nagyobb  lenne  a megtakarított  jövedelemrész),  másrészt  egy  fenn  nem  tartható  (és  értelmezhetetlen) 
egyensúlytalansághoz  vezetne  a  megtakarítás  ( 0s )  és  a  beruházás  ( 0i )  között.  Az  egyetlen  lehetőség 

ekkor a kamatláb egyensúlyi  szintre való süllyedése, amely a megtakarítást annak egyensúlyi  szintjére 
helyezné (vagyis ismét kialakulna az  ey  jövedelemre jellemző  0s  megtakarítás), s egyben helyreállítaná 

a  megtakarítás  és  a  beruházás  (szükségszerű)  egyensúlyát  is.  A  rugalmasan  alakuló  kamatláb  nem 
határoz  meg  semmit,  szintjét  a  rendszer  egyéb  elemei  egyértelműen  kialakítják,  s  így  nem  is  tudja 
létrehozni  a  beruházás  és  a  megtakarítás  közti  egyensúlyt,  legfeljebb  annak  jelzésére  képes.  Ha 
megváltoznának a rendszert leíró egyenletek paraméterei, a munkapiaci egyensúly állapota továbbra is 
fennmaradna, s a kamatláb módosulása csakis a jövedelemnek fogyasztás és megtakarítás (vagy ha úgy 
tetszik,  a  keresletnek  a  fogyasztás  és  a  beruházás)  közötti  megoszlását  (a  kettő  arányát)  változtatná 
meg.72  

                                                             
71 Úgy  gondoljuk,  az  egyensúlyi  és  az  egyensúlyhoz tartozó  kamatláb megkülönböztetése  ebben  az  esetben  nem  puszta 
szemantikai  játék.  A  kamatláb  a  kamatlábra  érzékeny  változók  (vagyis  a  beruházás  és  a  megtakarítás)  piacán  kívül 
határozódik meg, vagyis egy másik piac egyensúlyának puszta folyománya.  
72 Annak ellenére, hogy a munkapiac egyértelműen meghatározza az egyensúlyhoz tartozó kamatláb szintjét, mégsem kell 
az elemzett modell esetében szimultán megoldásról beszélni, vagyis az egyensúly megkeresése továbbra is a munkapiacról 
történő  kiindulással  történhet meg.  Feltűnhet,  hogy  az  ábra D  része  külön  görbével  ábrázolja  a megtakarítást,  illetve  a 
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A  kamatláb  másodlagos  szerepét  egy  olyan  helyzeten  keresztül  mutathatjuk  be  legkönnyebben, 
amelyben új munkapiaci egyensúly kialakulását tesszük szükségessé. Ilyen szituáció alakul ki akkor, ha a 
munkások felülvizsgálják a többletmunka végzésével kapcsolatos haszonáldozatukat, s  lejjebb szállítják 
azt  a  reálbér‐szintet,  amely  mellett  még  hajlandók  munkát  végezni.  Formálisan  ezt  munkakínálati 

görbéjük  lefelé  ( 1
Sl ‐ből  2

Sl ‐be)  való  tolódása  jelzi,  amely  új  egyensúly  kialakulását  teszi  szükségessé.  A 

rendszer elmozdulásának hatásait jól nyomon követhetjük az alábbi ábrán: 

 

4. ábra: Új egyensúlyba való átmenet az egytermékes barter gazdaságban. 

                                                                                                                                                                                                      
beruházást, holott a jövedelemkiadási modellen belül a két aktus ugyanaz. Az elemzés ezt a problémát úgy oldja meg, hogy 
a  háztartások  egy  része  kölcsönvevő,  másik  része  kölcsönadó  lesz,  s  a  kamatláb  ezek  mennyiségét  egyensúlyozza  ki 
(Weeks 1998: 50. old.). A kamatláb szerepe az, hogy egyrészt megossza a jövedelmet fogyasztás és megtakarítás, valamint 
az, hogy megossza a keresletet  fogyasztás és beruházás között; megtakarítás és beruházás  tehát ugyanazon tevékenység 
két  elnevezése.  Amit  a  háztartások  nem  fogyasztanak  el,  azt  megtakarítják,  mivel  ezt  azonban  az  egyetlen  termék 
természetes  mennyiségében  teszik,  egyúttal  elvégzik  a  beruházás  feladatát  is.  A  kamatláb  egyébként  számottevő 
problémaforrás  e  reálmodellben.  Ha  például  az  egyensúlyi  foglalkoztatási  és  kibocsátási  szinten  a  megtakarítás  és  a 
beruházás nem egyenlő, a kamatláb rugalmas alkalmazkodása nem képes helyreállítani az (általános) egyensúlyt, mivel a 
kamatláb  szintjét  a  foglalkoztatás  a  (2.6)  egyenleten  keresztül  egyértelműen meghatározza.  Adott  foglalkoztatás  adott 
kamatlábszintet határoz meg; ekkor a megtakarítás és a beruházás vagy egyenlő, vagy nem – de ha nem, a rendszer nem 
engedheti  az  egyensúly  helyreállását. Weeks  (1998:  41.  és  49.  old.)  úgy  érvel,  hogy  ha  az  egyensúlyi  foglalkoztatáshoz 
tartozó  kamatláb mellett  a megtakarítás meghaladja  a  beruházásokat,  akkor  a  kamatláb  esése  kialakítja  az  egyensúlyt; 
ennek  egyetlen  következménye  szerinte  az,  hogy  a  beruházás  növekedése  (ami  a  kamatláb  esésének  következménye) 
automatikusan kiváltja a  fogyasztás csökkenése (illetve a megtakarítás növekedése), hiszen az aggregált  jövedelem nem 
változhat, hiszen azt a foglalkoztatás határozza meg. Ha a munkapiacról kiindulva meséljük el a történetet, a kamatláb nem 
alkalmazkodhat rugalmasan a megtakarítások és a beruházások viszonyától függően. Azt pedig nem tehetjük meg, hogy a 
kamatláb alkalmazkodását átvezetjük a munkapiacra (vagyis nem engedhetjük meg, hogy a csökkenő kamatláb csökkenő 
foglalkoztatást  eredményezzen),  hiszen  a  munkapiac  állapotát  a  munkabérből  vezettük  le,  s  így  nem  tudnánk 
megmagyarázni a korábbinál alacsonyabb foglalkoztatás kialakulását. Ha a foglalkoztatás által meghatározott kamatlábtól 
eltérő kamatlábat vezetnénk a rendszerbe, felborulna az összegzési egyenlet is. 
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Az új munkapiaci egyensúlyban (A ábra) a foglalkoztatás szintje a korábbinál alacsonyabb reálbér mellett 

megemelkedett  ( 2
el ).  Ennek hatására  –  figyelembe véve  az  aggregált  kibocsátási  függvényt  –  az  összes 

jövedelem (hozzáadott érték) is a nagyobb lett ( 2
ey a B ábrán). Jusson eszünkbe a foglalkoztatás szintje 

és a kamatláb közötti direkt kapcsolat – ez magyarázza meg, hogy a C  ábrán a megtakarítási  függvény 

kifelé  tolódott  ( ( )2
ers ),  meghatározva  a  megtakarítás  új  értékét  ( 2

es ),  hiszen  a  korábbi  megtakarítási 

egyenest még  a megelőző  egyensúlyhoz  tartozó  kamatláb mellett  határoztuk meg.  A  foglalkoztatásból 
adódó  új  egyensúlyi  kamatláb  és  az  új  egyensúlyi  jövedelemhez  tartozó  megtakarítás  (és  beruházás) 
együttesen  meghatározzák  a  D  ábra  új  egyensúlyi  pontját  (F);  a  D  ábra  rendszere  egyébként  ismét 
passzív  szerepet  játszik  az  egyensúlyi  értékek  alakulásában,  hiszen  az  új  munkapiaci  egyensúlyból 
vezettük  le  valamennyi  értékét.  A D  ábrán  nem  történt más, mint  hogy  a megtakarítási  és  beruházási 
rendszer  jobbra  felfelé mozdult  el  (az  1i  függvény  2i ‐be,  az  1s  pedig  2s ‐be),  s  az  egyensúly E‐ből F‐be 
helyeződött át, amit azzal értünk el, hogy mind a beruházási, mind a megtakarítási  függvényt az összes 
jövedelem  függvényévé  is  tettük  (e  nélkül  azonban  a  rendszer  nem  lehetne  konzisztens  az  új 
egyensúllyal, hiszen a D ábra egyensúlya, annak ellenére, hogy mind a munkapiac, mind a kibocsátás a 
korábbit  meghaladó  értéket  vesz  fel,  változatlan  maradna).  A  megtakarítás  és  beruházás  egyensúlya 
minden  jelentőséget  nélkülöz,  hiszen  mind  a  foglalkoztatás,  mind  az  összes  jövedelem  a  kamatlábtól 
függetlenül  alakul,  vagyis  visszahatások  nem  működnek.  Egy  érdekességre  azonban  fel  kell  hívni  a 
figyelmet, hiszen ott  fog majd kísérteni, amikor e barter rendszert megpróbáljuk majd pénzgazdasággá 
változtatni (egy fátyol egyszerű ráterítésével, ami nem lesz más, mint a pénz). Kirajzolódott egy pozitív 
irányú kapcsolat a kamatláb és az aggregált kibocsátás között, ami látszólag ellentmond a józan észnek 
(éppen  fordított  irányú kapcsolatra  számítanánk), mégis,  ez a modell konzisztens következménye volt. 
Ne felejtsük el ugyanakkor, hogy a hatás iránya (vagyis az oksági kapcsolat) nem a kamatlábtól mutatott 
a kibocsátás felé (efféle viszonynak még a lehetőségét is kizártuk, hiszen – ahogy láttuk – a kamatláb nem 
egyensúlyhoz  tartozó  értéke  csakis  önmaga  alkalmazkodását  váltja  ki),  hanem  éppen  fordítva:  a 
magasabb kamatláb a korábbit meghaladó jövedelem következménye. Mindkettő (vagyis a kibocsátás és a 
kamatláb) alakulása mögött azonban egy közös tényező, a foglalkoztatás szintje húzódik meg; a kamatláb 
és  a  kibocsátás  közötti  kapcsolat  tehát  közvetett  jellegű.  Megtakarítás  és  beruházás  szükségszerű 
azonossága, valamint a kamatláb változásának a rendszer többi részére vonatkozó hatástalansága (nem 
számítva  természetesen a  fogyasztás  és megtakarítás/beruházás egymáshoz viszonyított arányát)  igen 
csak megnehezíti egy kamatlábra érzékeny aggregált kibocsátás koncepciójának, vagyis az IS‐görbének a 
bevezetését. 

Mielőtt továbblépnénk, illendő, ha röviden összefoglaljuk eddigi vizsgálódásaink tanuláságait. Túl sokra 
persze még nem jutottunk, hiszen egyetlen neoklasszikus szemléletű modell rövid elemzését végeztük el. 
Ami mégis aláhúzandó, az a munkanélküliség szigorúan önkéntes jellegének neoklasszikus elképzelése. A 
foglalkoztatás – és ezen keresztül az összes jövedelem – szintjének meghatározása egyedül azon múlik, 
hogy  a munkavállalók miként  határozzák meg munkakínálatukat,  vagyis  a  pótlólagos munkavégzésért 
mekkora bér realizálását várják el. A munkavégzés  fokozása az  így meghatározódott egyensúlyi pontig 
határozottan  növeli  az  összes  jövedelmet  –  s  a  foglalkoztatás  növelésének  a  keresleti  oldal  esetleges 
kudarca  nem  szab  határt,  hiszen  a  termelés,  a  jövedelemelosztás  és  a  csere  aktusa  nem  válik  el 
egymástól. Az előállított termékek teljes mennyisége gazdára talál. S aligha kell mondani, hogy a modell 
jellemzői (egytermékes jelleg, a pénz hiánya, a termelés anyagi inputjainak mellőzése, a vállalatok közötti 
tranzakciók  figyelmen  kívül  hagyása)  igencsak  megnehezítik  a  modell  működéséből  levont 
következtetések  általánosítását. De bárhogy  is,  a  későbbiek  során  szem előtt  kell  tartani,  hogy  a  teljes 
foglalkoztatás  automatikusan  kialakult,  és  tartósan  rögzült  a  modell  által  nyújtott  keretek  között.73 A 
modell  egyébként  remekül  illusztrálja a klasszikus gondolkodás azon visszásságát,  amelyre egy helyen 
Keynes  is  felhívta  a  figyelmet.  Keynes  az  Általános  elmélet  első  lapjain  azt  állítja,  hogy  a  klasszikus 

                                                             
73 S ha a munkapiac elemzésébe az árverező személyét is bekapcsolnánk, ami egyet jelentene a hamis csere kizárásával, az 
egyensúly megteremtődése végképp elkerülhetetlenné válna. 



53 

(neoklasszikus)  gondolkodás  összemossa  azt  a  tételt,  amely  szerint  a  termelés  szereplőinek  összes 
jövedelme megegyezik a  termelés értékével,  az  általánosan  csak Say‐dogmaként  emlegetett  tantétellel, 
amely viszont azt tanítja, hogy a termelés költségeit mindig fedezik a termelés értékesítéséből származó 
bevételek (Keynes 1965: 40. old.). A Say‐dogma gyakorlatilag nem állít mást, mint hogy a kereslet és a 
kínálat  együtt  változik,  hiszen  minden  értékesítés  célja  a  vásárlás,  s  minden  eladó  egyúttal  vevő  is 
(Mátyás  2002:  98.  old.).  Az  összegzési  egyenlet  megmutatta,  hogy  az  első  állítás  egytermékes  barter 
gazdaságunkban is természetszerűen fennáll – a modell  jellemzői azonban a Say‐törvény teljesülését  is 
biztosítják, hiszen a termelés, az elosztás és a csere egysége (valamint a keresleti kudarc ebből következő 
hiánya)  nem  engedi  meg  a  kereslet  és  a  kínálat  egymástól  eltérő  mozgásait.  S  a  kamatláb  alakulása 
legfeljebb a keresletnek a fogyasztás és a beruházás közötti arányváltozásait indukálja, amelyet Keynes 
szintén a Say‐dogmán alapuló gondolkodás sajátosságának nevezett (Keynes 1965: 38. old.). 

Ha az  imént bemutatott rendszerbe pénzt bocsátunk,  az  egyensúly  természete  és  meghatározódásának 
módja  nem  változik,  vagyis  továbbra  is reálegyensúlyról kell beszélnünk.  Az  elemzés  első  lépéseként  el 
kellene  hinnünk,  hogy  a  reálváltozók  helyett  immár  nominális  változókkal  van  dolgunk.  A 
munkakeresleti  függvényt most  is  az  aggregált  termelési  függvény  alapján,  a munka  határtermékéből 
származtatjuk,  amelynek  pénzértéke,  vagyis  a  határtermék‐érték  fogja  ezt  a  szerepet  betölteni.  Az  új 
munkakeresleti függvényünk alapja, a pénzbér egyenlete ezek alapján: 

( )
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(2.10.)

amely  alapvetően  a  megelőző  modell  reálbérfüggvényének  pénzértékké  változtatott  formája  (a  p  
árszínvonallal  való  szorzás  révén).  Az  egyensúlyi  pénzbér  meghatározása  egyébként  formálisan  is 
belátható, ha korábbi aggregált kibocsátási függvényünket nominális értékre alakítjuk: 

dd lkpY −××= 1
  (2.11.)

Weeks  olyan  modellt  ismertet  (Weeks  1998:  85–96.  old.),  amelyben  feltételeznünk  kell,  hogy  a 
munkakínálat exogén adottság, vagyis a bérre nézve merev ( ∗l ). Úgy tűnik, ez egyedül arra jó, hogy egy 
percre elfedje előttünk az elemzés során létrejövő reálegyensúly természetét, ha ugyanis a munkakínálati 
függvény képzésekor ugyanúgy járnánk el, mint a munkakeresleti függvény esetében (vagyis a pénzbért 
a  reálbér  és  az  árszínvonal  szorzata  adná),  akkor  a munkapiaci  egyensúlyt  kifejező  egyenlőségben  az 
árszínvonal  mindkét  oldalon  szerepelve  egy  egyszerűsítés  révén  kiesne,  s  az  egyensúlyi  reálbér  és 
foglalkoztatás  –  ugyanazon  aggregált  kibocsátási  függvény  esetén  –  ugyanott  határozódna  meg. 
Mindazonáltal például Mankiw tankönyve is merev munkakínálatból indul ki (Mankiw 2002: 81. old.). A 
pénz bevezetése a reálrendszer működését nem befolyásolja, az egyensúly a pénztől függetlenül jön létre.74 
Ha  a  munkakínálatot  nem  rögzítjük,  hanem  feltételezzük  annak  pénzbérre  vonatkozó  érzékenységét, 
valójában az eddigi, a barter modellnél már használatba vett parciális elemzés eszközét is alkalmazhatjuk 
–  exogén  munkakínálat  mellett  azonban  a  munkapiac  megtisztulásához  szükséges  pénzbér 
meghatározása már általános egyensúlyi elemzést igényel, ahol a változók egyensúlyi értékei szimultán 
módon határozódnak meg. 

                                                             
74 Épp  ez,  vagyis  a  makrogazdasági  modell  reál‐  és  nominális  változókra  történő  határozott  elkülönítése  a  klasszikus 
dichotómia lényege. Ez a szándék a pénz semlegességének tételében csúcsosodik ki, amely szerint a pénzkínálat változása 
után a reálegyensúly a megelőző állapottal azonos reálváltozókat eredményezve alakul ki. Ha pedig ez igaz, akkor igaz lesz 
a nyers mennyiségi egyenlet is, amely azt hivatott szemléltetni, hogy a pénzkínálat (pénzmennyiség) változása kizárólag az 
árszínvonalra  hat  (ha  a  forgási  sebességet  konstansnak  tekintjük,  ami  rövid  távon  nem  is  túlzó  feltevés),  hiszen  a 
reálgazdaság  a  teljes  foglalkoztatás,  és  az  ehhez  tartozó  egyensúlyi  kibocsátás  szintjén  rögzül.  Ha  viszont  a  pénz  nem 
számít,  a  modellezett  rendszer  továbbra  is  barter  gazdaság  marad,  ahol  a  pénzárak  nem,  csak  azok  arányai  fognak 
számítani. Éppen ezért nem is helyes, ha a bemutatott, már pénzt is tartalmazó gazdaságot pénzgazdaságnak nevezzük. 
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A  Weeks  által  bemutatott  dichotómia  modell  egy  ügyes  csúsztatással  igyekszik  elkerülni  a 
bonyodalmakat.  Emlékezhetünk  rá,  hogy  a  barter  modellben  kikötöttük  mindkét  termelési  tényező 
jutalmazásának  módját,  vagyis  azt  mondtuk,  hogy  mind  a  tőke,  mind  a  munka  a  határtermékének 
megfelelően kerül  javadalmazásra. A dichotómia modellben már más  lesz a helyzet. A munka esetében 
továbbra is megmarad ez a szabály (legfeljebb annyi változás történik, hogy itt már határtermék‐értékről 
van szó), a kamatlábat azonban máshonnan kell levezetni. Az eddig rendelkezésre álló, mikroökonómiai 
szempontból  jól alátámasztható szabályt elengedték azért, hogy egy új  függvénykapcsolat, vagyis az IS‐
görbe  bevezetésre  kerülhessen.  A  neoklasszikus  közgazdászok  célja  annak  bizonyítása  volt,  hogy  a 
nemzeti  jövedelem  érzékenyen  reagál  a  kamatláb  változásaira,  s  ezt  a  szándékukat  a  barter  modell 
sehogyan sem szolgálhatta, hiszen – ahogy láttuk – a rugalmas kamatlábnak semmiféle szerepe nem volt 
sem  a  munkapiac  egyensúlyában,  sem  az  aggregált  kibocsátás  meghatározódásában.  Problémát  most 
mindössze az okoz, hogy a dichotómia modell  egyensúlyát meghatározó piacok  (függvénykapcsolatok) 
explicite  továbbra  is  nélkülözik  a  kamatlábra  történő  hivatkozást.  A  nemzeti  jövedelem  kamatláb‐
érzékenységének bizonyítására a rendszer az alábbi három egyenletet tartalmazza: 

yMPCcc ×+= ∗ ;  (2.12.)

rgii ×−= ∗ ;  (2.13.)

( )yMPCcys ×+−= ∗ .  (2.14.)

A (2.12.) egyenlet a fogyasztási, a (2.13.) a beruházási függvény, a (2.14.) pedig a megtakarítás alakulását 
mutatja. Érdemes felhívni a figyelmet, hogy a megtakarítás nem kamatrugalmas, ami a barter modellhez 
képest  igen  komoly  változtatást  jelent  ( ∗c  és  ∗i  az  autonóm  fogyasztás  és  beruházás,  a  g  paraméter 
pedig,  ahogy  eddig  is,  a  beruházások  kamatlábra  vonatkozó  érzékenységét  fejezi  ki).  Az  IS‐görbe 
levezetése mindezek után egyszerű, hiszen olyan pontok meghatározására van szükség, ahol az árupiac 
egyensúlyban  van  (tehát  teljesül  az,  hogy  scic +=+ ),  vagyis  a  megtakarítás  és  a  beruházás  éppen 
egyenlő. Az IS‐görbe ezek alapján: 
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grciy
−
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=

∗∗

1
.  (2.15.)

A kamatláb  és a nemzeti  jövedelem közti negatív  irányú kapcsolat  tehát  előáll.  E  függvény  fajsúlytalan 
jellegét mi sem mutatja  jobban, hogy az egyensúly meghatározása továbbra is a munkapiacról  indul ki, 
amelyből az egyensúlyi  foglalkoztatás – meghatározva az aggregált  reálkibocsátást – belép az  IS‐görbe 
egyenletébe is (amelyhez annak egyszerű invertálására van szükség), s megoldásként a reálkamatláb egy 
értékét  szolgáltatja  eredményül.  Nem  lehet  eléggé  hangsúlyozni  az  IS‐görbe  egyenletének  önkényes 
jellegét  (amelyen  itt a  fogyasztás/megtakarítás kamatlábra való érzéketlenségének,  illetve a beruházás 
összjövedelemtől  való  függetlenségének  kikötését  kell  érteni).  Egytermékes  barter  modellünk 
megtakarítási  és  beruházási  egyenletének  egyenlőségéből  például  –  ahogy  láttuk  –  a  kamatláb  és  a 
jövedelem között pozitív irányú kapcsolat adódna: 

r
MPSA
bay ×

−
+

= ,  (2.16.)

(ha  rbyAi ×−×=  és  rayMPSs ×+×= ) amely egyébiránt a 4. ábra EF elmozdulásának pályáját is 
meghatározza  (nagyobb  foglalkoztatás,  nagyobb  jövedelem,  magasabb  kamatláb,  emelkedő 
megtakarítás).  Nem  szabad  azonban megfeledkezni  arról,  hogy  az oksági összefüggés iránya e második 
modellben ugyanaz, mint a barter modellben volt: nem a kamatláb határozza meg a jövedelem egyensúlyi 
szintjét,  hanem  a  jövedelem  egyensúlyi  értékéhez  rendelődik  a  rendszer  egyéb  paraméterei  alapján  a 
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reálkamatláb adott értéke, amelyet – némi csúsztatással –  „egyensúlyi”‐nak nevezhetünk.75 Az  IS‐görbe 
bevezetése  azonban  további  problémák  forrása  is.  Mivel  nem  kötöttük  ki,  hogy  a  tőkeinputok 
alkalmazásának  jutalma  a  tőke  határterméke  (illetve  annak  pénzértéke),  felborulna  az  összegzési 
egyenlet,  ami  intuitíve  azt  jelentené,  hogy  az  aggregált  kibocsátás  pénzértéke  (az  összes  hozzáadott 
érték)  és  a  gazdasági  szereplők  nominális  összjövedelme  (s  így  ugyanezen  változók  reálértékei)  nem 
feltétlenül egyezne meg egymással, még egyensúlyban sem. Ez az  inkonzisztencia csak egyetlen módon 
oldható  fel:  a  kamatláb  többé  nem  lehet  az  egységnyi  tőkefelhasználás  után  járó  jutalom  (a  kamatláb 
tehát valami más – hogy pontosan mi, azt persze nem tudjuk meg). Ezt az aktust persze a neoklasszikus 
közgazdászok  nem  hangsúlyozzák,  s  hallgatólagosan  azt  feltételezik,  hogy  a  gazdasági  rendszerben 
realizálódó összes reáljövedelem a termelés révén előállított kibocsátással egyenlő.  

Az  elemzés  legegyszerűbb  része  a  rendszer  pénzgazdasággá  változtatása  (vagy  inkább  annak  való 
álcázása),  amelyről  a  mennyiségi  egyenlet  hivatott  gondoskodni.  Ha  a  mennyiségi  egyenlet  szellemét 
követve (ahol  ∗M  az exogén pénzkínálat, v pedig a konstansnak  feltételezett  forgási sebesség)  felírjuk, 
hogy 

pyvM =∗
,  (2.17.)

akkor az  egyensúlyi  foglalkoztatáshoz  tartozó  stabil  (maximális) kibocsátás  és  a merevnek  tételezett v 
forgási  sebességből  egyértelműen  következik  az  árszínvonal  exogén  pénzkínálat  általi 
meghatározódásának tétele. A reálváltozók (munkabér, kamatláb, az aggregált kibocsátás) pénzértéke az 
árszínvonallal  történő  korrekció  (egyszerű  szorzás)  alapján  áll  elő.  Az  elemzés  logikai  menetét  jól 
követhetjük  az  alábbi  ábraegyüttesen  (a  munkapiaci  kínálat  rugalmasságára,  vagy  rugalmatlanságára 
vonatkozó feltevést mellőzve): 

 

5. ábra: Egyensúly a dichotómia modellben. 

Az A és B ábra már ismerős, a reálgazdaság egyensúlya kizárólag a munkapiaci alkalmazkodáson múlik 
(olyannyira igaz az egyensúly reáljellege, hogy az A ábra a foglalkoztatás szintjét a reálbér függvényében 

                                                             
75 Az  előző  modellben  az  egyensúlyi  és  az  egyensúlyhoz  tartozó  kamatláb  közötti  distinkciókról  elmondottak  itt  is 
érvényesek  maradnak  tehát.  Mivel  azonban  az  aggregált  kibocsátás  is  a  munkapiac  egyensúlyán  múlik  (mértékét  az 
egyensúlyi foglalkoztatásból kell  levezetni), ugyanígy érdemes lehet egyensúlyhoz tartozó (vagy maximális) kibocsátásról 
beszélni. 
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adja  meg76).  A  C  ábra  tartalmazza  a  kifogásolt  IS‐görbét.  A  korábban  elmondottak  itt  egészen 
nyilvánvalóvá válnak, a rugalmasan alakuló kamatláb nem játszik szerepet az egyensúlyi  foglalkoztatás 
és az egyensúlyi kibocsátás alakulásában. 

Az  ábra  D  és  E  része  a  modell  monetáris  oldalát  foglalja  össze.  Az  E  ábrarész  szerint  a  kibocsátás 
pénzértéke annál nagyobb, minél nagyobb a gazdaságra bocsátott pénz mennyisége (minél nagyobb az 
exogén  ∗M  pénzkínálat), vagyis adott (teljes foglalkoztatáshoz tartozó) kibocsátáshoz py annál nagyobb 
értéke  tartozik.  A  D  ábrarész  ugyanezt  a  viszonyt  tartalmazza  a  reálkibocsátás  és  annak  pénzértéke 
közötti  kapcsolatra  hivatkozva.  A  pénz  semlegessége  és  a  klasszikus  dichotómia  az  ábra  segítségével 
könnyedén  bemutatható:  a  pénzkínálat  ∗M ‐ról  ∗M2 ‐ra  történő  növelése  a  modellezett  gazdaságnak 
csak  a D  és E  ábrán  összefoglalt  szegmenseiben  indukál  változást, miközben  egyetlen reáltényező sem 
módosul. A munkapiacon nem változik  sem a  foglalkoztatás,  sem a  reálbér  (az egyedüli  alkalmazkodás 
abban nyilvánul meg, hogy a pénzbér a korábbi szint kétszeresére növekszik). 

A  modellel  kapcsolatban  a  szakirodalom  azt  a  logikai  inkonzisztenciát  emeli  ki  elsősorban,  amely  a 
Walras‐törvény  és  a mennyiségi  egyenlet  között  húzódik meg. Don Patinkin  kimutatta,  hogy  egy olyan 
reálgazdasági  rendszerre, amelyben a Walrastörvény érvényes, nem  lehetséges a  logikai  inkonzisztencia 
kényszerű vállalásának terhe nélkül a mennyiségi egyenletet alkalmazni. A Walras‐törvény következtében 
igaznak kell lennie, hogy a rendszerben a túlkeresletek összege zérus, amelyből az is következik, hogy a 
pénz  többletkínálata  és  a  rendszerben  forgó  áruk  (termékek)  többletkereslete  szükségszerűen 
megegyezik.  Patinkin  egyszerű  eszközökkel  bebizonyította,  hogy  az  áruk  többletkereslete  és  a  pénz 
többletkínálata  az  árszínvonal  változásának  hatására  azonos mértékben  változik, míg  ugyanez  a  hatás 
nem  érvényesül,  ha  a  többletkeresleteket  és  többletkínálatokat  a  mennyiségi  egyenletből  vezetjük  le. 
Weeks  ennek  megfelelően  a  modellt  hamis  dichotómia  modellnek  nevezi  (Weeks  1998:  85–86.  old.), 
utalva a Walras‐törvény és a mennyiségi egyenlet közti fenntarthatatlan inkonzisztenciára.  

Ha  azonban  azzal  az  „aprócska”  szépséghibával,  amelyet  e  logikai  inkonzisztencia  okoz,  mit  sem 
törődünk, a pénz szigorúan semlegesnek bizonyul e másodikként elemzett – pénzgazdaságnak tűnő, ál
monetáris  –  rendszerben,  s  a  foglalkoztatás  és  kibocsátás  egyensúlyi,  illetve maximális  szintjén  alakul. 
Mindehhez természetesen arra is szükség volt, hogy a bérek rugalmasan alkalmazkodjanak a keresleti és 
kínálati viszonyokhoz, megtisztítva a munkapiacot, s ezáltal biztosítva a kibocsátás maximális szintjét.77 
Alapvetően  változik meg  a  helyzet,  ha  a  bérek  rugalmasságát  nem  tételezhetjük  fel,  s  így  a  pénzbér 
valamely,  az  egyensúlyit meghaladó  szinten  rögzül.  Egyszerű  algebra  segítségével Weeks megmutatja, 
hogy  nem  egyensúlyi  pénzbér  esetén  (vagyis  ha  eWW >∗ )  a  munka  keresletét  a  pénzkínálat,  a  pénz 

forgási sebessége, illetve a kibocsátási függvény együttesen határozzák meg (Weeks 1998: 92–94. old.). 
Ha ugyanis az egyensúlyi bér egyenlő a munka határtermék‐értékével, és felhasználjuk azt, hogy 

                                                             
76 A reálbér szerepeltetésének technikai  jellegű okai  is vannak. Való  igaz, hogy adott pénzmennyiség mellett a nominális 
bérnek csak egyetlen szintje egyeztethető össze a teljes foglalkoztatással, a munkapiaci egyensúly állapotában azonban a 
pénz mennyiségének növelése a reálbér változatlan szinten tartása mellett arányosan hat a pénzbérre is. Ha az A ábra a 
nominális bérre  lenne megfogalmazva, a D és E ábra monetáris részeiről visszacsatolást kellene tartalmazni,  figyelembe 
véve a munkapiaci egyensúlyról, reál‐ és pénzbérről itt elmondottakat. Az egyensúly megkeresése a dichotómia modellben 
ugyanúgy  történik, mint a barter gazdaságban:  egy,  az egyensúlyi  szintet meghaladó  reálbér mellett  a munkavállalókon 
múlik e bér egyensúlyi szintre történő csökkentése, a pénzbérre vonatkozó igények mérséklésén keresztül. Ha a pénzbér 
csökken, ez fokozni fogja a munkafelhasználást, s így a kibocsátást, ami az árszínvonal mérséklődését eredményezi (persze 
igen  nehéz  plauzibilis  módon,  e  modellen  kívül  megmagyarázni,  hogy  a  kibocsátás  növekedése  miért  jár  együtt  az 
árszínvonal esésével). A reálbérnek azonban a munka csökkenő határterméke miatt csökkennie kell. Éppen e mechanizmus 
visszásságaival  kapcsolatban  emeli  ki  Weeks,  hogy  az  egyensúlyinál  magasabb  pénzbér  megkövetelése,  illetve  a 
foglalkoztatás  ennek  nyomán  bekövetkező  csökkenése  a  reálbérek  emelkedését  váltja  ki,  amely  nehezen  értelmezhető 
összefüggés  a  valós  folyamatok  tükrében  (Weeks  1998:  94–95.  old.),  hiszen  arra  számítanánk,  hogy  az  egyensúlyinál 
magasabb bérek az árszínvonal olyan mozgásait váltják ki, amelyek negatívan befolyásolják a reálbéreket.  
77 Ha  korlátozott  mennyiségben  is,  de  léteznek  empirikus  tapasztalatok  a  cégek  ár‐  és  bér‐megállapítási  gyakorlatára 
vonatkozóan. A cégeknek csak kisebb hányada reagál rugalmasan a piaci fejleményekre, árazási döntéseiket – hasonlóan 
nyugati társaikhoz – előre rögzített ütemben hozzák meg;  legfeljebb nagyobb és viharosabb hatású események késztetik 
őket gyors alkalmazkodásra. A legtöbb hazai cég általában negyedévente változtatja meg árait (Tóth – Vincze 1998). Pula 
(2005) például a hazai viszonyokat elemezve a nominális bérek fokozódó merevségéről számolt be. 
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kifejezést behelyettesítve a munkakeresletre az adódik, hogy 
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A pénz semlegességének tétele tehát csakis rugalmas bérek melletti teljes foglalkoztatás esetében tartható 
fenn,  hiszen  ragadós  béreknél  a  pénzkínálat  növekedése  pozitív  irányban  fogja  befolyásolni  a 
munkakeresletet, ami viszont reálváltozó; az utolsó képlet azonban azt is megmutatja, hogy a munkapiaci 
egyensúly  állapotában  (ha  a  pénzbér  rugalmas)  a  pénzkínálat  változása  arányosan  megnöveli  a 
pénzbéreket,  a  pénzkínálat  változása  tehát  nem  módosítja  a  munkakeresletet  (mivel  a  munkapiaci 
függvények  a  következő,  reálegyenleg  és  kamatrugalmas  pénzpiaci  modellben  sem  változnak  a 
mostanihoz  képest,  a  pénz  ragadós  bérek mellett  azokban  a  modellekben  sem  lesz  semleges).  Az  is 
figyelemre  méltó  tanulság,  hogy  az  egyensúlyi  pénzbért  meghaladó  bérek  mellett  a  munkavállalók 
bérigényeinek mérséklődése fokozza a munkakeresletet, és így a foglalkoztatást.  

Az  ebből  a  szakaszból  levonható következtetések  röviden összegezhetők:  a  gazdaság  reál  és nominális 
tényezői  közötti  dichotómia  hamis,  mivel  a  pénz  túlkeresletére  két,  egymást  kizáró  egyenlet  is 
megfogalmazható, ezen túlmenően pedig a pénz semlegessége is csak korlátozottan, kizárólag rugalmas 
bérek mellett működik. Egy szellemes  tudományfilozófiai értékekés szerint egyébként sem  lehet várni, 
hogy  egy  logikailag  zavaros  elméleti  konstruktum  pusztán  ezért  megbukjon  –  ehhez  ugyanis  a  világ 
folyamataival való összeegyeztethetetlenségnek is nyilvánvalóvá kell válnia (Horváth – Szilágyi 2004). A 
bukáshoz  tehát  két  fronton  kellene  egyszerre  vereséget  szenvedni.  De  bárhogy  is,  az  újklasszikusok 
számára releváns következtetés ismét adott: ha a bérek nem merevek, a gazdaság a teljes foglalkoztatás 
állapotában stabilizálódik. 

A  hamis  dichotómia  kérdésére  Lucas  szigetmodelljeivel  kapcsolatban  térünk  majd  vissza  újra.  Látni 
fogjuk,  hogy  Lucas  végül  sikerrel  oldotta  meg  a  reálrendszerre  a  pénz  képében  bocsátott  fátyol  által 
eddig  okozott  nehézségeket. A pénz az ő rendszerében már nem semleges, ám ez nem  jelenti azt, hogy a 
pénzmennyiség segítségével a monetáris politika sikeresen tudná befolyásolni a reálgazdaság fejlődését:  a 
semlegesség  hiányából  nem  következik  az,  hogy  a monetáris  hatóság  számára  kihasználható  Phillips‐
görbe  állna  rendelkezésre.  Lucas  soha nem érvénytelenítette  a mennyiségi  egyenletet, mindössze  arra 
hívta fel a figyelmet, hogy az inkább bizonyos hosszú távú folyamatok leírására alkalmas és hivatott (vö. 
Lucas 1980b).  
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A Walras‐törvényből,  illetve a mennyiségi egyenletből  származó két pénz‐túlkeresleti  függvény közötti 
inkonzisztenciát először Don Patinkin‐nek sikerült felszámolnia a reálegyenleg‐hatást is figyelembe vevő 
neoklasszikus  modelljével.  A  reálegyenleg‐hatás  működése  egyszerűen  összefoglalható:  ha  a  pénz  az 
egyetlen  forma,  amelyben  a  gazdasági  szereplők  vagyont  halmozhatnak  fel,  akkor  a  birtokukban  lévő 

pM /∗  reálegyenleg  (ami  tulajdonképpen  reálvagyonként  értelmezhető)  értékét  csökkenti  az 
árszínvonal  (s  nem  egyszerűen  az  infláció)  emelkedése,  esése  viszont  növeli  azt,  s mivel  a  feltételezés 
szerint  a  reáljövedelem  mellett  a  reálegyenleg  állománya  is  hat  a  fogyasztási  célú  keresletre,  a 
reálegyenlegen keresztül az árszínvonal is befolyásolja a fogyasztást. Mindenestre az egyensúly továbbra 
is reáljellegű, a teljes  foglalkoztatás, s ezen keresztül a maximális kibocsátás meghatározza a gazdasági 
rendszert  jellemző  többi  változót  –  problémát  csak  az  jelent,  hogy  az  egyensúlyba  az  árszínvonal  is 
bekapcsolódik,  vagyis  p ‐nek  csak  egyetlen  értéke  lesz  összeegyeztethető  az  egyensúllyal78 (vagyis  az 
eddigiekkel  ellentétben  már  nemcsak  a  reálrendszer  elemei,  hanem  az  árszínvonal  is  a  szimultán 
meghatározódásban nyeri el értékét). Lássuk a modell működését az alábbi ábra segítségével: 

 

6. ábra: A reálegyenleg-hatást tartalmazó modell működése. 

Patinkin  mindenestre  sikeresen  valósította  meg,  hogy  a  beruházás  és  megtakarítás  inkonzisztenciája 
többé  ne  lehessen  a  teljes  foglalkoztatás  akadálya.79 Az  alkalmazkodás  azonban  nem  a  kamatlábra, 
hanem az árszínvonalra,  s ennek közvetítésével a megtakarításokra  (illetve ennek komplementerére,  a 
fogyasztásra)  hárul:  a  C  és  D  ábra  szerint  az  árupiaci  alulkereslet  a  kibocsátás  átmeneti,  illetve  az 
árszínvonal  tartós  alkalmazkodásával80 (s  így  a  reálegyenleg  közvetítése  révén)  oldódik  meg.  A 
dichotómia modellben  az  árupiaci  egyensúlytalanság miatti  kibocsátás‐csökkenés  az  árak növekedését 

                                                             
78 Erre Weeks hívja fel a figyelmet (Weeks 1998: 103. old.), s úgy tűnik, ez a fejlemény számára aggályossá teszi a Patinkin‐
féle  modell  kereteit.  Úgy  tűnik  azonban,  hogy  ez  elhanyagolható  körülmény,  hiszen  valójában  a  hamis  dichotómia 
modellben is ez volt a helyzet: a munkapiaci egyensúly által meghatározott maximális kibocsátás és exogén (vagyis adott) 
pénzkínálat mellett az árszínvonal ott is csak egyetlen értéket vehetett fel. A lényeg a meghatározódás módja (még ha az 
eredmény  ugyanaz  is  lesz):  a  pénz  eddig  fátyol  volt,  most  viszont  a  reálegyenlegen  keresztül  bekerült  a  strukturális 
egyenletekbe.  
79  A  dichotómia‐modell  esetében  előfordulhat,  hogy  a  megtakarítás  és  beruházás  teljes  foglalkoztatás  melletti 
egyenlőségéhez negatív kamatlábra van szükség. Mivel ez nem lehetséges, a teljes foglalkoztatás ekkor ki sem alakulhat. 
80 Ne felejtsük el, hogy az árszínvonal módosulásai eddig nem játszottak szerepet az egyensúly kialakulásában, s mindezt 
azon  egyszerű  tény  okozta,  hogy  a  korábbi modellekben  nem  volt  olyan  egyenletünk  (kivéve  a mennyiségi  egyenletet, 
amely azonban az egyensúly szempontjából irreleváns), amely valamely reálváltozó meghatározódásakor az árszínvonalra 
hivatkozott volna (hacsak közvetetten is, a reálegyenlegen keresztül).  
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váltotta ki, hiszen az exogén pénzkínálat meghatározta a kibocsátás pénzértékét. A reálegyenleg‐hatással 
is számoló modellben erre a furcsaságra már nincs szükség. Ha a gazdasági rendszer  1i  beruházás és   

megtakarítás mellett egyensúlyban van (vagyis  s′  a fennálló megtakarítási függvény), s ha a kamatlábtól 
független beruházás autonóm módon  ∗i ‐ra mérséklődik, e változás eltéríti a munkapiacot az egyensúlyi 
állapotból;  az  ∗i  beruházás  az  s′  megtakarítási  függvény  mellett  0y  kibocsátást  és  0l  foglalkoztatást 

hoz  létre,  s  úgy  tűnik,  mintha  a  túlzott  bérigények  okoznák  az  egyensúlyi  szintet  el  nem  érő 
foglalkoztatást. Az alacsonyabb aggregált keresleti  szinthez  tartozó alacsonyabb árszínvonal elindítja a 
reálegyenleg‐hatást:  az  exogén  pénzkínálat  mellett  a  reálegyenleg  értéke  nő,  ami  a  fogyasztás 
emelkedését  és  a  megtakarítás  csökkenését  váltja  ki  minden  jövedelmi  szint  mellett  (vagyis  bármely 
adott  jövedelmi  szinten  a  nagyobb  értékű  reálegyenleg miatt  többet  fognak  fogyasztani),  ez  pedig  a C 
ábrán  a  megtakarítási  függvény  jobbra  tolódását  váltja  ki  (hiszen  a  C  ábra  megtakarítási  egyenese 
kizárólag a jövedelem függvénye; a reálegyenleg és a megtakarítás kapcsolatát pedig az F ábra tisztázza). 
A reálegyenleg‐hatás révén tehát biztosítódik a beruházás és a megtakarítás egyenlősége.  

A  modell  határozott  üzenetet  közvetít  a  munkapiacra  vonatkozóan:  a  munkások  bérigényeik 
mérséklésével teremtik meg az alapot az árak csökkenésére, s a reálegyenleg növekedésére, ezen keresztül 
pedig  a  fogyasztás  élénkülésére  és  a  megtakarítás  visszafogására.  A  munkapiac  egyensúlya  csakis  a 
munkapiac  felől  teremtődhet meg, ami nem más, mint a bizonyítandó helyzet  előfeltevése.  A munkapiac 
egyensúlyát  a munkapiac  egyensúlya  hozza  létre,  ami  ráadásul  feltételezi  a  bérek  és  árak  rugalmas 
alkalmazkodásra való képességét.  

Alapvetően változik meg a helyzet, ha kamatrugalmas beruházási keresletet  tételezünk fel. Az eddigiek 
ismeretében már nem  szükséges  a  teljes  rendszer  ismételt  felrajzolása;  elegendő,  ha  a  beruházás  és  a 
megtakarítás ábrarészét rajzoljuk fel (C és D ábrarészek): 

 

7. ábra: A reálegyenleg-hatás működése kamatrugalmas beruházási kereslet mellett. 

Tételezzük fel, hogy a gazdaság  s′  megtakarítási, illetve  i′  beruházási függvény, valamint  ey  kibocsátás 

és  er  kamatláb mellett egyensúlyban van (E pont). Ha ekkor a beruházási függvény helyzete megváltozik 
( i′ ‐ből  i ′′ ‐be  tolódik  el),  akkor  az  árupiacon  kialakuló  túlkínálat  a  munkapiacot  eltéríti  korábbi 
egyensúlyából,  s  a  kibocsátás  sem  alakulhat  maximális  értékén  ( 1y ).  A  kibocsátás  összehúzódása  az 
árszínvonal  csökkenését  váltja  ki,  s  egyúttal  a  kamatláb  emelkedése  is  bekövetkezik  (az  IS‐görbén 

1s
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keresztül). A gazdaság tehát nem rögzülhet az F pontban. A magasabb kamatláb a beruházási keresletet 
tovább  mérsékli,  vagyis  elmozdulás  lesz  megfigyelhető  az  i ′′  mentén  G‐be.  Közben  természetesen  a 
megtakarítási  függvény sem maradt eredeti helyén, hiszen a nagyobb reálegyenleg kiváltotta annak az 
s ′′  helyzetbe való elmozdulását. Az új beruházási kereslet azonban az új megtakarítási függvény révén a 
korábbinál  is  alacsonyabb  kibocsátást  tesz  szükségessé  ( 2y ),  ami  a  kamatláb  további  esését  váltja  ki, 
vagyis  a  G‐ben  a  gazdaság  nem  képes  stabilizálódni.  A  gazdaságban  folyamatos  összehúzódásra  való 
hajlam  alakulhat  ki  anélkül,  hogy  a  modellen  belül  lenne  bármi  is,  ami  ezt  megakadályozhatja.  A 
kamatrugalmas beruházási kereslet bevezetése révén nem történik más, mint hogy explicitté tesszük az 
egyensúlyból való kimozdulás utáni lefelé mutató spirált. Emlékezzünk arra, hogy mi történt volna, ha a 
dichotómia modellben a teljes foglalkoztatás melletti egyensúly állapotában a kamatrugalmas beruházási 
függvény  autonóm módon megváltozik  a  (2.13.)  egyenlet  ∗i  paraméterének  csökkenése  révén  (amely 
ekvivalens  a  beruházási  kereslet  csökkenésével)!  Bár  a  foglalkoztatás  és  a  kibocsátás  alacsonyabb 
szinten  alakult  volna  –  az  autonóm  beruházás  a  (2.15.)  egyenlet  számlálójában  szerepel  –,  ez  az  új 
egyensúly azonban mégis egyértelműnek tekinthető, vagyis a rendszer ott képes volt a stabilizálódásra; 
kamatrugalmas  beruházási  kereslet  esetén  a  reálegyenleg‐hatást  is  tartalmazó  modellből  ez  a 
tulajdonság már hiányzik. 

A teljes foglalkoztatás automatikus kialakulását a kamatrugalmas pénzkeresleti függvényt (vagyis az LM‐
görbét)  tartalmazó  (keynesiámus  szemléletű)  neoklasszikus  modellben  sem  sikerült  biztosítani.  A 
kamatlábat  és  a  reálkibocsátást  egyaránt  tartalmazó  IS‐  és  LM‐görbék  szimultán  megoldása  nem 
feltétlenül  biztosítja,  hogy  a  pénz‐  és  árupiac  egyensúlya  teljes  foglalkoztatás  mellett  teljesül;  ennek 
magyarázata  megegyezik  a  dichotómia  modellel  kapcsolatban  tárgyalt  esettel.  Természetesen  a  teljes 
foglalkoztatottság állapotával konzisztens függvénykapcsolatok esetén a munkanélküliség állapota csakis 
önkéntes  lehet,  amelyet  a  rugalmas  alkalmazkodásra  nem  képes  bérek  (s  így  végső  soron  maguk  a 
munkavállalók) okoznak.  

Weeks  azonban  rámutat  arra,  hogy  a  teljes  foglalkoztatás  kialakulását  a  likviditási  csapda  jelensége  is 
akadályozhatja (Weeks 1998: 114–116. old.). A likviditási csapda lehetőségét Keynes vetette fel általános 
elméletében  (bár  az  elnevezés  nem  tőle  származik).  Keynes  úgy  gondolta,  hogy  a  kamatláb 
csökkentésére törekvő monetáris hatóság a kötvényvásárlásban megvalósuló nyíltpiaci műveletek során 
a kamatláb bizonyos szintjén elakad, s ezen a ponton túl a kamatláb további mérséklése nem lehetséges. 
Keynes szerint a jelenségre a kamatlábra vonatkozó várakozások adják meg a választ: mivel a jegybank 
működésének  hatására  a  kamatláb  a  hosszú  távon  biztonságosnak  tartott  szint  alá  csökkent,  egyre 
többen és  többen  fogják úgy gondolni,  hogy annak emelkedése a közeli  jövőben meg  fog  történni,  ami 
egyébként  a  kötvényárfolyamok  esését  eredményezi  majd  (ez  az  a  lélektani  pillanat,  amikor  a 
kötvényárfolyamok  növekedésére  játszó  spekulánsok  is  úgy  gondolják,  hogy  az  árfolyamok  további 
emelkedése már nem következik be, s a spekulációs céllal tartott kötvényeiket nagy tömegben eladásra 
kínálják  fel).  A  gazdasági  szereplők  ekkor  a  kötvények  helyett  már  bármekkora  mennyiségű  pénzt  is 
hajlandók  tartani,  így  a  monetáris  hatóság  kötvényvásárlási  akciója  a  kötvények  kellő  mértékű 
kínálatával  találkozik.  A  kamatláb  süllyedése  megáll  (Keynes  1965:  226.  old.),  s  kialakul  a  likviditási 
csapda állapota. Az értő utókor azonban már nem képes egyetértésre  jutni  azzal kapcsolatban, hogy a 
kamatláb mely szintjén lehet likviditási csapdáról beszélni. A szakirodalom egy része annak a nézetnek 
ad hangot,  amely  szerint  likviditási  csapda zérus, vagy ahhoz nagyon közeli kamatláb mellett  alakul ki 
(Ahearne 2002; Krugman 1998; Ozsvald – Pete 2003) – úgy tűnik azonban, hogy ez az értelmezés hibás, 
hiszen  zérus  kamatláb  esetében  a  további  csökkentésnek  nem  a  gazdasági  szereplők  pénztartási 
hajlandósága és várakozásai, hanem egy átléphetetlen küszöb fogja útját állni. A zérus kamatláb elérése 
után nem a likviditási csapda fogja megakadályozni a kamatláb további mérséklését.  

Mindazonáltal  a  likviditási  csapda  esete  merev  pénzkínálat  mellett  is  felmerülhet  (hiszen  az  előző 
bekezdésben  leírt  történet  szerint  a  monetáris  hatóság  nyíltpiaci  műveletei  révén  a  pénzkínálat 
növekedését váltotta ki). Ha egy nem teljes foglalkoztatási helyzetből a munkapiac a bérek csökkenésén 
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keresztül az egyensúly felé konvergál, akkor a csökkenő bérek miatt csökkenő árak és a merev nominális 
pénzkínálat  ( ∗M )  a  reálpénz  kínálatának  ( pM /∗ )  növekedését  –  vagyis  a  pénz  túlkínálatának 
kialakulását  –  fogja  eredményezni,  s  a  kötvényvásárlási  kedv  ebből  következő  fokozódása  pedig  a 
kamatláb eséséhez vezet. Ha a pénzkereslet azonban végtelenné válik, az árak esése nem fogja elindítani 
a kamatláb  további csökkenését. A kamatrugalmas pénzpiaci modellben a  likviditási csapda  lehetősége 
még  akkor  is  a  teljes  foglalkoztatás  akadályává  válhat,  ha  a  beruházás  és megtakarítás  egyenlősége  a 
munkapiac egyensúlyát  eredményezve pozitív kamatláb mellett  kialakulhat ugyan,  az  ehhez  szükséges 
kamatláb azonban a végtelen  rugalmasságú pénzkeresletet eredményező kamatláb szintje alatt marad. 
Ilyen körülmények között a teljes foglalkoztatás állapota természetesen nem érhető el. 

A likviditási csapda lehetősége elkerülhetővé válik a vagyonhatás bevezetésével. A vagyonhatás lényege 
az,  hogy  pénzkészletek  és  a  kötvények  reálértéke  által  képviselt  aggregált  reálvagyon  belép  a 
megtakarítási/fogyasztási  és beruházási  egyenletekbe. Ha az  előzőekben  részletezett  likviditási  csapda 
helyzete merev nominális pénzkínálat mellett (vagyis az árszínvonal csökkenésének köszönhetően) állna 
elő, akkor a fogyasztási és beruházási kereslet egyaránt fokozódna a csökkenő árszínvonal miatt növekvő 
vagyonértéknek köszönhetően. Ha az árcsökkenés mértéke elég nagy, a teljes foglalkoztatás helyzete ki 
fog  alakulni.  A  teljes  foglalkoztatás  tehát  létrejöhet,  hacsak  a merev  pénzbérek  ezt  nem  akadályozzák 
(amikor természetesen a pénz nem lehet semleges). Más kérdés azonban, s erre Weeks tesz rövid utalást, 
hogy a vagyonhatás bevezetése csak a szintézismodell keretei között jelenti a likviditási csapda, illetve a 
beruházások  és  megtakarítások  közötti  inkonzisztencia81 hathatós  cáfolatát  (Weeks  1998:  127–128. 
old.). Láttuk, hogy az árak mérséklődése kiváltotta a vagyonhatás működését, ami automatikusan a teljes 
foglalkoztatás  felé vitte  a  rendszert  –  valóságos körülmények között  azonban egy efféle  folyamat  (ti.  a 
folyamatos  defláció) megsemmisítő  hatású  lehet  a  gazdaság  egészére  nézve;  a  vagyonhatás működése 
tehát kényelmes előfeltevés, amely logikai síkon kihúzhatja a neoklasszikus érvelést a pácból, amelyet a 
nem  teljes  foglalkoztatás  lehetősége  jelent,  a  neoklasszikus  közgazdászok  világa  azonban  nem  lett 
kevésbé absztrakt e motívum bevezetése után sem. 

   

                                                             
81 Ahogy láttuk, utóbbit csakis akkor számolhatjuk fel a reálegyenleg‐hatással számoló modellben, ha a beruházási kereslet 
kamatrugalmatlan. 
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„Az illúzió hajszolása  
megakadályozza a valóság feltárását.” 

 (John Kenneth Galbraith: Az új ipari állam) 

3. GAZDASÁGPOLITIKA AZ ÚJKLASSZIKUS RENDSZERBEN 

3.1. BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 
Most  már  a  neoklasszikus  modellekből  levonható  fontosabb  következtetések  birtokában  haladhatunk 
tovább.  Láthattuk,  hogy  a  munkapiaci  egyensúly  kialakulásáról  alkotott  képzetek  központi  szerepet 
játszanak ezen elméletegyüttesben, s azt is, hogy végső soron az egyensúly kialakulása esetleges – vagyis 
erős  feltételezések  fenntartásán  keresztül  válhat  igazolhatóvá  e  mechanizmus.  Figyelmünket  a 
makrogazdasági  rendszereket  a  teljes  foglalkoztatás  állapota  felé  irányító  automatizmusokra,  illetve  a 
pénz  semlegességének  tételére  (annak  érvényesülésére)  irányítottuk,  s  azt  láthattuk,  hogy  a 
neoklasszikus közgazdaságtan által hangoztatott két  fontos következtetés a szó szoros értelmében vett 
előfeltevés. Bizonyításukra így nincs szükség, hiszen mindkét tétel az axióma szerepét tölti be az elméleti 
rendszerben. Mindezeken  túl  azonban  nem  feledkezhetünk meg  a  bemutatott modellek  némelyikének 
logikai inkonzisztenciájáról (illetve a működés közben fellépő furcsaságokról) sem, ami – ahogy láthattuk 
–  komoly  zavarokat  okozhat  e  modellek  működésében  (de  a  belőlük  a  szándékok  szerint  levonandó 
következtetések igazolhatósága is problémássá vált).  

E tömör, néhány soros áttekintés után ideje arra is rövid utalást tenni, ami ezt követően vár ránk. Miután 
beláthattuk,  hogy  a  teljes  foglalkoztatás  állapota  koránt  sem  olyan  természetes,  mint  ahogy  azt  a 
monetarista  elméletnek  a  kibocsátás,  vagy  a  foglalkoztatás  természetes  szintjéről  alkotott  elképzelései 
sugallni  igyekeznek,  át  kell  tekintenünk  az  újklasszikus makroökonómia  gazdaságpolitikai  ajánlásait.82 
Ezt  két  lépésben  tehetjük meg. Korábban már  esett  arról  szó,  hogy  a monetarizmus  saját  tantételeit  a 
pénzmennyiségre értelmezett jegybanki közbülső cél feltételezése mellett fogalmazta meg – éppen ezért 
a gazdaságpolitikai következtetések és  ajánlások áttekintésének első  lépéseit  ezen eredeti  környezetre 
vonatkoztatva  tesszük  meg.  Azt  is  állítottuk  azonban,  hogy  a  racionális  várakozások  elmélete 
megkerülhetetlen szerepet játszik az inflációs célkövetési rendszerek működésében. Ez a rezsim azonban 
merőben új közeget  teremt a várakozások racionalitásának érvényesüléséhez. Második  lépésként  tehát 
kötelességünk annak megvizsgálása, hogy az inflációs célkövetési rendszer fogalmi és gazdaságpolitikai 
keretként miként módosítja az első lépésben lefektetett taktikai elemek működését és használhatóságát. 

Megválaszolandó  kérdéseinket  azonban  kár  lenne  ezekre  korlátozni,  hiszen  vizsgálataink 
melléktermékeként számtalan hasznos  felismerés birtokába  juthatunk. Eme járulékos problémák közül 
legfontosabb  az,  amely  szerint  a  kommentátorok  ténykedésének  köszönhetően  az  újklasszikus 
szemléletű gazdaságpolitika hatóköre vészesen leszűkült (értve ez alatt azt, hogy a kérdéssel foglalkozó 
szakirodalom  –  meg  nem  bocsátható  nagyvonalúsága,  vagy  figyelmetlensége  következtében  –  az 
újklasszikusokra  hivatkozva  lényegesen  kevesebbet  állít  a  gazdaságpolitika  lehetőségeiről,  mint  amit 
maguk  a  hivatkozott  szerzők  gondoltak  arról).  A  megfogalmazások  helytállóak,  bár  egyszersmind 
hiányosak  is.  Mátyás  Antal  egy  helyen  például  így  fogalmaz:  „Az  új  klasszikus  makroökonómia  […] 
képviselői  […]  a  stabilizációs  politikát  s  azon  át  a  keynesi  makroökonómiát  támadva,  modelljeikben 
annyi helyet sem hagynak a stabilizációs politika számára, mint [Milton] Friedman, akinél a szabályszerű 
gazdaságpolitika […] legalább átmenetileg eredményes lehet […] (Mátyás 2003: 584. old.). A megállapítás 
kétség  kívül  helyes,  hiszen  az  újklasszikus  makroökonómia  elméletének  kidolgozói  valóban  ezt  is 
állították – problémát csak az  jelent, hogy az elméleti makroközgazdászok ezen csoportja más vonalak 
(helyesebben: más hatásmechanizmusok) mentén igenis hitt a szisztematikus gazdaságpolitika sikerében 
és  hatásosságában  (ezek bemutatásával  azonban nem  szabad  előresietnünk,  hanem meg kell  várnunk, 

                                                             
82 Ezen  a  ponton  ismét  hangsúlyozni  kell,  hogy  a  REH  és  az  újklasszikus  makroökonómiai  elmélet  nem  alkot 
szétválaszthatatlan egységet. 
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amíg  ezt  az  állítást  tartalmazó  mondat  bevezethetővé  válik).  A  kommentárok  szerint  egyfajta 
gazdaságpolitikai nihilizmus rajzolódik ki az újklasszikus közgazdászok munkának áttekintése révén: az 
aktivista  politika  csak  zavarokat  okoz  (tehát  kerülendő),  a  szisztematikus  lépések  viszont  teljesen 
hatástalanok. 83  Mátyás  professzor  máshol  sokkal  sarkosabban  fogalmaz,  amikor  az  újklasszikus 
makroökonómia  képviselőinek  a  kormányzati  gazdaságpolitika  teljes  hatástalanságának  tételének 
kimondását  tulajdonítja.84 A zavar valószínűleg abból származik, hogy az értő utókor az újklasszikusok 
tanait  úgy  értelmezte,  mintha  azok  szerint  a  gazdaságpolitika  hatásosságának  egyetlen  csatornája  a 
(monetáris  politika  által  elkövetett)  megtévesztés  volna.85 Látni  fogjuk  azonban,  hogy  ez  a  valós 
történetnek  csak az  egyik  fele. Az újklasszikus gazdaságpolitikai tételek áttekintésekor tehát hasznos lesz 
arra is figyelmet fordítani, hogy vajon helytállóe az a megállapítás, amely szerint e szerzők végérvényesen 
haszontalannak bélyegezték a konvencionális gazdaságpolitika számos eszközét. 

3.2. A PHILLIPS‐GÖRBE DOKTRÍNA 

3.2.1. ALAPVONALAK 
Leghasznosabb, ha a kifejtést (általános ismertsége ellenére, vagy inkább éppen emiatt) a Phillips‐görbe 
doktrínával  kezdjük,  hiszen  ez  az  analitikai  eszköz  volt  az,  amelynek  segítségével  a  monetarizmus 
friedmani86 (ortodox) és  lucasi ága tételeit szemléltetni  igyekezte. A Phillips‐görbe eredeti koncepciója, 
bár  tanulságos,  jelen  pillanatban  kívül  helyezkedik  figyelmünk  horizontján:  a  vonatkozó  újklasszikus 
tanok  áttekintéséhez  szükségtelen  számot  vetni  a  lelkes  új‐zélandi  statisztikus  gondolataival  és 
alkalmazott  módszertani  eljárásaival  –  egy  elmélettörténeti  barangolás  esetén  persze  nem  volna 
haszontalan  Phillips  állításainak  tüzetes  vizsgálata,  hiszen  a  Keynest  követő  neoklasszikus  fellángolás 
(vagyis a monetarista ellenforradalom)  jórészt Phillips gondolatain keresztül  intézett  támadást Keynes 
rendszere  ellen;  a  munkanélküliség  és  az  infláció  (illetve  a  bérek  növekedése)  közti  stabil  kapcsolat 
azonban  még  Phillips  számára  sem  volt  egyértelmű  (vö.  Phillips  1958:  286–289.  old.),  Keynes  pedig 
legfeljebb  tendenciáról  beszélt  (vö.  Keynes  1965:  321–327.  old.,  Hansen  1965:  213–218.  old.)  –  bár 
kétségtelen, hogy e tendenciát Keynes erős hajlamnak tételezte, s amelyet Phillips egyszerű módszertana 
megfelelően  ki  is  domborított.  A  koncepció  egyszerű  volt: minél magasabb  szinten határozódik meg  a 
hatékony kereslet  (részben az anticiklikus kormányzati gazdaságpolitika közreműködése révén), annál 
magasabb lesz az infláció ebből következő szintje. 

A Phillips‐görbének  szánt  kitüntetett  szerep  az újklasszikusok  friedmani  örökségének  része.  Friedman 
már  az  1960‐as  években  hozzákezdett  az  eredeti  Phillips‐görbe  koncepciójának  újragondolásához, 
amelynek  során  ugyan  igyekezett  megőrizni  a  munkanélküliség  (mint  reálváltozó)  és  az  árszínvonal 
(mint  nominális  változó)  közötti,  az  eredeti  kapcsolati  viszonyokra  erősen  emlékeztető  gondolati 
rendszert, az összefüggés  iránya és alaptermészete – ahogyan mindjárt  látni  is  fogjuk – azonban végső 
soron merőben más lett. Phillips – Keynesre hivatkozva – a bérek változása és a munkanélküliség szintje 
között stabil átváltást feltételezett (s csak az utókor helyettesítette a bérindexet az inflációs rátával), ahol 
az összefüggés alapváza az volt, hogy a munkanélküliség bármely szintjének csökkentése a foglalkoztatás 
alakulásában  jelentkező  szűk  keresztmetszetek  miatt  csakis  a  bérek  (s  így  végső  soron  az  árak) 
emelkedése révén (helyesebben: amellett, illetve annak árán) valósítható meg.87 Ennek köszönhetően egy 

                                                             
83 Emlékezzünk  arra,  hogy  a munkapiac  újklasszikus  ábrázolása  (amely  szerint  a  két  oldal  –  vagyis  a munkaadók  és  a 
szakszervezetek – minden erejükkel a munkapiaci egyensúly, s ezen keresztül a maximális kibocsátás elérésére törekszik) 
már magában hordozta a gazdaságpolitikai passzivitás magatartási normaként való feltüntetésének kezdeményeit! 
84  „Mi  lesz  már  most  a  következménye  annak,  ha  a  kormányzat  beavatkozik  a  gazdaság  menetébe,  növeli  a 
pénzkibocsátással  finanszírozott  kiadásait,  hogy  növelje  a  foglalkoztatást,  hogy  a  munkanélküliséget  leszorítsa 
természetes rátája alá? […] e beavatkozás eleve kudarcra van ítélve.” (Mátyás 1984: 116. old.) 
85 Ez  igen  csak  valószínűvé  válik,  ha  Mátyás  professzornak  a  Lucas‐féle  meglepetési  termelési  függvényről  írt 
megjegyzéseire  gondolunk:  „A  kormányzat  […]  csak  akkor  tudna  hatni  a  foglalkoztatás,  a  termelés  nagyságára,  ha  a 
tényleges árszínvonalat el tudná téríteni az emberek által várt árszínvonaltól.” (Mátyás 1984: 117. old.) 
86 Ha külön nem jelezzük, pusztán családnevének említése Milton Friedman‐re utal. 
87 A Phillips‐görbe egyik leginkább körmönfont definíciója éppen ezt a sajátságot emeli ki. Eszerint „bizonyos esetekben az 
árakról  és  a  bérekről  azt  feltételezték,  hogy mechanikusan  hozzáigazítják  őket  az  egyes  [ti.  áru‐  és  munka‐]  piacokon 
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olyan, az operatív gazdaságpolitika nyelvére  is  lefordítható  szabály állt rendelkezésre, amely a gazdaság 
szabályozói számára egy fájdalmas, ám annál hasznosabb választási lehetőséget kínált a munkanélküliség 
szintje és az infláció között. A Phillips‐görbe újabb értelmezései – vitatható módon – a keynesi rendszer 
és a Phillips által összefoglalt statisztikai megfigyelések közti diszkrepanciára hívják fel a figyelmet (vö. 
pl.  Phelps  1967b,  illetve  ennek  alapján  KVA  2006:  2–3.  old.).  Leginkább  azt  hányják  Keynes  szemére, 
hogy az ő rendszerében a teljes foglalkoztatás állapota állítólag inflációs költségek nélkül is fenntartható, 
csak – (főként) fiskális és (részben) monetáris politikai eszközök alkalmazása révén – meg kell találni azt 
a  legmagasabb  foglalkoztatási  szintet,  amely  még  összeegyeztethető  a  stabil  árszínvonal  létezésével. 
Keynes  számára  e  teljes  foglalkoztatási  szint  meghatározása  egyébként  valóban  empirikus  kérdéssé 
redukálódott,  hiszen  e  szint  felett  a  kereslet  bármiféle  növelése  csak  az  árak  megfelelő  emelkedését 
váltja  ki,  a  reálkibocsátás  változása  nélkül  (s  ennél  többet  nem  is  árult  a  munkanélküliség  ezen 
kitüntetett  szintjéről)  (Keynes  1965:  327.  old.).  Keynes  azonban  soha  nem  állította,  hogy  a  teljes 
foglalkoztatás állapotának elérése előtt az árak és a bérek teljes stabilitást mutatnának,  köszönhetően  a 
foglalkoztatás rugalmas bővülését akadályozó szűk keresztmetszeteknek (Keynes 1965: 325–326. old.). 
Ezen értelmezések szerint Phillips legnagyobb érdeme az volt, hogy a figyelem középpontjába állította az 
infláció  és  a  munkanélküliség  szintje  közti  fájdalmas  átváltási  viszonyt  (ez  a  viszony  elméleti 
megalapozása  azonban  kétségtelenül  Keynestől  származik).  Csak  a  keynesi  rendszer  legelnagyoltabb 
értelmezései  állíthatják  azt,  hogy  a  teljes  foglalkoztatás  és  a  tökéletes  árstabilitás  együttes  létezése 
kizárólag  gazdaságpolitikai  finomhangolás  kérdése  lenne  (vagyis  végső  soron  a  gazdaságpolitika 
túlreagálása fogja okozni, ha a teljes foglalkoztatás állapota a korábbinál nagyobb ütemű infláció mellett 
lesz  fenntartva).  Az  árak  a  teljes  foglalkoztatás  állapotának  elérése  előtt  is  növekedésnek  indulnak 
kisebb‐nagyobb  mértékben  (afölött  azonban  már  csak  az  árak  növekednek,  a  foglalkoztatás  nem)  – 
kétségtelen  azonban,  hogy  Keynes  és  Phillips  elemzéséből  egyaránt  az  következik,  hogy  adott 
munkanélküliségi  szint adott  inflációs  szinten  (vagyis  a  pénzromlás  változatlan  üteme  mellett)  hosszú 
távon is megőrizhető lesz. 

3.2.2. A PHILLIPSGÖRBE ORTODOX MONETARISTA ÉRTELMEZÉSE 
Friedman következetesen tagadta a Phillips által hangsúlyozott trade‐off létezését, amelyet egy másikkal 
helyettesített.88 A koncepció magyarázatához tekintsük az alábbi ábrát! 

                                                                                                                                                                                                      
tapasztalható túlkereslet szintjéhez, úgyhogy a bér‐ és árinfláció a munkanélküliségi ráta csökkenő függvénye volt – ezt a 
kapcsolatot fejezi ki az ún. Phillips‐görbe.” (KVA 1995) 
88 Egy korrekt elmélettörténeti áttekintés megemlítené, hogy Phillips után, s még Friedman fellépése előtt, a Phillips által 
elemzett mechanizmus egyéb – szintén empirikus alapokon álló – koncepciói is megszülettek. Bowen és Berry például arra 
a  felismerésre  jutott,  hogy  a  munkanélküliségi  ráta  csökkenése  a  munkanélküliségi  ráta  szintjénél  sokkal  inkább 
meghatározta a bérkiáramlási folyamatokat, a bérváltozások ütemét (Bowen – Berry 1963). A fejlődés két állomása tehát 
határozottan  Phillips  és  Friedman  nevéhez  kapcsolódik,  még  ha  ezek  a  stációk  nem  is  szomszédosak.  Néhány  évvel 
korábban pedig Richard Lipsey  igyekezett  a Phillips  által  adott  eredményekkel  konzisztens  elméleti  alapvetést nyújtani, 
amely  szerint  a  bérváltozások  nem  egyszerűen  a  munkanélküliség  szintjével,  hanem  a  munkapiacon  mutatkozó 
túlkeresleti  és  túlkínálati  viszonyokkal  függenek össze. A munkanélküliség  szintjének megfigyelése  azért  válik  fontossá, 
mert a munkapiaci kereslet és kínálat közvetlenül nem figyelhető meg, ám a munkanélküliség szintje jó tájékoztatást nyújt 
ezek alakulásáról (Lipsey 1960). A munkanélküliség itt tehát instrumentális változó. 
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8. ábra: A Phillips-görbe Friedman által módosított változata (M. Friedman 1977: 247. old.). 

A  szakirodalomba  az  ábra  a  várakozásokkal  kiegészített  Phillipsgörbeként  vonult  be.  Az 
alapmechanizmus  működése  rendkívül  egyszerű,  még  ha  annak  értelmezése  problémákat  is  vet  fel 
(amelyekkel Friedman  is csak nehezen birkózott meg). Ha a gazdaság az E pont által  jelzett egyensúlyi 
helyzetből  indul  ki  (amely  megfelel  a  munkanélküliség  természetes  rátájának),  s  az  infláció  (π) 
valamilyen  okból  A‐ról  B‐re  emelkedik,  akkor  a  rendszer  átmenetileg  az  F  pontba  fog  elmozdulni,  a 
természetes  szint  alá  csökkentve  ezzel  a munkanélküliséget.  Az  állapot  azonban  csak  időleges  (vagyis 
nem  lehet  a  gazdasági  rendszert  hosszabb  távon  a  természetes  szint  alatti  munkanélküliség  melletti 
helyzetben rögzíteni – ehhez speciális viszonyok előidézésére van szükség), a Phillips‐görbe P′ ‐ből P ′′ ‐
be  tolódik  el,  s  a  gazdasági  rendszer  magasabb  árszínvonal  mellett  ugyan,  de  ismét  a  foglalkoztatás 
természetes szintjére érkezik vissza (G). 

Szándékosan  fogalmaztunk  ilyen  szűkszavúan,  s  kerültünk  minden  olyan  megjegyzést,  ami  a 
mechanizmus mögöttes  elemire  világítana  rá,  hiszen  Friedman  sem  adott  konzekvens magyarázatot  a 
gazdasági rendszer által bejárt pályára – de akár úgy is fogalmazhatunk (s ha ekként teszünk, közelebb 
állunk  a  valósághoz),  hogy az általa megfogalmazott magyarázat folyamatos változásban volt.  Friedman 
számára empirikus vizsgálatok mutatták meg először, hogy a tényleges (statisztikai becsléseken alapuló) 
Phillips‐görbe nem hajlandó úgy viselkedni, ahogyan azt az elméleti konstrukció alapján elvárhatnák tőle: 
nyoma sem volt a munkanélküliség és az infláció közötti stabil kapcsolatnak, vagyis a munkanélküliség 
adott szintjéhez az inflációnak több (a megfigyelésekből levezetett elmélet szerint pedig végtelen számú) 
szintje  tartozhatott,  vagyis  egy  bizonyos  munkanélküliségi  szint  az  infláció  magasabb  és  magasabb 
szintjeivel járt együtt. 

Friedman kezdetben a Phillips‐görbe  eredeti magyarázatához nagyon közel  álló  történettel  állt  elő. Az 
alapkoncepció egyszerű: a munkavállalók munkakínálati döntéseik meghozatalakor figyelembe veszik az 
árak  változására  (s  így  reálbérükre)  vonatkozó  várakozásaikat.89 Ha  a  gazdaságpolitikai  szabályozás 
feladatát ellátó hatóság a természetes szint alatti munkanélküliséget akar elérni, akkor ennek érdekében 
fokoznia kell a pénzkibocsátás ütemét, amelynek révén fokozódni fog az aggregált kereslet (ami egyrészt 
a  kamatláb  csökkenése  miatt  élénkülő  beruházási  keresletre,  másrészt  pedig  közvetlenül  a  nagyobb 
ütemben  növekvő  pénztömeg  miatti  nagyobb  fogyasztási  keresletre  egyaránt  vonatkozik).  Ebben  a 
helyzetben  a  piaci  szereplők  (termelők  és  munkavállalók  egyaránt)  az  élénkülő  keresletre  adott 
reakcióként fokozzák kínálatukat – az árak meginduló emelkedése tehát a gazdasági rendszer keresleti 

                                                             
89 Problémát csak az jelent – ahogy látni fogjuk –, hogy a várakozásokon alapuló döntéseket csak a munkavállalók oldalán 
feltételezték, miközben a munkaadók a tényleges reálbér alapján hozzák meg foglalkoztatási (munkakeresleti) döntésüket. 
Hangsúlyozni  kell  ugyanakkor,  hogy a  várakozások  figyelembevétele nem azt  jelenti,  hogy a munkavállalók  a  reálbérek 
növekedésére  számítva  fokoznák munkakínálatukat  –  a  hatás  ezzel  ellentétes,  vagyis  éppen  a  folyamatok  előre  jelzett 
pályájától való eltérés lesz a hatások kiváltó oka. 
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oldaláról  elinduló  szívóhatás  eredménye.90 A  kezdeti  kedvező  foglalkoztatási  hatás  gyengüléséhez  arra 
van  szükség,  hogy  a munkavállalók  árakra  vonatkozó  tapasztalatai  korrigálódjanak,  amelynek  révén  a 
foglalkoztatás végül a  természetes szintre  fog visszatérni  (hogy mindez annak révén történik‐e, hogy a 
munkavállalók végre helyesen mérik fel reálbérük alakulását, s annak változatlan szintjének megfelelően 
a kiinduló szintre csökkentik munkakínálatukat, vagy pedig – szintén a reálbérek helyes érzékelése révén 
– a magasabb árszínvonalnak megfelelő magasabb pénzbéreket kérnek, amellyel elérik a munkakereslet 
mérséklődését, már nem bír jelentőséggel). Ezen magyarázat szerint az infláció kettős szerepben jelenik 
meg  (vö.  Friedman  1968:  230–231.  old.).  A  korábbi  szintet  meghaladó  drágulás  az  árupiacról  érkező 
szívóhatás  eredménye,  az  inflációs  várakozások  terén  mutatkozó  tévedés  (vagyis  a  többletinfláció) 
azonban  a  foglalkoztatás  növekedésének  oka  lesz  (s  a  keynesi  elmélettel  való  szakítás  szempontjából 
ezen  utóbbi  szerep  a  lényegi,  hiszen  ott  az  inflációs  folyamatok  az  áru‐  és  munkapiaci  változások 
következményei voltak91). 

A  rendszer  működésének  magyarázatához  a  pénzillúzió  (vagyis  a  reáltényezőket  érintő  tévedés) 
valójában nem elégséges, ehhez két  további  feltételezés bevezetésére van szükség. Ezek közül az egyik 
szerint az árak különböző ütemben reagálnak a megváltozott keresleti helyzetre; a korábbinál élénkebb 
kereslet így hamarabb érezteti hatását a termékpiaci, mint a munkapiaci árakban, s emiatt a korábbinál 
alacsonyabb  munkanélküliség  végső  soron  a  csökkenő  reálbérek  hatása,  a  kiindulásnak  megfelelő 
(természetes)  munkanélküliségi  rátára  való  visszatérés  egyedüli  oka  pedig  a  munkavállalók  pontos 
helyzetfelismerése  (vagyis  a  pénzillúzió  állapotának  vége,  amikor  végül  is  felismerik  az  árak  és  bérek 
változása  terén  lejátszódó  tényleges  folyamatokat).  A  másik  (önkényes)  feltételezés  egy  sajátos 
információs aszimmetria.  

A  nominális  tényezők  merevségét  Friedman  a  korábbi  várakozásoknak  megfelelően  kialakított 
szerződések  fennállásával  magyarázta  (amely  –  ahogy  látni  fogjuk  –  a  disequilibrium  REH‐modellek 
egyik  közkedvelt  érvanyaga  lesz).  Az,  hogy  az  árak  mely  csoportja  mutat  nagyobb  keresleti 
rugalmasságot, egyrészt empirikus kérdés, másrészt – ha feltételezésként ragaszkodva hozzá egy elmélet 
tartó  pillérévé  kívánjuk  tenni  –  néhány  regressziós  becslésénél  többre,  vagyis  elméleti 
megalapozottságra  (a  ragadósság  szabatos  magyarázatára)  van  szükség.  A  monetarista  irodalom 
ilyenkor  mindig  olyan  hosszú  távú  szerződéses  kötelezettségekre  szokott  hivatkozni,  amelyek 
megakadályozzák,  hogy  az  árak  rugalmasan  tudjanak  alkalmazkodni  a  keresleti  helyzetekhez.  Ez  a 
magyarázat  azonban  most  kevés,  hiszen  ez  alkalommal  az  árak  különböző  csoportjainak  különböző 
rugalmasságának  elméleti  megalapozásáról  van  szó.  Ha  ilyen  nem  áll  rendelkezésre  (mint  ahogy 
Friedman‐től  nem  kaptunk  ilyet),  nyugodtan  feltételezhetünk  egy  ettől  ellentétes  rugalmassági 
struktúrát, amelyben a pénzbérek reagálása lesz gyorsabb.92 Kérdés azonban, hogy a gazdasági rendszer 
Friedman  által  leírt  pályájának  rajza  vajon  ekkor  is  előáll‐e.  A  pénzbérek  kezdeti  (időben  hamarabb 
bekövetkező,  illetve  meginduló)  emelkedése  a  termékárak  lassúbb  reagálása  mellett  a  reálbérek 
emelkedését  eredményezi,  ami  a  munkakínálat  növekedéséhez,  ám  ezzel  együtt  a  munkakereslet 
csökkenéséhez  vezet  (hiszen  eközben  a  munkaadók  helyesen  értékelik  az  árakkal  kapcsolatos 
mozgásokat  –  ez  a  körülmény  alapvető  fontosságú  Friedman  eredeti  koncepciójában).  A  pénzillúzió 
jelenségével persze ebben az esetben is számolni kell, hiszen a munkások nem rendelkeznek megfelelő 
ismeretekkel reálbérük tényleges alakulásának felméréséhez – a pénzbérek emelkedése számukra egyet 
jelent a reálkeresetek növekedésével (még ha ebben az esetben véletlenül igazuk is van). A foglalkoztatás 
kezdeti expanziója ekkor tehát elmaradna, sőt, éppen az ellenkezője menne végbe (gondoljunk arra, hogy 

                                                             
90 Még  ha  itt  el  is  vész  az  árak  emelkedésének  a  (bér)költségek  változására  vonatkozó  magyarázata,  ami  Keynes 
elméletében még hangsúlyosan szerepelt (Keynesnél az infláció végső soron költség tolta infláció volt, amivel csak annyit 
jelent, hogy a nagyobb kereslet által előidézett árszínvonal‐növekedés a költségek emelkedésén keresztül hat az árakra – 
az elmélettörténeti hűség kedvéért természetesen arra  is utalni kell, hogy Keynes elméletében a kereslet húzta,  illetve a 
költség tolta infláció elkülönítése nem releváns).  
91 A szembeállítás mindazonáltal nem teljesen helyénvaló, hiszen a keynesi elmélet nem tárgyalta az inflációs várakozások, 
illetve ezen várakozások be nem teljesülésének következményeit. 
92 Ennek kimondásához legfeljebb annak az önkényes feltételezésnek a kikötésére van szükség, hogy a termék‐ és árupiaci 
árak időleges ragadósságát előidéző szerződések lejárati szerkezete különböző. 
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túlkínálatos  helyzetben  a  kereslet  szintje  határozza  meg  a  foglalkoztatás  színvonalát),  s  csak  a  két 
árcsoport  változásának  kiegyenlítődése  (vagyis  az  eredeti  reálbér‐szint  helyreállása)  vinné  vissza  a 
gazdaságot  a  munkanélküliség  természetes  szintjére.  A  tapasztalatok  akkor  válnak  igazán 
tanulságosakká,  ha  a  két  árcsoport  változásának  azonos  (időben  nem  késleltetett)  rugalmasságát 
tételezzük fel, vagyis ha az árak és a bérek többletkereslet hatására bekövetkező azonos mértékű (és ami 
ugyanilyen  fontos,  azonos  reakcióidejű) változásából  indulunk ki. A munkavállalók – Friedman eredeti 
feltételezéseinek megfelelően  – most  is  az  árváltozások  korábbi  trendjének  továbbélésére  számítanak, 
így  a  magasabb  pénzbéreket  ekkor  is  reálbérük  emelkedéseként  érzékelik,  vagyis  ismét  a  pénzillúzió 
áldozatává esnek. A munkaadók azonban tudatában vannak, hogy a reálbérek valójában nem változtak, 
így  a  rendszer  még  ideiglenesen  sem  mozdul  el  a  munkanélküliség  természetes  rátájáról,  mindössze 
vertikálisan  tolódik  feljebb  (például  E‐ből  közvetlenül  a  G  irányába).  Friedman  minden  igyekezete 
ellenére a pénzillúzió jelensége önmagában nem magyarázza meg a várakozásokkal kiegészített Phillips‐
görbén a gazdasági rendszer EFG elmozdulását, annak bekövetkezéséhez az árak és bérek változásának 
még csak hozzávetőlegesen sem megmagyarázott struktúrájára van szükség. 

A  pénzillúzió  nem  azonos  a  két  feltétel  (árrugalmasság  és  információs  aszimmetria)  teljesülésével 
(egyiknek,  vagy mindkettőnek  a  teljesülésével).  E  két  feltételre  a  foglalkoztatási  hatások magyarázata 
miatt van szükség. Mit is jelent a pénzillúzió? A nominális változásokat tévesen reálváltozásként érzékeli 
valaki. Mi történik, ha csak az egyik  feltételezés teljesül? Az első esetben csak információs aszimmetria 
van,  vagyis  a  munkavállalók  nem  érzékelik  az  árak  emelkedését.  Emellett  viszont  a  bérek  és  az  árak 
ekkor  azonos  ütemben  változnak.  A  munkavállalók  áldozatul  esnek  ekkor  is  a  pénzillúziónak,  hiszen 
reálbérük  emelkedését  tapasztalják  (tévesen).  Kedvező  foglalkoztatási  hatás  azonban  nem  alakul  ki, 
hiszen a munkaadók tudják, hogy a reálbérek nem változnak. A második esetben csak eltérő árdinamika 
van,  s nincs  információs aszimmetria: a munkavállalók ekkor  is áldozatul esnek a pénzillúziónak, mert 
reálbérük  növekedését  tapasztalják.  Ugyanezt  tapasztalják  ugyanakkor  a  munkaadók  is,  így  a 
foglalkoztatás legfeljebb csökkenhet. Ha az információs aszimmetria feloldását azonban az jelenti, hogy 
mindkét  fél  helyesen  érzékeli  a  reálbér  alakulását,  akkor  a  rövidebb  oldal  elve miatt  a  foglalkoztatás 
bővülése  ismét  nem  következhet  be.  A  kedvező  foglalkoztatási  hatások  kialakulásához  tehát mindkét 
feltétel (árrugalmasság és információs aszimmetria) egyidejű fennállása szükséges.  

Úgy  tűnik,  Friedman  igen  csak  nagyvonalú,  amikor  így  fogalmaz:  „Az  összes  kereslet  váratlan 
élénkülésére a termelők a kibocsátás fokozásával, a foglalkoztatottak hosszabb munkaidő vállalásával, a 
munkanélküliek pedig azzal fognak reagálni, hogy a most kínált állásokat a korábbi nominálbér mellett is 
elfogadják.”  (Friedman  1968:  230–231.  old.  –  kiemelések:  G.  P.).  Ha  a  munkavállalók  a  kereslet 
élénkülésére  a  korábbi  nominálbér  mellett  (ami  semmiképpen  sem  eredményezhet  a  korábbinál 
magasabb  reálbért93)  a  munkavállalás  fokozásával  válaszolnak,  ez  csakis  kényszerű munkanélküliség 
fennállása  mellett  képzelhető  el.  Ez  nyilvánvaló  inkonzisztenciát  eredményez  a  munkanélküliség 
természetes  rátájáról alkotott  felfogással, hiszen a nominálbér változatlansága  (és  legjobb esetben  is  a 
reálbér  változatlansága)  mellett  bekövetkező  foglalkoztatás‐bővülés  csakis  nem  egyensúlyban  lévő 
munkapiac  mellett  képzelhető  el,  ahol  tehát  vannak  olyan  munkavállalói  csoportok,  akik  a  fennálló 
pénzbér  (illetve  reálbér) mellett  is  hajlandóak  lennének munkavégzésre,  ám  ezt  az  aggregált  kereslet 
elégtelensége  miatt  nincs  módjukban  megtenni.  A  későbbiek  során  ismét  utalunk  majd  arra,  hogy  a 
munkanélküliség természetes rátája szigorúan önkéntes munkanélküliséget jelent. David Begg egyébként 
alaposan megvizsgálta annak következményeit, hogy mi történik akkor, ha a várakozások racionalitását 
feltételezzük  olyan  modellkörnyezetben,  amelyre  nem  jellemző  a  folyamatos  piacmegtisztulás 
paradigmája,  s  arra  jutott,  hogy  ekkor  a  teljes mértékben  anticipált  (szisztematikus)  gazdaságpolitikai 

                                                             
93 A pénzillúzióra  való  hivatkozás nem menti meg Friedman  érvelését,  hiszen  hangsúlyozottan  a  korábbi  nominálbérek 
melletti foglalkoztatási viszonyokról beszél. Ha a nominális bérek nem változnak, a munkavállalók akár a pénzillúzió rabjai 
is lehetnek (vagyis a korábbi árfolyamatok továbbélésére számíthatnak), az általuk érzékelni vélt reálbér nem haladja meg 
a  korábbi  szintet. A munkanélküliség eszerint valós jelenség, amelynek oka ekkor tehát az aggregált kereslet elégtelensége 
lesz. 
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lépések a hagyományos  (keynesiánus elmélet  által  levezetett) hatásokat  idézik elő94 (Begg 1982: 153–
161.  old.).  S  ezen  a  ponton  elegendő  az  is,  ha  a  2.  fejezet  modellvizsgálataira  teszünk  utalást,  ahol 
nyomon  követhettük,  mi  történik,  ha  a  monetáris  hatóság  merev  pénzbérek  mellett  a  pénzállomány 
módosítása  mellett  dönt:  akkor  arra  jutottunk,  hogy  a  munkapiaci  kereslet  nem  lehet  független  a 
pénzkínálattól. 

További  furcsaságot  jelent  a  Friedman  által  adott  mechanizmus  mögött  álló  implicit  információs 
aszimmetria,  amely  szerint  a  munkavállalók  naiv  (adaptív)  várakozása  a  munkaadók  helyes  (valós 
árviszonyokra  irányuló)  percepciójával  működik  párhuzamosan  –  vagyis  miközben  a  munkaadók 
ténylegesen  érzékelik  az  árak  emelkedését  (amely  valójában  elinflálja  a  pénzbéreket,  lehetővé  téve  a 
munkakereslet magasabb szintjét), az ugyanazon piacokon vevőként mozgó munkavállalók  továbbra  is 
az  árváltozások  korábbi  dinamikájának  továbbélését  tapasztalják,  persze  tévesen.  Joggal  gondolhatjuk, 
hogy  a  reálkeresetek  meghatározása  szempontjából  valójában  a  munkavállalók  fogyasztói  kosarában 
lévő termékek árszínvonalának van jelentősége. S bár meglehet, hogy a munkavállalói csoportnak nincs 
fogalma  az  infláció  tényleges  szintjéről,  az  talán  mégis  elvárható  lenne,  hogy  az  általuk  fogyasztott 
termékek  árait  megfelelően  érzékeljék  (vagy  legalábbis  az,  hogy  váratlan  drágulás  esetén  a  lehető 
leghamarabb érzékeljék a valós  folyamatokat). Ezzel a pénzillúzió a Friedman által mesélt történet egyik 
legvitatottabb  (ám  a mechanizmus működéséhez  elengedhetetlenül  szükséges),  s  nem  csak  a  valósággal 
való összevetés mérlegén érthetetlen eleme lesz. Shaw igyekszik ezt az egyébként érthetetlen információs 
aszimmetriát néhány ügyesen kialakított explicit feltételezéssel elbagatellizálni, amikor a munkavállalók 
által érzékelt reálbérrel kapcsolatban kiköti, hogy annak meghatározása szempontjából a várt inflációnak 
van  jelentősége, miközben  a munkaadók  a  tényleges  (vagyis  a  valós  infláció  által  befolyásolt)  reálbér 
alapján  hozzák  meg  munkakeresleti  döntésüket  (Shaw  1984:  38.  old.).  Friedman  erre  az  erős 
feltételezésre  jelentéktelen,  alátámasztást  nem  igénylő  (ráadásul  evidens)  mellékkörülményként  utal 
(Friedman  1968:  231.  old.).  Ismét  hangsúlyozni  szeretnénk:  a pénzillúzió  jelenségére való hivatkozást 
azért  tartjuk  problémásnak,  mivel  önkényesnek  tűnik  a  munkavállalók  alapvető  helyzetfelismerő 
képességüktől  való megfosztása, miközben  a munkaadók  esetében  erről  nincs  szó.  Úgy  gondoljuk,  ezen 
feltételezett  tudásbeli  különbség  (s  ezzel  együtt  a  pénzillúzió)  bevezetésére  azért volt szükség, hogy a 
munkanélküliség természetes rátájáról alkotott képzeteket megóvhassák.  Ha  ugyanis  a  munkanélküliség 
annak  természetes  rátáján  van,  a  reálbérek  (valós,  vagy  legalábbis  vélt)  emelkedésére  van  ahhoz 
szükség, hogy a foglalkoztatás erről a szintről kedvező irányba elmozdulhasson – ha viszont a kényszerű 
munkanélküliség jelenlétét megengedjük, e ködös feltételezésekre nem lesz többé szükség, s a keresleti 
többlet  ezek  nélkül  is  pozitív  foglalkoztatási  hatásokat  válthat  ki.  Más  kérdés  azonban,  hogy  a 
pénzmennyiség bővülési ütemének megváltozása, majd ezen új szint rögzülése ilyen körülmények között 
(keynesi  értelemben)  tartós  hatásokat  váltana  ki.  Weeks  szerint  a  hatások  átmeneti  jellegének 
hangsúlyozása  arra  is  kiváló  lehetőséget  teremtett,  hogy  a  kormányzati  keresletszabályozás 
létjogosultságát  megkérdőjelezzék  (Weeks  1998:  225.  old.).  Éppen  ez  lesz  az  az  érvelés,  amelyet  az 
újklasszikus közgazdászok még hangsúlyosabban alkalmaznak majd, hogy általánosabbá tegyék a belőle 
levonható következtetéseket – vagyis az ő elméletük szerint a teljes foglalkoztatás melletti egyensúlytól 
való eltérések egészen jelentéktelenné válnak (vö. Weeks 1998: 154. old.). 

                                                             
94 Az  általános  egyensúlyi  viszonyokat,  illetve  folyamatos  piacmegtisztulást  feltételező  teoretikusok  általában  értetlenül 
állnak  azon  fejlemény  előtt,  hogy  a  disequilibrium  közgazdászok  miért  feltételezik  olyan  intézmények  létezését  (mint 
például  a  hosszú  távú  bérmegállapodások),  amelyek  egyes  nominális  változók  merevségét  okozva  végső  soron  a 
piacmegtisztulás elmaradásáért, s ezen keresztül pedig a teljes foglalkoztatás elmaradásáért lesznek felelősek. Érvelésük 
szerint  olyan  negatív  következményekkel  járna  ezen  korlátozások  léte,  amelyek  eleve  meghiúsítanák  kialakulásukat, 
hiszen  a  hasznosságérzet  maximalizálására  törekvő  gazdasági  ágensek  leépítésükben  lennének  érdekelve,  hogy  ezáltal 
elérhető  legyen például  a  teljes  foglalkoztatás  is  – bizonyos mikroökonómiai  alapokkal  tehát összeegyeztethetetlen  lesz 
ezen kötöttségek fennállása. Frank Hahn érvelését azonban más megfontolások vezették: szerinte a tranzakciós költségek, 
illetve  az  információs  bizonytalanságok  jelenléte  megmagyarázhatja  a  folyamatos  piacmegtisztulás  hiányát,  vagyis  a 
disequilibrium modellek mikroökonómiai szempontból továbbra is alátámaszthatók maradnak. A munkaerő betanításával 
kapcsolatban felmerülő költségek például akadályt gördíthetnek a munkapiac folyamatos megtisztulásának útjába (Hahn 
1980: 6. old.).  
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Friedman  –  csaknem  bizonyosan  Lucas  hatására  –  az  információs  aszimmetria  problémáját  úgy 
igyekezett  feloldani,  hogy  a  modell  későbbi  változatában  a  munkapiacnak  már  mindkét  szereplőjét 
tévedés áldozatává tette (Friedman 1977: 246–249. old.), amely végső soron feloldotta az eddigiek során 
köztük  feltételezett  információs aszimmetriát. A munkaadók a  jelkinyerési problémával  szembesülnek, 
vagyis érzékelik ugyan az árak növekedését (s ezzel együtt saját termékük drágulását is), ám nem tudják 
eldönteni,  hogy  az  árszínvonal  általános  emelkedéséről,  vagy  pedig  a  relatív  árak  számukra  kedvező 
átrendeződéséről  (is)  van‐e  szó.95 A  kedvezőtlen  következményekkel  járó  tévedés  elkerülése  (vagyis  a 
profitlehetőségek kihasználása) érdekében fokozzák kibocsátásukat (nem látván bizonyítottnak, hogy a 
relatív árak ne az ő javukra rendeződtek volna át), s ehhez a munkaerőt magasabb pénzbérek fizetésével 
toborozzák. Figyeljük meg azt is, hogy a modell új értelmezése már feloldotta az árdinamikára vonatkozó 
megelőző,  bonyodalmakat  okozó  kikötést  –  az  árak  emelkedése  itt  már  természetes módon  kezdődik 
meg hamarabb, hiszen végső soron ez a változás indítja el a munkapiaci folyamatokat, illetve a termelés 
élénkülését.  A  jelkinyerési  probléma  bevezetése  révén  a  munkapiaci  reálhatások  előidézéséért  felelős 
pénzillúzió  úgy  maradhat  jelen,  hogy  ahhoz  az  információs  aszimmetriára  már  nem  lesz  szükség.  A 
munkaadók munkakínálati döntésük meghozatalakor csak saját termékük növekvő árának tényét veszik 
alapul  (s  ezen a bázison az általuk érzékelt  reálbér valóban  csökken),  s mivel  az  árszínvonal  (vagyis  a 
többi  termék  árainak)  alakulásáról  nem  rendelkeznek  megfelelő  ismeretekkel,  a  munkavállalókéhoz 
hasonló információhiány az ő oldalukon is fellép (bár a munkakereslet növekedését végső soron nem a 
pénzillúzió váltotta ki). A  történet  többi része azonban nem változott: a munkavállalók továbbra is csak 
bizonyos késéssel veszik észre az árak emelkedését, így a magasabb pénzbéreket reálbérük emelkedéseként 
értelmezik  (e  nélkül,  vagyis  a  munkakínálat  élénkülése  híján  nem  beszélhetnénk  a  munkanélküliség 
természetes rátájáról való elmozdulásról), s a kilengés helyreállásához pedig itt is a reálbérek tényleges 
alakulásának  felismerésére  van  szükség.96 Lényeges  ugyanakkor,  hogy  a  kényszerű  munkanélküliség 
jelenlétére való szükségszerű következtetésre sincs már a modell végső változatában szükségünk, hiszen 
a nominálbérek  emelkedése  váltja  ki  a munkapiaci  viszonyok átrendeződését  (amit  a munkavállalók  a 
pénzillúziótól szenvedve reálbérük emelkedéseként értelmeznek).97 

                                                             
95 Jellemző  volt,  hogy  a  Phillips‐görbe  Friedman  által  adott  eredeti  magyarázatában  a  monetáris  hatóság  úgy  tudott 
többletinflációt gerjeszteni, hogy arról csakis a termelők értesültek, a munkavállalók tömege előtt ez hosszú ideig rejtve 
maradt. A Phillips‐görbe ezen újklasszikus ihletettségű változatában egy újabb furcsaság lép ennek a helyébe, hiszen itt a 
monetáris  hatóság  úgy  képes  az  infláció  ütemének  gyorsítására,  hogy  az  árarányok  a  folyamat  közben  változatlanok 
maradnak.  Aligha  képzelhető  el  olyan  inflációs  folyamat,  amely  az  árarányokat  nem  módosítja  (ez  persze  jobbára 
empirikus kérdés). 
96 Shaw  ott  is  hibát  követ  el,  amikor  a  várakozások  kiigazítását  a munkapiaci  szerződések  lejárati  szerkezetével  hozza 
összefüggésbe, azt állítva, hogy a természetes rátára való visszatérés leghamarabb a szerződések lejárata után következhet 
be (Shaw 1984: 38. old.). Kétségtelen, hogy e szerződések megmagyarázhatják az árak és bérek eltérő dinamikáját, Shaw 
értelmezése ugyanakkor arra utal, mintha a bérmegállapodások lennének felelősek azért, hogy a munkások nem érzékelik 
az árszínvonal, s így reálbérük pontos alakulását. Úgy tűnik, itt két hatás tudatos összemosásáról van szó. A későbbiekben 
látni  fogjuk,  hogy  egyes  nominális  változók  korlátozott  rugalmassága  előidézhet  mennyiségi  alkalmazkodást  –  e 
jelenségnek azonban  semmi köze  a pénzillúzióhoz. Bár  a bérszerződéseket  a  várt  infláció adott  szintjére  vonatkoztatva 
alakítják  ki,  ebből  kár  lenne  arra  következtetni,  hogy  az  infláció  tényleges  (várakozásokkal  nem  egyező)  pályáját  a 
munkavállalók  nem  érzékelik.  Semmi  nem  akadályozza  meg,  hogy  a  bérek  merevségéért  felelős  bérmegállapodások 
érvényességi  ideje alatt,  tapasztalva a várt  reálbérszint nem  teljesülését,  a munkavállalók visszavonják  (indokolatlanul) 
megnövelt munkakínálatukat  (ezt  legfeljebb annak kikötésével  lehetne elérni, hogy a bér‐ és munkaszerződések azonos 
időtartamra  köttetnének,  s  a  lejárat  előtt  a  munkavállaló  meg  lenne  fosztva  a  szerződés  felbontásának  lehetőségétől, 
vagyis  munkakínálatának  csökkentése  előtt  formális  akadályok  állnának  –  ezzel  a  feltételezéssel  azonban  a  klasszikus 
szövegek  nem  élnek).  Ha  ezt  figyelembe  vesszük,  a  többletinfláció  által  keltett  kedvező  foglalkoztatási  hatás  csak  igen 
rövid életű lehet, s ekkor is mindössze addig tarthat, amíg a munkavállalók nem érzékelik a fogyasztói árak tényleges (bár 
nem  várt)  növekedését.  A pénzillúzió  jelensége által kiváltott  foglalkoztatásbővülés  legfeljebb nagyon rövid  ideig  tarthat 
(amennyi  idő  a  fogyasztói  árak  tényleges  alakulásának  felismeréséhez  szükséges),  vagy  akár  el  is  maradhat  –  tehát  a 
pénzillúzióra való hivatkozás nem eredendően rossz, mindössze arra  lenne  szükség, hogy megtaláljuk  számára az adekvát 
helyet.  Tartós  foglalkoztatási  hatás  a  pénzillúzió  alapján  aligha  képzelhető  el.  Ezt  végső  soron  Friedman  sem  tagadta 
(Friedman  1977:  246.  old.)  –  a  pénzillúzió  alkalmazásánál  azonban  sokkal  zavaróbb  volt  a  Phillips‐görbe modelljének 
végső változatában már kiküszöbölt információs aszimmetria. 
97 Friedman a Nobel‐díj átvételekor tartott előadásában félreérthetően fogalmaz (Friedman 1977: 246. old.), amikor úgy 
tünteti fel, mintha a Phillips‐görbe átértelmezése, valamint a munkanélküliség természetes rátájáról adott hipotézis Phelps 
és  az ő közös munkája  volna. A helyzet merőben más –  s bár Phelps  elmélete  inkább az újkeynesiánus  iskola  fejlődése 
szempontjából  volt  meghatározó  (vö.  Vincze  –  Madarász  2005),  a  különbségek  hangsúlyozása  elméleti  szempontból 
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Jobban megfontolva,  az  információs  aszimmetria  feltételezése  a  Phillips‐görbéről  Friedman  által  adott 
első  értelmezés  szerint 98  a  reálhatás  bekövetkezésének  (vagyis  a  munkanélküliség  ideiglenes 
csökkenésének) szükséges, de nem elégséges feltétele.  

3.2.3. ÖSSZEFÜGGÉSEK A MUNKANÉLKÜLISÉG TERMÉSZETES RÁTÁJÁVAL 
Mit  is  tudtunk  meg  mostanra?  A  Phillips‐görbe  koncepciója  a  monetarista  ellenforradalom  során 
átalakult,  az  infláció  és  a  munkanélküliség  szintje  közötti  (a  keynesianizmus  által  feltételezett)  stabil 
átváltási viszony helyére egy másik, következetes  trade‐off, a munkanélküliség és az  infláció ütemének 
változása közötti kapcsolat lépett99 (miközben az abszolút árszínvonal már elveszítette jelentőségét100). 
Mivel  csak a meglepetés, a nem várt  impulzusok számítanak,  s mivel a várakozások  idővel kiigazításra 
kerülnek  (vagyis  hosszú  távon  nem  lehet  arra  számítani,  hogy  a  piaci  szereplők  ne  ismernék  fel  a 
tényleges  árfolyamatokat),  a munkanélküliségre  gyakorolt  kedvező  hatás  csakis  időleges  lehet;  el  kell 
tehát különíteni egy rövid‐, illetve egy hosszú távú Phillips‐görbét, ahol az előbbi (negatív lejtésű görbe) 
az ideiglenes elmozdulások pályáját írja le, míg az utóbbi a munkanélküliség természetes rátáját jelezve 
megszabja  az  ingadozások  centrumát  (a hosszú  távú Phillips‐görbe  tehát  leginkább vertikális  helyzetű 
egyenes, de meredeksége legalábbis lényegesen nagyobb, mint az átmeneti átváltást biztosító rövid távú 
görbének).  Azt  is  beláthattuk  azonban,  hogy  e  kapcsolat  politikai  kihasználhatósága  számos,  az 
árrendszer viselkedésére,  illetve a  gazdasági  szereplők közelebbről meg nem magyarázott  információs 
különbségeire  vonatkozó  feltételezésektől  egyaránt  függ  (a  politikai  kihasználhatóság  kérdése 
természetesen  további  problémákat  is  felvet,  hiszen  vitatható,  hogy  a  közönség  újabb  és  újabb 
                                                                                                                                                                                                      
mindenképpen  tanulságos.  Kétségtelen,  hogy  Phelps  és  Friedman  egyaránt  negatív  lejtésű  rövid  távú  Phillips‐görbe 
létezését  feltételezték,  s  az  is,  hogy  mindketten  tagadták  az  infláció  és  a  munkanélküliség  közötti  hosszú  távú  stabil 
átváltás  létét  (a  várakozások  tényadatokat  követő  módosulása  Phelps‐nél  a  rövid  távú  Phillips‐görbe  megfelelő 
elmozdulását idézi elő – vö. Phelps 1967a), vagyis a kibocsátás keresleti oldalról történő hosszú távú fiskális és monetáris 
stimulálásának  lehetőségében  egyikük  sem hitt.  További  hasonlóság,  hogy mindketten  komoly  hangsúlyt  helyeztek  egy 
olyan  munkanélküliségi  (illetve  foglalkoztatási  szint)  létére,  amelynél  a  tényleges  és  a  várt  infláció  egyenlő.  Phelps 
modelljeiben azonban továbbra is a magasabb foglalkoztatás lesz az infláció gyorsulásának oka (nem pedig fordítva, ahogy 
Friedman  esetében).  A  nem  várt  keresletbővülés  következtében  gyorsuló  infláció  a  várt  infláció  szintjét  is  meg  fogja 
emelni,  és  a  várakozások  teljesülése  mindaddig  nem  következhet  be  (mivel  a  várakozások  Phelps  elméletében  is 
adaptívak, vagyis az aktorok a korábbi  tapasztalatok továbbélését prognosztizálják), amíg a munkanélküliség nem éri el 
annak egyensúlyi  szintjét  (nem mellékes az  sem, hogy a várakozások  tényinflációt követő módosulása miatt  az  infláció, 
illetve az inflációs várakozások megfékezése annál nagyobb foglalkoztatási áldozat révén valósítható meg, minél nagyobb 
ütemű az árak változása). A Phelps által adott egyensúlyi foglalkoztatási kategória, munkanélküliség egyensúlyi rátája (sic!) 
tehát  végső  soron  szintén  is  az  infláció  különböző  ütemeivel  lehet  konzisztens,  s  kitüntetett  helyzetét  csak  a  várt  és  a 
tényinfláció egyezése biztosítja – más kérdés persze, hogy ezen egyensúlyi munkanélküliségi szinten Phelps szerint nagy 
valószínűséggel nincs teljes foglalkoztatás, vagyis kényszerű munkanélküliséggel kell számolni, tehát Phelps továbbra sem 
tagadta  azt,  hogy  az  anticiklikus  gazdaságpolitika  (meglepetésszerű  akciói  révén)  tetemes  kényszerű  munkanélküliség 
csökkentéséhez tud hozzájárulni, miközben Friedman elméletében egy efféle akció hatása tulajdonképp káros volt, hiszen 
a rendszer kimozdult a feltételezett egyensúly állapotából (Phelps 2006: 346–351. old.). Phelps a kiegészített (augmented) 
Phillips‐görbe  magyarázatát  alapvetően  mikroökonómiai  alapokra  helyezte,  amelyben  kiemelt  szerepet  szánt  a  relatív 
béreknek,  illetve  annak,  hogy  a  munkaadók  ezek  változtatásával  igyekeznek  befolyásolni  a  munkavállalók  kilépésének 
mértékét, s végső soron az általuk megvalósított foglalkoztatást is – a bérek változása és a munkanélküliség szintje közötti 
szokásos  viszony  most  is  előállt,  még  ha  összetettebb  mechanizmus  révén  is  (Phelps  1967b).  A  munkanélküliség 
egyensúlyi  rátájának meghatározása ezeken a mikroökonómiai alapokon állt, hiszen az egyensúlyban az átlagos vállalat 
olyan ütemben növeli bérajánlatát, amely egyenlő az átlagos bér növekedésének várt ütemével  (KVA 2006: 8. old.). Egy 
nem  várt  gazdaságpolitikai  akció  hatására  a  vizsgált  makrogazdasági  rendszer  ugyanazt  a  pályát  írja  le  Phelps 
modelljeiben  is,  mint  Friedman  esetében  (rövid  távú  elmozdulás  az  egyensúlyból,  majd  visszatérés),  de  merőben más 
mechanizmusok révén. Itt is kulcsszerepet játszanak a várakozások, illetve a tévedések: az egyes termelők úgy gondolják, 
hogy a váratlanul megnövekedett kereslet  főként őket érinti előnyösen, ezért úgy vélekednek, hogy az általuk eszközölt 
bér‐ és áremelés meghaladja más cégek hasonló akcióit – ezzel párhuzamosan persze a kibocsátás és a  foglalkoztatás  is 
bővül.  A  folyamat  végén  e  tévedések  kiigazodnak,  s  a  munkaadók  nem  lesznek  érdekeltek  a  foglalkoztatás  magasabb 
szinten tartásában; kialakul az árszínvonal, a reálbérek, illetve a foglalkoztatás új nyugalmi szintje, s ezzel együtt a bér‐ és 
áremelkedés várt és tényleges mértéke is egyensúlyba kerül (vö. Phelps 2006: 346–349. old.). 
98 Amelyben a munkaadók mindvégig pontosan érzékelik az árszínvonal alakulását. 
99 Mondhatnánk azt  is, hogy a munkanélküliség és az  inflációs  tévedés között  létezik kapcsolat, e  lehetőséget azonban a 
Phillips‐görbe újklasszikus értelmezése számára tartjuk fenn (bár kétség kívül itt is helytálló módon alkalmazhatnánk). A 
későbbiekben  világossá  válik  majd,  mi  a  különbség  az  infláció  ütemének  változása,  illetve  az  inflációs  várakozások 
tévedése között (különös tekintettel arra, hogy mikor ekvivalens egymással e két eset). 
100  Árnyaltabban  fogalmazva  Shaw  kommentárja  szerint,  ha  az  abszolút  árszínvonalnak  van  is  jelentősége  a 
munkanélküliség  alakulása  szempontjából,  az  összefüggés  (amely  így  a  Phillips‐görbe  eredeti  koncepciójához  való 
közvetlen kapcsolódást jelzi) legfeljebb ideiglenes jellegű lehet (Shaw 1984: 37. old.). 
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megtévesztése  milyen  strukturális  hatásokat  gyakorol  a  gazdaság  egészére  nézve  –  ezzel  a 
problémakörrel a monetáris politika tárgyalása során fogunk bővebben foglalkozni).  

Ezzel  párhuzamosan  a munkanélküliség  természetes  rátájáról  alkotott  felfogás  is  változott,  legalábbis 
árnyaltabb lett. A természetes rátáról alkotott kezdeti értelmezés szerint az a reálbérek struktúrája által 
meghatározott  változó,  amely  egyébként  az  általános  egyensúly  részeként  a  munkapiaci  kereslet  és 
kínálat  kiegyenlítődéseként  jelentkezik,  s  amelynek  szintjétől  csak  ideiglenes  eltérések  lehetségesek, 
hiszen  a  reálbérek  ingadozása,  megfelelő  változása  (a  walrasi  piacok  többletkeresleti,  illetve 
többletkínálati  szabályait  követve)  ismét megteremti majd az  egyensúlyt  –  ahol  az  egyensúlyi  reálbért 
egyértelműen  meghatározza  a  gazdasági  rendszer  technikai  fejlettségének  színvonala,  illetve  a 
beruházások összetétele és volumene (Friedman 1968: 228–229. old.). Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a 
munkavállalási  hajlandóságra  számos  egyéb  közgazdasági  körülmény  is  hatást  gyakorol,  s  így  szintje 
koránt sem állandó, sőt, az egyes faktorok hatásának súlya alatt az folyamatosan alakul – Friedman pedig 
az  ezt  befolyásoló  tényezőket  a  „nem monetáris”  jelző  alatt  fogta  össze,  ide  sorolva  egyebek mellett  a 
munkanélküli segélyezés rendszerét, a munkapiac hatékonyságát, a munkavállalás korlátait és különféle 
ösztönzőit101 (Friedman 1977: 248. old.). A fogalom egyébként kivívta John Weeks tiltakozását is, akinek 
kritikája  sokkal  inkább  terminológiai,  mintsem  koncepcionális  természetű,  mondván,  hogy  egy  olyan 
változó,  amelynek  aktuális  (és  igen  csak  változékony)  szintje  számos  közgazdasági  tényező  kölcsönös 
hatásának megfelelően alakul, aligha nevezhető „természetes”‐nek (Weeks 1998: 155. old.). A fogalomról 
adott  értelmezések  és  elemzések  időnként  ugyanakkor  igen  óvatosan  fogalmaznak.  Tanulságos 
egyébként, hogy a munkanélküliség, illetve kibocsátás természetes rátájáról alkotott fogalom legtöbbször 
összekeveredik,  egymás  szinonimájaként  élve  a  szövegekben  (ami  az  egytermékes  neoklasszikus  világ 
áttekintése  után  már  nem  lehet  meglepő  számunkra).  Shaw  szerint  például  e  koncepció  alapján  „a 
magára hagyott gazdaság inherens hajlamot mutatna a »természetes« (vagyis közel teljes foglalkoztatás 
melletti) kibocsátási szint felé való elmozdulásra” (Shaw 1984: 37. old.). E természetes munkanélküliségi 
ráta  egyébiránt  nem  jelenti  azt,  hogy  az  ezen  a  rátán  tartózkodó  gazdasági  rendszerben  a  mért 
munkanélküliség zérus volna; mindössze arról van szó, hogy a fennálló reálbérek mellett mindenki talál 
munkát,  aki  erre hajlandóságot mutat  –  a munkanélküliség  tehát  szigorúan önkéntes  jellegű  (vö. Begg 
1982:  132–133.  old.).  Hovatovább  a  „természetes”  jelző  használata  egy  szempontból  mégis  indokolt 
lehet, hiszen a munkanélküliségnek – Friedman elképzelése szerint – ceteris paribus csak egyetlen szintje 
konzisztens a változatlan ütemű infláció jelenlétével. Ez a kitüntetett érték nevezhető a munkanélküliség 
természetes rátájának, mivel az erről való elmozduláshoz arra volt szükség, hogy az inflációs tényadatok 
és a várakozások valamiképpen elváljanak egymástól. Azt, hogy mi a természetes munkanélküliségi ráta, 
illetve a kibocsátás természetes szintjének koncepcionális jelentősége, anélkül  is megmondhatjuk, hogy 
mérni  tudnánk  a  kérdéses  változók  e  természetes  szintjét.  A  természetes  kibocsátási  szint  talán 
legfontosabb  tulajdonsága,  hogy  annak  alapján  a  nominális  nemzeti  jövedelem  árszínvonalra,  illetve  a 
termelői oldal által vezetett  reálkibocsátásra osztható  fel úgy, hogy a nominális nemzeti  jövedelmet az 
aggregált  kereslet  határozza meg,  ám az  árszínvonal  végső  soron  a munka  és  a  termékek  kínálói  által 
tanúsított magatartástól fog függeni (vö. Lucas 1973a). 

3.2.4. AZ ÚJKLASSZIKUS KÖZGAZDASÁGTAN ÉS A PHILLIPSGÖRBE 
A  Phillips‐görbe  Friedman  által  adott  magyarázata  csak  átmeneti  formának  volt  tekinthető,  hiszen  – 
ahogy láttuk – több zavaró feltételezés,  illetve ezeket kiküszöbölő megalapozatlan kikötés determinálta 
működését. Ezek közül  legtöbbet az eddigiek során azzal az  információs aszimmetriával  foglalkoztunk, 
amely  elengedhetetlenül  szükséges  volt  a  kedvező  (bár  ideiglenes)  reálhatások  kiváltásához  –  de nem 
feledkeztünk  meg  a  pénzillúzió  feltételezett  jelenlétéről  sem.  A  Phillips‐görbe  újklasszikusok  által 
kidolgozott  értelmezése  ezt  a  zavaró  tudásbeli  egyenlőtlenséget  már  igyekezett  kiküszöbölni,  a 
                                                             
101 Összefoglaló művében  Shaw  ugyanezt  a  definíciót  fogadja  el,  bár  kevésbé  precízen  fogalmaz,  amikor  a  természetes 
rátáról  mindössze  annyit  mond,  hogy  azt  a  „gazdaságban  működő  reálhatások”  befolyásolják,  amelyek  azonban 
gyakorlatilag függetlenek az inflációtól mint tisztán monetáris jelenségtől (Shaw 1984: 37. old.). Alapvetőnek tűnik tehát a 
munkanélküliség,  illetve  kibocsátás  természetes  szintjének meghatározásakor monetáris,  illetve nem monetáris  (vagyis 
reál‐) tényezők határozott elkülönítése.  
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működéshez azonban a pénzillúzióra továbbra is szükség van. Shaw olyan történetet mesél el, amelynek 
bevezetőjében  azt  hangsúlyozza,  hogy  a  munkapiaci  effektusok  már  határozottan  (és  kizárólag)  a 
jelkinyerési  probléma  következményei  (Shaw  1984:  67–68.  old.)  –  a  történet  részletei  azonban  nem 
tudnak  minket  meggyőzni  erről.  Shaw  ugyanis  a  munkavállalók  oldalán  is  a  relatív  árak  érzékelését 
érintő zavarokról beszél, azonban ezen hatás eredője – szerinte – továbbra is az lesz, hogy a munkások, 
habár pontosan érzékelik nominális keresetük változását, a reálbér alakulását  illetően azonban tévedés 
(vagy legalábbis bizonytalanság) áldoztai lesznek, s mindezt azért, mert nem érzékelik az általuk vásárolt 
fogyasztási cikkek árainak emelkedését. Jobban meggondolva ez nem más, mint a pénzillúzió új köntösbe 
bújtatott  megtestesülése.  Hogy  ezt  belássuk,  mindössze  azt  kell  észrevennünk,  hogy  nem  ugyanaz  a 
sztori kerül elmesélésre a munkapiac két oldalán, holott erre lenne szükség ahhoz, hogy a munkavállalók 
és  a  munkaadók  egyaránt  a  jelkinyerési  probléma  áldozata  legyenek.  A  mechanizmus  működése  a 
termelők esetében már ismert; ahogy láttuk, a Phillips‐görbéről alkotott későbbi felfogásában már maga 
Friedman is erre hivatkozott. A (pszichológiai természetű) független változó itt a relatív árak alakulását 
övező  bizonytalanság  –  amelynek  analógiája  a  munkavállalók  oldalán  a  relatív  reálbérek  téves  (vagy 
legalábbis  bizonytalan) megítélése  lenne. Blinder  és  Fischer  már  árnyaltabban  fogalmaz,  a  pénzillúzió 
jelenségétől azonban itt sem sikerül megszabadulni – valójában arról van szó, hogy a munkavállalók által 
elszenvedett  jelkinyerési  problémát  a  pénzillúzió  következményeként  vezetik  be.  Az  ő  történetükben  a 
munkavállalók a munkapiac elszigetelt szegmenseiben tevékenykednek, így az egyéb részpiacokról csak 
hiányos, illetve késéssel rendelkezésre álló információkkal bírnak, ráadásul az árszínvonal alakulását is 
csak  egy  periódusnyi  késéssel  érzékelik  helyesen  a  munkakínálati  döntésük  meghozatalának 
időpontjához képest – így kínálati döntésüket egyedül a pénzbér ismeretében hozhatják meg, reálbérük 
alakulásáról viszont a feltételezésekből adódóan csak egy időszakkal később kapnak majd pontos képet 
(Blinder  –  Fischer  1979:  5.  old.).  A  történetet  mindesetre  megpróbálják  jelkinyerési  problémává 
változtatni  azzal,  hogy  feltételezik:  a  pénzbérek  időszakról  időszakra  (hektikusan)  változnak  mind  a 
relatív, mind az aggregált árváltozásoknak köszönhetően, s ilyen körülmények között a munkavállalók a 
relatív (reál)bérek számukra kedvező változására következtetnek. A sztori alapja azonban továbbra is a 
pénzillúzió: a nominális béreket helyesen érzékelik a munkavállalók, az árszínvonalat viszont nem.  

A  történet  konzisztens  változatában  tehát  a munkavállalók  azért  döntenének munkakínálatuk  fokozása 
mellett, mert úgy érezhetik, a reálbérek átrendeződéseként egyéb munkavállalói csoportokhoz viszonyítva 
relatíve  jobb helyzetbe kerültek.  A  történet  ekként  történő  elmeséléséhez  azonban  a  munkapiac  teljes 
átrajzolására  is  szükség  lett  volna,  legalábbis  szakítani  kellett  volna  azzal  a  hagyománnyal,  amely  a 
munkapiaci  változásokat  a  reálbérből  (illetve  kizárólag  a  reálbérből)  vezeti  le.  Amíg  a munkapiac 
működtetéséhez használt független változó a reálbér, a pénzillúzió elhagyhatatlan eleme  lesz a monetáris 
hatóság  által  gerjesztett  váratlan  keresleti  sokkhatás  következményei magyarázatának  (egészen  addig, 
amíg  el  akarjuk  különíteni  egymástól  a  folyamatok  tényleges,  illetve  érzékelt  oldalát).  Ráadásul  –  ha  a 
pénzillúzió  mechanizmusa  helyett  a  jelkinyerési  hatáshoz  kívánunk  ragaszkodni  –  ahhoz,  hogy  a 
munkavállalók  a  relatív  reálbérek  számukra  kedvező  alakulásában  hihessenek,  az  is  szükséges,  hogy 
reálbérük  ténylegesen  is  növekedjen  (emlékezzünk  arra,  hogy  a  termelők  –  a  sztori  analógiájaként  – 
azért döntenek a kibocsátás fokozása mellett, mert az árak általános emelkedéséről azt gondolják, hogy 
az  nem  más,  mint  az  ő  általuk  előállított  termék  túlkereslet  miatt  bekövetkező  drágulása;  vagyis  az 
általuk  előállított  termék  ára  ténylegesen  növekedett).  A  munkavállalók  jelkinyerési  problémáját 
logikailag  konzisztens  módon  elmesélő  történetében  az  első  mozzanat  mindenképpen  a  reálbérek 
tényleges102 emelkedése  lenne  (amely  a  reálbérek  általános  emelkedését  jelentené,  s  amelyet  a 
munkavállalók tévesen kizárólag saját reálbérük emelkedéseként értelmeznek) – ekkor azonban az válna 
kérdésessé,  hogy  a  munkaadók  miért  érzékelik  tévesen  a  reálbérek  eme  növekedését,  s  ennek 
jelenlétében  miért  döntenek  mégis  munkakeresletük  fokozása  mellett. 103  Valamiféle  információs 

                                                             
102 S ha ezt  az érvelési  vonalat követnénk, nem szabadna hivatkozni  a pénzillúzióra,  vagyis az árszínvonal változásának 
nem kellő pontossággal való érzékeléséből adódó értékelési problémákra. 
103 S  eddig  nem  is  beszéltünk még  arról,  hogy  a monetáris  hatóság  vajon miként  lenne  képes  teljesen  kiszámíthatatlan 
módon változó árakat generálni. 
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aszimmetria  bevezetésére  ismét  szükség  lenne,  amelyben  ezúttal  –  továbbra  is  önkényes  módon  –  a 
munkaadói oldal lenne téves ismeretek birtokában. A történet így annak feltételezésével folytatódhatna, 
hogy  a munkaadók  a  reálbérek  növekedése  ellenére  ekkor  azért  döntenek  a  foglalkoztatás  szélesítése 
mellett, mert ebben az esetben ők nem érzékelik helyesen az árak emelkedését (csakúgy, mint az eredeti 
történetben  szereplő  munkavállalók),  s  így  a  reálbérek  alakulását,  például  várakozásaik  miatt.  A 
reálbérek  tényleges  emelkedését  a  munkaadók  várakozásaik  alapján  azonban  csakis  akkor  fogják  a 
reálbérek  változatlan  szinten  maradásaként  érzékelni,  ha  ők  a  ténylegesnél nagyobb  ütemű  inflációra 
számítanak.  A  történetnek  ebben  a  változatában  azonban  a  monetáris  hatóság  a  pénzmennyiség  várt 
mértéktől  elmaradó  bővítésével  tudna  olyan meglepetést  gerjeszteni,  amely  a  kibocsátás  növekedését 
váltaná ki. Ez azonban semmiképp sem nevezhető a kereslet bővítésének, így ebben a történetben végső 
soron  a  foglalkoztatás  növelésére  indító  motívum  marad  el.  Bár  logikailag  e  történet  rendezett  (a 
munkavállalók  jelkinyerési  problémáját  logikailag  konzisztens  módon  meséltük  el),  ezen  utolsó 
mozzanat miatt semmiképp sem tartható fenn. Úgy tűnik, a zavaró információs aszimmetriától, illetve a 
pénzillúzió jelenségétől sehogyan sem sikerül megszabadulni. 

De bárhogy  is, a Phillips‐görbe az újklasszikusok kezében módosult értelmet nyert. A  természetes ráta 
értelmezése mindenképpen  pontosításra  szorul,  hiszen  a  fogalom  tartalommal  való megtöltése már  a 
Friedman által adott modellben is problémás volt. Ott azt mondtuk, hogy a munkanélküliség természetes 
rátája  az  a  munkanélküliségi  szint  (vagy  arány),  amely  ceteris  paribus  (vagyis  a  természetes  rátát 
befolyásoló egyéb közgazdasági tényezők változatlansága esetén) a változatlan ütemű infláció mellett áll 
fenn. Az újklasszikus megközelítésben ez a definíció már nem tartható, hiszen Friedman modelljében az 
inflációs  várakozások  tévedése,  illetve  az  infláció  ütemének  megváltozása  szinonim  fogalmaknak 
tekinthetők.  Másként  fogalmazva:  a  gazdasági  szereplők  minden  alkalommal  tévedtek,  amikor  a 
monetáris hatóság többletkereslet gerjesztésével a korábbi inflációs szinttől eltérő ütemű inflációt hozott 
létre.  Racionális  várakozások  esetén  ez  a  lehetőség  már  nem  áll  rendelkezésre,  így  természetesen 
módosítani  kell  a  munkanélküliség  természetes  rátájáról  adott  magyarázatot  is.  A  várakozások 
racionalitása mellett az  infláció pályájának módosulása nem  fogja szükségképpen a várakozások be nem 
teljesülését okozni, vagyis a munkanélküliség természetes rátájáról (amelyről az újklasszikus esetben sem 
tudunk  meg  többet)  változó  ütemű  infláció  mellett  sem  szükségszerű  az  elmozdulás.  Továbbra  is 
meghatározók  maradnak  ugyanakkor  a  tévedések  –  a  munkanélküliség  természetes  rátája  tehát  az 
újklasszikus elméletben a munkanélküliség azon szintje, amely az  inflációs várakozások teljesülése  (és  az 
egyéb  faktorok  változatlansága)  mellett  áll  fenn.  Hangsúlyozni  kell,  hogy  itt  ragadható  meg  talán 
leginkább a két elmélet gazdaságpolitikai következtetései között feszülő legélesebb ellentét. Az ortodox 
monetarista elmélet az infláció folytonos (s így szisztematikus) gyorsításáról104 feltételezte, hogy ennek 
révén az egyes makrogazdasági rendszerek (viszonylag) tartósan a természetes munkanélküliségi szint 
alatt tarthatók – az újklasszikusok ezt a lehetőséget már elvetették. A szakirodalom a Friedman, illetve az 
újklasszikusok  által  adott  értelmezés  közötti  eltérést  rendszerint  azzal  foglalja  össze,  hogy  a  rövid  és 
hosszú távú Phillips‐görbe közti különbség az utóbbiak koncepciójában eltűnik, vagyis a gazdaság rövid 
távon  is  csak  vertikális  irányban  tud  mozogni  –  tehát  a  modellezett  makrogazdasági  rendszer  végső 
soron  folyamatosan a munkanélküliség  természetes  rátáján  tartózkodik,  csakis az adott  foglalkoztatási 
helyzethez  társuló  inflációs  ráta  mértéke  változik  (vö.  pl.  Shaw  1984:  60.  old.).  Úgy  tűnik,  ez  az 
értelmezés  azonban  –  közkedveltsége  ellenére  –  felületes.  Az  újklasszikus  közgazdaságtan  soha  nem 
állította, hogy a makrogazdasági rendszerek folyamatosan a maximális kibocsátás állapotában volnának  – 
sokkal  inkább  arról  volt  szó,  hogy az egyensúlytól való eltérítés kormányzati lehetőségeit leszűkítették,  s 
így a meglepetéseknek (tévedéseknek) csak szűkebb köre idézhette elő a nem egyensúlyi foglalkoztatás 
állapotait. 

Mielőtt  továbblépnénk,  szükség  lehet  rá,  hogy  néhány  mondatban  összefoglaljuk  a  Phillips‐görbéről 
adott  eddigi  elemzéseinket.  Friedman  az  infláció  és  a  munkanélküliség  közti  kapcsolatról  adott  első 

                                                             
104 E  jellegzetesség  alapján  az  elmélet  a  szakirodalomban  az  „akcelerációs”  állandó  jelzővel  ruháztatott  fel  (vö.  Taylor 
1979a). 
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értelmezéseiben egy önkényes  információs aszimmetriát  feltételezett a munkaadók és a munkavállalók 
között, hiszen a megnövekedett munkapiaci keresletet a  ténylegesen csökkenő, a munkapiaci kínálatot 
viszont  a  tévesen  növekvőként  értékelt  reálbérek  idézik  elő.  Az  utóbbi  jelenséget  nevezzük 
pénzillúziónak.  A  Lucas  hatására  adott  újabb  értelmezés  megszüntette  ezt  a  zavaró  információs 
különbséget azzal, hogy a termelőket a jelkinyerési probléma áldozatává tette, amely egyébiránt azt (is) 
jelenti, hogy immár mind a munkaadóknak, mind a munkavállalóknak időre van szükségük ahhoz, hogy a 
tényleges aggregált árfolyamatokat érzékelhessék – bár a munkakeresleti döntés meghozatala nem függ 
össze azzal, hogy a termelők bizonytalanok az árszínvonal alakulásával kapcsolatban (hiszen az általuk 
érzékelt reálbér ténylegesen csökken). A munkaadók tévesen az általános árdinamikából következtetnek 
a  relatív  árak  számukra  kedvező  változására,  ám  az  új  történetben  a  munkakeresleti  döntés 
meghozatalakor már nem az általános árszínvonalból,  csak saját  termékük drágulásából  indulnak ki;  a 
reálbér  tényleges  csökkenésének  érzékeléséhez  így  már  nem  volt  szükség  az  általános  árszínvonal 
ismeretére.  A  pénzillúzió  jelenségéhez  így  már  nem  kapcsolódott  egy  zavaró  mellékkörülmény  (egy 
információs  különbség),  s  a  történet  hihetőbbé  vált:  a  munkavállalók  addig  tartják magasabb  szinten 
munkakínálatukat, amíg bizonyossá nem válik számukra, hogy a nominális bérek emelkedése nem  járt 
együtt a reálbérek növekedésével. A pénzillúzió átmeneti reálhatása a történet valamennyi változatában 
igen rövid  időre korlátozódik. Hangsúlyoztuk azt  is, hogy a pénzillúzió  jelenségére vélhetően azért volt 
szükség,  hogy  a  tévesen  érzékelt  reálhatások  számlájára  lehessen  írni  a  foglalkoztatás  (átmeneti) 
bővülését,  hiszen  kényszerű munkanélküliség  jelenlétében  a  kereslet  bővülése  egyébként  is  kiváltotta 
volna  a  foglalkoztatás  növekedését.  Utaltunk  arra  is,  hogy  a  pénzillúzió  jelensége  aligha  jelenthet 
konzekvens módon kihasználható alapot a (meglepetésszerű) politikai akciók hatásosságához, hiszen a 
tényleges  árfolyamatok  felismerése  egyre  gyorsabbá  válhat  (vagyis  a  gazdasági  rendszerek  csak  egyre 
rövidebb  időre  mozdulhatnak  el  a  kibocsátás  és  foglalkoztatás  természetes  rátájáról).  Hogy  mik  is  a 
Friedman  által  Lucas  befolyása  alatt  adott  Phillips‐sztori,  illetve  az  újklasszikus  történet  különbségei, 
ezek adják a következő fejezet bevezető gondolatainak témáját. 

Végezetül  szót  kell  ejteni  az  ortodox  monetarista  és  az  újklasszikus  Phillips‐görbe  működési 
mechanizmusa mögött álló magyarázóváltozóról. Azt állítottuk, hogy az ortodox monetarista esetben az 
infláció  változása,  újklasszikus  esetben  pedig  a  várakozások  tévedése  váltja  ki  a  foglalkoztatás 
ingadozását.  Az  ortodox  monetarista  és  az  újklasszikus  Phillips‐görbe  alapvetően  változtatta  meg  a 
gazdaságpolitika  által  az  infláció  és  a  foglalkoztatás  (kibocsátás)  közötti  kihasználható  kapcsolat 
természetét. Friedman elméletében az infláció ütemének bármilyen változtatása tévedésekhez vezetett a 
gazdasági szereplők részéről,  így a kérdéses makrogazdasági rendszer elmozdítható volt a  természetes 
szintről  –  sőt,  e  megállapítás  egyenértékű  a  szisztematikus  (anticiklikus)  gazdaságpolitika 
hatásosságának  feltételezésével  is, hiszen az  infláció ütemének  folyamatos gyorsítása  (ha nem vesszük 
számba  e  művelet  nyilvánvalóan  destruktív  hatását)  lehetővé  tette,  hogy  a  munkanélküliség  a 
természetes szint alatt stabilizálódjon (egy efféle törekvés gyakorlati haszna persze megkérdőjelezhető). 
Az újklasszikus rendszerben e szisztematikus lépés már csak az árak emelkedését okozta mindennemű 
reálhatás  nélkül,  hiszen  a  gazdasági  szereplők  előzetesen  tudtak  alkalmazkodni  a  nagyobb 
pénzmennyiséghez, illetve magasabb árakhoz – itt tehát már nincs lehetőség arra, hogy egyes nominális 
változókkal  való  játék  révén  szisztematikus  hatások  jelentkezzenek.  Az  infláció  változása,  illetve  a 
várakozások  tévedése  közti  megkülönböztetést  (amelyre  csakis  azért  volt  szükség,  hogy  ezáltal 
hangsúlyozhassuk a reálhatások kiváltására képes tényezők közti különbséget) rövidesen feloldjuk. 

3.3. MONETÁRIS POLITIKA ÉS AZ ÚJKLASSZIKUS KÖZGAZDASÁGTAN 

3.3.1. RACIONÁLIS VÁRAKOZÁSOK ÉS MEGLEPETÉSEK 
A  Phillips‐görbéről  adott  elemzésünknek  –  eltekintve  a  számos,  logikailag  inkonzisztens  momentum 
vizsgálatától  –  legfőbb  üzenete  az  volt,  hogy  bár mind  a  friedmani, mind  az  újklasszikus  értelmezés  a 
meglepetés  egyedüli  hatásosságát  hangsúlyozza  a  természetes  rátától  való  eltérés  bekövetkezésével 
kapcsolatban,  azonban  a  meglepetésszerű  akciók  körét  az  újklasszikus  közgazdászok  drasztikusan 
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leszűkítették. A hangsúlyt először is annak megvitatására kell helyezni, hogy mi számít meglepetésnek az 
egyes  elméletek  szerint.  Ehhez  azonban  egy  pillanatra  ismét  fel  kell  vennünk  az  első  fejezetnek  az 
adaptív és racionális várakozások közötti különbségek tárgyalásának egyszer már kézben tartott fonalát. 

Az  adaptív  várakozások  –  általános  esetben  –  legszemléletesebb  módon  úgy  jellemezhetők,  mintha  a 
gazdasági  szereplők  egy  idősor‐modell  alkalmazásával  alakítanák ki  várakozásaikat. A  klasszikus Box–
Jenkins‐féle  idősor‐modell  magyarázó  változói  között  kizárólag  a  függő  változó  késeltetett  értékeit 
szerepelteti,  ezen  kívül  pedig  az  előrejelzési  hibákból  igyekszik  a  lehető  legtöbb  hasznosítható 
információhoz jutni (vö. pl. Franses 1998: 38. old.), ami formálisan azt  jelenti, hogy kizárólag a vizsgált 
idősor  múltbéli  viselkedése  alapján  igyekszik  becsléseket  készíteni  annak  jövőbeli  pályájáról. 
Ideáltipikus esetben a racionálisan várakozó aktorok ezzel szemben – s tegyük félre egy pillanatra ezzel 
kapcsolatos  fenntartásainkat  –  komplex  többváltozós  modelleket  használnak,  ami  azt  jelenti,  hogy  a 
független változó múltbeli értékei mellett egyéb változókat is felhasználnak e független változó (például 
az  inflációs  ráta)  jövőbeli pályájának alakulására vonatkozó becsléseikhez. A racionális módon képzett 
várakozások  tehát  azt  jelentik,  hogy  nemcsak  a  jövőt  érintő  legfrissebb  információkat,  hanem 
valamennyi  múltbéli  ismeretet  is  kiaknáznak  –  ahogy  erre  Sargent  és  Wallace  is  felhívja  a  figyelmet 
(Sargent – Wallace 1975: 246–247. old.). A gazdasági szereplők megfigyelik a gazdaságpolitikai akciókat, 
s  azokat  a  körülményeket,  amelyek  között  ezeket  a  lépéseket  a  gazdasági  rendszer  szabályozására 
törekvő  hatóság  megtette.  Az anticiklikus gazdaságpolitika  lépései mindig  szituációhoz kötöttek.  Ha  az 
aktorok  a múltban azt  tapasztalták például,  hogy  a munkanélküliség kedvezőtlen  irányú kilengéseinek 
alkalmával a monetáris hatóság a pénzkínálat növelésével reagált, akkor a legközelebbi ilyen alkalommal 
már  számítani  is  fognak  erre,  s  magatartásukat  ennek  megfelelően  alakítják  majd  –  de  az  árfolyam‐
változások,  az  inputárak  változásai  (és  számtalan  egyéb  változó)  is  szerepelhetnek  a  faktorok  között. 
Azáltal,  hogy  bizonyos  konstellációkban  a  gazdaságpolitika  következetesen  ugyanazokkal  a  lépésekkel 
reagál,  a  kormányzati  gazdaságirányítás  eszközeinek  alkalmazása  szisztematikussá,  s  így  előre 
jelezhetővé válik. A megtapasztalt körülmények így tehát megszabják a következő időszakra vonatkozó 
várakozásokat,  hiszen  a  gazdasági  szereplők  arra  számítanak,  hogy  a  gazdaságpolitika  továbbra  is  az 
eddigiekben  észlelt  szabályok  szerint  alakítja  majd  ki  lépéseit.  Természetesen  ha  a  kormányzati 
kommunikáció nyilatkoztat ki bizonyos politikai változásokat, vagy teszi közzé a gazdaságirányítás által 
a  jövőben  követendő  politika  körvonalait,  a  racionálisan  várakozó  ágensek  ezeket  is  figyelembe  véve 
fogják  a  jövő  folyamatait  érintő  becsléseiket  kialakítani.  E  tanulási  folyamat  pedig  nem  egyéb, mint  a 
múltbéli  tapasztalatok  feldolgozása,  illetve  a magatartás  (vagyis  a  várakozások  képzésének) megfelelő 
módosítása105 (vö. Shaw 1984: 51. old.).  

A  legtöbb  kritika  végső  soron  nem  is  a  REH  magaselmélete,  hanem  annak  gazdaságpolitikai 
következményei  ellen  irányult,  kifogásolva  a  szisztematikus  anticiklikus monetáris  és  fiskális  politikai 
akciók  hatástalanságának  tézisét. 106  A  REH  vonatkozó  érvelésének  alapjait  az  előzőek  során 
áttekintettük: eszerint a racionálisan várakozó aktorok információkkal rendelkeznek a gazdaságpolitika 
jövendő pályájáról, s egy tervezett monetáris politikai sokkhatás ezért csak az árszínvonalra gyakorolna 
hatást,  a  reálgazdaság  reakciója  még  rövid  távon  is  elmaradna,107 vagyis  a  Phillips‐görbe  ezen  az 
időhorizonton  is  vertikális  helyzetű  egyenes  –  hiszen  a  gazdasági  szereplők  (a REH  feltevései  szerint) 
képesek a monetáris politika  jövendő pályájának  torzítatlan becsléseit  elkészíteni. Eddigi érvelésünk – 
általános keretben – azonban éppen arra igyekezett rávilágítani, hogy ha ez a torzítatlanság reálisan nem 

                                                             
105 Még ha e tanulási folyamat sikerét illetően az 1. fejezet fejtegetései alapján lehetnek is kétségeink – a tanulási folyamat 
nehézségeire  a  monetáris  politikai  szabály  szisztematikus  és  randomizált  komponensének  ismertetésekor  még 
visszatérünk.  
106 Nem hagyható szó nélkül, hogy időnként a REH irodalmában felfedezhetők következetlenségek, vagyis nem egyértelmű, 
hogy a szerzők monetáris, vagy (általános) gazdaságpolitikáról beszélnek‐e (vö. például Brimmer – Sinai 1981: 259. old.).  
107 Hosszas tárgyalást is megérne a kérdés, itt mégis meg kell elégednünk egyetlen tömör utalással. Talán egyetlen ponton 
sem  áll  egymáshoz  olyan  közel  a  keynesi  és  a  monetarista  gazdaságelmélet,  mint  ami  a  monetáris  hatóság 
outputszabályozási  képességét  illeti.  Más  alapokon  állva  ugyan,  de  Keynes  határozottan  tagadta,  hogy  a  jegybank 
jelentősebb  reálgazdasági  stimulációra  lenne  képes  –  s  ezt  a  hasonlóságot  nem  lehet  túlhangsúlyozni,  a  szakirodalom 
mégis elhanyagolja ezt a problémát. Egy üdítő kivételhez lásd Fischer (1977): 192. old.  
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tartható  fenn,  e  gazdaságpolitikai  következtetések  jórészt  érvénytelenek  lesznek.  Alapvető  fontosságú 
tehát az újklasszikusok azon megállapítása, hogy csak a meglepetésszerű lépések képesek reálhatásokat 
kiváltani,  s  ezzel  a  gazdaságot  a  természetes  kibocsátási  szintről  elmozdítani  (bármi  legyen  is  az)  –  s 
ugyanilyen  fontos  az  ebből  következő  állítás  is,  amely  minden  szisztematikus  monetáris  (és  fiskális) 
politika  értelmét  kérdőjelezi  meg  (vö.  Barro  1977:  113–114.  old.).  A  racionális  módon  képzett 
várakozások  komoly  korlátot  építenek  a  gazdaságpolitika  lehetőségei  köré,  hiszen  bármely, 
szisztematikus  módon  vitt  (tehát  bármiféle  szabályt  követő)  gazdaságpolitika  az  aktorok  gazdasági 
környezetének részét képezi, akik képesek e politika szabályainak megtanulására, s viselkedésüket már 
előzetesen hozzáigazítják a gazdaságpolitika  jövendő  lépéseihez –  így hatást csak a véletlen effektusok 
képesek kiváltani. Koránt  sem olyan egyszerű a helyzet  azonban, amilyennek azt  John B. Taylor  lefesti. 
Eszerint,  ha  a  gazdasági  szereplők  torzítatlanul  képesek  a monetáris  politika  következő  lépéseit  előre 
jelezni,  a  reálgazdasági  hatások  elmaradnak –  s  e  torzítatlansághoz véleménye  szerint  elegendő annyi, 
hogy az aktorok különböző gazdasági helyzetekben megfigyeljék108 a monetáris hatóság lépéseit (Taylor 
1975). A pénzmennyiség változtatására megfogalmazott közbülső cél egyik legnagyobb problémája, hogy 
még  a  monetáris  hatóság  számára  is  jórészt  kontrollálhatatlan  az  instrumentum,  ennek  pontos 
megfigyelését  feltételezni  a  gazdasági  szereplők  részéről  pedig  több mint  túlzott  optimizmus;  s  akkor 
még nem is tettünk említést a Taylor által adott magyarázat másik implicit állításáról, amely viszont azt 
mondja  ki,  hogy  az  aktorok  a  gazdasági  szituáció  pontos megfigyelésére  és  szabatos  értelmezésére  is 
képesek  (tehát  nem  csak  a  jegybanki  lépéseket,  hanem  a  jegybanki  lépésekre  okot  adó  szituációkat  is 
képesek  behatóan megfigyelni).  Való  igaz,  ha  ezek  a  követelmények  teljesülnének,  az  adott  becslések 
torzítatlanok  lennének.  Az  igazi  problémát  azonban  az  jelenti,  hogy  az  újklasszikus  makroökonómia 
követői  mintha  elfeledkeznének  befejezni  a  fentihez  hasonló  mondatokat,  s  nem  jegyzik meg,  hogy  e 
feltételezések  segítségével  bajosan  lehet  plauzibilis  alapokra  helyezni  egy  elméletet.  Ennél  persze 
sokkalta  enyhébb követelményeket  fogalmaz meg az  a  lehetőség,  amelyben a  torzítatlan becsléseket  a 
politikai lépések bejelentése teszi lehetővé – ezt az esetet az inflációs célkövetési rendszer kapcsán már 
megemlítettük.  A  muth‐i  elmélet  feltételrendszerének  egyfajta  lazításaként  ez  az  érvelés  gyakran 
felbukkan a REH irodalmában (pl. Fischer 1977: 193. old.). 

Az újklasszikusok az előbbiek során vázolt  értelmezéssel nem egyszerűen a meglepetések  jelentőségét 
emelték ki  (erre már Friedman  is  tett kezdeményezést), hanem a  semmilyen módon előre nem jelezhető 
monetáris  (illetve  általános  gazdaság‐)  politikai  lépések  hatásosságát  igyekeztek  hangsúlyozni  a 
természetes  munkanélküliségi/kibocsátási  szintről  való  eltérések  tudatos  generálása  tekintetében. 
Friedman  rendszerében  a  szisztematikus  gazdaságpolitikai  lépések  ideiglenesen  még  hatást  tudtak 
gyakorolni a reálgazdaság működésére, hiszen ott a hatásosság egyetlen kritériuma bizonyos célváltozók 
(ebbe a kitüntetett szerepbe az inflációt helyezték) korábbi trendjétől való (tudatos) eltérítése volt – az 
újklasszikusok  világában  a  szisztematikus,109 tehát  előre  jelezhető  lépések  már  nem  képesek  efféle 
befolyást  gyakorolni. 110  A  magyarázat  egyszerű:  mivel  a  természetes  kibocsátási,  illetve 
munkanélküliségi szintről való elmozduláshoz nem várt (vagyis előre nem jelzett) inflációs folyamatokra 
van  szükség,  s  mivel  a  gazdaságpolitika  szisztematikus  lépései  már  nem  képesek  az  ehhez  szükséges 
meglepetést  előidézni,  csakis  a  nem  várt  (véletlenszerű,  vagy  ha  úgy  tetszik,  nem  szisztematikus) 
folyamatok okozhatják az inflációs várakozások be nem teljesülését.  

3.3.2. A SZIGETMODELLEK 
Mielőtt  továbbhaladnánk  az  újklasszikus  makroökonómia  gazdaságpolitikai  ajánlásainak  elemzésével, 
rövid  –  ám  igen  csak  hasznos  –  kitérőt  kell  tennünk.  E  kitérő  –  amelynek  célja  a  Lucas  által  adott 
                                                             
108 Nem beszélve arról, hogy valamit megfigyelni nem ugyanazt jelenti, mint pontosan megfigyelni, vagy megérteni valamit. 
109  Weeks  hangsúlyozza,  hogy  az  újklasszikus  közgazdaságtan  a  pénzmennyiség  szisztematikus  változtatásainak 
hatástalanságával egyúttal a pénz semlegességének képviseletét is zászlajára tűzte (Weeks 1998: 158. old.). 
110 Jobban megfontolva a vita annak kérdése körül összpontosult, hogy vajon helyes‐e az a felfogás, hogy csakis a váratlan 
hatások képesek az egyensúly  időleges kimozdítására (ezt az nézetet kidolgozói, Lucas, Sargent és Wallace után jobbára 
LSW‐elméletként említi  az  irodalom),  vagy pedig el kell  ismerni  az anticipált monetáris  akciók  rövid  távú hatásosságát, 
amit  az  árak korlátozott  rugalmassága  idéz  elő  –  amely  felfogás  egyébként  egyenértékű annak  feltételezésével,  hogy az 
árváltozási folyamatok nem függetlenek e folyamatok múltbéli lefutásától (vö. Gordon 1979).  
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szigetmodellek vizsgálata – több szempontból is gyümölcsöző. Ezeken keresztül egyrészt megérthetjük, 
mi volt az a súrlódási mechanizmus, amely Lucas értelmezése szerint a monetáris sokkhatások mögött 
működik.  Lucas  életművével  kapcsolatban  a  legtöbb  kommentár  kiemeli,  hogy  egyik  legnagyobb 
teljesítménye  a makroelmélet mikroökonómiai  alapokra  való helyezése  volt  (vö.  pl. Király 1998) –  s  a 
szigetmodellek éppen ezt a célt szolgálták (még akkor is igaz ez, ha nem ő volt az egyetlen – s nem is az 
első  –,  aki  a  közgazdasági  gondolkodást  ebben  az  irányba  terelte;  elegendő,  ha  Phelps  legkorábbi 
munkáira  gondolunk).  Másrészt  pedig  megvizsgálhatjuk,  hogy  e  mikroökonómiai  alapokon  nyugvó 
makroelmélet  (ezzel kapcsolatban Lucas aggregált kínálati görbéjét kívánjuk a  figyelem középpontjába 
állítani)  milyen  sajátságokkal  rendelkezik,  s  hogy  terhelt‐e  valamiféle  logikai  ellentmondástól. 
Legfontosabb feladatunk azonban mégis a lucasi aggregált kínálati függvény evolúciójának áttekintése. 

Az  újklasszikus  makroökonómia  alapjait  Lucas  két  tanulmányban  rakta  le  (Lucas  1972,  1973a), 
amelyeket néhány évvel később egy egyensúlyi konjunktúraelmélet koncepciója követett (Lucas 1975) – 
s azt is mondhatjuk, hogy e három értekezés összefogja mindazt az elméleti és empirikus mondanivalót, 
amelyért Lucast a svéd tudományos akadémia 1995‐ben Nobel‐díjjal jutalmazta (vö. Király 2005). 

Lucas  a  közgazdasági  gondolkodást  akkor  már  egy  ideje  meghatározó  áramlatokba  illesztette  első 
meghatározó  tanulmányait.  Phelps  1969‐ben  egy  olyan  új  infláció‐  és  munkanélküliségi  elmélet 
kialakulását  vizionálta  (s  egyben  szólított  fel  ezen  jóslat  beteljesítésére  is),  amelynek  meghatározó 
sajátsága lesz a nem tökéletes információk feltételezése (Phelps et al. 1969a). Lucas elméletének másik 
kiindulási  alapját  a  szigetmodellek  jelentették.  Elszigetelt  gazdasági  egységekből  alkotott 
makrostruktúrákkal  Lucas  előtt már Phelps  is  kísérletezett  (Phelps 1969b),  Lucas  azonban Samuelson 
(1958) munkáját tekinti közvetlen elődjének111 (vö. Lucas 1972: 104. old.; ill. Lucas 1995: 672. old.). Az 
első lucasi szigetmodell lényege egy olyan elemzési keret felállítása volt, amely segítséget nyújthat annak 
megértéséhez, hogy milyen kapcsolat áll fenn az infláció és a gazdaság reálteljesítménye között úgy, hogy 
ez  az  összefüggés  nem  szolgáltat  a  gazdaságpolitika  számára  semmiféle  kihasználható  átváltási 
lehetőséget  –  Lucas  tehát  azt  akarta  bebizonyítani,  hogy a Phillipsgörbe úgy létezik, hogy az valójában 
nincs. Minden időszakban N gazdasági szereplő születik, akik mindegyike két periódusnyi ideig él, vagyis 
mindig  azonos  számú  fiatal  és  öreg  él  egyszerre  (a  népesség  száma  tehát  mindig  2N),  benépesítve  a 
világot  alkotó  két  szigetet  (vagyis  két  elszigetelt  piacot).  Életük  első  szakaszában  e  modellgazdaság 
szereplői  termeléssel  foglalkoznak,  s  az  előállított  (egyébként  nem  raktározható)  jószágok  egy  részét 
maguk fogyasztják el, másik részét pedig megvételre kínálják fel az idősebb populáció tagjainak. A fiatal 
generáció tagjai között termelékenységi különbségek nincsenek, mindannyian azonos mennyiségű jószágot 
állítanak  elő,112 s  termelési  és  fogyasztási  döntéseik  meghozatalakor  nemcsak  a  jelenlegi,  hanem  a 
következő  időszakra  várt  árszínvonalat  is  figyelembe  veszik.  A  munkaerőn  és  az  ennek  segítségével 
előállított  jószágon kívül egy harmadik tényező, egy belső értékkel nem rendelkező pénz jelenlétével  is 
számolni  kell.  A  pénzt  a  szigetek  felett  álló  kormányzat  bocsátja  a  rendszerbe minden  egyes  időszak 
elején az időseknek folyósított transzferek révén. A pénzkészlet, s így a nominális kereslet egyenletesen 
oszlik meg  a  szigetek  között,  hiszen  az  egyes  szigeteken  az  idős populáció  azonos  létszámú  csoportjai 
élnek, akik egyenként azonos pénzállománnyal rendelkeznek. Ez az állapot az új transzferek folyósítása 
után is megmarad, vagyis a pénzállomány bővítése arányos. Az idősek nem hagyhatnak örökséget maguk 
után, a fel nem használt pénzek visszaszállnak az államra, s a generációk közötti transzferek lehetősége is 
kizárt (vö. Lucas 1995). A cserék két elszigetelt piacon zajlanak, ahol a fiatalok által megtermelt jószágok 
cserélődnek az öregek által birtokolt pénzre. Az idős generáció eloszlása egyenletes, vagyis a két szigeten 
egyenlő  számú  idős  él,  s  így  a  pénzkínálat  is  egyenletesen  oszlik  meg  a  két  piac  között.  A  termelési 
                                                             
111 Király Júlia szerint Samuelson modelljének egyik legjobb tulajdonságát a rugalmas bővítési lehetőségek jelentik, hiszen 
a két egymás mellett élő generáció modellje könnyedén háromgenerációssá bővíthető (olyannyira igaz ez, hogy Samuelson 
1958 eleve három, egymás mellett élő generációból  indult ki, s csak Lucas egyszerűsítette a képletet két generációra),  s 
ezáltal  értelmezhetővé válik  az  emberi  tőkébe való beruházás; de  a munkaerő mellett  bevezethető  a  tőke,  s  így  a  tőke‐
beruházási  ciklusok  elemzése  is  elvégezhető  az  így  módosított  modell  segítségével  (Király  2005).  Samuelson  eredeti 
modellje természetesen más célokat szolgált, mint amire Lucas később azt felhasználta; Samuelson törekvése a kamatláb 
alakulásának modellezése volt. 
112 A gazdaság egytermékes jellege itt is nyilvánvaló, amelyre Lucas csak halvány utalást tesz.  
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feladatokat ellátó  fiatal generáció tagjai azonban véletlenszerűen kerülnek a két sziget valamelyikére – 
szélsőséges  esetben  akár  az  is  előfordulhat,  hogy  a  fiatalok  csak  az  egyik  szigetet  népesítik  be.  A 
populációk kialakulása után  szigetek közötti kommunikációra nincs  lehetőség  (csere  is  csak az  azonos 
szigeten élők között engedélyezett), s a kereskedésre ilyen körülmények között kerül sor aukció révén, 
amely biztosítja a piactisztító (egyensúlyi) árak kialakulását.  

Lucas  világában  az  információs  hiányosságok  forrása  az,  hogy  a  relatív  és  az  abszolút  árváltozások 
biztonsággal nem különíthetők el egymástól, vagyis a termelők számára nem egyértelmű, hogy az általuk 
kínált  jószág  ára  reál‐,  vagy  nominális  sokkhatásnak  köszönhetően  változik  (nyilvánvaló,  hogy  egy 
nominális, avagy monetáris sokkhatás csak az árszínvonalat érintené – egy monetáris expanzióval nem 
párosuló  reálsokk  viszont  kizárólag  az  árarányokat  módosítaná).  Valamennyi  piaci  szereplő  számára 
ismert  az  idős  generáció  számára  az  új  transzferek  folyósítása  előtt  rendelkezésre  álló  pénzkészlet 
mennyisége,  a  transzferek  utáni  állományok  azonban  nem,  így  erre  vonatkozóan  csak  a  kereslet 
alakulásából (illetve az árszínvonal erre adott válaszából) tájékozódhatnak a fiatal generáció tagjai. Ha m 
az idős generáció egy tagja által tartott pénzmennyiség, s ha m’ a transzferek utáni állomány, akkor a két 
időszakra jellemző készlet között kapcsolatot teremtő szabály: 

mxm =′ ,  (3.1.)

ahol x véletlenszerű változó. A pénzkínálat alakulása tehát nem ismert a termelők számára. 

Vegyük észre tehát, hogy két sokkhatás lehetősége került beépítésre. Az egyik a fiatal generáció tagjainak 
szigetek közötti megoszlása. Mivel a pénzkészlet (bármekkora  legyen is) egyenletesen oszlik meg a két 
piac  között  (vagyis  a  két  sziget  idős  lakosai  ugyanakkora  nominális  keresletet  képviselnek  az  egyes 
piacokon),  egyedül  a  termékek megoszlása  okozhatja  az  árarányok  elmozdulását  (azon  a  piacon,  ahol 
kevesebb  termék  kerül  előállításra,  relatíve  magasabb  árakkal  kell  számolni).  Erről  azonban  a 
termelőknek nincs tudomásuk, hiszen a piacok közötti kommunikáció lehetősége ki van zárva a modell 
működéséből – vagyis ha két időszak között átrendeződik a két sziget lakossága (ami a reálsokk egyedüli 
forrása),  erre  a  piaci  szereplők  csak  az  árak  változásából  következtethetnek.  Ha  ez  lenne  az  árakat 
módosító egyetlen potenciális tényező, nem beszélhetnénk hiányos információkról, hiszen a változó árak 
egyértelműen  jeleznék,  hogy  reálsokk  merült  fel.  Az  egyértelmű  következtetést  azonban  lehetetlenné 
teszi, hogy a rendszerben a monetáris expanzió kiszámíthatatlanul alakul, hiszen a termelők nem ismerik 
a  pénzkészlet  bővülésének  mértékét.  A  zavar  forrása  az,  hogy  a  fiatal  generáció  tagjai  a  nominális 
sokkhatásokról szintén az árak alapján tájékozódnak. Az árak emelkedése az egyes piacokon jelezheti azt, 
hogy megváltoztak az egyes szigetek kínálati viszonyai (reálsokk), de azt is, hogy monetáris (vagy ha úgy 
tetszik, nominális) sokkhatás lépett fel a pénzkészlet bővülésének köszönhetően. A termelőknek viszont 
az  árszínvonal  által  közvetített  információk  alapján  kell  kínálati  döntésüket  meghozniuk,  amelyben 
legfeljebb  a  monetáris  expanziót,  valamint  az  új  generációk  szigetek  közötti  eloszlását  szabályozó 
véletlenszerű  változók  sűrűségfüggvényének  ismerete  segíti  őket.  S  mivel  e  következtetéseik  nem 
pontosak,  vagyis  nem  választhatók  el  egymástól  tökéletesen  a  reál‐  és  nominális  hatások 
következményei (még ha a rendelkezésre álló információt a lehető legteljesebb módon hasznosítják is), a 
monetáris  változások  reálalkalmazkodást  váltanak  ki  a  rendszerből  (a  monetáris  bővülés  a 
reálkibocsátás  növekedését  okozza).  Ennek  alapján  azonban  az  állítás  ellenkezője  is  igazolható:  egy 
teljesen  anticipált  monetáris  változás  semmiféle  reálhatást  nem  váltana  ki  (az  esetleg  párhuzamosan 
jelentkező reálsokkok hatásai így pedig elkülöníthetők lesznek). 

Lucas a várakozásaikat racionálisan formáló gazdasági szereplők feltételezéséből indult ki – s valójában 
ebben jelölhető meg az a pont, amelyben meghaladta Phelps szigetmodelljét, hiszen ott az aktorok még 
adaptív  módon  képezték  várakozásaikat  (vö.  KVA  2006).  A  gazdasági  szereplők  felhasználják  a 
rendelkezésükre  álló  valamennyi  releváns  információt,  ez  azonban  kevés  ahhoz,  hogy  a  gazdaság 
működési pályáját tökéletesen előre jelezzék – vagyis a pontos előrejelzéshez további ismeretekre lenne 
szükség. Lucas számára a nem tökéletes  információk  jelentették annak a súrlódásnak az alapját, amely 
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végső soron biztosította azt, hogy a pénz ne legyen semleges e modellgazdaság keretei között. Lucas csak 
hosszabb  idő  után  jutott  el  e  piaci  súrlódás  feltételezéséhez:  kezdetben  olyan  többgenerációs 
modellekkel próbálkozott, amelyben a későbbi változathoz hasonlóan a pénz exogén adottság volt – ilyen 
keretek, vagyis súrlódásoktól mentes körülmények között azonban az infláció és a reálkibocsátás közötti 
összefüggés nem rajzolódott ki, a pénz szigorúan semleges volt, a pénzmennyiség változtatása kizárólag 
az árszínvonal arányos módosulását váltotta ki (Király 1998). A pénz nem semlegességét Lucas számára a 
piacok  izoláltságának  feltételezése  jelentette.113 Ez  nem  más,  mint  a  már  többször  említett  jelkinyerési 
probléma  esete:  a  nem  tökéletes  információknak  köszönhetően  a  gazdasági  szereplők  csak  a  saját 
piacukon kialakult árat, illetve az aggregált árszínvonalra vonatkozó várakozásaik közti viszonyt tudják 
megfigyelni,  s  következtetéseiket,  termelési  döntéseiket  ezek  alapján  hozzák  meg.  A  döntés  során  az 
aktoroknak különbséget kellene  tenniük az aggregált  árszínvonal nem várt  változásai,  illetve a  szintén 
nem várt relatív árváltozások között114 (Ellison 2003). S itt még egy további jellegzetességre fel kell hívni 
a  figyelmet. A  várakozások  –  ahogy  láttuk  – nem pontosak,  vagyis  tévedésektől  terheltek;  e  tévedések 
azonban  nem  tartalmaznak  szisztematikus  torzítást,  vagyis  a  gazdaságpolitika  számára  nem  létezik 
kiaknázható trade‐off infláció és reálkibocsátás között. 

A jelkinyerési probléma szabatosabb kifejtését Lucas egy évvel későbbi tanulmányában adta meg (Lucas 
1973a). A cél itt már a reálkibocsátás és az infláció közötti kapcsolat empirikus igazolása volt: a hipotézis 
szerint a reáloutput invariáns az infláció időbeli lefutásának változásaira – ami azt is jelenti egyben, hogy 
létezik  a  kibocsátásnak  egy  természetes  rátája.  A  tanulmány  legfontosabb  invenciója  a  kínálati  oldal 
elemzése.  Az  egy  évvel  korábbi  szigetmodell  számos  vonását  tekintve  érvényben  marad  –  új  elem 
azonban az egymástól szeparált nagy számú kompetitív piac (sziget) bevezetése. A kereslet és a kínálat 
egymáshoz való viszonya továbbra  is véletlenszerű hatásokat  tükröz, ezt azonban már nem a termelők 
piacok közötti randomizált allokálása irányítja; itt már a kereslet változása lesz kiszámíthatatlan, vagyis 
az  egyes  időszakokban  a  kereslet  egyenlőtlenül  oszlik  meg  az  egyes  piacok  között.  A  relatív  és  az 
általános árszínvonal‐változások tehát ismét együtt (egymással párhuzamosan) jelentkeznek.  

A kibocsátás alakulása ingadozásokkal terhelt. Elkülöníthető egy minden piacon azonosan alakuló trend,

nty , illetve egy ciklikus komponens,  ( )zyct , amely azonban időszakról időszakra haladva másként alakul 

az egyes szigeteken. Az egyedi kínálat az alábbi függvény szerint alakul: 

( ) ( )zyyzy ctntt += .  (3.2.)

Lucas eredetileg a ciklikus komponensre az alábbi egyenletet írta fel: 

                                                             
113 Lucas tehát meg tudta őrizni a mennyiségi egyenletet anélkül, hogy a hamis dichotómia által keltett zavart is magával 
kellett volna cipelnie. A mennyiségi egyenlet biztosította, hogy a monetáris hatóság befolyást gyakorolhasson az árakra, 
mindebből azonban nem a pénz semlegességét vezette le, hanem egy olyan határozott oksági viszonyt, amely azonban nem 
volt  alkalmas  arra  –  a  kreált  rendszer  jellemzői miatt  –,  hogy  azon  keresztül  a  gazdaságpolitika  szisztematikus módon 
befolyásolhassa a kibocsátást. A 2. fejezetben a dichotómiáról elmondottak ezzel váltak teljessé. Ám a pénz átmeneti nem‐
semlegessége  már  érvényes  volt  Friedman  Phillips‐modelljében  is,  a  pénzillúzió  miatt.  Ha  a  pénzillúzió  működik,  a 
dichotómia  nem  állhat  fönn.  Mert  mit  jelent  a  pénzillúzió  és  a  klasszikus  dichotómia?  A  pénzillúzió  lényege,  hogy  a 
gazdasági  szereplők  a  nominális  változásokat  (tévesen)  a  reálmennyiségek  változásaként  értékelik.  Ennek  a 
következménye  a  legfontosabb,  hiszen  végső  soron  a  pénzillúzió  jelensége  az,  amely  a  nominális  változásokat 
reálalkalmazkodássá  transzformálja:  a  pénzillúzióval  tehát  a  nominális  és  a  reálszféra  összekapcsolódása  jár  együtt.  A 
dichotómia  ezzel  szemben  azt  jelenti,  hogy  a  nominális  és  reálváltozók  dinamikája  elkülönül  (sőt,  független  lesz) 
egymástól. A pénzillúzió és a klasszikus dichotómia nem érvényesülhet egyszerre. 
114 Úgy tűnik, a Lucas által elemzett probléma nem abban áll, amelyet Király Júlia lényegi kérdésként megjelöl. A szerző egy 
helyen így ír: „[…]a gazdaság egyes részpiacait úgy tekintette, mint izolált szigeteket, amelyek bizonyos minden szigeten 
megfigyelhető  információhoz  hozzájutnak  (például  a  pénzkínálat  alakulása),  de  egymásról  nincsenek  részletes 
információik. Ez  a  feltevés még ma  is,  a  »tökéletes  informáltság« korában  elfogadható,  ha  arra  gondolunk, hogy míg  az 
összevont gazdasági adatok szinte már  ingyen és korlátlanul a rendelkezésünkre állnak, addig az egyedi adatokért vagy 
olyan  borsos  árat  kell  fizetni,  hogy már  nem  éri  meg megvenni,  vagy meg  se  lehet  venni.”  (Király  1998).  A  probléma 
szabatos  megfogalmazása  inkább  úgy  lenne  megadható,  hogy  az  aktorok,  bár  saját  piacuk  árfolyamatait  ismerik,  nem 
képesek  azt  értelmezni;  s  úgy  tűnik,  legkevésbé  sem  igaz  az,  hogy  az  aggregált  szintre  vonatkozóan  jobb  ismeretekkel 
rendelkeznének,  hiszen  épp  a más  piacokon  (más  szigeteken)  folyó  eseményekről  nincsenek  információik.  Az  analógia 
tehát sántít. 
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( ) ( ) ( )( )[ ] ( )zyzIPEzPzy tctttct 1, −+−= λγ ,  (3.3.)

vagyis a ciklikus komponens az érzékelt relatív áraktól, illetve önmaga késleltetett értékeitől függ. Mivel 
egy  elosztott  késleltetésű modell  felírása mindig  empirikus  kérdés,  a  szakirodalom  rendszerint  csak  a 
relatív árakat vonja be magyarázóváltozóként (vö. pl. Ellison 2003: 22. old.): 

( ) ( ) ( )( )[ ]zIPEzPzy tttct −= γ .  (3.4.)

Bármelyik függvényformát tekintjük is,  ( )zPt  a z‐edik piacon a t‐edik időszakban kialakult tényleges ár, 

( )( )zIPE tt  pedig  ugyanezen  a  piacon  ugyanezen  az  időszakra  vonatkozóan  rendelkezésre  álló 

információk  alapján  az  általános  árszínvonalra  vonatkozó  várakozás.115 Mivel  ( )zyct  a  trendtől  való 

eltérést  jelöli,  értéke pozitív  és  negatív  egyaránt  lehet;  eszerint  a z‐edik  piacon  tevékenykedő  termelő 
akkor  dönt  kibocsátásának  fokozása mellett,  ha  úgy  érzékeli,  hogy  saját  termékének  ára  az  általános 
ármozgásokat  meghaladó  mértékben  emelkedett  –  vagyis  ha  termékének  javára  relatív  áreltolódás 
következett  be.  A  rendszerben  lévő  súrlódás  ugyanaz,  mint  eddig:  az  aggregált  árszínvonallal 
kapcsolatban  a  termelők nem  rendelkeznek  kellő mennyiségű  információval.  Tökéletes  tudás  esetén  a 
kínálati oldalon álló valamennyi aktor helytálló módon  tudna  termelési döntést hozni, hiszen helyesen 
érzékelnék  a  terméküket  érintő  relatív  árváltozásokat. Mivel  azonban  az  aggregált  adatok  nem  állnak 
rendelkezésükre,  döntésüket  az  általános  árszínvonalra  vonatkozó  (racionális  módon  képzett) 
várakozásaik  alapján  kénytelenek  meghozni.  Másként  fogalmazva:  habár  a  termelési  döntés 

szempontjából  a  ( )zPt  lokális  ár  és  a  tP általános  árszínvonal  viszonya  releváns,  a  hiányos  ismeretek 
miatt a termelők utóbbit az arra vonatkozó várakozásokkal kénytelenek helyettesíteni. 

A  termelők  korábbi  tapasztalataik  alapján  ismerik  az  aggregált  árszínvonal  alakulásának 
sűrűségfüggvényét,  hiszen  a  korábbi  időszakokban  tapasztalt  keresleti  sokkhatásoknak,  a  kibocsátás 
trendszerű  (közös)  komponensének,  illetve  a  ciklikus  ingadozásoknak  az  ismerete  felruházza  ezen 
információkkal  őket, még ha  ezek  alapján pontos  becslés nem  is  adható  (Lucas  feltételezése  szerint  az 

árszínvonal konstans szórású normális eloszlást követ, vagyis  ( )σ;P~ ttP ). Az aggregált árszínvonalra 

tehát felírható az, hogy 

ttt PP ε+= ,  (3.5.)

ahol természetesen  ( )σε 0;~t ; s ennek alapján az is igaz, hogy 

( ) ttt PIPE = ,  (3.6.)

így tehát mindebből pedig az következik, hogy 

( ) tttt IPEP ε+= .  (3.7.)

Röviden összefoglalva, a várakozás kialakításakor felhasznált  ( )zIt  információs állomány a ténylegesen 

megfigyelt  ( )zPt  árból, illetve az aggregált árszínvonalra vonatkozó historikus adatokból áll – utóbbiakat 

a  tP  várható érték foglalja össze. A modellben az egyes piacokon kialakult árakat egy normális eloszlású, 
konstans szórású random komponens téríti el az általános árszínvonaltól, vagyis 
                                                             
115 Helyesen  járunk  el,  ha  az  It  információs  állományt  a  t‐edik  időszakra  vonatkozó  várakozások  alapjául  szolgáló 
információs készletnek nevezzük. 
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( ) ttt zPzP += ,  (3.8.)

ahol  ( )τ0;~tz .  A  t‐edik  időszaki  árszínvonalra  vonatkozó  racionális  várakozások  (az  információs 

készlet fent leírt struktúráját figyelembe véve): 

( )( ) ( )( )ttttt PzPPEzIPE ;= .  (3.9.)

Mindez  nem  jelent  mást,  mint  hogy  a  z‐edik  piacon  tevékenykedő  termelő  az  itt  közvetlenül 
megfigyelhető  ár,  illetve  az  aggregált  árszínvonal  historikus  adatai  alapján  képezi  várakozásait.  Ha  az 
információs  készlet  nem  több  komponensből  állna,  akkor  az  aktorok  viszonylag  könnyű  helyzetben 
volnának, mivel  

( )( ) ( )zPzPPE ttt = , hiszen  ( ) 0=tzE ,  (3.10.)

valamint 

( ) ttt PPPE = , hiszen  ( ) 0=tE ε .  (3.11.)

Az  árszínvonalra  vonatkozó  várakozás  a  z‐edik  piac  árának,  illetve  az  árszínvonal  várható  értékének 
valamiféle  súlyozásából  kell  előálljon.  Ám milyen  támpont  áll  rendelkezésre  a  kínálati  oldal  szereplői 
számára,  ha  súlyozni  kívánják  a  várható  értékre  kapható  két  értéket?  Az  eddigiek  alapján  felírhatjuk, 
hogy 

( ) ( ) tttttttttt zIPEzPzPzP ++=++=+= εε ,  (3.12.)

vagyis a z‐edik piacon megfigyelhető ár két sokkhatás együttes hatására tér el az aggregált árszínvonal 
várható  értékétől.  Ám mivel  a  z‐edik  piac  termelője  a  saját  területén megfigyelhető  lokális  ár  alapján 
formálja várakozásait az aggregált árszínvonalról, akár azt is írhatnánk ehelyett, hogy 

( ) ( )ttttt IPEzzP =−− ε .  (3.13.)

Ezek  a  sokkhatások  a  t‐edik  időszakban  nem  figyelhetők  meg  a  gazdasági  szereplők  által,  értékükre 
valamilyen  módon  következtetni  kell.  Az  utolsó  két  egyenlőség  közgazdasági  értelme  másként  is 
megadható:  a  z‐edik  piacon  működő  termelők  kizárólag  az  aggregált  árszínvonalra  vonatkozó 
várakozásaik  és  a  saját  piacukon  megfigyelhető  ár  viszonyát  képesek  megfigyelni  (ahogyan  rövid 
fejtegetéseink  elején  ezt  már  előzetesen  megállapítottuk);  a  kettő  közötti  különbség  ( tt z+ε ) 

összetételéről azonban semmi közelebbit nem tudnak. A súlyozásra vonatkozó döntés formálisan annak 
meghatározását  jelenti,  hogy múltban  az  egyes  piacokon  tapasztalt  árakat  mi  térítette  el  az  általános 
árszínvonal  várható  értékétől.116 Ha  –  ahogy  láttuk  –  2σ  az  általános  árszínvonalat  annak  várható 
értékétől  eltérítő  sokkok  varianciája,  2τ  pedig  az  egyedi  árakat  az  általános  árszínvonaltól  eltérítő 
sokkhatások varianciája, akkor a 

22

2

τσ
τθ
+

=   (3.14.)

                                                             
116 Itt ismételten emlékeztetni kell rá, hogy a lokális piacokon fennálló árakat egy globális ársokk, illetve egy relatív ársokk 
is egyaránt eltérítheti az aggregált árszínvonal várható értékétől. A valódi probléma abból adódik, hogy a tényleges hatás e 
két tényező együttes működésének valamely elegye. 
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arány azt mutatja meg, hogy a múltban az egyedi árakra milyen mértékben hatottak relatív ársokkok (
10 ≤≤ θ ). Mindezek ismeretében visszatérhetünk az 

( )( ) ( )( )ttttt PzPPEzIPE ;=   (3.15.)

egyenlőséghez,  s  az  eddigiek  –  különösen  ( ) ttt zPzP +=  –  felhasználásával  azt  írhatjuk  folytatásként, 

hogy 

( )( ) ( ) ( ) tttt PzPzIPE θθ +−= 1 .  (3.16.)

Foglaljuk  össze  röviden  itteni  eredményeinket!  Az  eredmények  verbális  érveléssel  is  könnyedén 
beláthatók, ha a lehetőségek két szélső pontját vesszük tekintetbe. Az egyik ezek közül az, ha a múltban 
kizárólag  globális  ársokkok  voltak,  s  eközben  természetesen  a  relatív  árak  változatlanok  maradtak; 
evidens,  hogy  ekkor  0.  Ha  ez  a  helyzet,  akkor  a  globális  árszínvonal  alakulására  kiválóan  lehet 
következtetni a helyi árak alakulásából, mivel azok változása – a relatív árak módosulásának híján – az 
aggregált  árszínvonal  emelkedését,  illetve  csökkenését  tükrözi.  Ha  tehát  0,  akkor  a  várakozások 
formálásakor Pt(z) súlya  1 1 lesz (s így az árszínvonal várható értékét nem vesszük figyelembe, 
hiszen  annak  súlya  pedig  θ = 0).  Ellenkező  esetben,  ha  1,  vagyis  ha  a  globális  árszínvonalat  nem, 
csakis  a  relatív  árakat  érték  a  múltban  sokkhatások  (ami  azt  jelenti,  hogy  az  árszínvonal  konstans 
maradt,  vagy  pedig  állandó  ütemben  változott),  akkor  a  z‐edik  piac  ára  nem használható  az  aggregált 
árszínvonalra vonatkozó becslés alapjául; az előző esetben kapott súlyok pedig ekkor  is  jól működnek, 
hiszen  várakozásainkat  a  globális  árszint  várható  értéke  alapján  határozzuk  meg  (mivel  1), 
miközben a közvetlenül megfigyelhető árat nem vesszük figyelembe, hiszen használható információt az 
számunkra nem közvetít (vagyis 1 0). Köztes esetek természetesen adódhatnak – ekkor mindkét 
információforrás szerepet kap.  

A  két  sokkhatás  viszonyának  egyébként  jelentősége  van  a  rövid  távú  Phillips‐görbe  meredekségének 
meghatározásában is. Ha τ2 relatíve kicsi, vagyis a relatív ársokkok a múltban elhanyagolhatók voltak, a 
Phillips‐görbe  közel  függőleges  lesz,  hiszen  a  helyi  árak  változása  az  aggregált  árszínvonal  (nominális 
sokkoknak engedelmeskedő) emelkedését jelzi az aktorok számára. Ha ez a helyzet, a monetáris hatóság 
által  gerjesztett  keresleti  sokkokra  a  termelők  alig,  vagy  egyáltalán  nem  fognak  reagálni.  Éppen  itt 
található a monetáris hatóság által keltett meglepetések hatásosságának gyökere, hiszen az eddigi (s így 
az  aktorok  által  megszokott,  ismert  és  várt)  monetáris  politikától  való  eltérés  (vagyis  egy  pusztán 
nominális sokk) nyomán bekövetkező árváltozásokat a termelők reálsokként érzékelik majd, amelyre a 
kibocsátás  alakításával  válaszolnak.117 A  hatás  természetesen  nem  lehet  hosszú  távú,  a  hosszú  távú 
Phillips‐görbe  vertikális  helyzetű  egyenes.  E  hatásmechanizmus  nagy  jelentőségű,  ezért  még  egyszer 
összefoglaljuk:  minél  inkább  törekszik  a  monetáris  hatóság  a  gazdasági  szereplők megtévesztésére,  e 
képessége annál inkább korlátozott lesz az aktorok múltbeli tapasztalatainak köszönhetően. De bárhogy 
is, a szigetmodelleken belül előidézhető olyan helyzet, amelyben a pénz nem semleges. 

Ezen  eredményeket  felhasználva  felírhatjuk  a  z‐edik  piacon  érvényes  (egyedi)  termelési  függvényt 
(figyelmen kívül hagyva a ciklikus komponens késleltetett értékeit): 

( ) ( )[ ]ttntt PzPyzy −+= θγ .  (3.17.)

Az egyedi piacokon működő termelési görbék összegzéseként pedig előáll az aggregált kínálati függvény: 

                                                             
117 Begg  meglehetősen  nagyvonalú,  amikor  a  racionális  várakozásokkal  kapcsolatban  így  ír:  „[…]  nem  számít,  hogy  a 
modell többi elemét miként definiáljuk, s az sem számít, hogy a politikai szabályok mely szisztematikus részeit változtatják 
meg, nem  lesz a  reálkibocsátás alakulására gyakorolt hatásuk”  (Begg 1982: 137. old.),  s  ennek magyarázata nem a PFH 
alkalmazása. Ez az állítás helytelen, hiszen a meglepetések átmeneti hatásosságát is kizárja.  
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[ ]ttntt PPyy −+= θγ , vagy másként  ( )[ ]ttntt PEPyy −+= θγ .  (3.18.)

Nem volt haszontalan, hogy egy kicsit elidőztünk Lucas szigetmodelljeinél  (a  témához a későbbiekben, 
Lucas konjunkturális ingadozásokról alkotott modelljénél még visszatérünk), hiszen áttekinthettük, hogy 
Lucas milyen  szerepet  tulajdonított  a  várakozásoknak a kibocsátás  ingadozásainak magyarázatában  (a 
modellek áttekintését itt fel is függesztjük, hiszen figyelmünk középpontjában a kínálati oldal viselkedése 
áll – a komplett modell működése pedig az eddigiek után új elemmel nem bővíti ismereteinket, hiszen a 
lényegi következtetés az, hogy csak a nem várt keresleti sokkhatások képesek a reálkibocsátás trendtől 
való  eltérítésére). Mind  az  egyedi, mind pedig  az  aggregált  kínálati  függvények  alakjából  látható,  hogy 
Lucas világában a várakozások alakulása jelenti a termelést meghatározó egyetlen sokkhatást. Az infláció 
és  a  munkanélküliség  (illetve  reálkibocsátás)  közötti  kapcsolat  abból  a  tévedésből  adódik,  amely  a 
termelők helyzetértékelését terheli a relatív és általános árváltozások megfigyelésekor. Ha a várakozások 
helyesek (vagyis pontosak), a gazdaság az egyensúlyi kibocsátás állapotában tartózkodik. A várakozások 
pontosságát  azonban megzavarhatják  az  árakat  érintő  reál‐  és  nominális  sokkok;  tehát  a  várakozások 
mindössze  közvetítői  a  reálgazdaság  teljesítményét  valójában  irányító  hatásoknak.  Ám  e  hatások 
kizárólag  a  várakozások  alakulásán,  illetve  a  várakozások  és  a  tényleges  árfolyamatok  viszonyán 
keresztül  érintik  a  reálkibocsátást  és  a  foglalkoztatást.  Mindezt  azért  fontos  hangsúlyozni,  mivel  az 
újklasszikus  iskola  szempontjából  meghatározóvá  váló,  Sargent  és Wallace  által  néhány  évvel  később 
kidolgozott elmélet118 már egészen más szerepet  szánt a  reálgazdaság működését érintő zajoknak – ez 
jelenti  a  következő  alfejezet  egyik  központi  témáját.  Ennek kapcsán persze  szükséges,  hogy  a  Phillips‐
görbe modelljéhez is visszatérjünk. 

3.3.3. AZ AGGREGÁLT KÍNÁLAT MAGYARÁZATA 
Habár igaz az, hogy a friedmani elméletről az újklasszikus rendszerbe történő elmozdulás nem igényli a 
Phillips‐görbe  átrajzolását,  a  különbségek  mégis  döntőek.  Friedman  modelljeiben  a  szisztematikus 
keresletszabályozás  rövid  távú  hatások  elérésére  még  képes,  újklasszikus  esetben  ez  a  lehetőség 
azonban már  teljesen  hiányzik. A pénz hosszú távú semlegességének tézise mellé egy újabb semlegességi 
tétel került, hiszen az újklasszikus rendszerben a pénz már rövid távon  is semleges119 (Weeks  1998:  154. 
old.;  Gordon 1979:  1–2.  old.).  Lucas  1973‐as  általunk  is  elemzett  tanulmányára  hivatkozva  Sargent  és 
Wallace (1975: 242. old.) egy meglepetési termelési függvényt vezet be: 

( ) t
e
ttttt ppakay ε+−+= −− 1211 ,  (3.19.)

ahol a t‐edik időszaki kibocsátás az előző időszak végén rendelkezésre álló tőkeállománytól (k), illetve a 
tárgyidőszaki  árszínvonal  és  az  erre  vonatkozóan  a megelőző  periódusban  kialakított  várakozásoktól, 
valamint  egy  fehér  zajnak  tekinthető,  semmilyen  módon  előre  nem  jelezhető  hibatagtól  függ.  A 

                                                             
118 Bármilyen furcsa is, az újklasszikus makroökonómia Sargent és Wallace tanulmányával (Sargent – Wallace 1975) indult 
hódító útjára (vö. Király 1998), habár mindketten Lucas köpenyéből bújtak elő.  
119 Ezzel  a  kijelentéssel  azonban  óvatosan  kell  bánnunk,  hiszen  amennyire  tömör,  ugyanannyira  gyanús  is.  Az  ortodox 
monetarista  (friedmani)  felfogásban  a  pénz  rövid  távú  nem‐semlegességét  –  leegyszerűsítve  –  a  téves  várakozások 
okozták, vagyis az, ha a gazdaságban nem az történt, amire az aktorok előzetesen számítottak. A hatásosságról folytatott 
diskurzushoz  nem  volt  szükség  arra,  hogy  a  monetáris  politikai  akciókat  szisztematikus,  illetve  meglepetésszerű 
csoportokba  sorolják.  Hosszú  távon  ez  a  tévedés  (ha  nem  jelentkezett  újabb  sokkhatás  az  előzőre  rakódva)  eltűnt,  s  a 
rendszer visszaállt a stabil egyensúly állapotába. Az újklasszikus esetben a pénz rövid távú semlegességét az okozza, hogy 
az aktorok már képesek a szisztematikus gazdaságpolitikai lépések anticipálására, így azok már rövid távú hatásokat sem 
tudnak  kiváltani.  A  rövid  távú  semlegesség  megítélése  viszonylagos,  vagyis  az  a  racionális  várakozások  mellett  már 
anticipálható,  ám  az  adaptív  rendszerben még meglepetésnek  számító  akciók  hatásosságára  vonatkozik.  Ha  azonban  az 
ortodox  monetarista  rendszer  rövid  távú  hatásosságának  kritériumát,  vagyis  a  meglepetés  tényét  általánosítjuk  az 
újklasszikus elméletre  (nem törődve e meglepetés  tartalmi elemeivel, vagyis azzal, hogy  ténylegesen mi képes kiváltani 
azt), ugyanarra az eredményre jutunk: a pénz rövid távon itt sem semleges; az előre nem jelzett (véletlenszerű) politikai 
akciók  átmeneti  reálhatásokkal  járnak. A pénz tehát az ortodox monetarista és az újklasszikus rendszerben egyaránt csak 
akkor lehet semleges, ha változásai anticipáltak, illetve korrekt módon érzékeltek. A probléma másként is megközelíthető: az 
árak  rugalmas  alkalmazkodása  biztosítja  a  pénz  rövid  távú  semlegességét,  míg  az  empirikus  eredményekkel  is 
alátámasztott  korlátozott  rugalmasság  esete  (vagy  másként:  az  árak  fokozatos  alkalmazkodása)  csak  a  hosszú  távú 
semlegesség hipotézisével egyeztethető össze (az árak rugalmasságával kapcsolatos kifejtéshez ld. Gordon 1979). 
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tőkeállomány  által  meghatározott  jobb  oldali  komponenst  nyugodtan  nevezhetjük  természetes 
kibocsátási  rátának,  s  máris  eljutunk  ahhoz  a  függvényformához,  amely  a  szakirodalomban  lucasi 
termelési függvényként terjedt el (Begg 1982: 135. old.): 

( ) t
e
tttt ppQQ εα +−=− * .  (3.20.)

Ha  a  bal  oldalon  a  természetes  kibocsátási  szint  exogén,120 a  bal  oldal  a  jobb  oldalon  álló  két  tényező 
együttes hatásától függ. A legfőbb probléma az, hogy a semmilyen módon nem anticipálható meglepetések 
hatásosságára nem lehet szisztematikus anticiklikus gazdaságpolitikát építeni. Másként fogalmazva: bár az 
újklasszikus  rendszer  is  biztosít  némi  teret  a  természetes  rátától  való  eltérés  lehetőségeinek,  e 
lehetőségek azonban nem használhatók ki a gazdaságpolitika számára. Elég, ha alaposabban szemügyre 
vesszük az  imént  felírt  (3.20.)  lucasi  termelési  függvényt:  ekkor nyilvánvalóvá válik, hogy az egyensúly 
állapota még pontos várakozások esetén is esetlegessé válik a jobb oldalra bevezetett  tε  hibatag miatt. Ha 

a várakozások  teljesülnek  is, vagyis a  tényleges árfolyamatok megegyeznek a gazdasági  szereplők által 
várt  lefutással,  egyensúly  (vagyis  a  természetes  szintnek megfelelő  kibocsátás)  csakis  a  zérus  értékkel 
realizálódó t‐edik  időszaki hibatag esetén következhetne be. E hibatagok nem jelezhetők előre, mivel a 
várakozások  racionalitása miatt  az  előrejelzés  készítéséhez minden,  a  1−t ‐edik  időszakkal  bezárólag 
rendelkezésre álló információ felhasználásra került, az előrejelzési hiba tehát csakis véletlen lehet121 (fel 
kell azonban hívni a figyelmet arra is, hogy egy dolog valaminek a bekövetkezésére számítani, s egy ettől 
különböző  e  várakozásnak  megfelelően  cselekedni;  az  árak  rugalmasságának  feltételezése  tehát  a 
szisztematikus  monetáris  politika  hatástalanságához  ugyanúgy  szükséges,  mivel  ragadós  áraknál  a 
jegybanknak lehetősége  lenne mennyiségi alkalmazkodás kiváltására), s ezért a monetáris politika sem 
képes  előzetesen  intézkedési  programot  kidolgozni  e  váratlan  sokkhatások  kezelésére.  Ilyen 
körülmények  között  a  monetáris  politika  legfeljebb  kockadobással  határozhatná  meg  követendő 
politikáját,  amely  azonban  más  egyébre  nem  lenne  jó,  minthogy  esetleg  hozzájáruljon  a  sokkhatás 
további  súlyosbításához,  vagy  esetleg  egy  pozitív  hatás  eliminálásához.  A  monetáris  politika  által 
keletkeztetett  véletlen  nominális  sokkhatások  eredménye  az  lesz,  hogy  az  e  sokkhatások  eredményét 
tükröző  inflációs  tévedések  (vagyis  a  nem  várt  inflációk)  fehér  zajok  lesznek,122 amelyek  eloszlása 
független  lesz a  jobb oldal második helyén álló  tε  hibatagtól. A kibocsátás alakulása két sztochasztikus 

változó együttes hatásának eredője  lesz, amelyek összege akár zérus  is  lehet  (ez  jelentené formálisan a 
kibocsátás  természetes  rátára  való  kerülését). Mivel  a  sokkhatások  nem  jelezhetők  előre,  a monetáris 
politika kezében tartott operatív változó (a pénzmennyiség), illetve az ennek működtetéséből származó 
árszínvonal‐változás  legfeljebb  esetlegesen  képes  semlegesíteni  a  exogén  sokkokat  –  sőt,  ezek 
súlyosbítását  ugyanúgy  okozhatja.  Éppen  az  itt  elmondottakkal  függ  össze  az  újklasszikus 
makroökonómia  egyik  legfontosabb  gazdaságpolitikai  következtetése: a természetes rátától való pozitív 
eltérés csak  időleges  lehet, negatív eltérések elérésére  törekedni pedig értelmetlen.  A  monetáris  politika 
akkor  cselekszik  leghelyesebben,  ha  a  gazdasági  környezet  stabilizálására  törekszik. Előidézhető olyan 
helyzet  tehát, amelyben a pénz rövid  távon nem semleges, ezen helyzetekből azonban a gazdaságpolitika 
már nem képes a kibocsátás szisztematikus befolyásolásának lehetőségét felépíteni (még rövid távon sem). 
Lucas  eredeti  aggregált  kínálati  függvénye,  s  a  később  ez  alapján  levezetett  iménti  (3.20)  kibocsátási 
függvény közötti fontos különbségre fel kell hívni a figyelmet. Lucas a makrogazdaságot érintő nominális 
és  reálsokkok  hatását  az  árakra  vonatkozó  várakozásokon  keresztül  vezette  be  a  rendszerbe:  ha  a 
várakozások pontosak voltak, a tárgyidőszaki kibocsátás a természetes (vagyis saját trendjének megfelelő) 
szinten alakult.  A  később  általánossá  váló,  Sargent  és Wallace  (1975)  által  felírt  aggregált  kibocsátási 
függvény azonban az árakra vonatkozó várakozásoktól független sokkhatásoknak is teret biztosít ( tε ) – s 

                                                             
120 Az  exogenitás  hangsúlyozása majd  a  fiskális  politika  kínálatoldali  alkalmazásai  kapcsán  nyer  igazi  jelentőséget,  ahol 
beláthatjuk majd, hogy a természetes kibocsátási szint exogén jellege az elméletnek nem axiomatikus eleme. 
121 Mindebből  –  vagyis  a  várakozások  racionalitásából  –  természetesen  az  is  következik,  hogy  a  szisztematikus,  tehát 
tökéletesen előre  jelezhető monetáris politikai  lépések  is hatástalanok  lesznek, mivel  az  ismert  szabályok nem képesek 
meglepetés‐infláció gerjesztésére. 
122 Azt, hogy a meglepetés‐infláció fehér zaj, Lucas nyomán Blinder és Fischer (1979) is hangsúlyozza. 
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ebből következik az egyensúly esetleges jellege, valamint a monetáris politika anticiklikus törekvéseinek 
hatástalansága.123 A Lucas szigetein élő termelők alapvetően képesek az alkalmazkodásra:  ha a monetáris 
politika  által  gerjesztett  nem  várt  sokkhatások  nem  zavarják  össze  a  képet,  az  egyes  szigeteken  a 
kibocsátás  azonnal  alkalmazkodik  a  stabil  (konstans,  vagy  konstans  ütemben  emelkedő  nominális) 
kereslethez,  s  így  végső  soron  a  reálkibocsátás  annak  természetes    rátáján  fog  alakulni.  A monetáris 
politika nem  játszhat szerepet a reálingadozások semlegesítésében, hiszen azokat végső soron ő okozza  – 
kiszámítható monetáris politika mellett ilyen hullámzások nem alakulhatnak ki. Ha az árakra vonatkozó 
várakozások pontosak, a  reálingadozások  elmaradnak.  Ilyen  körülmények  között  a  monetáris  politika 
egyetlen  alternatív  célja  a  reálkibocsátás  természetes  szintről  való  elmozdítása  lehet  (a  természetes 
szinten való rögzüléshez elegendő, a jegybank ma mindent éppúgy tesz, mint tegnap), ennek lehetőségei 
azonban a várakozások racionalitása miatt korlátozottak; s a szigetmodellek elemzésénél bemutatott θ 
tényező  alapján  azt  is  beláthatjuk,  hogy  nagy  volatilitású  aggregált  árszínvonal  mellett  (amely  a 
jegybanki megtévesztés  szándékára utal)  a  termelők  a  lokális  árak  emelkedéséből  inkább az  általános 
árszínvonal  növekedésére  (vagyis  egy  nominális  sokkhatás  bekövetkezésére)  fognak  következtetni,  a 
reálhatás  tehát  igen mérsékelt  lesz,  de  leginkább  teljesen  elmarad.  Sargent  és Wallace  világa merőben 
más:  reálsokkok ebben a  rendszerben az árvárakozásoktól  függetlenül  is kialakulhatnak – a monetáris 
hatóság döntéshozóiban tehát felmerülhet a ciklusok semlegesítésének szándéka. Néhány sorral ezelőtt 
beláthattuk, hogy ezen sokkhatások miatt az egyensúly esetleges lesz – s ez a helyzet akkor sem változik, 
ha  a monetáris  hatóság  aktívan  törekszik  az  ingadozások  semlegesítésére,  hiszen  a megfelelő  lépések 
kialakításához  szükséges  információk  nem  állnak  rendelkezésére  ( tε  előre  jelezhetetlen).  Sargent  és 

Wallace  világában  a  piaci  szereplők  a  monetáris  politika  közreműködése  nélkül  is  ki  vannak  téve  a 
reálsokkok kedvezőtlen hatásainak  –  s  az  aktív  cselekvést  felvállaló monetáris  politika  hatásai  teljesen 
kiszámíthatatlanok lesznek (s ez éppen annak köszönhető, hogy a jegybank lépései nem tervezhetők meg 
a semlegesítendő sokkhatás vonatkozásában). 

Hahn egy helyen  igen árnyaltan  fogalmazva egyébként utalást  tesz arra, hogy a pénz semlegességének 
tétele (bármilyen időtávot is vegyünk figyelembe) nem független a várakozásoktól. Amellett érvel, hogy 
egy  makrogazdasági  rendszer  reálváltozói  csakis  akkor  függetlenek  a  pénzmennyiségtől  (s  így  az 
árszínvonaltól), ha ezek a változók tökéletesen előre jelezhetők (Hahn 1980: 3. old.). A pénz semlegességi 
tétele  tehát valahogy úgy  lenne újrafogalmazható, hogy a pénz ezek  szerint  semleges, ha állományának 
alakulását a gazdasági szereplők tökéletesen előre jelezték  –  illetve  akkor  (s  ez  az  állítás  rugalmas  árak 
feltételezhetősége  esetén  az  előzővel  ekvivalens),  amikor  (illetve  amilyen  időtávon)  az  aktorok 
alkalmazkodni tudnak a pénzmennyiség valamilyen változásához. A pénz hosszú távú semlegessége azt 
jelenti,  hogy az  aktorok magatartásukat  csak hosszabb  idő elteltével  tudják a nagyobb pénzmennyiség 
által gerjesztett új helyzethez igazítani – a pénz ekkor rövid távon nem semleges, amelyet a várakozások 
kudarca  okoz  (gondoljunk  a  Friedman  által  megfogalmazott  ortodox  monetarista  Phillips‐görbére).  A 
pénz  rövid  távú  (vagyis  azonnali)  semlegességéhez  arra  lenne  szükség,  hogy  a  pénz  állományának 
változását  az  aktorok  pontosan  lássák  előre  –  eddigi  érvelésünkből  azonban  mostanra  egyértelművé 
kellett válnia, hogy ez nem lehetséges  (sőt, ezt még Lucas és csoportja sem állította). A pénz rövid  távú 
semlegességének esete (a hosszú távúhoz hasonlóan) feltételhez kötött: ahhoz a tényleges folyamatoknak 
megfelelő várakozásokra és magatartásra van szükség.  Éppen  ez  az  a  helyzet,  amelyre  az  újklasszikus 
irodalom jelkinyerési problémaként utal: ha e kulcsváltozók (pénzmennyiség és árszínvonal) tökéletesen 
előre jelezhetők volnának, a pénzállomány bővülése, illetve szűkülése semmiféle reálhatást nem váltana 
ki,  s  csak  az  árszínvonal  arányos  módosulása  következne  be  a  pénzállomány  változásának 

                                                             
123 Az itt elmondottak nyilvánvalóan nem függetlenek attól a diskurzustól, amely valójában világnézeti alapokon nyugszik. 
Eszerint a közgazdászok egyik csoportja számára a gazdaság egyensúlya evidens, még akkor is, ha ettől az állapottól egy 
adott rendszer időről időre eltér; míg a másik csoport viszont e kilengésekben az egyensúly hiányát látja (vö. Király 2000). 
Úgy gondoljuk,  itt  azonban  többről van  szó, hiszen Sargent és Wallace modelljének esetében nem arról van  szó, hogy a 
makrogazdasági rendszerek időről időre kikerülnek az (általános) egyensúly állapotából, hanem sokkal inkább arról, hogy 
az egyensúly állapota csak a véletlen hatásának köszönhetően érhető el, illetve alakul ki. 
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köszönhetően.124 Nem  meglepő  tehát,  ha  ezek  után  azt  állítjuk,  hogy  az  ortodox monetarista  és  az 
újklasszikus Phillipsgörbe alapjai azonosak, hiszen mindkettő azt írja le, hogy mi történik a reálgazdasági 
kibocsátással,  ha  a  várakozások  nem  teljesülnek;  mindez  pedig  egészen  nyilvánvalóvá  válik  például 
Frank  Hahn  szavait  olvasva,  aki  a  monetarizmus  neoklasszikus  alapjainak  tárgyalásakor  időnként 
zavarba  hozza  olvasóját,  hiszen  tételei  egyaránt  illeszkedhetnek  az  ortodox  monetarista,  illetve  az 
újklasszikus doktrínákhoz  is125 (vö. pl. Hahn 1980: 1–3. old.). Az egyedüli  (jóllehet  lényeges) különbség 
arra vonatkozik, hogy a gazdasági szereplők milyen módon formálják várakozásaikat, illetve melyek azok a 
folyamatok, amelyek számukra meglepetést okozhatnak. 

Fel kell figyelni arra is, hogy az egyensúlyi foglalkoztatás, illetve kibocsátás szintjéről való elmozdulás az 
újklasszikus  rendszerben  mindenképpen  valami  eredendően  rossz  volt  (akárcsak  az  ortodox 
monetarizmus  számára):  bizonyos  sokkhatások  (amelyek  forrása  akár  a  gazdaságpolitika  is  lehet) 
szükségszerű  következménye.  Ha  a  gazdaságot  ilyen  sokkhatások  nem  érnék,  az  tartósan  az  üdvözítő 
állapotot  jelentő  természetes  kibocsátási  szinten  tartózkodhatna  –  s  itt  ismét  utalni  kell  Phelps 
elméletére, aki ugyan szintén alkalmazott egy, a munkanélküliségre vonatkozó egyensúlyi kategóriát, a 
keresletszabályozás  azonban  hozzájárulhatott  a  kényszerű  munkanélküliség  csökkentéséhez,  ha  csak 
ideiglenesen is. Eszünkbe juthat azonban, hogy az anticiklikus monetáris politika célja nem is feltétlenül a 
kereslet,  s  így  a  kibocsátás  és  foglalkoztatás  tartós  befolyásolása;  ideiglenes  hatások  pedig  elegendőek 
lehetnek bizonyos negatív sokkok által kiváltott hatások tompításához. Hogy erre a gazdaságpolitika (vagy 
csak  szűkebben:  a  monetáris  politika)  képes‐e  egyáltalán,  éppen  ez  a  kérdés  jelenti  a  keynesi 
indíttatású126 és  a  monetarista  elméletek  közti  egyik  legfontosabb  választóvonalat.  Nagyon  fontos 
hangsúlyozni,  hogy  az  újklasszikus  tételek  alapvetően  a  szisztematikus  anticiklikus monetáris  politika 
esetében  hangoztatták  annak  hatástalanságát,  bár  következtetéseiket  igyekeztek  általánosították  a 
bővebb,  gazdaságpolitikai  eszköztárra  is,  mérsékelt  sikerrel.  Hahn  felhívja  a  figyelmet,  hogy  az 
árszínvonal változása nem mellékes az adósok és hitelezők portfoliójának alakulása szempontjából – s e 
hatást legfeljebb akkor hagyhatnánk figyelmen kívül, ha az adósok és a hitelezők eléggé (sic!) egyformák 
lennének (Hahn 1980: 2–4. old.), a társadalmi szintű jövedelmi viszonyok átrendeződését azonban aligha 
nevezhetnénk  pusztán  nominális  változásnak.  Egy  progresszív  adórendszernek  például  az  árak 
pénzmennyiséggel  arányos változása esetén  is  van  reálhatása, még akkor  is,  ha működése  jól  ismert  a 
gazdaság  szereplői  előtt,  s  így  ahhoz  semmiféle  meglepetés  nem  társul.  Ám  utalhatnánk  itt  a 
szakirodalom  által  oly  gyakran  említett  kiszorítási  hatás  érvényesülésére  is:  a  kormányzati  projektek 
miatt létre nem jövő magánberuházások szintén a gazdaság reálszférájának zavarait jelzik (vö. pl. Erdős 
2003: 170–175. old.). 

Természetesen a lucasi termelési függvény konzisztens lehet az adaptív módon képzett várakozásokkal 
is, hiszen Friedman feltételezése szerint is kizárólag a meglepetés tudta a kibocsátás annak természetes 
rátájától való pozitív (vagy negatív) irányú kilengéseit előidézni. Ezt a nézetet erősíti az is, hogy Gordon 
formális alapon bebizonyította: a várakozásokkal kiegészített Phillips‐görbe valójában a lucasi termelési 
függvény invertálása révén egyszerűen előállítható, hiszen: 
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124 Jusson eszünkbe, hogy a pénz semlegessége a hamis dichotómia modellben például úgy lett megteremtve, hogy a pénzt 
a reálegyensúly megteremtődése után bocsátottuk a rendszerre – másként  fogalmazva azt mondhatjuk, hogy a pénznek 
semmiféle szerep nem jutott az egyensúly létrehozásában. 
125 Ez  a  mondat  például  mindkét  iskolára  vonatkoztatható:  „[…]  a  reálváltozók  csakis  akkor  térhetnek  el  természetes 
értékeiktől, ha a gazdasági szereplők hibáznak [a várakozásaik formálásakor]” (Hahn 1980: 3. old.).  
126 Arra mindenképpen utalni kell, hogy Keynes maga  is szkeptikus volt a monetáris politika hatásosságát  illetően. Az ő 
rendszerében a jegybank a kamatláb befolyásolásán keresztül befolyásolhatja az aggregált kereslet kamatlábra érzékeny 
részét  –  e  képességének  azonban  határt  szabhat  a  likviditási  csapda  jelensége,  illetve  az,  hogy  esetenként  a  tőke 
határhatékonysága olyan mértékben összeomolhat, hogy azt már esetleg a kamatláb csökkentése sem tudja kompenzálni. 
Éppen ezért helyezte Keynes a fő hangsúlyt a fiskális eszközök alkalmazására. 
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ahol  ∗−= ttt QQH ,  tζ  a sztochasztikus hibatag (Gordon 1979: 4. old.). Jobban megfontolva e (formális) 

hasonlóság nem meglepő, hiszen a meglepetések mindkét rendszerben képesek arra, hogy a kibocsátást 
eltérítsék  annak  egyensúlyi  (természetes)  szintjéről.  Különbség  mármost  csak  e  meglepetések 
természetében rejlik.  

Ahogy már  korábban  is  hangsúlyoztuk,  az  újklasszikus  rendszerben már  csak  a  véletlenszerű  hatások 
okozhatják  a  természetes  rátáról  való  eltéréseket  (e  meglepetések  azonban  hangsúlyozottan  a 
tárgyidőszakhoz kapcsolódnak127). A kérdés most már csak az, hogy e váratlan hatások milyen okokra 
vezethetők vissza. Shaw e meglepetések két csoportját különíti el.  

1.) Az  egyikbe  az  exogén  eredetű  előre  nem  jelezhető  sokkhatások  tartoznak  –  ilyen  lehet  egy 
természeti katasztrófa, az időjárás váratlan alakulása, vagy akár egy háború is.128  

2.) A váratlan sokkhatások másik csoportját a monetáris hatóság idézheti elő azzal, ha szabálytalan, 
s így előre nem jelezhető politikát folytat (Shaw 1984: 65. old.) – ekkor a monetáris politika tehát 
aktív szerepet játszik a gazdasági szereplők megtévesztésében.  

A  gazdaságpolitika  tehát  továbbra  is  elérheti  (bár  helyesebb  lenne  az  „előidézheti”  szó  használata)  a 
természetes  rátáról  való  elmozdulást;  kérdés  azonban,  hogy  az  ennek  megvalósításához  szükséges 
politika  hasznai  hogyan  viszonyulnak  annak  negatív  hatásaihoz  –  másként  fogalmazva  a  kérdés  arra 
vonatkozik, hogy megéri‐e egy efféle politika vitele. Érdemes azonban alaposabban is megvizsgálni, hogy 
a  várakozások  nem  teljesülését  előidézhetik‐e  a  monetáris  hatóság  tudatos  lépései  (vagyis  valóban 
dönthete  a  jegybank  az  aktorok  megtévesztése  mellett),  vagy  pedig  sokkal  inkább  igaz  az,  hogy  a 
monetáris  politika  felől  érkező  zajok  keltésében  a  jegybank  passzív  szerepet  játszik.  Tekintsük  a 
pénzmennyiségre meghatározott jegybanki operatív cél egyszerű alakját: 

ttt mm ζγ += −11 ,  (3.22.)

ahol  tm  a  pénz  t‐edik  időszaki mennyiségének  logaritmusa,  tζ  pedig  fehér  zaj  (Begg  1982:  138.  old.). 

Nem elhanyagolható, hogy e monetáris politikai szabály nem rögzíti, hogy azt melyik aggregátumra írták 
fel – de bárhogy is, a pénzmennyiség nem kontrollálható teljes mértékben a monetáris politika által. Ha 
az  árszínvonalat  a  pénzmennyiség  határozza  meg,  az  árszínvonal  alakulása  nem  lesz  pontosan  előre 
jelezhető  még  ismert  1γ  monetáris  politikai  szabály  esetén  sem.  Ebben  az  esetben  tehát  a  lucasi 
(valójában  Sargent  és  Wallace  által  felírt)  aggregált  termelési  függvényben  az  inflációs  várakozások 
tévedését  nem  a  jegybank  idézi  elő  tudatos  lépései  révén,  hanem  e  tévedés  abból  adódik,  hogy  a 
pénzmennyiség  és  így  az  árszínvonal  jövendő  pályája  csak  hozzávetőlegesen  jelezhető  előre  (az 
aktoroknak  egy  jól  definiált  és  hitelesen  követett  jegybanki  szabály  esetén  is  csak  a  releváns  változók 
várhatói  értékei  állnak  rendelkezésre).  A  jegybank  pénzmennyiségre  felírt  cél  melletti  szabályozási 
lehetőségei  tehát korlátozottak. Ha a  jobb oldali hibatag  jelenlététől eltekintenénk, világosan  láthatóvá 
válna, hogy a jegybank a pontos szabályozásra törekszik, s azt meg is tudja valósítani, hiszen jól definiált 
szabályt  ad  a  pénzmennyiség  pályájára  –  e  célja  azonban  a  hibatag  jelenléte  szerint  véletlen  hatások 
miatt  nem  teljesülhet.  Hasonló  következtetésekre  jutunk  akkor  is,  ha  figyelembe  vesszük,  hogy  a 
jegybank kizárólag a monetáris bázis szabályozására képes, miközben a tényleges forgalomban bővebb 
pénz‐aggregátumok  játszanak  közvetítői  szerepet  –  vagyis  nem  szabad  megfeledkezni  a  pénz‐
multiplikáció  jelenségéről.  Modellszerű  körülmények  között  a  kötelező  tartalékráta  alapján 
meghatározható  multiplikátor  a  bővebb  pénzaggregátumok  alakulásának  pontos  előrejelzését  képes 
                                                             
127 Ezen feltétek gyengítése vezetett el a módosított LSW‐elmélet kidolgozásához, amelyről rövidesen szót is ejtünk. 
128 Nagyon  lényeges  annak  hangsúlyozása,  hogy  ezek  a  sokkhatások  kívül  esnek  a  politika  által  befolyásolható 
meglepetések  körén.  Ez  különösen  a  makrogazdasági  rendszerek  egyensúlyáról  alkotott  újklasszikus  elképzelésekkel 
kapcsolatban vált fontossá. Ezen kérdések tárgyalásakor beláthattuk, hogy még a teljesen szisztematikus (vagyis random 
elemet  nem  tartalmazó)  monetáris  politikai  szabály  sem  tudja  biztosítani  a  makrogazdasági  rendszerek  tartós 
egyensúlyát.  Sztochasztikus  viszonyok  között,  ahol  a  várakozások  be  nem  teljesüléséhez  a  véletlen  is  hozzájárul,  az 
egyensúly teljesen esetlegessé válik. 
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nyújtani  (Samuelson  –  Nordhaus  2005).  A  valóság  ennél  persze  bonyolultabb,  hiszen  ha  efféle  stabil 
kapcsolat  állna  fenn  a  monetáris  bázis  és  a  bővebb  aggregátumok  (vagyis  a  forgalomban  lévő 
pénzmennyiség) között,  a monetáris politikai  szabályozás problémája megoldott kérdés  lenne. A  tiszta 
eset  a multiplikáció  felső határát  jelöli,  a  pénzteremtés  konkrét  alakulását  a  nem monetáris  szereplők 
pénzkereslete és hiteligénye határozza meg (Vigvári 2004: 96. old.). Ennek alapján felírható  lesz az M1 
aggregátumra vonatkozó mennyiségi korlát: 

010
1 M
R

MM ≤≤ ,  (3.23.)

ahol M1  a  forgalomban  lévő  készpénz  (amelynek  részét  képezik  a  látra  szóló  betétek  is),  R  pedig  a 
kereskedelmi  bankok  számára  előírt  jegybanki  tartalékráta  ( 10 << R ).  Mivel  az  M1  pályája  a 
multiplikáció miatt bizonytalan, feltételezhetjük, hogy a jegybank és a gazdasági szereplők számára csak 
egy  tapasztalati  szabály  áll  rendelkezésre,  amely  azt  mutatja  meg,  hogy  a  múltban  a  monetáris  bázis 
növekedésére hogyan reagált az M1 aggregátum – ez az empirikus hüvelykujj‐szabály tehát az M1 átlagos 
változását  írja  le a monetáris politikai akciók mellett.  Jelölje ezt a viszonyt φ ! Ekkor a pénzmennyiség 
formálódásának a jegybank rendelkezésére álló szabálya: 

ttt MM ηφ += 01 ,  (3.24.)

ahol  tη  zérus  várható  értékű,  normális  eloszlású,  autokorrelációtól  mentes  hibatag.  A  készpénz‐

forgalomban ténylegesen forgó pénzaggregátumot a jegybank nem képes szorosan a kezében tartani.129 
Ebből  azonban  az  is  következik,  hogy  még  a  racionális  várakozásokat  formáló  aktorok  sem  lesznek 
képesek előre jelezni az M1  jövőbeli pályáját. Ha feltételezzük a pénzmennyiség (M1) és az árszínvonal 
közötti  szoros  (közvetlen)  kapcsolatot,  az árakra vonatkozó várakozási hibák természetes módon, ám a 
jegybanktól  függetlenül  adódnak.  A  monetáris  hatóság  megpróbálkozhatna  ugyan  e  zavarok 
kiküszöbölésével  a  monetáris  bázis,  esetleg  a  tartalékráta  meglepetésszerű  változtatása  révén,  erre 
azonban nincs  lehetősége,  hiszen  a  tη  hibatagok  (számára  is)  előre  jelezhetetlenek. A  pontos  inflációs 

várakozások  problémája  így  a  pénzmennyiség  pályájának  előrejelzésére  transzformálódott, 
sztochasztikus  viszonyok  között  ennek  pontos  becslése  azonban  nem  lehetséges.  Az  inflációs 
várakozások  tehát  folyamatos  (és  véletlenszerűségük miatt  kiszámíthatatlan)  hibáktól  terheltek.  Ezek 
után most már felírhatjuk az árszínvonal és a rá vonatkozó várakozások közötti viszonyt: 

t
e
ttt pp η′+= −1 ,  (3.25.)

másként pedig 

. (3.26.)

Mivel a lucasi termelési függvény jobb oldalán így két fehér zaj hibatag szerepelt, hiszen  

, (3.27.)

(csak  emlékeztetőül:  az  egyik  az  inflációs  tévedések  kialakulásáért,  a  másik  pedig  a  reálkibocsátás 
természetes  szinttől  való  eltérítéséért  felelős  még  pontos  várakozások  mellett  is),  e  ténynek  egyik 
egyenes  következménye  az,  hogy  a  kibocsátás  természetes  szinttől  való  eltérése  nem  tartalmazhat 
autokorrelációt – vagyis nem léteznek (nem létezhetnek) gazdasági ciklusok (amikor a kibocsátási rések 
trendet  mutatnak),  hiszen  a  tényleges  kibocsátás  annak  természetes  szintje  körül  imbolyog.  Az 

                                                             
129  Mindez  nyitott  és  zárt  gazdaságokra  egyaránt  igaz.  Nyitott,  teljesen  konvertibilis  valutával  rendelkező  
nemzetgazdaságok esetén a képet a külföldi tőkeáramlások is bonyolítják, amely a forgalomban lévő pénzállományt még 
inkább elszakítja a monetáris bázistól. 
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újklasszikus  közgazdaságtan  aligha  számíthatott  volna  széleskörű  elismertségre  addig,  amíg  a 
nyilvánvaló  tényekkel  való  nem  egyeztethetők  össze  következtetései.  Blinder  és  Fischer  (1979)  a 
termelés  befejezése  után  nem  azonnal  fogyasztásra  kerülő  termékek  készleteinek  alakulása  alapján 
igyekezett  levezetni  a  gazdasági  ciklusok  bekövetkezésének  lehetőségét.  A  nem  várt  keresletbővülés 
hatására  ezen  készletek  állománya  csökken,  hiszen  a  termelők  ezek  leépítésével  könnyebben  tudnak 
reagálni  a makrogazdasági  adottságok megváltozására  (vagyis  az  értékesítés  erősebben  reagál, mint  a 
termelés).  A  tárgyidőszakot  követően  természetesen  megkezdődik  a  készletek  ismételt  felhalmozása 
révén azok korábbi szintjének beállítása, vagyis a kibocsátás hosszabb  időn keresztül  „emlékszik” egy‐
egy  korábbi  sokkhatásra.  Ennek  következtében  a  következő  időszaki  kibocsátás  attól  függetlenül 
nagyobb  lesz,  hogy  abban  az  időszakban  bekövetkezik‐e  az  inflációs  várakozások  nem  teljesülése.  A 
módosított lucasi függvény az alábbi alakot ölti: 

( ) ( ) ttt
e
tttt NNppQQ ελα +−+−=− ∗∗ ,  (3.28.)

ahol  tN  a  készletek  szintje  a  t‐edik  időszak  elején,  ∗
tN  pedig  a  készletek  optimális  (és  elérni  kívánt) 

szintje.  Mindez  azonban  nemcsak  a  gazdasági  ciklusok  és  az  újklasszikus  közgazdaságtan 
konzisztenciájának  biztosítását,  hanem  azt  is  jelenti,  hogy  az  LSW‐elmélet  mérsékelt  változata 
lehetőséget  teremt  a  szisztematikus  gazdaságpolitikai  akciók  számára,  hiszen  ha  a  t‐edik  időszaki 
kibocsátási  rés  nem  független  a  korábbi  időszakok  inflációs  tévedéseitől,  akkor  ez  azt  jelenti,  hogy  a 
termelési  döntés  meghozatalakor  már  ismert  (tehát  nem  meglepetésszerű)  hatások  befolyásolták  e 
döntést.  Ekkor  tehát  a  teljes  mértékben  anticipált  (ismert)  változások  válnak  a  kibocsátás  egyik 
meghatározójává (vö. Gordon 1979). 

Lucas egyébként maga is igyekezett hozzájárulni az üzleti ciklusok kialakulásának elméletéhez, s ennek 
érdekében egyensúlyi cikluselméletet alkotott (Lucas 1975), érzékelve azt, hogy első szigetmodelljeiben 
az  egyensúlyi  szinttől  való  eltérés  időben  nem  lehet  tartós130 –  vagyis  hosszabb  reálciklusok  nem 
alakulhatnának  ki  e  modellkeretek  szerint.  Lucas  fellépése  előtt  a  gazdasági  ciklusokat 
egyensúlytalansági  (disequilibrium)  jelenségeknek  tekintették,  egyensúlytalanság  alatt  azt  a  kikötést 
értve, hogy az elemzés szempontjából fontos változók (például bérek és árak) exogén módon rögzítettek, 
s nem endogének a modell szempontjából. Ebből a szempontból az 1975‐ös ciklusmodell és az 1970‐es 
évek elejének szigetmodelljei azonos tőről fakadnak, hiszen a szó iménti értelmében ezek is egyensúlyi 
modellek  voltak  (KVA  1995;  Karni  1980).  E  jellegzetességet  maga  Lucas  is  kiemeli  1975‐ös 
tanulmányában, hangsúlyozva, hogy ciklusmodelljében az árak és a mennyiségek kompetitív egyensúly 
révén határozódnak meg (Lucas 1975: 1113. old.). A kezdeti hatásokat Lucas e modelljében is nem várt 
monetáris  sokkok  idézik  elő,  a  ciklus  tartósságát  –  vagyis  az  egymással  korreláló  ciklikus  differenciák 
kialakulását – pedig akcelerátor‐effektusok biztosítják. A súrlódás Lucas eddigi modelljeihez hasonlóan a 
nem teljes körű információk létezéséből adódik (a nem tökéletes tudás tehát nemcsak azt jelenti, hogy a 
jövő  ismeretlen,  hanem  azt  is,  hogy  a  gazdasági  szereplők  a  gazdaság  tárgyidőszaki  állapotára 
vonatkozóan  sem  rendelkeznek  tökéletes  tudással,  s  itt  már  az  is  igaz  lesz,  hogy  bizonyos  releváns 
változók múltbéli alakulása sem lesz tökéletesen ismert), s maradnak a szigetként értelmezett szeparált 
piacok  is.  Itt  is  igaz  lesz azonban, hogy az akcelerátor hatáson keresztül a múltbéli már ismert, tehát nem 
meglepetésszerű monetáris  sokkok  befolyásolják  a  gazdaság  pályáját.  A  normális  szinttől  való  eltérés 
azonban  az  időben  előrehaladva  eliminálódik  (vö.  különös  tekintettel  Lucas  1975:  1130.  old.).  Ezen 
utolsó  két  modell  jelentősége  –  bár  kifejtésük  a  korábban  megszerzett  ismereteink  birtokában 
kifejezetten  tömör  lehetett  –  igen  komoly,  hiszen  az  időben  elnyúló  ciklikus  hatások  bevezetése 
szükségszerűen  teret  enged  az  ismert  monetáris  politikai  lépések  hatásosságának.  Lucas 
konjunktúramodellje azonban mégis korlátozott jelentőségű – erre ő maga is felhívta a figyelmet (Lucas 
1995: 679. old.), másrészt a Nobel‐díj odaítélésekor közreadott méltatás  is kiemelte, hogy a monetáris 
aggregátumokra  vonatkozó  hiányos  információk  empirikusan  aligha  támaszthatják  alá  a 

                                                             
130 Formálisan ez azt jelenti, hogy a reálkibocsátás normális szinttől való eltérései nem tartalmaznak autokorrelációt. 
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konjunktúraciklusok kialakulását (KVA 1995). Észre kell azonban venni, hogy míg a teljes foglalkoztatás 
melletti kibocsátási szinttől való eltérések csak fehér zajok lehettek, addig igaz volt a monetáris politika 
hatástalanságának tétele is. Ezeken az alapokon azonban a hosszabb lefutású reálgazdasági ciklusok léte 
nem  volt  megmagyarázható.  Az  ezek  elméleti  magyarázata  érdekében  létrehozott  cikluselméletek 
azonban  már  hatályon  kívül  helyezték  a  monetáris  politika  hatástalanságának  tételét.  Elméleti 
szempontból az újklasszikus makroökonómia keserű választás elé kényszerült: a nem meglepetésszerű 
monetáris  politikai  akciók  hatástalanságának  tétele  és  a  reálgazdasági  ciklusok  elmélete  egyszerre 
(konzisztens módon) nem volt fenntartható. 

3.3.4. TOVÁBB A NORMATÍV MONETÁRIS ELEMZÉS ÚTJÁN – A MONETÁRIS POLITIKAI 
HATÁSTALANSÁG KORLÁTAI 
A  monetarista  irodalom  hamar  felfedezte  egy  véletlenszerű  (kiszámíthatatlan)  irányváltásokkal  vitt 
monetáris  politika  veszélyeit.  A  monetarista  irodalomban  már  a  kezdetektől  leginkább  a  stabil, 
kiszámítható  monetáris  politika  alkalmazására  szólítottak  fel,  ami  már  jóval  kevesebb  játékteret 
biztosított  a  gazdaság  szabályozására,  illetve  finomhangolására  törekvő  gazdaságpolitikának,  mint  a 
keynesi  rendszerben.  A  kiszámíthatóság  hangsúlyozása  már  Friedman  elméletében  sem  jelentette  a 
prociklikus gazdaságpolitika vitelére való felszólítást – sokkal inkább egyfajta passzív szerep felvállalására 
ösztönzött.  A monetáris  politika  nagy  valószínűséggel  csak  újabb  hibákkal  fogja  tetézni  a  kedvezőtlen 
irányú  gazdasági  folyamatokat,  ha  megpróbál  reagálni  azokra,  bármennyire  is  e  negatív  hatások 
kiküszöbölése  a  célja.  A monetáris  politikának  nem  feladata,  hogy  a  gazdasági  fellendülés  élénkítését 
tűzze  ki  célul,  ehelyett  inkább  arra  kell  törekednie,  hogy  a  konjunktúra  egészséges  fejlődéséhez 
szükséges  stabil  és  kiszámítható  gazdasági  környezetet  biztosítsa.  Friedman  egyszerű  elképzeléseket 
alkotott  a  szerinte  megfelelő  monetáris  politikáról,  hiszen  az  a  pénzmennyiségnek  az  egyes 
makrogazdasági  helyzetekhez  legjobban  illeszkedő  (óvatos)  változtatását  jelentette.  Nézetei  szerint  a 
monetáris  politika  lehetőségei  egyébként  is  nagyon  korlátozottak  a  gazdasági  zavarok  nem monetáris 
eredetű forrásinak eliminálásában (Friedman 1968: 232–235. old.).  

Az  újklasszikus  irodalom  a  kiszámíthatóság  jelentőségét  még  erőteljesebben  hangsúlyozta.  Ha  a 
szisztematikus  (és  sokszor  a  körülményeknek megfelelően  hirtelen meghozott)  politikai  irányváltások 
már Friedman rendszerében is veszélyeket hordoztak magukban, ez fokozottan igaz lett a véletlenszerű 
politikai lépésekre is. E véletlen hatások azonban egyrészt destabilizáló módon hatnak a makrogazdasági 
környezetre,  másrészt  pedig  –  s  ez  nem  kevésbé  fontos  szempont  –  ezen  eszközök  (ti.  a  randomizált 
politikai  lépések)  alkalmazásával  aligha  érhetők  el  egyes  kitűzött  gazdaságpolitikai  célok  (vö.  Shaw 
1984: 60–61. old.; ám itt elegendő hivatkozni a Lucas szigetmodelljei által levont tapasztalatokra is); ha a 
természetes  rátáról  való  elmozdulás  csakis  véletlen  hatásoknak  köszönhetően  következhet  be,  egy,  a 
természetes rátától különböző foglalkoztatási és kibocsátási szint hosszú távú fenntartása a várakozások 
azonos irányú csalatkozása mellett következhetne be, ami viszont már szisztematikus politikának számít, 
vagyis  a  gazdasági  szereplőket  hosszú  távon  racionális  várakozások mellett  nem  lehet megtéveszteni. 
Mindezeket  figyelembe  véve  –  szorosan  kapcsolódva  Friedman  ajánlásaihoz  –  Lucas  is  az  M1 
aggregátumra  vonatkoztatott  pénzmennyiség  stabil  ütemű  bővítését  tekintette  az  egyetlen  helyes 
monetáris  politikának  (Lucas  1980a).  Ezt  a  követelményt  egyébként  már  igen  korán,  iskolateremtő 
hatású  1972‐es  tanulmányában  megfogalmazta.  Az  ott  elemzett  modellkeretek  között  a  monetáris 
politika  vitelére  vonatkozó  döntés  valójában  egy  sűrűségfüggvény  melletti  elköteleződést  jelentett  – 
emlékezzünk  arra,  hogy  a  két  időszak  között  az  idősek  által  tartott  pénzkészlet  növekedését  egy 
randomizált x változó határozta meg, amelynek eloszlására természetesen jellemző egy várható érték és 
egy szórás. Utóbbi csökkentése révén – vagyis a sűrűségfüggvény várható értékre való zsugorításával – 
elérhető  a  konstans  ráta  szerinti  monetáris  bővülés  esete.  Minden  más  politika  a  pénzmennyiség 
kiszámíthatatlan növekedését eredményezi (e kiszámíthatatlanság természetesen egyenes kapcsolatban 
áll a bővítést  szabályozó változó szórásával) –  s Lucas  formális eszközökkel bebizonyítja, hogy e stabil 
monetáris bővülésre vonatkozó szabály követése Pareto‐optimális helyzetet  teremt  (Lucas 1972: 119–
121.  old.)  –  ennek  belátásához  azonban mindössze  arra  van  szükség,  hogy  észrevegyük:  egy  konstans 
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bővülési  szabály  mellett  elkerülhetők  a  nem  várt  monetáris  összehúzódások  miatti  kedvezőtlen 
reálgazdasági alkalmazkodási folyamatok. 

Meg kell jegyezni, hogy az újklasszikus csoport nem volt egységes a kívánatos monetáris politikai szabály 
tekintetében.  Sargent  és  Wallace  elutasítóan  viseltetett  a  Friedman  elméletéből  következő  konstans 
bővülési  szabállyal  szemben.  Érvelésük  szerint  kialakítható  olyan  jegybanki  szabály,  amely  alkalmas  a 
reálkibocsátás  varianciájának  csökkentésére  (vö.  Sargent  –  Wallace  1974)  –  s  bármilyen  furcsa  is,  a 
szerzők  itt  valójában  egy  szisztematikus  anticiklikus  monetáris  politika  potenciális  sikere  mellett 
érvelnek (e szabályt, illetve az erre épülő monetáris politikát azért nevezhetjük szisztematikusnak, mivel 
a reálgazdaság előző időszaki állapota alapján szabályozza a tárgyidőszaki pénzbővülést). E szabályra is 
igaz  lesz  természetesen az anticipálhatóság, vagyis a monetáris hatóságnak ebben az esetben sem  lesz 
célja  a  reálkibocsátás megtévesztés  révén  történő  stimulálása.  Sargent  és Wallace  érvelése  szerint  az 
optimális  visszacsatolási  szabály  és  a  reálgazdaság  közötti  összefüggés  természetesen  megfordítva  is 
igaz:  ha  a  monetáris  politika  megváltoztatja  a  szabály  paramétereit,  ez  a  módosítás  érinteni  fogja  a 
reálgazdaság pályáját  leíró differenciaegyenlet paramétereit  is  (vö. Lucas 1973b). A reálgazdaság  tehát 
alkalmazkodik  a  politikai  irányváltásokhoz,  a  természetes  szinttől  csak  a  monetáris  meglepetések 
képesek  eltéríteni  a  rendszert.  Problémát mindössze  az  jelent,  hogy  Sargent  és Wallace megállapításai 
nem vonhatók  le  az  általuk  felírt háromegyenletes modell  specifikációja  alapján –  ennek  érzékeltetése 
érdekében érdemes rövid kitérőt tennünk. Az általuk adott rendszer az alábbi módon alakul: 

( ) tttttt uymEmy ++−+= −− 12110 ξξξ ;  (3.29.)

ttt yggm ε++= −110 ;  (3.30.)

1101 −− += ttt yggmE ,  (3.31.)

ahol  ty  a reálkibocsátásnak a természetes rátától való eltérése,  tm  a pénzmennyiség növekedési üteme, 

tt mE 1−  a pénzkínálat t‐edik  időszaki növekedési ütemére vonatkozó, egy  időszakkal korábbi várakozás, 

tu  és  tε  pedig egymástól, illetve az egyéb változóktól független fehér zajok. Feltételezhetjük, hogy  01 >ξ  

(vagyis  a  monetáris  politika  által  gerjesztett  meglepetés  átmeneti  kibocsátási  fellendülést  idéz  elő), 
valamint  azt,  hogy  01 2 <<− ξ  (hiszen  ha  12 >ξ ,  akkor  a  rendszer  explozív  lenne,  s  ha  pedig 

01 2 >> ξ ,  akkor  ciklusok  kialakulásával  kellene  számolni,  vagyis  a  természetes  rátától  való  eltérés 
szisztematikusan  pozitív,  vagy  negatív  lenne  több  időszakon  keresztül;  2ξ  általunk  feltételezett  értéke 
mellett  y  várhatóan  csillapított  oszcillációval  fog  a  várható  érték  körül  ingadozni).  A  természetes  ráta 
hipotézisének feltételezése miatt természetesen igaz az, hogy  ( ) 0=yE . Mivel racionális várakozásokat 
feltételezünk,  a  közönség  a  monetáris  hatóság  által  ténylegesen  alkalmazott  szabály  paramétereit 
felhasználva  képezi  becsléseit.  Ha  a  reálgazdaság  pályáját  leíró  első  egyenletbe  behelyettesítjük  a 
pénzmennyiségi és várakozási egyenletet, akkor: 

( ) ( ) tttttt uyyggyggy +++−+++= −−− 12110111010 ξξεξξ ,  (3.32.)

vagyis 

tttt uyy εξξξ 1120 +++= − .  (3.33.)

Bármilyen furcsa is, a reálgazdaság teljesítményének alakulása független a választott monetáris politikai 
szabálytól.  Ha  észrevételünket  a  Sargent  és Wallace  által megfogalmazott  varianciaszabályt  tekintetbe 
véve kívánjuk megfogalmazni, akkor arra jutunk, hogy a reálgazdasági output varianciája 
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= uy ,  (3.34.)

amely – ahogy sejtettük –  független a monetáris politikai szabály paramétereitől, ha e szabály  ismert a 
gazdasági szereplők előtt. Érdemes lehet végiggondolni, mi történik akkor, ha a t–1‐edik időszak után a 
monetáris hatóság új  

ttt yggm ε+′+′= −110   (3.35.)

szabályt vezet be, amely nem lesz ismert a gazdasági szereplők előtt. Output‐egyenletünk ekkor az alábbi 
módon alakul: 

( ) ( ) tttttt uyyggyggy +++−+′+′+= −−− 12110111010 ξξεξξ ,  (3.36.)

azaz 

( ) ( ) tttt uyggggy ++−+′+−′+= − εξξξξξξξ 111121101010 .  (3.37.)

A számunkra fontos variancia ezek alapján: 

( )
( )211211

222
1

1
var

gg
y u

ξξξ
σσξ ε

−+′−
+

= .  (3.38.)

A  variancia  úgy  minimalizálható,  ha  teljesül  a  011211 =−+′ gg ξξξ  követelmény,  vagyis  az  új  szabály 
meghatározásakor a monetáris hatóságnak úgy kell eljárnia, hogy  

1

2
11 ξ

ξ
−=′ gg   (3.39.)

teljesüljön. Mivel korábban kikötöttük, hogy  01 2 <<− ξ , ezért az új  1g ′ paraméter a korábbi  1g  értékét 

meghaladja  (észre  kell  venni,  hogy  a  0g  paraméter megváltoztatásának  nincs  hatása  a  reálkibocsátás 

varianciájára).  Ezek  alapján  azt  mondhatnánk,  hogy  a  jegybanknak  rendelkezésére  áll  olyan  eszköz, 
amellyel csökkentheti a reálkibocsátás ingadozását – nem mellékes azonban, hogy ehhez a jegybanknak 
meglepetést kell  előidéznie, hiszen –  ahogy  láttuk –  ismert  szabály esetén a  reálkibocsátás  függetlenül 
alakul  a monetáris  politikai  szabálytól  (s  ez  nem  is meglepő,  hiszen meglepetések  ekkor  csak  véletlen 
sokkhatások  miatt  adódhatnak);  az  új  szabály  ismertté  válásával,  vagyis  a  várakozásokba  történő 
beépülésével  a  reálgazdaság újra  a  saját  varianciapályáját  fogja  követni. Mikor  alakul  ki  olyan helyzet, 
amelyben  a  jegybanknak  élnie  kell  az  imént  specifikált  meglepetés  eszközével?  A  2ξ  paraméterre 

vonatkozóan  megfogalmazott  korlátozás  miatt  ha  01 >−ty ,  akkor  ( ) 0<tyE ,  ha  a  jegybank  nem 

változtat a korábbi szabályon. Ha azonban új szabályt vezet be, amely szerint  11 gg >′ , akkor a monetáris 
hatóság  abban  bízhat,  hogy monetáris meglepetést  tud  kiváltani,  s  ezzel  esetleg megakadályozhatja  a 
reálkibocsátás  természetes  szinttől  való negatív  irányú kilengését. A  várakozások  racionalitása mellett 

erre azonban nincs módja, hiszen a gazdasági  szereplők  1−ty  értékének  ismerete alapján anticipálják a 

jegybank következő lépését; további problémát pedig az jelent, hogy az u reziduum nem jelezhető előre, s 
így nem is lehetséges megfelelő szabályt kialakítani, illetve meglepetést előidézni. Eredményeink tehát – 
bizonyos szükséges kiegészítések mellett – konzisztensek a korábban elmondottakkal. 
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E rövid kitérő után térjünk vissza eredeti témánkhoz! A szisztematikus monetáris politika hatástalansága 
azonban csak nagyon határozott körülmények között érvényesül. Ha a nominális változók (árak és bérek) 
rugalmas  alkalmazkodásra  képesek,  a  pénzkínálat  exogén  változtatása  nem  idéz  elő  változást  a 
reáltényezőkben (ez a walrasi általános egyensúly, illetve a pénz semlegességének esete, amelyre Weeks 
is  utalást  tett).  Más  lesz  a  helyzet,  ha  ezen  rugalmas  alkalmazkodásra  nem,  vagy  csak  korlátozott 
mértékben  számíthatunk.  Stanley  Fischer  a  rövid  távú  outputszabályozás  képességének  éppen  ezen 
alkalmazkodási  korlátokkal  kapcsolatos  lehetőségeit  elemezte,  s  eredményei  szerint  a  várakozások 
racionalitása,  s  teljes  mértékben  anticipált  monetáris  politika  mellett  is  nyílik  mód  reálhatások 
kiváltására  (Fischer  1977).  Ezzel  az  eredményével  Fischer  gyakorlatilag meghaladja  az  újklasszikusok 
azon tanításait, amelyek az anticiklikus monetáris politika hatástalanságára hívták fel a figyelmet, hiszen 
modelljében az output  ingadozását nem az  információk hiányossága okozza, meglepetésre ahhoz  tehát 
így  nincs  szükség.  Fischer  a  hagyományos  érveléssel  szemben  azokra  a  (nem  indexált)  nominális 
szerződésekre hívja  fel  a  figyelmet,  amelyek hosszabb  távra köttetnek, mint  amekkora  reakcióidővel  a 
monetáris hatóság reagálhat a változó gazdasági körülményekre, s amelyek a nominális bérek bizonyos 
mértékű  ragadósságát  okozzák;131 ez  a  keynesi  érveléssel  analóg  elem  végső  soron  közvetlenül  lesz 
felelős az anticiklikus monetáris politika hatásosságáért, s így biztosított lesz, hogy a monetáris hatóság 
stabilizációs politikát fejtsen ki a gazdaságot érő – a feltételezés szerint véletlenszerű – sokkhatásokkal 
szemben.  Az  eredmény  más  szerzőknél  is  felbukkan:  Robert Gordon  például  ezzel  összefüggésben  az 
áralakulás  korlátozott  rugalmasságára  utalt  (Gordon  1979).  S  ha  hitelt  adunk  ezeknek  a  korlátozó 
propozícióknak,  új  kérdést  is  fel  kell  vetnünk,  s  kétségbe  kell  vonnunk  azt,  hogy  a  várakozások 
racionalitásából  a  pénz  semlegessége  következik.  A  válasz  az  alábbi  eredmények  ismeretében 
nyilvánvalóan nemleges lesz, vagyis a racionális várakozások működéséről nem kell lemondanunk ahhoz, 
hogy  érvénytelenítsük  a  pénz  semlegességének  tételét  –  vagyis  a  várakozások  lehetnek  racionálisak, 
miközben a pénz nem  semleges.  Az anticiklikus monetáris politikai  lépések  sikertelenségének oka nem a 
várakozások  racionalitásának  feltételezéséből,  hanem  az  általános  egyensúlyi  környezet  (vagyis  a 
folyamatos és azonnali piacmegtisztulás) hozzárendeléséből következik.  Ahogyan  arra  már  korábban  is 
tettünk  utalást,  disequilibrium környezetben a teljes mértékben anticipált gazdaságpolitika  is kiválthatja 
az output szándékolt alkalmazkodását. 

Fischer egyúttal arra is felhívja a figyelmet, hogy a reálhatások teljes elmaradásához szükséges azonnali 
és  teljes  alkalmazkodás  képességének  hiánya  milyen  következményekkel  jár,  s  milyen  ellenvetéseket 
támaszt  ez  a  fejlemény  a REH  standard  érvelésével  szemben  (az  újklasszikus  közgazdasági  iskola  és  a 
REH álláspontjához lásd Carns – Lombra 1983: 639. old.). A Lucas nyomán megfogalmazott meglepetési 
termelési  függvénnyel  kapcsolatban  azt  kifogásolta,  hogy  annak  alapján  úgy  tűnhet,  mintha  a 
reálgazdasági  teljesítmény  szempontjából  csak  a  t  tárgyidőszakot  közvetlenül  megelőző  1−t  
periódusban formálódott várakozások lennének meghatározók. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a 
periódus hossza legfeljebb egy év, a releváns várakozások körét ki kell bővítenünk, hiszen léteznek olyan 
szerződések,132 amelyek  érvényessége meghaladja  ezt  az  időtávot  –  ebből  pedig  az  következik,  hogy  a 
tárgyidőszaki  output  szempontjából  a  1−t  időszakot  megelőzően  kialakított  várakozások  is 
meghatározók  lesznek,  hiszen  e  szerződések megkötésekor  –  például  a   időszakban,  tudva,  hogy 
azok még a  t  időszakban is érvényesek lesznek – a  t  időszakra vonatkozó várakozásokból indultak ki, 
tehát  nem  csak  a  1−t  időszaki  várakozások  relevánsak.  Azt  is  észre  kell  venni  azonban,  hogy  a  t  
időszaki monetáris politika csak a  1−t  időszakban válik teljes mértékben anticipálttá (hamarabb nem), 
így  végső  soron  –  sajátos módon  –  a monetáris  politika  hatásosságát megint  csak  a  várakozások  és  a 
tényleges  inflációs  folyamatok  divergenciája  okozza  (vagyis  a  2 időszakban  a  gazdasági  szereplők 

                                                             
131 Fischer  elemzésében  csak  a  bérszerződések  által  okozott  ragadósság  kérdéseit  vizsgálta meg  –  bár  tett  arra  utalást, 
hogy más területet szabályozó szerződések szintén kiválthatnak ennek megfelelő hatásokat. 
132 Az  ilyen  szerződések  létrejöveteléhez  természetesen  speciális  körülményekre  van  szükség  –  s  ezt  Fischer  nem  is 
mulasztja  el  hangsúlyozni.  Fontos  észrevenni,  hogy  a  reálbérek  varianciájának  stabilizálása  szempontjából  nem  a  több 
időszakra szóló szerződések a legmegfelelőbb eszközök, ez a cél rövidebb távú megállapodásokkal könnyebben elérhető. 
Ugyanakkor  számolni  kell  a  rövid  időközönként  lefolytatott  bértárgyalások  és  bérmegállapítások  jelentős  költségeivel, 
amelyek a hosszabb távú bérmegállapodások kialakításának irányába hatnak. 
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téves  várakozásokat  alakítanak  ki  a  t  időszaki  inflációról,  hiába  tudják  azt majd  helyesen megítélni  a 
1  időszakban).  Fischer  modellje  segítségével  végre  tudta  hajtani  azt  az  ügyes  elméleti 

bűvészmutatványt, amellyel az output befolyásolása terén a várakozások be nem teljesülése továbbra is 
főszerepet  játszhat,  a  kormányzatnak  azonban  lehetősége  nyílik  e  tévedés  szisztematikus 
befolyásolására, illetve e tévedés szisztematikus kihasználására. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az 
érvelés szempontjából mennyire lényeges kérdés az információk hozzáférhetőségének időbeli alakulása. 
A   időszakban  megkötött  bérszerződések  mellett  a  t  időszaki  monetáris  politika  olyan 
információkon  alapul,  amelyek nem voltak  ismertek  két  időszakkal  korábban,  így  a monetáris  politika 
reagálhat  olyan  fejleményekre,  amelyek  tekintetében  a  bérmegállapodások merevségüknél  fogva  nem 
képesek  alkalmazkodásra.  Ki  kell  emelni  a  Kydland  és  Prescott  érvelésével  való  párhuzamokat:133 a 
monetáris hatóságnak a fenti szituációban lehetősége nyílik arra, hogy a gazdasági szereplők (legalábbis 
egy részük) lépéseinek megismerése után optimalizálja politikáját (az időinkonzisztencia problémájához 
az inflációs célkövetési rendszer tárgyalásakor még visszatérünk). Ha a monetáris hatóság nem kötelezi 
el magát a nem várt infláció és a munkanélküliség közötti átváltás kihasználásának tilalma mellett, akkor 
lépése nem lesz más, mint egy dinamikusan idő‐inkonzisztens politika megvalósítása (más kérdés, hogy 
Kydland  és  Prescott  olvasatában  a  megtévesztés  lehetősége  teljességgel  ki  van  zárva,  a  monetáris 
hatóság semmiféle módon nem tudja kihasználni a nominális bérszerződések merevségét (vö. Kydland–
Prescott 1977; KVA 2004; Szabó‐Bakos 2005), vagyis Kydland és Prescott szerint a  2 időszakban úgy 
kötnék meg a bérszerződéseket, hogy azokban már figyelembe vennék a t időszaki többletinflációt is134). 
Mindebből  természetesen  az  is  következik,  hogy  egy  időszaknyi  hosszúságú  szerződések  esetén  a 
monetáris politika továbbra is hatástalan marad – Fischer tehát nem helyezte hatályon kívül a racionális 
várakozások  működését,  csak  bizonyos  feltételezések  segítségével  korlátozta  annak  hatókörét.  Ha  a 
közönség  a  1−t  időszakban  látja  is  a  t  időszaki  monetáris  politika  lépéseit,  s  így  a  1−t  időszakban 
megkötött  hosszú  távú  bérmegállapodások  közömbösek  is  a  következő  periódus  monetáris  politikai 
lépésekre, ám fennállnak a modellezett gazdasági rendszerben olyan szerződések, amelyek a  t  időszak 
végén már  lejárnak,  s  amelyeket  így  a  1−t  időszakot megelőzően hoztak  létre  –  s  ezen  szerződéseken 
keresztül  a  monetáris  hatóság  befolyásolhatja  a  reálbéreket,  illetve  a  kibocsátás  szintjét.  Ez  a  hatás 
azonban  csak  időleges,  hiszen  a  gazdaság  struktúrája  természetesen  alkalmazkodni  fog  a  politikai 

                                                             
133 A  két  elmélet  közötti  analógiához  mindössze  arra  van  szükség,  hogy  a  munkavállalók  által  várt  inflációra  úgy 
tekintsünk, mint amelyet a monetáris hatóság hirdet meg (s amelynek megvalósításához az vagy ragaszkodik, vagy nem). 
134 Az  érvelés mögött  álló megfontolás  igen  érdekes.  A megtévesztés  az  ehhez  hasonló  szituációkban mindig  kizárólag 
fokozati  kérdés. A munkavállalók  tudhatják ugyan,  hogy bérszerződéseinek merevsége  arra  fogja  csábítani  a monetáris 
hatóságot,  hogy  többletinfláció  gerjesztésével  elinflálja  rögzítettnek  vélt  reálkeresetük  egy  részét  –  ennek  a 
többletinflációnak a mértékéről azonban nem lehet tudomásuk, vagyis a jegybank, ha valóban elkötelezett a megtévesztés 
mellett, a rögzített szerződések miatt minden esetben ki tudja használni az infláció és a munkanélküliség közötti átváltást. 
Tételezzük  fel,  hogy  a monetáris  hatóság  a  következő  időszakra  5%‐os mértékű  inflációt  hirdet meg,  s  nem kötelezi  el 
hitelesen magát ennek megvalósítása mellett. A munkavállalók Kydland és Prescott szerint ekkor tudatában vannak, hogy 
a  monetáris  hatóság  többletinflációt  fog  gerjeszteni,  s  erre  számítva  (mondjuk)  10%‐os  inflációval  kalkulálnak,  hogy 
reálbéreik  csökkenését  elkerüljék.  Kydland  és  Prescott  úgy  gondolja,  hogy  ezáltal  a  munkanélküliség  csökkentése  a 
jegybank  számára  lehetetlenné  válik,  sőt,  a  magasabb  infláció  miatt  (amelyet  nem  ellensúlyoz  a  munkanélküliség 
mérséklődése) a  társadalmi  jólét mérséklődni  fog. Észre kell azonban venni, hogy miután a munkavállalók rögzítették a 
következő  időszak  pénzbéreit,  a  jegybanknak  mindig  megmarad  a  lehetősége  a  reálbér  csökkentésére,  hiszen  a 
bérszerződésekben  a  várt  inflációnak  csakis  egyfajta  szintjével  számolhattak  –  vagyis  ha  ez  a  szint  mondjuk  10%,  a 
monetáris hatóság 15% infláció gerjesztésével el fogja érni a kívánt reálhatást. Kivételt jelentenek persze itt is az indexált 
bérszerződések.  E  mechanizmusnak  azonban  határt  szab  a  társadalmi  célfüggvény,  amely  a  monetáris  hatóság 
döntéseinek  is alapját képezi  (mivel e célfüggvény  ismerete a  jegybank és a  többi gazdasági szereplő közös  információs 
bázisának  része),  hiszen  az  infláció  minden  határon  túli  emelése  –  még  ha  ennek  van  is  pozitív  foglalkoztatási 
következménye – csökkenti majd a társadalmi hasznosságérzetet. Ha a jegybank tehát nem kötelezi el magát egy inflációs 
pálya  mellett,  a  társadalmi  célfüggvény  és  a  munkanélküliség  aktuális  szintje  alapján  az  aktorok  tudni  fogják,  hogy  a 
monetáris  hatóság  még  milyen  többletinflációt  tart  elfogadhatónak  a  társadalmi  hasznosságérzet  maximalizálása 
szempontjából,  s  várakozásaikat  már  ez  alapján  határozzák  meg  –  így  az  eredmény  csak  az  infláció  növekedése  lesz, 
pozitív  foglalkoztatási  hatás  nélkül. Hangsúlyozni  kell  tehát  a  dinamikus  időinkonzisztencia  elméletével  kapcsolatban  a 
megtévesztés lehetősége és a megtévesztés szándéka közötti különbséget: a megtévesztés lehetősége mindig adott, vagyis a 
jegybank  mindig  képes  olyan  többletinfláció  gerjesztésére,  amelynek  hatására  a  munkanélküliség  csökken  (mondjuk 
annak  természetes  rátája  alá);  a  szándék  ehhez  viszont  hiányozhat,  hiszen  a  foglalkoztatási  serkentéshez  akkora 
többletinflációra  lenne  szükség,  ami  értelmetlenné  tenné  a  kezdeményezést,  mivel  ez  az  akció  már  a  társadalmi  jólét 
csökkenését eredményezné. 
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változásokhoz: ha a munkavállalók azt tapasztalják, hogy hosszú távú bérszerződéseiknek köszönhetően 
reálkeresetük rendre nem az általuk tervezett pályát követi, a szerződések új rendszere alakulna ki, hogy 
ez a negatív hatás kiküszöbölhető legyen.  

John Taylor azt a helyzetet vizsgálta meg,  amikor a gazdasági  szereplők a monetáris politika  területén 
végbement strukturális váltás miatt egy ideig torzítottan becslik a döntéshozók soron következő lépéseit, 
vagyis  divergencia  mutatkozik  a  közönség  monetáris  politikáról  formált  hite,  valamint  a  tényleges 
monetáris  politikai  lépések  között  (Taylor  1975).  Ilyenkor  természetesen  számolni  kell  átmeneti 
hatásossággal,  vagyis  a  monetáris  politika  időlegesen  képes  ellenőrzése  alá  vonni  bizonyos 
reálváltozókat  (Taylor  modelljében  ezt  a  munkanélküliség  jelentette),  hiszen  a  bemutatott  szituáció 
jobban meggondolva nem más, mint a meglepetésszerű politikai lépések analógiája. Taylor célja nem az 
volt,  hogy  Fischer  modelljéhez  hasonlóan  ügyesen  kijelölje  a  várakozások  racionalitásának  korlátait, 
ugyanis  hangsúlyozza,  hogy  folyamatos  piacmegtisztulás  és  a  REH  érvényessége  mellett  a  monetáris 
politika  nem  képes  hatást  gyakorolni  a  reálváltozókra  (ezzel  tehát  ellentétes  álláspontra  helyezkedik, 
mint  Fischer,  hiszen  Fischer  a  várakozások  racionalitása  mellett  sem  tartotta  kizártnak  bizonyos 
átmeneti  merevségek  miatt  az  output  szisztematikus  szabályozását).  Taylor  ehelyett  olyan  helyzetet 
igyekezett kreálni, amelyben a racionális várakozások időlegesen nem működnek, s ezzel  lehetőség nyílik 
a monetáris  hatóság  számára,  hogy  bizonyos  reálváltozók  alakulását  kézben  tartsa.  Az  általa  elemzett 
eset  a  racionális  várakozási  mechanizmusra  való  áttérés  idején  tapasztalható  szituáció,  amikor  a 
korábbiak során a megelőző (s a jelenlegiektől különböző) politikai folyamatokról kialakított közönségi 
vélemények135 és  az  új  politikáról  szerzett  információk  keveredése  torzított  becslésekhez  vezethet, 
hiszen az új rezsim monetáris politikai lépéseinek elemzése, s ezek alapján a jövőbeli akciók torzítatlan 
előrejelzése csakis hosszabb megfigyelési  időszak eltelte után  lehetséges136 (az áttérés magyarázata az, 
hogy a közönség tapasztalja adaptív módon képzett várakozásainak torzítottságát, illetve azt, hogy ennek 
tényét  a  monetáris  hatóság  igyekszik  ki  is  használni  a  munkanélküliség  és  a  tévedés  közti  kapcsolat 
révén). A monetáris politika strukturális változásai kiváló alkalmat jelentenek e hatások jegybank általi 
gyakorlati kiaknázására – természetesen e hatások csak időlegesek lehetnek. 

Taylor modelljében az új monetáris politikai szabály egyszerű, s az  infláció átlagos ütemével,  illetve az 
inflációs  pálya  varianciájával  könnyedén  jellemezhető  is  (láttuk,  hogy  ez  a  szemléletmód  Lucas 
szigetmodelljeire is jellemző volt). A közönség tudatlansága arra vonatkozik, hogy bár ismerik az időtől 
függő  varianciát,  de  nem  ismerik  az  infláció  várható mértékét  (az  áttérési  időszak  végére  a  közönség 
természetesen mindkét  jellemző  ismeretének birtokába  jut),  s az  infláció átlagos ütemét a  régi  szabály 
által meghatározott várható értékkel helyettesítik137 (ezt jelenti tehát a régi és az új monetáris politikai 
szabályra vonatkozó  ismeretek keveredése). A reálváltozók befolyásolásának  lehetőségei korlátozottak 
(s  nem  csak  időben),  s  Taylor  figyelmeztet  néhány  olyan momentumra,  amelyek  a monetáris  politika 
cselekvési lehetőségeinek határait is kijelölik. Taylor int attól, hogy a monetáris politika az új rezsimben 
a  közönséget  teljes  tudatlanságban  tartsa  (amit  például  úgy  érhetne  el,  hogy  a  meghirdetett 
varianciapálya  helyett  egy  másikat  követne,  ezzel  érve  el,  hogy  a  közönség  az  új  szabályt  leíró  egyik 
jellemzőt  se  ismerje),  hiszen  ekkor  a  monetáris  politika  által  stimulációs  céllal  alkalmazott  lépések 
hatásai  kiszámíthatatlanok  lennének.  Taylor  egyértelmű  ajánlása  tehát  az,  hogy  kizárólag  a  várható 
infláció  üteme  jelentse  az  egyetlen  bizonytalansági  tényezőt.  További  korlátot  jelent  az  új  politika 
varianciaszabálya  számára,  hogy  ajánlatos  elkerülni  e  variancia  túlzott  növelését,  hiszen  ellenkező 

                                                             
135 E  régi  hitek  és  vélemények  létezése  biztosítja  a  torzítottságot.  Ezek  híján  racionális  várakozásokról,  s  torzítatlan 
becslésekről kellene beszélnünk (tehát nem kellene áttérési  időszakkal sem számolni), vagyis a közönség a kezdetek óta 
ismerné az új monetáris politikai rezsim szabályrendszerét. 
136 Jussanak eszünkbe az első fejezetben elmondottak, amelyek révén beláthattuk, hogy sztochasztikus környezetben nem 
nyílik  lehetőség  a  releváns  modell  megkeresésére.  Mivel  előrejelzési  hibák  még  a  releváns  modell  birtokában  is 
adódhatnak, a modellező vakon bolyong a modell különböző állapotai között, hiszen nem képes megítélni, hogy a becslési 
hiba a véletlen hatásának, vagy pedig a modell téves specifikációjának köszönhető. Taylor érvelése tehát támadható. 
137 Ettől  eltérő  –  ám  következményeikben megegyező  –  esetet  jelenthet,  ha  a  közönség  az  új  politika  által  alkalmazott 
átlagos inflációt egyéb faktorokon alapuló becslésekkel igyekszik közelíteni (itt akár a hivatalba lépő politikai döntéshozók 
személyes jellemzői is szerepet kaphatnak). 
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esetben jóléti veszteség  jelentkezne az előrejelzési hiba szükségtelen növelése miatt.138 A megtévesztés 
eszköze  jelen esetben  is nem várt  infláció gerjesztése (sztochasztikus viszonyok között nem feltétlenül 
teljesül a várt és a  tényleges  infláció egyenlősége, vagyis véletlen várakozási hibák adódhatnak, Taylor 
érvelése szerint a munkanélküliség csökkenése azonban csakis szisztematikus előrejelzési hibák mellett 
következhet be). Ennek megértéséhez mindössze néhány strukturális viszony áttekintésére van szükség: 

( ) xuf += φ ;  (3.40.)

( ) 0<•′φ ;  (3.41.)

( ) 0=∗uφ ;  (3.42.)

0>u ,  (3.43.)

ahol  f  az  infláció  tényleges,  x  pedig  annak  várt  szintje,  míg  ( )uφ  a  munkanélküliség  által  előidézett 

(pozitív,  vagy  negatív  előjelű)  többletinfláció,  ∗u  pedig  a  munkanélküliség  természetes  rátája,  ahol  az 
előidézett többletinfláció zérus (a jelölések alapján minél alacsonyabb munkanélküliséget csak magasabb 
infláció árán lehet elérni). Ha a tényleges drágulás meghaladja annak várt szintjét, vagyis  xf > , ez egyet 
jelent a munkanélküliség mérséklésével.139 

A  monetáris  hatóság  részére  természetesen  mindig  rendelkezésére  áll  annak  lehetősége,  hogy 
befolyásolja  a  várakozásokat  (vagyis  hogy  nyilatkozatok  révén meggyőzze  a  közönséget  arról,  hogy  a 
későbbiekben a jegybank adott stratégiát fog folytatni), majd hogy eltérjen ettől a meghirdetett pályától, 
így  okozva  meglepetést  a  gazdasági  szereplők  körében.  Kérdéses  persze,  hogy  egy  ilyen  jegybanki 
politika  milyen  pozitív,  illetve  negatív  hozadékokat  eredményez,  s  miként  alakul  azok  egymáshoz 
viszonyított egyenlege. Más szavakkal fogalmazva azt mondhatjuk, hogy bár egy tudatos megtévesztésen 
alapuló  monetáris  politika  eredményes  lehet  a  reálváltozók  befolyásolásában  (kérdés  persze,  hogy 
milyen  időtávon,  hiszen  végső  soron  a monetáris  hatóság  éppen  azokat  a  várakozásokat  téveszti meg, 
amelyeket  ő maga  alakított  ki,  a  politikai  hitelesség  kérdése  tehát  hangsúlyozottan merül  fel  ebben  a 
szituációban),  azonban  hosszabb  távon  erősen  destruktív  lehet  a  gazdaság  strukturális  adottságait 
illetően – tehát a negatív következmények súlyosabbak lehetnek, s a politika végső soron a várakozások 
irányítására irányuló mindennemű képességét elveszítheti. Taylor egyébként azt az ajánlást fogalmazza 
meg, hogy egy ekként felépített politika mindenképpen kerülendő; ám ha a monetáris hatóság mégsem 
hajlandó lemondani a megtévesztés politikájáról, legalább azt tegye lehetővé, hogy a gazdaság szereplői a 
saját  maguk  által  önállóan  kialakított  várakozásokban  csalatkozzanak.  A  várakozásokat  egyébként  a 
fentiekkel összhangban Edmund Phelps is két kategóriába sorolta (Phelps 1972: 265–267. old.), és külön 
kiemeli azt az estet, amikor a kormányzat és a gazdasági szereplők között egyfajta alku van érvényben, s 
ennek  megfelelően  a  várakozásokban  való  csalatkozás  valójában  nem  más,  mint  ezen  implicit 
szerződésnek  a  megszegése  a  gazdasági  kormányzat  részéről.  Az  ésszerűen  kialakított  várakozások 
kormányzat által irányított meghiúsulásától (meghiúsításától) azonban ő is intett. 

3.3.5. ÖSSZEGZÉS: MONETÁRIS POLITIKA AZ ÚJKLASSZIKUS RENDSZERBEN 

                                                             
138 A  jóléti  veszteséget  nem  az  előrejelzési  hiba  szórásának  növekedése  okozza  per se.  Általános  feltételezés  szerint  a 
Phillips‐görbe konvex  függvény, emiatt pedig  igaz az, hogy bár a munkanélküliséggel összefüggő  infláció várható értéke 
zérus, a Jensen‐egyenlőtlenség érvényessége következtében az is igaz lesz, hogy az előrejelzési hiba nagyobb varianciája a 
munkanélküliség várt szintjének növekedését fogja eredményezni – s a jóléti veszteség ennek közvetlen következménye.  
139 Sztochasztikus viszonyok között természetes módon adódnak előrejelzési hibák még akkor is, ha a közönség ismeri a 
követendő  inflációs  pályát  jellemző  várható  (átlagos)  inflációs  rátát.  Ekkor  azonban  az  előrejelzési  hiba  (vagyis  a 
várakozások terén történő csalatkozás) nem korrelál a rendelkezésre álló (a várakozások alapjául szolgáló)  információs 
készlettel,  vagyis  e  hibák  véletlenszerűek.  Ebből  következően  pedig  az  is  igaz,  hogy  a  munkanélküliséggel  összefüggő 
infláció  feltételes  várható  értéke  (ahol  a  feltételt  a  várakozások  kialakításához  feldolgozott  információs  készlet  jelenti) 
zérus. 
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Mielőtt továbblépnénk, érdemes néhány mondatban áttekinteni, mire is jutottunk eddig. Az újklasszikus 
makroökonómia kapcsán megkülönböztettük egymástól a folyamatos piacmegtisztulás és a várakozások 
racionalitásának  paradigmáját,  s  utóbbiról  beláthattuk,  hogy  önmagában  nem  elegendő  ahhoz,  hogy 
belőle  a  szisztematikus  anticiklikus  monetáris  politika  hatástalanságára  lehessen  következtetni.  Az  is 
igaz  ugyanakkor,  hogy  a  nominális  mennyiségek  korlátozott  rugalmassága  nem  az  egyetlen  olyan 
súrlódás,  amely  reálingadozások  kialakulását  okozhatja  –  ez  Lucas  szigetmodelljeinek  legfontosabb 
tanulsága;  s  e  súrlódások akkor  is  reálingadozások kialakulásához vezetnek, ha egyébként  a  gazdasági 
rendszerben érvényes nominális mennyiségekre nem jellemző a ragadósság. Azt is megtanulhattuk, hogy 
az  újklasszikusok  által  elképzelt  világban,  ahol  a  tényleges  árfolyamatok  és  a  várakozások  között  csak 
véletlenszerű  (értsd:  nem  szisztematikus)  eltérések  (hibák)  adódnak,  szisztematikus  anticiklikus 
monetáris  politika  egyáltalán  nem  is  folytatható,  hiszen  nem  áll  a  monetáris  hatóság  rendelkezésére 
semmiféle olyan információ, amely biztosítaná az ilyen lépések tervezéséhez és megtételéhez szükséges 
alapokat.  Összességében  az  újklasszikus  makroökonómia  számára  a  gazdasági  ciklusok  monetáris 
politikai eszközökkel nem tűntek orvosolhatónak, illetve enyhíthetőnek. 

3.4. FISKÁLIS POLITIKA ÉS AZ ÚJKLASSZIKUS MAKROÖKONÓMIA 
A  monetáris  politikával  kapcsolatban  az  eddigiek  során  elmondottak  középpontjában  az  állt,  hogy 
monetáris  politikai  eszközök  alkalmazása  révén  az  újklasszikus  makroökonómia  szerint  az  aggregált 
kereslet anticiklikus célzatú befolyásolása sem nem lehetséges, sem nem célszerű. Hangsúlyozni kell: a 
szisztematikus  monetáris  politika  (s  tágabban  értelmezve  a  gazdaságpolitika)  hatástalansága  az 
újklasszikus közgazdászok szemében érték, s nem pedig hátrány. Ha megfelelően működnek a racionális 
várakozások, az infláció leszorítása például reálgazdasági áldozatok nélkül is megvalósítható (vö. Erdős 
1998: 44–45. old.) (nem kell tehát a Phillips‐görbe kihasználására törekedni, sem pedig azon töprengeni, 
létezik‐e  egyáltalán  rövid,  vagy  hosszú  távú  negatív  lejtésű  Phillips‐görbe),  s  bármit  tesz  is  a 
gazdaságpolitika,  az  nem  zavarja  meg  a  reálgazdaság  működését.  Egy  makrogazdasági  rendszer  ezen 
sajátossága éppen azért lehet érték, mert máskülönben (vagyis egy olyan rendszerben, ahol a racionális 
várakozások  nem  működnek)  az  infláció  csak  a  „hagyományos”  módon,  tekintélyes  foglalkoztatási 
áldozat révén törhető le (vö. Sargent 2005: 130. old.). A magára hagyott gazdaság hatékony működésébe 
vetett hit kendőzetlenül jelentkezik. 

Kezdetben  az  eddigi  érvelési  vonalon  haladunk  majd  tovább,  s  megvizsgáljuk,  hogy  vajon  a  fiskális 
politika számára kedvezőbb lehetőségek adódnak‐e az újklasszikus rendszer szerint az aggregált kereslet 
szabályozására.  Ezek  után  figyelmünket  viszont  a  kínálati  oldalra  összpontosítjuk  majd;  legfontosabb 
kérdésünk ekkor az összes jövedelem kínálat általi befolyásolásának lehetőségeire irányul. 

A  monetarista  irodalom  nem  titkolt  ellenszenvvel  viseltet  a  hagyományos  fiskális  politikai  eszközök 
alkalmazásával  szemben.  Friedman  a  költségvetési  eszközök  lassú  reagálási  képességéről  írt, 
hangsúlyozva,  hogy  a  fiskális  politika  képességeinek  általános  tagadása  koránt  sem  annak  aggregált 
kereslet befolyásolására vonatkozó impotenciájának köszönhető (Friedman 1968: 223. old.). Ismét azzal 
az  érvvel  találkozunk  tehát,  hogy  az  anticiklikus  célzatú  keresletbefolyásolás  szándéka  hasztalan.  A 
monetarizmus  –  akár  annak  ortodox  ágát,  akár  az  újklasszikus  csoportot  tekintjük  –  jól  kidolgozott 
érvrendszerrel  siet  álláspontja  védelmére.  Akár  a  permanens  jövedelem  elméletét,  akár  a  ricardói 
ekvivalencia tételét tekintjük, mindkettőből az aggregált kereslet (anticiklikus célzatú) befolyásolásának 
lehetetlensége következik. 

A keresletoldali fiskális stimulálás lehetőségének elmélete sajátos pályát írt le az elmúlt hét évtizedben. 
Közismert,  hogy  Keynes  rendszerének  középpontjában  a  költségvetési  eszköztár  hatásosságának 
hangsúlyozása  és  használatának  ajánlása  szerepelt.  Ehhez  képest  a  monetarizmust  a  keresletoldali 
szabályozást  illetően  már  legfeljebb  a  „fiskális  politikai  nihilizmus”  címkéjével  jellemezhetnénk.  A 
szkepticizmus  azonban  nem  volt  egységes:  évekkel  az  ortodox  monetarizmus  és  az  újklasszikus 
makroökonómia  kezdete  után  is  lehetett  olyan  érveléssel  találkozni,  amely  igyekezett  árnyaltan 
fogalmazni  a  fiskális  politikai  eszköztár  hatásosságát  illetően.  Az  elemzések  felhívják  a  figyelmet  arra, 
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hogy az államháztartási deficit végső hatása számos tényező együttes közreműködésének köszönhetően 
alakul ki, s habár igaz maradhat, hogy a fiskális politikai akciók sem rövid, sem hosszú távon nem hatnak 
a  nominális  GDP  nagyságára,  alapvetően  változik  meg  a  kép,  ha  a  nominális  GDP‐t  reál‐  és 
árfolyamatokra bontjuk,  s  e  komponenseket  egymástól  elkülönülten vizsgáljuk. A kormányzati  szektor 
deficitje  –  akár  a  bevételek  csökkenésén,  akár  a  kormányzati  kiadások  növekedésén  keresztül  valósul 
meg – az aggregált kereslet  fokozódását okozza, amely megemeli ugyan a  reáljövedelmet, ám a pozitív 
hatások  egy  részét  kioltja  az  árszínvonal  megemelkedése.  A  megnövekedett  aggregált  kereslet  másik 
kedvezőtlen következménye a  reálkamatok emelkedése  lehet,  amelyet  a keresleti  oldalon bekövetkező 
fejleményekhez  nem  alkalmazkodó  monetáris  kondíciók  idéznek  elő  (a  konstans,  vagy  a  nem  kellő 
ütemben  emelkedő  pénzkínálat  hatása  a  reálegyenlegek  révén),  s  ez  kedvezőtlenül  befolyásolhatja  az 
aggregált  kereslet  kamatérzékeny  elemeit  (kiszorítási  hatás)  –  mindezen  hatásoknak  köszönhetően 
pedig  csökken  a  költségvetési  deficit  expanziós  hatása.140 Az  új  egyensúly  azonban  csak  rövid  távon 
állhat fenn, mivel a korábbinál magasabb árszínvonal és reálkibocsátás további reakciókat vált ki például 
a  tényezőköltségek,  vagy  a beruházási  tevékenység  területén. A hosszú  távú kimenetek  szempontjából 
meghatározó, hogy kialakulnak‐e kedvező kínálatoldali hatások – az állam például adócsökkentés révén 
támogathatja a munkavállalást, vagy kiadásaival olyan tevékenységeket finanszírozhat, amelyek nagyobb 
termelékenységgel működhetnek, mintha  ugyanezen  források  elköltését  a magánszektorra  hagynák.  E 
kedvező kínálatoldali hatások mérsékelhetik a kereslet által kiváltott árszínvonal‐emelkedés mértékét – 
ezek  nélkül  azonban  az  árszínvonal  növekedése  nagyobb  arányú  lesz.  Az  árak  ezen  emelkedése  a 
várakozások  felfelé  történő  korrigálódása  révén  inflációs  spirálba  vezetheti  a  nemzetgazdasági 
rendszereket,  s  az  alkalmazott  monetáris  politikai  lépésektől  függően  a  reálkamatok  emelkedése  is 
bekövetkezhet – az eredmény végső soron az aggregált gazdasági teljesítmény deficitnövelés előtti szint 
felé való konvergenciája lehet (vö. pl. McElhattan 1982). 

Láttuk,  hogy  az  újklasszikus  iskola  tanításai  –  az  elméleti  apparátus  lecsupaszítása  mellett  –  annak 
kimondására  korlátozhatók,  hogy  csakis  a  nem  várt  monetáris  hatások  képesek  a  reálkibocsátás 
változásának  kiváltására.  Hasonló  érvek  hallhatók  a  fiskális  politikára  vonatkozóan  is:  ezek  szerint  a 
fiskális politikai akciók csak annyiban lehetnek hatásosak, ha a pénzmennyiséget érintik – eszerint tehát 
a  fiskális  szférára  ugyanazok  az  érvek  vonatkoztathatók,  mint  a  monetáris  politikára.  A  szerzők  így 
helyenként azt hangoztatják, hogy a teljes egészében várt fiskális akciók ugyanúgy hatástalanok, mint az 
anticipált monetáris politikai lépések. Ezen szélsőséges véleménnyel szemben persze felhozhatók olyan 
érvek, hogy adóváltoztatások révén például módosíthatók a relatív árak, s ez már önmagában alkalmas 
reálhatások  kiváltására;  hasonlóan,  bizonyos  adócsökkentések  révén  elérhető  egyes  tevékenységek 
intenzitásának élénkítése – s e hatások kiváltásához végső soron nincs szükség arra, hogy az alkalmazott 
politikai lépéseket az érintett gazdasági szereplők ne várják előzetesen. (vö. Shaw 1984: 93. old.). E két 
érvrendszer  azonban  nem  hatástalanítja  egymást.  A  kibocsátás,  a  reáljövedelem  keresleti  oldalról, 
fiskális  politikai  akciók  révén  történő  stimulálásának  sikerében  és  hatásosságában  sem  az  ortodox 
monetarizmus,  sem  az  újklasszikus  makroökonómia  nem  hitt  –  ahogy  látni  fogjuk,  mindez  mégsem 
jelenti  azt,  hogy  az  újklasszikus  rendszerben  ne  lenne  helye  a  szisztematikus  gazdaságpolitikai 

                                                             
140 A  kiszorítási  hatás  egészen  sajátos  helyzetben,  a  kormányzati  kiadások  mögött  álló  finanszírozási  szerkezet 
megváltozásakor  is  értelmezhető.  Ha  az  adók  csökkentésével  kieső  bevételeket  az  államháztartás  kötvények 
kibocsátásával  fedezi  (debtfortaxswap;  e  finanszírozási  szerkezet  majd  a  ricardói  ekvivalencia  tételénél  kap  különös 
jelentőséget),  a  hagyományos  értelmezés  szerint  kiszorítási  hatás merül  fel,  hiszen  az  adók  csökkenése miatti  nagyobb 
jövedelem  a  fogyasztásra  is  élénkítő módon hat,  s  így  a megtakarítások  kínálata  elmarad  a  kereslet mögött,  ami  végső 
soron  a  kamatok  emelkedését  váltja  ki;  a  magasabb  kamatok  miatt  pedig  kisebb  lesz  jövőben  a  rendelkezésre  álló 
tőkeeszközök állománya (Barro 1989: 38. old.). Ezen értelmezés szerint az állami hitelfelvétel intergenerációs terhet jelent 
a  tőkeállományra  gyakorolt  kedvezőtlen  hatások  miatt,  vagyis  a  hitelfelvétel  eszközlése  után  élők  viselik  a  kisebb 
tőkeállomány képében  jelentkező  terheket, miközben  az  előnyök  a  hitelfelvétel  idején  realizálódnak  (Modigliani  1961). 
Szintén  a megtakarításra  gyakorolt  kedvezőtlen  hatásokat  emeli  ki Martin Feldstein  a  társadalombiztosítási  programok 
esetében. Elméleti és empirikus vizsgálatai szerint az anticipált társadalombiztosítási kifizetések növelik a fogyasztást, és 
károsan érintik a megtakarításokat – az egyensúlyhoz tehát ekkor is a kamatláb emelkedésére van szükség, a kiszorítási 
hatás tehát ismét jelentkezik (Feldstein 1974). Látni fogjuk, hogy e kiszorítási hatást a ricardói ekvivalencia tétele alapján 
az újklasszikus makroökonómia egyértelműen tagadta, vagyis szerintük a fogyasztás és megtakarítás nem reagál e fiskális 
akciókra. 
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lépéseknek;  a  hatásosság  kulcsa  a  kínálati  oldalra  jellemző  viszonyokra  való  koncentrálás.  Érvelésünk 
ezek  után  tehát  arra  irányul,  hogy  belássuk:  milyen  érvek  szólnak  a  keresleti  oldalt  érintő  fiskális 
politikai  lépések  hatástalansága  mellett  (a  hasonló  indíttatású  monetáris  politika  kérdéseit  már 
áttekintettük), illetve megvizsgáljuk a kínálati politikák sikerének kulcsát. Ha a gazdaságpolitika számára 
nincs  is  lehetőség  a  ciklikus  hatások  eliminálására,  a  természetes  munkanélküliségi  ráta  (illetve  a 
kibocsátás természetes szintjének) módosítása révén elképzelhető lesz a reáljövedelem szabályozása. 

3.4.1. A PERMANENS JÖVEDELEM ELMÉLETE – ALAPVONALAK 
A  permanens  jövedelem  elmélete  végső  soron  a  fogyasztás  (a  fogyasztási  függvény)  elmélete  (vö. 
Friedman 1957: 25–26. old.). A keynesi elmélet a maga  tetszetős érvrendszerével hathatós  támogatást 
nyújtott  a  gazdaságpolitikusok  számára  makrogazdasági  finomhangolásra  vonatkozó  képességük 
hangoztatásával.  Problémát  az  jelentett,  hogy  a  fogyasztási  kiadások  idősorai  sokkal  kevésbé  voltak 
volatilisek,  mint  ami  Keynes  rendszeréből  következett  volna.  Keynes  elméletében  a  fogyasztási  célú 
kiadásokat  egy  fogyasztási  hajlandóságnak  nevezett  (önmagában  is  függvényként  –  bár  jóllehet,  nagy 
stabilitást  mutató  függvényként  –,  vagyis  más  faktorok  által  meghatározott  tényezőként 
értelmezendő141)  változó  kapcsolta  a  valamely  foglalkoztatási  szintet  bizonyos  megkötésekkel142 
jellemző  (béregységekben  mért)  rendelkezésre  álló  jövedelem  állományához.  Mivel  azonban  a 
fogyasztási hajlandóság maga is a jövedelem függvénye, igaz lesz az, hogy a rendelkezésre álló jövedelem 
pótlólagos  növekedése  a  fogyasztási  kiadások  csökkenő  ütemű  bővülését  eredményezi  (másként 
fogalmazva,  a  fogyasztási  határhajlandóság  a  reáljövedelemnek  pozitív,  ám  csökkenő  meredekségű 
függvénye).143 Semmiképpen  sem  szeretnénk  ezen  a  helyen  Keynes  fogyasztási  elméletének  részletes 
ismertetésébe feledkezni, ezért csak a keynesi rendszer vonatkozó fejezeteinek az elemzett monetarista 
tanok szempontjából releváns elemeit kívánjuk hangsúlyozni. Ennek megfelelően azt kell kiemelni, hogy 
a  viszonylagos  stabilitású  (vagy  legalábbis  kiszámítható  alakulással  jellemezhető)  viszony  a  folyó 
fogyasztást  a  jelenben  rendelkezésre  álló  jövedelemhez  kapcsolja  –  ennek  nyomán  pedig  a 
keresletösztönzés számára komoly tér nyílik, hiszen a jövedelem valamilyen módon (például – s jobbára 
–  kormányzati  vásárlások  révén)  történő  szabályozása  gyakorlatilag  azonnal  az  aggregált  kereslet 
tovagyűrűző  növekedését  váltja  ki  (éppen  ebben  jelölhető  meg  a  multiplikátor‐hatás  lényege);  de 
ugyanez  igaz  az  adócsökkentési  politikákra  is.  Keynes  elméleti  rendszerének  alapvonalai  szerint  a 
kormányzati  szektor  megfelelően  kigondolt  fiskális  politika  révén  mindig  meg  tudja  valósítani  a 
makrogazdasági rendszer anticiklikus finomhangolását a keresleti oldal szabályozása révén.144 

A permanens jövedelem elmélete ezt a képességet vitatja el a kormányzati szektortól. Friedman egy helyen 
hangsúlyozza  is,  hogy  elméletének  egyik  legfontosabb  következménye,  hogy  a  multiplikátor  értéke 
sokkal  alacsonyabb  annál,  mint  amit  Keynes  feltételezett  (Friedman  1938:  238.  old.).  Az  is  igaz 
ugyanakkor,  hogy  a  permanens  jövedelem  elmélete  sokkal  inkább  a  hosszú  távú  folyamatokra  és 
összefüggésekre  koncentrál, míg  Keynes‐nél  elsősorban  a  rövid  távú  viszonyok  álltak  a  középpontban 
(ebből pedig arra kell következtetni, hogy a permanens jövedelem nem egyszerűen a keynesi fogyasztási 
elmélet  kritikáját  nyújtotta,  hanem  alapvető  szemléletváltásra  törekedett).  A  permanens  jövedelmi 
elmélet  feltűnése  heves  vitákat  váltott  ki,  s  a  szerzők  vagy  igazolni,  vagy  cáfolni  igyekeztek  Friedman 
tételeit  –  utóbbi  esetben  érvelésük  pedig  jobbára  annak  beláttatására  irányult,  hogy  a  fogyasztás  és  a 
rendelkezésre  álló  jövedelem  közti  viszony  mégis  (többé–kevésbé)  a  Keynes  által  meghatározott 
alapokat követi. A szakirodalom utalásai szerint a permanens jövedelem elmélete többek között azzal az 

                                                             
141 E  magyarázó  változókat  Keynes  objektív  és  szubjektív  jellegű  csoportba  sorolta,  utóbbiakat  hosszabb  távon 
változatlannak (adottnak) tételezte (Keynes 1965: 111–117. old.). 
142 Ugyanannak  a  foglalkoztatási  szintnek  az  egyes  ágazatok  közötti  különböző megoszlásai  a  reáljövedelemnek más  és 
más értékeit eredményezheti, ezért csak megközelítésként fogadható el a foglalkoztatás és a reáljövedelem szintje közötti 
egyértelmű megfeleltetés (Keynes 1965: 110–111. old.).  
143 Az,  hogy  a  fogyasztási  határhajlandóság  a  jövedelem  függvénye,  végső  soron  azt  is  eredményezi,  hogy  az  átlagos 
fogyasztási  hajlandóság,  illetve  a  fogyasztási  határhajlandóság  nem  esik  egybe;  általában  arra  számíthatunk,  hogy  az 
átlagos fogyasztási hajlandóság meghaladja a fogyasztási határhajlandóság nagyságát (vö. Houthakker 1958). 
144 Mindettől  természetesen  nem  független  az  a  szkepszis,  amellyel  Keynes  a monetáris  politikai  eszközök  hatásossága 
iránt viseltetett.  
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előnyös  tulajdonsággal  rendelkezik,  hogy  általa  feloldható  a  rendelkezésre  álló  jövedelem  esetenként 
nagyarányú  hullámzásai  és  a  fogyasztási  célú  kiadások  viszonylagos  stabilitása  közötti  (látszólagos) 
ellentmondás (Shaw 1984: 95. old.). Egy szemléletes összegzés szerint Friedman elmélete értelmében a 
mért  (vagyis  tényleges)  fogyasztást  a  permanens,  s  nem  pedig  mért  (avagy  tényleges,  illetve 
rendelkezésre  álló)  jövedelem határozza meg. Másként  fogalmazva mindez  azt  jelenti,  hogy  az  elmélet 
szerint  a  háztartások  egy  hosszabb  időszakra  vonatkozóan  előzetesen  tervezik meg  fogyasztásukat  az 
ezen  időszakra  várt  jövedelmüket  alapul  véve  –  illetve  azt,  hogy  a  fogyasztás  a  tervezett  pályán  fog 
maradni a rendelkezésre álló jövedelem ingadozásai ellenére is (Houthakker 1958: 397–398. old.). 

Friedman  elméletének  kifejtését  a  teljes  bizonyosság  állapotának  feltételezése  mellett  kezdi  meg.145 
Ebben a helyzetben a  fogyasztási egység146 ismeri, hogy bizonyos véges számú időszakok során milyen 
véges  nagyságú  bevételekkel  fog  rendelkezni,  s  előzetesen  ismeri  az  egyes  időszakokban  érvényesülő 
fogyasztói árakat is, illetve a betétek és hitelek kamatlábainak jövőbeli alakulását is. Ilyen körülmények 
között Friedman szerint mindössze két oka lehet annak, ha a fogyasztási egység bevételeinél többet, vagy 
kevesebbet  fordít  fogyasztási  kiadásokra:  egyrészt  az,  hogy  „kisimítsa”  fogyasztási  kiadásait 
hitelfelvételeinek  és  betételhelyezéseinek megfelelő  időzítése  révén; másrészt  pedig  az,  hogy  betétein 
kamatnyereséget  realizálhasson,  ha  a  releváns  kamatláb  pozitív,  illetve  az,  hogy  hitelfelvételeiből 
húzhasson hasznot, ha a kamatláb negatív. Természetesen az, hogy a fogyasztási egység hogyan alakítja 
magatartását ezen befolyásoló tényezők együttes hatása alatt, az már az egység ízlésétől, preferenciáitól 
függ (Friedman 1957: 7. old.) – e magyarázó változók tehát nem egyformán hatnak az egyes egységekre, 
azok  magatartása  eltéréseket  mutathat  (vagyis  a  fenti  hatásirányok  inkább  tendenciákat,  mintsem  a 
viselkedés szabatos leírását jelentik). 

A fogyasztás  időszakok közötti megosztása egy olyan optimalizálási eljárás eredményeként alakul ki az 
elmélet szerint, amelynek során a fogyasztó a lehető legmagasabb hasznosságérzet elérésére törekszik, s 
eközben  bármekkora  jövedelemrészt  fordít  is  fogyasztásra  az  egyes  időszakokban,  ezen  fogyasztási 
kiadásait  is  egy optimalizálási  kalkuláció  révén használja  fel  –  vagyis  a  fogyasztási  egység nemcsak  az 
időszakok  között,  hanem  időszakon  belül  is  (az  egyes  termékek  és  szolgáltatások  megvásárlása 
tekintetében  is)  jövedelmének  optimális  felhasználására  törekszik.  A  közömbösségi  görbékkel  és  a 
költségvetési egyenessel modellezett optimalizálási eljárás az elméletnek mondanivalónk szempontjából 
kevésbé  fontos  komponensét  alkotja,  így  annak  részletezésére  ezen  a  helyen  nem  térünk  ki  (ráadásul 
Friedman  ennek  kidolgozásánál  erőteljesen  támaszkodott  más  szerzők  elméletire 147 ).  Kritikus 
fontosságú  azonban  az  elmélet  azon  része,  amely  a  fogyasztási  függvény  mögött  álló  magyarázó 
változókat  írja  le. Ha R1 és R2 az első,  illetve a második  időszakra várt  jövedelem, és  i pedig a releváns 
kamatláb, akkor a fogyasztási egység első időszaki vagyona úgy írható fel, hogy 
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145 A jövőbeli folyamatokra vonatkozó tökéletes bizonyosság (vagy ha úgy tetszik, a tökéletes előrelátás) elvetése esetén a 
helyzet  némiképp  megváltozik.  A  teljes  bizonyosság  állapotában  az  első  időszaki  fogyasztás  szintje  egyértelműen  és 
konkrétan meghatározza a második  időszaki  fogyasztást  is – bizonytalanság mellett azonban az első  időszaki  fogyasztás 
alapján  a  következő  periódusra  vonatkozóan  csak  egy  valószínűség‐eloszlás  lesz  ismert  a  fogyasztási  egység  számára. 
Ebben  a  helyzetben  a  fogyasztást  övező  bizonytalanságnak  két  forrása  is  van:  ez  egyrészt  a  jövőbeli  árak,  valamint  a 
jövőbeli  bevételek  alakulására  (közvetlen  hatás),  másrészt  pedig  a  betételhelyezési  és  hitelfelvételi  lehetőségekre 
(közvetett hatás) vonatkozó pontos előrelátás hiányának köszönhető (vö. Friedman 1957: 14–15. old.).  
146 Semmiképpen  sem  követünk  el  hibát,  ha  a  Friedman  által  használt  „fogyasztási  egység”  fogalmát  a  háztartással 
azonosítjuk, amelynek kiterjedése az egyetlen főből álló háztartástól a több családmagból álló háztartásokig terjedhet. A 
háztartás definíciója tökéletesen megfelel céljainknak, hiszen ezen az együtt lakó és a megélhetési költségeket megosztó, 
együtt fogyasztó emberek csoportját kell érteni (vö. Andorka 1997: 353. old.; Giddens 1997: 383–388. old.). 
147 Friedman  itt  Irving Fisher,  illetve Kenneth E. Boulding  egy‐egy  kötetére  hivatkozik.  Fisher  nagyjából  fél  évszázaddal 
Friedman  munkájának  megjelenése  előtt  lerakta  annak  a  két  időszakra  specifikált  elemzésnek  az  alapjait,  amelynek 
lényege,  hogy hitelfelvétel,  illetve  betételhelyezés  révén módosíthatók  az  egyes  években  rendelkezésre  álló  jövedelmek 
(Fisher  1982:  387–390.  old.).  Boulding  az  általa  adott  kifejtésben  egyébként  maga  is  Fisher  munkájára  hivatkozik 
(Boulding 1966: 678–679. old.). 
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Az R1 és R2 azon változásai, amelyek nem érintik a W1 nagyságát, magát a  fogyasztást sem módosítják. 
Mivel a fogyasztási függvény Friedman értelmezése szerint a 
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alakot ölti, a folyó jövedelem változásának csakis akkor lesz hatása a jelenbeli fogyasztási kiadásokra, ha 
a  következő  időszakra  (időszakokra)  várt  jövedelmek  nem  változnak  olyan  irányban  és  mértékben, 
amely módosulás képes  lenne  (az  i  kamatláb nagyságát  is  figyelembe véve)  a  tárgyidőszaki  jövedelem 
változásának kompenzálására (Friedman 1957: 9–10. old.).  Itt  jelölhető meg tehát Keynes és Friedman 
fogyasztási  elméletének  legjelentősebb  különbsége,  hiszen  –  ahogy  láttuk  –  Keynes  szerint  a  folyó 
jövedelem  bármely  változása  a  fogyasztás  valamely  (fogyasztási  hajlandóságtól,  illetve 
határhajlandóságtól) függő módosulását indukálja; Friedman rendszerében egy ilyen elmozduláshoz egy 
hosszabb  időszakra  értelmezett  jövedelemáramlás  megfelelő  (fentiekben  vázolt)  változására  van 
szükség.  

A permanens  jövedelem elmélete végső soron ezeken az alapokon nyugszik.  Ha  y  egy  fogyasztási  egység 
bizonyos  időszakra (például naptári évre) vonatkozó mért  jövedelme, akkor Friedman elmélete szerint 
igaz lesz az, hogy 
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ahol  yp  a  mért  jövedelem  permanens,  yt  pedig  ugyanennek  az  ideiglenes  komponense.  A  permanens 
jövedelem azon tényezők hatása alatt alakul, amelyek meghatározzák a  fogyasztási egység vagyonának 
állományát  (ezek  között  Friedman  a  birtokolt  tárgyiasult  vagyont,  bizonyos  személyes  adottságokat, 
valamint a keresők által végzett gazdasági tevékenység jellemzőit emeli ki).148 Az ideiglenes komponens 
tükrözi valamennyi egyéb tényező hatását. A nem permanens jövedelem bizonyos véletlenszerű, ám akár 
előre  is  jelezhető  faktor befolyásának engedelmeskedik  (ilyen  lehet például egy üzleti  ciklus),  amelyek 
lehetnek egy‐egy  fogyasztási egység  jövedelmének specifikus magyarázó változói  (például egy váratlan 
betegség),  de  érinthetik  egyszerre  akár  az  összes  ilyen  egységet  is,  vagy  annak  nagyobb  csoportjait 
(például a kedvezőtlen időjárás, vagy a valamely termék iránti kereslet hirtelen bekövetkező változása). 
Természetes,  hogy  valamely  kedvező  tényező  hatására  pozitív  előjelű  ideiglenes  jövedelem  keletkezik 
(Friedman 1957: 21–22. old.). Ezek alapján pedig az is igaz lesz, hogy 
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vagyis a fogyasztás szintén permanens és ideiglenes elemekre bontható (Friedman 1957: 26. old.). 

A fogyasztás ekként körvonalazott elméletéből végül is az következik, hogy a háztartások által elvégzett 
intertemporális  optimalizálás  fellazítja  a  folyó  jövedelem  és  a  folyó  fogyasztási  kiadások  közötti 
kapcsolatot. Költségvetési korláttal  természetesen a permanens  jövedelem elmélete szerint  is számolni 
kell,  hiszen  a  tervezett  fogyasztási  kiadások  jelenérték‐összegének  meg  kell  egyeznie  a  várt 
jövedelemáramlás jelenértékének, valamint a háztartás kezdeti vagyonának összegével (hiszen utóbbi is 
felhasználható  a  fogyasztási  célú  kiadások  fedezésére).  Kérdéses  persze  az  az  alapmotívum,  amely  a 
fogyasztási  egységeket  fogyasztási  célú  kiadásaik  eme  kisimítására  ösztönzi.  Friedman  válasza  erre  a 
problémára  a  fogyasztás  csökkenő  határhasznosságára  összpontosít.  Ha  a  háztartás  fogyasztása 
rugalmasan reagálna rendelkezésre álló jövedelmének változásaira, a többletfogyasztás által realizálható 
extra‐hasznosságérzet  nem  ellensúlyozná  az  azon  időszakokban  tapasztalt  alacsonyabb 
hasznosságérzeteket,  amelyeket  az  alacsonyabb  jövedelem  miatt  visszaeső  fogyasztás  idéz  elő.  A 
hasznosságérzet  maximalizálása  ilyen  körülmények  között  úgy  oldható  meg,  ha  a  fogyasztási  célú 
kiadások  ingadozásának kiküszöbölése mellett e kiadásokat a hosszú  távú átlagos, vagyis a permanens 
                                                             
148  Bizonytalanság  mellett  a  permanens  jövedelem  természetesen  egy  valószínűség‐eloszlás  várható  értékeként 
értelmezendő. 



102 

jövedelemnek  megfelelő  szinten  rögzítik.  A  fogyasztás  várható  jövedelemingadozások  miatti 
kisimításának optimális mértéke természetesen a hitelfelvétel, illetve a betételhelyezés (kölcsönnyújtás) 
költségeitől és hasznaitól, illetve a fogyasztási egység időpreferenciájának149 és a releváns reálkamatláb 
viszonyától függ150 (vö. Begg 1982: 172. old.).  

Az elmélet működése  szempontjából alapvető  fontosságú a  tökéletes  tőkepiacok  létezésének  feltételezése. 
Az  elmélet  egyik  következménye  annak  feltételezése,  hogy  a  rendelkezésre  álló  jövedelem  drasztikus 
csökkenésekor a fogyasztási kiadások akár meg is haladhatják a rendelkezésre álló jövedelem nagyságát 
– s ennek teljesüléséhez természetesen vagy arra van szükség, hogy a háztartások piacképes eszközökkel 
rendelkezzenek,  vagy  pedig  arra,  hogy  lehetőségük  legyen  jövőbeli  kereseteik  terhére  a  jelenben 
hiteleket vállalni; ha ezen lehetőségek egyike sem áll rendelkezésre, az egyetlen alternatíva a fogyasztási 
célú  kiadások  csökkentése  lesz  (Flemming  1973:  161.  old.).  Ugyanez  a  helyzet  akkor  is,  ha  egyes 
háztartások  folyó  jövedelme  elmarad  jövőbeli  várt  jövedelmüktől  –  Friedman  elméletéből  ekkor  az 
következik,  hogy  e  háztartások  folyó  jövedelmüket  meghaladó  fogyasztási  kiadásokat  eszközölnek,  s 
bevételeik  és  kiadásaik  különbségét  hitelfelvétellel  hidalják  át.  Friedman  elismeri  ugyan,  hogy  a 
háztartások  rendelkezésére  álló  betéti  és  hitelkamatláb  eltérhet  egymástól,  ám  a  bonyodalmak 
elkerülése érdekében eltekint e probléma kezelésétől (Friedman 1957: 17. old.). Flemming éppen ezen az 
alapon  fejti  ki  a  permanens  jövedelmi  elmélet  kritikáját.  Érvelése  szerint,  ha  a  permanens  és  a  folyó 
(rendelkezésre  álló)  jövedelem  eltérését  a  munkanélküliség  növekedése,  illetve  a  háztartások 
bevételeinek  ennek  nyomán  bekövetkező  összehúzódása  okozza,  s  ha  a  tőkepiac  működésének 
tökéletlenségei megakadályozzák azt, hogy a munkanélküliek hitelhez  jussanak, a  fogyasztási  függvény 
viselkedése,  s  így  az  egész  multiplikátor‐hatás  sokkal  közelebb  fog  esni  a  Keynes  által  bemutatott 
esethez. A fogyasztás ekkor nem igazítható a permanens jövedelemhez (ezzel kapcsolatban lásd továbbá: 
Houthakker 1958: 398. old.). Flemming megfontolásai szerint a munkanélküliség – leszámítva a komoly 
gazdasági depressziók időszakait – általában azokra a munkavállalókra összpontosul, akikre valószínűleg 
a  legkevésbé  igaz,  hogy  piacképes  eszközökkel  rendelkeznének,  s  az  ő  esetükben  a  jövőbeli  keresetek 
terhére történő hitelfelvétel már csak emiatt  is nehézkes, s  így a számukra elérhető hitelek kamatlábai 
igen  magasak  lehetnek;  ebből  pedig  az  következik,  hogy  jövőbeli  kereseteik  jelenértéke  esetükben 
alacsonyabb  lesz,  hiszen  a  magasabb  hitelkamatlábak  miatt  jövőbeli  kereseteik  –  a  kedvezőtlen 
hitelfelvételi  lehetőségeken  keresztül  –  alacsonyabb  jelenbeli  fogyasztást  tesznek  lehetővé  (vö.  Begg 
1982:  176–177.  old.).  E  fogyasztási  egységek  általában  annyi  likvid  forrást  birtokolnak,  amelyeket 
felhasználva  legfeljebb  csak  néhány  hétre  képesek  fenntartani  korábbi  kiadási  színvonalukat;  a 
bizonytalanság pedig azáltal súlyosbítja a helyzetet,151 hogy mivel a munkanélküliség állapotának pontos 
időtartama előzetesen nem ismert a fogyasztási egység számára, így e helyzetben várhatóan a fogyasztás 
mérséklésével  fognak  reagálni  még  akkor  is,  ha  a  fogyasztási  célú  kiadások  korábbi  szintje  fenn  is 
tartható  lenne  piacképes  eszközeik  és  likvid  forrásaik  felhasználása  révén  (Flemming  1973:  166–167. 
old.). Ezek alapján tehát mégis arra kell következtetnünk, hogy a fogyasztás sokkal élénkebben reagál a 
jövedelem változásaira, mint ahogy azt Friedman feltételezte – s mivel ebből következően a multiplikátor 
is  nagyobb,  a  fiskális  politika  outputszabályozása  képes  lehet  a  nemzeti  jövedelem  hatékony 
befolyásolására. Az elmélet korlátait tehát nem lehet túlhangsúlyozni. A jövőbeli folyamatokra vonatkozó 
bizonytalanság,  illetve  a  tökéletes  tőkepiacok hiánya nem  teszi  lehetővé,  hogy  a  háztartások  optimális 
pályán  tartsák  fogyasztásukat  (vö. Heller – Starr 1979) – előbbi miatt azért nem, mert előzetesen nem 

                                                             
149 Az időpreferencia értéke határozza meg, hogy a háztartási egység milyen lábat alkalmaz a jövőbeli hasznosságérzetek 
jelenértékének meghatározásakor.  
150 Ha  például  a  reálkamatláb  meghaladja  az  időpreferencia  szintjét,  akkor  a  várható  jövőbeli  hasznosságérzet  (illetve 
annak  jelenérték‐összege)  úgy  maximalizálható,  ha  időben  emelkedő  fogyasztást  tervez  a  háztartás,  hiszen  ilyen 
körülmények  között  a  jövőbeli  fogyasztás  érdekében  a  jelenben  eszközölt  megtakarításokon  termelődő  hozamok 
meghaladják a költségeket (vagyis a jelenben elhalasztott fogyasztás miatti alacsonyabb hasznosságérzet negatív hatását). 
Természetesen  az  is  igaz,  hogy  ha  az  időpreferencia  és  a  reálkamatláb  közötti  különbség  elhanyagolható,  akkor  a 
hasznosságérzet maximalizálása konstans fogyasztási kiadássor révén valósítható meg. 
151 Bird  és  Bodkin  is  kihangsúlyozza,  hogy  a  Friedman  által  levont  következtetésekhez  elengedhetetlen  a  teljes 
bizonyosság feltételezése (Bird – Bodkin 1965: 499. old.).  
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képesek meghatározni permanens jövedelmük alakulását, utóbbi miatt pedig azért nem, mert a jövőbeli 
jövedelmek terhére nem minden esetben (nem minden háztartás esetében) oldható meg a hitelfelvétel.  

3.4.2. PERMANENS JÖVEDELEM ÉS ADAPTÍV VÁRAKOZÁSOK – EGY ALGEBRAI KIFEJTÉS 
A permanens jövedelem elméletének működése szempontjából döntő fontosságú a várakozásképzés módja. 
Friedman eredetileg adaptív sémát tételezett fel, azonban az elmélet következményei végiggondolhatók 
racionális várakozások mellett is. Bármilyen új információ is jut a fogyasztási egység tudomására, amely 
hatással  lehet  jövőbeli  jövedelemáramlásaikra,  s  így permanens  jövedelmükre, permanens  jövedelmük 
azonnal  újraértékelésre  kerül.  A  kérdés mármost  csak  az,  hogy milyen  információk  lesznek  hatással  a 
permanens jövedelemre vonatkozó becslésekre – vagy másként fogalmazva: milyen információk kerültek 
felhasználásra  a  permanens  jövedelem  t‐edik  időszakban  érvényes  (előretekintő)  becslésének 
kialakításakor.  Adaptív  várakozások  esetén  a  becslések  a  jövedelemre  vonatkozó  múltbéli  adatokon 
alapulnak;  eszerint  a  ténylegesen  meg  nem  figyelhető  permanens  jövedelmi  áramlások  a  tényleges 
(rendelkezésre  álló)  jövedelem múltbéli  értékei  alapján  kerülnek meghatározásra  úgy,  hogy  az  időben 
távolabbi  (régebbi)  jövedelmek egyre kisebb és kisebb súlyokat kapnak. Éppen ez a súlyozásos eljárás 
okozza azt, hogy a folyó jövedelem megemelkedésének lényegesen kisebb hatása van a fogyasztási célú 
kiadásokra, hiszen azokat egy hosszabb (múltbéli) időszak jövedelmei alapján kalkulálják. Hiába nő meg 
tehát  a  jelenlegi  rendelkezésre  álló  jövedelem,  e  változás  a  fogyasztásra  csak  annyiban  hat,  amilyen 
mértékben  a  permanens  jövedelem  is megemelkedik.  Nem meglepő  tehát  Friedman  értékelése,  amely 
szerint  a  permanens  jövedelem  elméletében  a  folyó  fogyasztást  nagyrészt  a  múltbeli  jövedelmek 
határozzák meg (Friedman 1957: 238. old.).  

Tekintsük át a permanens  jövedelem elméletének működését adaptív várakozások mellett! Tegyük  fel, 
hogy  az  alábbi  véges  elosztott  késleltetési  modell  a  permanens  jövedelemre  vonatkozó  becslés 
meghatározását írja le:152 

ktktt
p
t yyyy −−+ +++= βββ ...1101 ,  (3.48.)

ahol  p
ty 1+  a  permanens  jövedelem  tárgyidőszakot  követő  időszakra  vonatkozó  becslése,  ity −  pedig  az 

egyes időszakok tényleges jövedelme. Látható, hogy a várakozásokat több időszak tényadata együttesen 
határozza meg,  ahol  feltételezhetjük,  hogy  az  egyes  iβ  súlyok  i  növekedésével  rendre  csökkennek. Ha 

feltételezzük, hogy a súlyok végtelen geometriai sort alkotnak, akkor azt kapjuk, hogy 

( )∑ ∑
∞

=

∞

=
−−+ −==

0 0
1 1

i i
it

i
iti

p
t yyy λλβ ,  (3.49.)

kihasználva, hogy a végtelen geometriai sort követő struktúra miatt  i
i λββ 0= , ahol  10 << λ , a súlyok 

összegéről feltételezzük, hogy 

1
1

0 =
− λ
β

.  (3.50.)

A fenti struktúrára Koyck‐ (illetve geometriai) eloszlású késleltetési struktúraként utal a szakirodalom. 
Az  alábbi  ábrán  0β  és λ  három  lehetséges  párjára  vonatkozóan  tekinthetjük  át  a  jövedelmi  súlyok 
alakulását: 

                                                             
152 Vagyis a közvetlenül meg nem figyelhető permanens jövedelem a ténylegesen érzékelt jövedelmek késleltetései alapján 
írható fel (vö. Bilson 1980). 
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9. ábra: Koyck-eloszlású késleltetési rendszer különböző paraméterek mellett 

A  1+t ‐edik  időszaki  permanens  jövedelem  egy  időszaknyi  késleltetése  és  λ‐val  való  szorzása  révén 
állítsuk elő az alábbi egyenlőséget: 
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ami azonban a  1+= ij  egyszerűsítés bevezetésével a 
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alakra hozható. A késleltetés előtti formából az utolsó egyenletet kivonva az 

( )( )ptt
p
t

p
t yyyy −−=−+ λ11   (3.53.)

egyenlőséget  kapjuk,  amely  szerint  a  várakozásaikat  adaptív  módon  képező  gazdasági  szereplők  a 
következő ( 1+t ‐edik)  időszakra vonatkozó várakozásaikat a  tárgyidőszaki várakozáshoz viszonyítva a 
tárgyidőszaki  tévedéssel  arányosan  korrigálják  (a  tévedés  figyelembevételének  mértékét  az  λ−1  
paraméter határozza meg) (vö. Friedman 1957: 144. old.; Maddala 2004: 449–451. old.).  

A  továbbiakban az egyszerűség kedvéért  vezessük be, hogy  φλ =−1 . A permanens  jövedelmi elmélet 

értelmében a  tárgyidőszaki  fogyasztás  ( tc ) nem a  tényleges  (rendelkezésre  álló),  hanem a permanens 
jövedelem függvénye. A fogyasztási függvény formálisan:  

t
p
tt uyc ++= βα ,  (3.54.)

ahol  tu  fehér  zaj,  α  az  autonóm  fogyasztás,  β  pedig  a  permanens  jövedelemre  vonatkozó  fogyasztási 

határhajlandóság.  Friedman  részletesen  tárgyalja  azokat  a  tényezőket,  amelyek  meghatározzák  a 
fogyasztási  határhajlandóság  nagyságát,  s  így  a  permanens  jövedelem  és  fogyasztás  egymáshoz  való 
viszonyát.  Eszerint  a  β  paraméter  független  a  permanens  jövedelem  nagyságától;  ezzel  szemben  a 
kamatláb  nagysága,  a  vagyonból  és  nem  vagyonból  származó  jövedelmek  egymáshoz  viszonyított 
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fontossága,153 illetve  a  fogyasztási  egység  fogyasztást  és  felhalmozást  érintő  ízlése  és  preferenciái 
erőteljesen hatnak a β meghatározódására (Friedman 1957: 26. old.).  

A permanens jövedelem t‐edik időszaki várt értéke úgy is felírható, hogy 

( ) 111 −− +−= t
p
t

p
t yyy φφ .  (3.55.)

Ha  a  t‐edik  időszaki  ideiglenes  jövedelemre bevezetjük  az  t
ty  jelölést,  akkor  egyértelművé válik  ennek 

meghatározása is, amely 

p
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t
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módon  írható  fel.  Látható,  hogy  a  tárgyidőszaki  rendelkezésre  álló,  illetve  ideiglenes  jövedelem 
semmiféle hatást nem gyakorol a fogyasztási kiadások alakulására. 

Ha a fogyasztási függvényt megoldjuk  p
ty ‐re, vagyis 
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akkor az utolsó két egyenlőség alapján azt is felírhatjuk, hogy 
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Az  egyszerűsítések  elvégzése  után  előáll  a  fogyasztási  függvény  egy  olyan  alakja,  amely  már 
ökonometriai szempontból is jól kezelhető, hiszen közvetlenül mérhető változókat tartalmaz: 

( ) ( ) 111 11 −−− −−++−+= ttttt uuycc φβφφαφ ,  (3.59.)

amelynek végső formája (a megfelelő paraméterek egyszerűsítése után): 

tttt vycc +++= −− 13121 βββ ,  (3.60.)

ahol  ( ) 11 −−−= ttt uuv φ  mozgóátlag‐szerkezetű  hibatag  (Maddala  2004:  449–451.  old.).  Ez  a 

függvényforma erősen emlékeztet a  fogyasztói szokások  lassú alkalmazkodási képességét középpontba 
helyező elmélet (Habit Persistence Hypothesis) Brown által adott alapegyenletére (vö. Brown 1952), ahol 
a késleltetett  függő változó alkalmazása nem az algebrai kifejtés következménye, hanem Brown ennek 
révén  igyekezett  kifejezésre  juttatni,  hogy  a  fogyasztás  csak  lassan  reagál  a  jövedelem  változásaira. 
Mindezeken túlmenően emlékeztetni szeretnénk arra, hogy a szakirodalomban nem a  fenti az egyetlen 

                                                             
153 Gallaway és Smith ezen a ponton tartja elképzelhetőnek, hogy a permanens jövedelmi elméletbe a reálegyenleg‐hatás is 
bevezetésre  kerüljön.  A  reálegyenleg‐hatás  lényege,  hogy  az  árszínvonal  révén  értékelésre  kerül  a  gazdasági  szereplők 
által  tartott pénzmennyiség reálértéke  (ezt nevezzük reálegyenlegnek),  s  igaz  lesz az, hogy az aggregált  fogyasztás nem 
lesz  független  az  árszínvonaltól  (az  árszínvonal  csökkenése  növeli  a  reálegyenlegek  értékét,  ami  ösztönzőleg  hat  a 
fogyasztásra).  Arthur  Cecil  Pigou  az  elméleti  koncepció  kidolgozásával  Keynes  felvetéseire  próbált  reagálni,  amelyek 
szerint a makrogazdasági rendszerek a teljes foglalkoztatás állapotának elérése előtt is egyensúlyba kerülhetnek, hiszen a 
reálegyenlegek  működése  valójában  a  rendszert  a  teljes  foglakkoztatás  felé  irányító  automatizmusként  értékelhető. 
Gallaway és Smith amellett érvel, hogy ha az árszínvonal  csökkenésének köszönhetően egyes pénzügyi eszközök értéke 
megemelkedik,  ez  a  fejlemény  érinteni  fogja  a  reál  és  pénzügyi  eszközök  nettó  állományának,  illetve  a  jövedelem 
egymáshoz viszonyított arányát, s így a reálegyenleg‐hatás végső soron érintheti a permanens jövedelmet és a fogyasztási 
kiadásokat. Ha  e  változás  tartósnak  bizonyul  (s  ez  alapján  az  adaptív  sémát  követő  aktorok  hosszú  távú  továbbélésére 
számítanak), akkor e (tervezett) kiadások növekedni  is  fognak. Az empirikus eredmények azonban azt mutatták, hogy e 
hatás érvényesülése mérsékelt (Gallaway – Smith 1961).  
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fogyasztási  függvény,  amely  a  permanens  jövedelmi  elmélet  és  a  Koyck‐modell  kombinációjának 
eredményeként  létrejött. Singh és Ullah például egy konstans  tag nélküli  függvényt specifikált  (Singh – 
Ullah 1976: 96. old.): 

tttt wcyc ++= −121 αα ,  (3.61.)

ahol  tc  és  ty  a  fogyasztás  és  a  jövedelem  t‐edik  időszaki  mért  értéke,  tw  pedig  a  t‐edik  időszaki 

ideiglenes fogyasztás (a permanens fogyasztást tehát a  jobb oldalon álló első két tag határozza meg). E 
függvény  azonban  elméleti  szempontból  kifogásolható,  hiszen  a  fogyasztást  végső  soron  a  folyó 
jövedelem szintjéhez köti. 

Ezen  egyszerű matematikai modell  segítségével  tehát  beláthattuk,  hogy  a  jövedelem  változása milyen 
módon  befolyásolja  a  permanens  jövedelemről  alkotott  becsléseket  (mindig  a  tárgyidőszak  előtti 
rendelkezésre  álló  jövedelem  rendelkezik  a  legnagyobb  súllyal,  így  a  legnagyobb  befolyásolási 
képességgel),  megismerhettük  a  hibakorrekciós  eljárás  lényegét,  s  azt  is,  hogy  a  fogyasztási 
határhajlandóság a permanens jövedelemmel összefüggésben értelmezendő.  

Érdemes  röviden  áttekinteni,  hogy  a  fent  leírt  modell  működése  szerint  hogyan  alakul  a  permanens, 
illetve  az  ideiglenes  jövedelem  egy  mesterségesen  generált  jövedelemsorozat  esetében. 154  A 
rendelkezésre  álló  jövedelem  (DI)  1.000  és  1.100  egység  között  változhatott  egy  40  év  hosszúságú 
(vagyis 480 hónapból álló) időszak során.155 A Koyck‐lag struktúráját önkényesen úgy választottuk meg, 
hogy  3,00 =β  és  (ebből  következően)  7,0=λ .156 A  szimuláció  során  (a  kezelhetőség  kedvéért) 

összesesen 26 késleltetéssel számoltunk ( 0β  és  25β  között), s így a súlyok összege  
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A késleltetés hossza  így  is elegendőnek  tűnik ahhoz, hogy adataink  legfeljebb elhanyagolható  torzulást 
tartalmazzanak  a  modellszerűen  végtelen  struktúrához  képest  (a  hatás  elenyésző,  hiszen  már 

0000402321,025 =β ).  Ezek  alapján  számítható  ki  a  permanens  jövedelem  (PI),  illetve  a  kettő 

különbségeként az ideiglenes jövedelem (TI). Az egyes idősorok lefutását nyomon követhetjük az alábbi 
ábrán: 

                                                             
154 Ezen a ponton kell megjegyezni (habár a kezdeményezés már a REH jegyében született), hogy a permanens jövedelem 
elméletének  szakirodalma nagyrészt  olyan empirikus  tesztekből  áll,  amelyek  során a  szerzők arra  a  kérdésre keresik  a 
választ, hogy statisztikailag tartható‐e az elmélet helytállósága. Ezen kísérletek között előremutatónak tekinthető Chulsoo 
Kim  törekvése,  hogy  az  elmélet  statisztikai  szignifikanciája  helyett  annak  közgazdasági  szignifikanciájára  helyezze  a 
hangsúlyt;  vizsgálatának  középpontjában  az  a  kérdés  állt,  hogy  vajon  az  Egyesült  Államok  fogyasztási  adatai  milyen 
mértékben térnek el az elmélet által sugallt pályától. Habár az eltérés  jelentősnek mutatkozik ahhoz, hogy a statisztikai 
próbák  elutasítsák  az  elmélet  helytállóságát  (hiszen  a  statisztikai  elutasítást  mérési  hibák,  vagy  egyes  egyszerűsítő 
előfeltevések  egyaránt  okozhatják),  Kim  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy  a  permanens  jövedelem  elmélete  az 
alternatívák közül a tényadatok legjobb közelítését képes nyújtani (vö. Kim 1996).  
155 Az adatokat MS Excel véletlenszám‐generátora segítségével állítottuk elő úgy, hogy a rendelkezésre álló jövedelemnek 
volt egy konstans eleme (1.000) és egy randomizált komponense, amely a beépített  függvény 100‐szorosaként 0 és 100 
között változhatott.  
156 Mivel végtelen hosszúságú késleltetési struktúrát tételezünk fel, amelyben a súlyok összege 1,0.  
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10. ábra: Az egyes jövedelmi kategóriák alakulása a rendelkezésre álló jövedelem mesterségesen generált idősora alapján adaptív 
várakozások mellett 

Jól látható, hogy a várakozásképzés módjának köszönhetően a permanens jövedelem erősen kisimítja a 
rendelkezésre  álló  jövedelem  ingadozásait.  Miközben  ( ) 0098,1049=DIE  és  ( ) 7043,1048=PIE  
(vagyis  a  rendelkezésre  álló  és  a  permanens  jövedelem  várható  értéke  nagyjából  azonos),  addig  a  két 
jövedelem szórása  2760,29=DIσ  és  6697,11=PIσ . Nyilvánvaló, hogy a DI és PI jövedelmi sor alapján 
kalkulált  fogyasztás  eloszlásjellemzői  is  hasonlóan  alakulnának.  Koránt  sem  meglepő,  hogy  a 
rendelkezésre álló és a permanens jövedelem átlaga közel esik egymáshoz. Ha ugyanis – a szemléltetés 
kapcsán  bevezetett  jelöléseket  alkalmazva  –  meg  kívánjuk  határozni  a  permanens  jövedelem  t‐edik 
időszaki nagyságát egy növekedést,  illetve összehúzódást jelző trendtől mentes jövedelmi sor esetében, 
akkor a 

∑
∞

=
−−=

0
1

i
itit DIPI β   (3.63.)

egyenlőséget kapjuk. A permanens jövedelem várható értékére pedig igaz lesz az, hogy 
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iβ , a permanens jövedelem várható értékére 
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adódik eredményül. 
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Igen  tanulságos áttekinteni az alábbi ábra segítségével, hogy a három jövedelemkategória eloszlásának 
jellemzői hogyan alakulnak: 

 

11. ábra: A három mesterségesen generált jövedelemkategória eloszlásának főbb jellemzői 

Legtöbb  érdekességet  az  első  és  a második  ábra  tartogatja.  Ahogy  számítani  is  lehetett  rá,  a  véletlen 
számok segítségével generált rendelkezésre álló jövedelmi sor eloszlása semmiféle határozott tendenciát 
nem jelez; a számított  ferdeségi (skewness) mérőszám157 szerint az eloszlás nagyjából szimmetrikus. A 
második ábra ellenben azt jelzi (ahogy azt előzetesen várhattuk is), hogy a permanens jövedelem sokkal 
inkább annak várható értéke körül szóródik, s így közel normális eloszlást kapunk a Koyck‐rendszer által 
kialakított idősorra. A ferdeség továbbra is zérushoz közeli, s nagyon enyhe jobbra elnyúló farkat jelez, s 
a  csúcsossági  mutató  is  kielégítően  közelíti  a  normális  eloszlásra  jellemző  értéket.158 A  ferdeség  és  a 
csúcsosság alapján kalkulált Jarque–Bera‐statisztika159 alapján elfogadható, hogy a permanens jövedelem 
idősora  normális  eloszlást  követ.  Ennek  alapján  pedig  intuitíve  arra  következtethetünk,  hogy  a 
permanens jövedelem a rendelkezésre álló jövedelemhez képest kiegyensúlyozottabb lefutású (mentes a 

                                                             
157 Egy szimmetrikus eloszlás (így egy normális eloszlású valószínűségi változó eloszlásának) ferdesége zérus. A ferdeség 
azt mutatja meg, hogy az eloszlás milyen mértékben szimmetrikus, illetve aszimmetrikus az átlag körül. 
158 A  csúcsosság  (kurtózis)  alapján az eloszlások  jól  jellemezhetők. A normális  eloszlás  csúcsossága 3,0. Ha egy eloszlás 
kurtózisa  ezt  az  értéket  meghaladja,  az  eloszlást  leptokurtikusnak  nevezzük;  a  3,0  alatti  csúcsossággal  rendelkező 
eloszlások laposabbak, mint a normális eloszlás (lapult eloszlás). 
159 A Jarque–Bera‐statisztika nullhipotézise szerint az eloszlás normális. 
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nagyarányú  ingadozásoktól),  és  az  egyes  időszakok  jövedelmei  sokkal  inkább  a  várható  érték  körül 
koncentrálódnak. 

Visszakanyarodva  a  rendelkezésre  álló  és  a  permanens  jövedelmek  soraihoz,  levonható  tehát  az  a 
következtetés (ahogy azt az elméleti fejtegetések során előzetesen már meg is tettük), hogy permanens 
jövedelem  kisebb  rugalmassággal  reagál  a  rendelkezésre  álló  jövedelem  változásaira.  A mechanizmus 
működése úgy  is  kiválóan  szemléltethető,  ha megvizsgáljuk, hogy  alakulnak a permanens  jövedelemre 
vonatkozó  várakozások  akkor,  ha  a  rendelkezésre  álló  jövedelem  semmiféle  volatilitást  nem  mutat, 
mindössze egy egyszeri szinteltolódásról beszélhetünk. Tekintsük az alábbi ábrát! 

 

12. ábra: A permanens jövedelem (PI) alakulása a rendelkezésre álló jövedelem (DI) szinteltolódása és adaptív várakozások mellett 

A  fenti  ábra  idősorainál  alkalmazott  súlyrendszer megegyezett  az  előző  eset  kapcsán  ismertetettel.  Jól 
kirajzolódik (s ez természetesen formális matematikai eszközök segítségével is könnyen belátható), hogy 
konstans  rendelkezésre  álló  jövedelem  mellett  hosszabb  távon  (vagyis  ha  több  időszakot  veszünk 
számításba)  a  rendelkezésre  álló  és  a  permanens  jövedelem  egybeesik,  ám  a  rendelkezésre  álló 
jövedelem szinteltolódására a permanens jövedelem csak lassabban reagál (természetesen e reakcióidő a 

súlyrendszer struktúrájától függ: minél közelebb esik  0β  az 1,0‐hoz, e reakcióidő annál rövidebb lesz).  

E  numerikus  szemléltetések  után  kanyarodjunk  vissza  a  permanens  jövedelem  elméletének  logikai 
kifejtéséhez!  Láttuk,  hogy  Friedman  a  jövedelmet  és  a  fogyasztást  egyaránt  permanens  és  ideiglenes 
komponensekre  bontotta,  s  a  fogalmak meghatározásakor  fontos  kikötéseket  is  tesz  (Friedman  1957: 
26–27. old.), hiszen elméletében igaz lesz az, hogy 

0===
ttptpt cyccyy ρρρ ,  (3.66.)

vagyis  a  jövedelem,  illetve  a  fogyasztás  permanens  és  ideiglenes  komponensei  egymással 
korrelálatlanok,160 s  ugyanígy  független  egymástól  a  jövedelem  és  a  fogyasztás  ideiglenes  eleme161 –  a 

                                                             
160 Általánosnak tekinthető, hogy a permanens jövedelem becslésére a Koyck‐féle elosztott késleltetési modellt használják 
az empirikus kutatások során annak ellenére, hogy maga Friedman a Philip Cagan által kidolgozott metódust javasolta (vö: 
Friedman 1957: 143–145. old.). Algebrailag a Koyck‐modell a Cagan‐lag diszkrét időre alkalmazott variánsa (Singh – Drost 
1971). Helyenként a szakirodalom azonban felhívja a figyelmet, hogy a Koyck‐modell alkalmazása a permanens jövedelem 
elméletére  vonatkozóan  megsérti  utóbbi  néhány  kritikus  fontosságú  feltételezését.  Ahogy  itt  már  hangsúlyoztuk,  a 
fogalmak  szempontjából  nem  mellékes  a  jövedelem  és  a  fogyasztás  permanens  és  ideiglenes  komponensei  közötti 
kapcsolat (korreláció) természete, a Koyck‐modell használata révén azonban e megkívánt függetlenségek nem tarthatók 
fenn. Mindennek a PIH fenntarthatósága szempontjából van jelentősége, hiszen a Koyck‐modellre épülő statisztikai tesztek 
nagy valószínűség szerint nem fogják igazolni a PIH működését (vö. Singh – Ullah 1976; Holmes 1970, 1971). 
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három  közül  ez  utóbbi  a  legerősebb  feltételezés,  amelyből  az  is  következik,  hogy  az  ideiglenes 
jövedelemre  vonatkozó  fogyasztási  határhajlandóság  zérus  (vö.  Laumas  1969),  s  ezzel  az  is  érthetővé 
válik,  hogy  az  imént  kifejtett  matematikai  modellben  miért  nem  számoltunk  csak  a  permanens 
jövedelemre  vonatkozó  fogyasztási  határhajlandósággal.  Az,  hogy  az  ideiglenes  jövedelem  és  az 
ideiglenes  fogyasztás  egymással  korrelálatlan,  gyakorlatilag  úgy  értelmezhető,  hogy  a  háztartás 
fogyasztására  felírt  regresszió,  amelyben  a  magyarázó  változót  a  permanens  jövedelem  alkotja,  egy 
hibatagot  is  tartalmaz,  amely  az  ideiglenes  fogyasztással  azonosítható,  s  e  hibatag  független  lesz  az 
ideiglenes  jövedelemtől  (vö.  Holbrook  –  Stafford  1971).  A  fenti  három  feltételezett  korrelációs 
együttható közül a harmadik volt az, amely a legtöbb vonatkozó empirikus kutatás célkeresztjében állt. 
Mindezzel kapcsolatban mindenképpen meg kell említeni, hogy empirikus alapokon kialakításra került a 
permanens  jövedelmi  elmélet  lazább  definíciója  is,  amely  nem  korlátozta  az  ideiglenes  jövedelemre 
vonatkozó  fogyasztási  határhajlandóságot  zérusra,  bár  elismerte,  hogy  az  kisebb,  mint  a  permanens 
jövedelemre  értelmezett  fogyasztási  határhajlandóság. 162  Ez  a  megfogalmazás  ismételten  annak 
felismerését  (feltételezését)  implikálja,  hogy  a  fogyasztás  a  jövedelem  rövid  távú  (nem  tartós) 
változásaira is reagál. Bird és Bodkin érvelése szerint például elképzelhető olyan helyzet, hogy éppen az 
ideiglenes  jövedelem  realizálása  biztosítja,  hogy  a  háztartás  a  permanens  jövedelmének  megfelelő 
szintre  állíthassa  be  fogyasztását  –  a  felhozott  példa  szerint  különösen  akkor,  ha  a  háztartás 
rendelkezésre  álló  jövedelmének  növekedésére  számít,  azonban  a  fogyasztás  megfelelő  bővítését 
hitelforrások  híján  csakis  egy  váratlanul  realizált  ideiglenes  jövedelem  felhasználásával  tudják  véghez 
vinni,  így  az  ideiglenes  jövedelmekre  vonatkozóan  is  pozitív  fogyasztási  határhajlandósággal 
számolhatunk (Bird – Bodkin 1965). Meg kell jegyezni azonban, hogy Bird és Bodkin fenti érvelése csakis 
a REH működésének feltételezése mellett érvényes, hiszen adaptív várakozások mellett a rendelkezésre 
álló  jövedelem pozitív  irányú  tartós  szinteltolódása a permanens  jövedelem  fokozatos konvergenciáját 
váltja  ki,  s  ezen  időszakban  a  permanens  jövedelem  szisztematikusan  a  rendelkezésre  álló  jövedelem 
szintje  alatt  marad  (megtakarítási  időszak)  –  ez  viszont  azt  jelenti,  hogy  e  kiigazodási  időszakban 
semmiféle  akadálya  nincs  annak,  hogy  a  fogyasztás  a  permanens  jövedelem  által  lehetővé  tett  szintet 
kövesse  (a  rendelkezésre  álló  jövedelem  negatív  irányú  eltolódása  csak  rugalmas  hitelfelvételi 
lehetőségek  mellett  járhat  együtt  a  permanens  jövedelemnek  megfelelő  fogyasztással).  Ahogy  a 
következő  alfejezetben  látni  fogjuk,  csakis  a  racionálisan  várakozó  ágensek  módosíthatják  előzetes 
információk  alapján  (vagyis  rendelkezésre  álló  jövedelmük  tényleges  növekedését  megelőzően  is) 
permanens jövedelmükre vonatkozó becsléseiket. A Bird és Bodkin által adott kiegészítés sokkal inkább 
terminológiai  problémákra  utal  (néhány  évvel  az  újklasszikus  közgazdaságtan  feltűnése  előtt  aligha 
beszélhetünk a REH számbavételéről), amely szerint a váratlanul realizált, illetve az ideiglenes jövedelem 
szinonim  fogalmakként  szerepelnek.  E  terminológiai  zavar  („short‐run”  vs.  „transitory”  income) 
egyébként más helyen is feltűnik a szakirodalomban (vö. pl. Holbrook – Stafford 1971), annak ellenére, 
hogy  a  két  fogalom  nem  szinonim  –  bár  kétségtelen  (s  erre  a  kérdésre  rövidesen  visszatérünk),  hogy 
Friedman  elkülönített  olyan  jövedelmi  kategóriákat,  amelyek  nem  befolyásolták  a  permanens 
jövedelemre vonatkozó becsléseket. Tételezzük fel azonban, hogy a rendelkezésre álló illetve permanens 
jövedelem az alábbi pályát követ: 

                                                                                                                                                                                                      
161 Az ezen kitételekkel kapcsolatos módszertani nehézségekről lásd Bowden 1973. 
162 E  törekvéssel  egy  tőről  fakad  Holbrook  és  Stafford  elmélete,  amely  szerint  a  különböző  forrásokból  származó 
jövedelmekre egyenként különböző nagyságú fogyasztási határhajlandóság állapítható meg (Holbrook – Stafford 1971).  
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13. ábra: A rendelkezésre álló (DI) és a permanens jövedelem (PI) ingadozásai adaptív várakozások mellett 

Az ideiglenes jövedelem permanens fogyasztási célokkal összefüggő felhasználása ebben az esetben is a 
betétképzéssel,  illetve  a  hitelfelvétellel  összefüggő  probléma  lesz  (a  korábbi  ideiglenes  jövedelemből 
képzett  betétek  likvidálása  a  permanens  fogyasztás  fedezése  céljából),  ha  a  rendelkezésre  álló 
jövedelembe a rövid távú komponenseket is beleszámítjuk.  

A helyes kérdésfelvetés sokkal inkább úgy hangozhat, hogy vajon tartható‐e Friedman azon feltételezése, 
amely szerint az ideiglenes jövedelem és az ideiglenes fogyasztás egymással korrelálatlan, hiszen ha nem, 
akkor  a  mért  fogyasztásnak  nemcsak  a  permanens,  hanem  az  ideiglenes  jövedelem  is  szignifikáns 
magyarázó  változója  lesz.  A  végső  eredmények  szempontjából  nem  is  a  releváns  szituációk  előzetes 
spekulatív  számbavétele  számít,  hanem  sokkal  inkább  azok  az  empirikus  tesztek,  amelyek  igazolták, 
hogy  az  ideiglenes  jövedelemre  vonatkozóan  is  szignifikáns  pozitív  fogyasztási  határhajlandóság 
feltételezhető  (vö. Laumas – Mohabbat 1972). A Bird és Bodkin által  leírt  sztori gyakorlatilag megfelel 
John Shea későbbi példájának: ha a háztartás rendelkezésre álló jövedelmének változására számít, akkor 
hitelfelvétellel, illetve betételhelyezéssel igyekszik fogyasztási pályájának kisimítására (Shea 1995) – ám 
Shea  itt  a  REH  működésének  feltételezéséből  indul  ki  Hall  nyomán.  Az  adaptív  séma  működésének 
feltételezése egyébként vet fel elméleti megfontolást igénylő problémákat. Tekintsük az alábbi ábrát: 

 

14. ábra: A permanens jövedelem (PI) reakciója a rendelkezésre álló jövedelem (DI) ideiglenes megemelkedésére adaptív várakozások 
mellett 
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Ha a  fogyasztási  egység  rendelkezésre  álló  jövedelme egy hosszabb‐rövidebb  időszakban a  korábbinál 
magasabb  szinten  alakul,  e  fejlemény  az  adaptív  várakozási  operátor  feltételezett  működése  miatt 
módosítani  fogja  a  permanens  jövedelmet  is.  A  fogyasztási  egység  ekkor  nem  tudja  elkülöníteni 
egymástól  rendelkezésre  álló  jövedelmének  stabil,  illetve  rendkívüli  (rövid  távú)  elemeit,  s 
várakozásainak  kialakításakor  mindkettőt  felhasználja.  Mondhatnánk,  hogy  egy  csak  időszakosan 
rendelkezésre álló jövedelem nem módosíthatja a permanens jövedelemre vonatkozó várakozásokat – a 
többletjövedelem tartósságára vonatkozó információkat azonban a fogyasztási egység nem használja fel 
a  becslések  kialakításakor  az  adaptív  séma működésekor,  hiszen  a  várakozások  ekkor  csak  a múltbéli 
tényadatok  trendszerű  jellemzői  alapján  kerülnek  kialakításra.  A  permanens  jövedelem  változatlan 
szinten  tartásához,  illetve  csak  csekély mértékű módosításához a  jövőt  illető  információk birtoklására és 
felhasználására  lenne  szükség  –  efféle  adatokkal  azonban  csak  a  racionálisan  várakozó  aktorok 
rendelkez(het)nek,  illetve operál(hat)nak. Ezekkel a kérdésekkel el  is jutottunk a permanens jövedelmi 
elmélet  Friedman  által  adott  megközelítésének  korlátaihoz.  A  röviddel  ezelőtt  említett  terminológiai 
zavar forrása az, hogy Friedman a rendelkezésre álló jövedelembe csak a jól tervezhető (értsd: a múltbéli 
trendek  alapján  is  jól  becsülhető)  elemeket  számította bele  (vö. Friedman 1957: 116.  old.; Holbrook – 
Stafford  1971).  Ezek  alapján  viszont  azt mondhatjuk,  hogy  a  vannak  olyan  jövedelmek,  amelyek  nem 
befolyásolják a permanens  jövedelemre vonatkozó becsléseket, hanem teljes összegükkel az  ideiglenes 
jövedelmek  állományát  bővítik.  Ekkor  persze  előállhat  olyan  helyzet,  amikor  valamely  időszakban  (pl. 
naptári hónapban) egy hosszú távú jövedelem nem, csak egy rövid távú jövedelem érhető el, s ebben az 
esetben e  rendkívüli bevétel kerül majd a permanens  fogyasztással összefüggésben  felhasználásra. Ám 
ha ezen lehetséges esetektől el is tekintünk, továbbra is kérdéses marad, hogy az ideiglenes jövedelmek 
milyen  célokra  kerülnek  felhasználásra  –  s  ahogy  láttuk,  empirikus  alapon  elfogadható  az  ideiglenes 
jövedelmekre  vonatkozó  nem  zérus  fogyasztási  határhajlandóság.  Egyes  értelmezések  szerint  az 
ideiglenes jövedelmek felhasználása merőben más célrendszer szerint történik: mivel Friedman az általa 
permanens fogyasztásnak nevezett kategóriából kizárta a tartós fogyasztási cikkek vásárlását (Friedman 
1957: 20–28. old.), megteremtette annak lehetőségét, hogy a kutatók feltárhassák az ezen jószágcsoport 
vásárlása és az ideiglenes jövedelmek realizálása közötti összefüggést. Az empirikus eredmények szerint 
az ideiglenes jövedelmi sokkhatások nagyrészt tartós fogyasztási cikkek vásárlásában csapódnak le (vö. 
Thurston 1977).  

A jövedelmi kategóriák (vagyis hosszú, illetve rövid távú jövedelmek) közötti különbségtétel valamiféle 
racionalitás  (értsd:  előretekintés)  feltételezését  követeli  meg.163 A  várakozásaikat  kizárólag múltbéli 
adatok alapján formáló aktorok efféle értékelésekre képtelenek. Friedman – habár kimondatlanul – a REH 
feltételezését előlegezte, illetve készítette elő. 

Akár a REH,  akár az adaptív séma működését  tételezzük  is  fel, a permanens  jövedelem nem más, mint 
annak a jövedelemáramlásnak megfelelő egyszerű annuitás, amelynek realizálására a fogyasztási egység 
egy  hosszabb  időszakot  tekintve  számít.  Nem mellékes  azonban,  hogy  becsléseit  a  fogyasztási  egység 
milyen  információkra  támaszkodva  alakítja  ki.  Az  eredetileg  feltételezett  adaptív  séma  hatását  már 
áttekintettük,  s  láthattuk,  hogy  a rendelkezésre álló  jövedelem minden, a korábbi trendtől eltérő pályája 
képes a permanens jövedelemre vonatkozó becslések módosítására  –  ideje  azonban,  hogy  figyelmünket  a 
REH felé irányítsuk! 

3.4.3. PERMANENS JÖVEDELEM ÉS A REH 
Alapvetően  változik  meg  a  kép,  ha  a  várakozások  racionálisak.  Ebben  az  esetben  a  permanens 
jövedelemre  vonatkozó  várakozások  kialakításakor  nemcsak  egyes  múltbeli,  hanem  a  jelenben 
rendelkezésre álló valamennyi,  a  jövőt érintő  információt  is  felhasználnak. A  fogyasztási  célú kiadások 
szintjének revíziójához nem elegendő, ha a folyó jövedelem szintje megváltozik, hiszen ha ez a változás 
előre  látható  volt,  a  racionálisan  várakozó  aktorok  előzetesen  ezt  a  fejleményt  is  számításba  vették 

                                                             
163 A szakirodalom időnként ki is hangsúlyozza, hogy a permanens jövedelmi elmélet működéséhez a fogyasztási egységek 
részéről efféle képességre szükség van (vö. pl. Pistaferri 2001).  
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becsléseik készítésekor. Ahogy a REH monetáris politikai vonatkozásainál  is láttuk,  itt  is igaz lesz, hogy 
csak  a  várható  jövedelmek  meglepetésszerű  változása  változtathatja  meg  a  permanens  jövedelemre 
vonatkozó  becsléseket.  A  becslések  kialakításakor  valamennyi  (ismert)  releváns  információ 
felhasználásra  került,  így  csak  a  nem várt  események  és  információk  idézhetnek  elő módosításokat164 
(természetesen azt  is hangsúlyozni kell, hogy az újraértékelés szempontjából egyáltalán nem mellékes, 
hogy  az  aktorok mit  gondolnak majd  információik  alapján  e  sokkhatásról;  ha  hatását  tartósnak  ítélik 
meg, permanens jövedelmükre vonatkozó várakozásaikat átalakítják – egyébként ez a módosítás egészen 
csekély is lehet, vagy akár el is maradhat).  

Adaptív  és  racionális  várakozások  mellett  eltérő  mértékben  fognak  reagálni  a  fogyasztási  kiadások  a 
folyó jövedelem (nem várt) változására. Adaptív séma esetén a tárgyidőszakot megelőző rendelkezésre 
álló  jövedelem  a  releváns  jövedelemáramlásnak  csak  egyik  (bár  legnagyobb  súlyú)  eleme,  vagyis  a 
fogyasztásra vonatkozó azonnali hatása csekély lesz; a fogyasztási célú kiadások érdemben akkor fognak 
csökkeni ebben az esetben, ha a jövedelem mérséklődése tartósnak bizonyul az újabb és újabb realizált 
jövedelmek  alapján.  Racionális  várakozások  esetén,  ha  a  jövedelem  csökkenése  tartósnak  ígérkezik,  a 
gazdasági szereplők ennek hatására azonnal  lefelé korrigálják permanens jövedelmi várakozásaikat – a 
REH működése mellett tehát a fogyasztás változásai sokkal drasztikusabbak, s ezzel (bármilyen furcsa is) 
a  keynesi  elmélet  eredeti  következtetései  ismét  érvényesnek  tekinthetők,  hiszen  a  folyó  jövedelem 
változásaira  jelentős mértékben  reagálnak  a  fogyasztási  kiadások  (vö.  Shaw  1984:  98–99.  old.;  Bilson 
1980).  

Racionális várakozások mellett  a permanens  jövedelem nem  lesz más, mint az az egyszerű annuitás165 
(amelynek  tagjai  tehát  azonos  nagyságúak,  s  a  járadékközök  is  állandók),  amelynek  jelenértéke 
megegyezik a fogyasztási egység rendelkezésére álló kezdeti vagyon és a várt jövedelmek jelenértékének 
összegével (Begg 1982: 172. old.). Formálisan kifejezve: 

( ) ( ) ( ) ( )∑
∞

=

+
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

+
+

+
+

+
+×=

+
++

1
32 ...

1
1

1
1

1
11

1i

p
ti

e
itt

tt YYYW
δδδδ

,  (3.67.)

ahol δ  a betétekre és hitelekre érvényes,  időben konstans  reálkamatláb,  p
tY  a  t‐edik  időszakra becsült 

permanens  jövedelmi  egység,  tW  az  ugyanezen  időszakban  birtokolt  reálvagyon,  tY  a  folyó  (t‐edik 

időszaki)  reáljövedelem,  e
ittY +  pedig a várt  jövőbeli  jövedelmek  jelenleg  rendelkezésre  álló  információk 

                                                             
164 Ezen  a  ponton  fontos,  hogy  különbséget  tegyünk  aközött,  hogy  egy  fiskális  politikai  lépés  (például  adómódosítás) 
befolyásolja  a  permanens  jövedelemre  vonatkozó  várakozásokat,  illetve  aközött,  hogy  ezen  akció  megváltoztatja  e 
várakozásokat. Igaz az, hogy valamennyi fiskális politikai lépés befolyásolja a becsléseket, hiszen a racionálisan várakozó 
aktorok az ezekre vonatkozó információkat határozottan figyelembe veszik – ám egy‐egy döntés csakis akkor változtatja 
meg e várakozásokat, ha az információ eddig nem volt ismert az aktorok számára. 
Itt kell megjegyezni azt is, hogy Robert Hall ezeken az elméleti alapokon állva bebizonyítja, hogy a REH működése mellett a 
fogyasztás  véletlen  bolyongást  követ  (Begg  1982  szerint  a  permanens  jövedelem  is),  vagyis  a  következő  időszak 
fogyasztására adott legjobb becslés a tárgyidőszaki fogyasztás, s az idősor két szomszédos adata között egy fehér zaj (egy 
egyszerű  becslési  hiba,  amelynek  várható  értéke  zérus)  jelenti  az  eltérést  (Hall  1978),  bár  természetesen  a  gazdasági 
növekedés  trendje  figyelembe  vehető  (Hall  elméletét  „martingale  hypothesis”  néven  is  említi  a  szakirodalom;  vö. 
Christiano  et  al.  1991).  S mindebből  az  a  zavaró  következtetés  is  adódik,  hogy  a  jövedelem  késleltetett  adatai,  vagy  a 
munkanélküliség, illetve bármely más „hagyományos” magyarázó változó semmilyen módon nem járul hozzá a fogyasztás 
alakulásának  előrejelzéséhez,  illetve  magyarázásához  (Begg  1982:  175.  old.).  Az  empirikus  eredmények  egyébként 
meglepő határozottsággal igazolták Hall közelítését. 
165 Az,  hogy  a  permanens  jövedelmet  egyszerű  (vagyis  konstans  járadéktagokból  álló)  annuitásként  értelmezzük,  nem 
okoz  inkonzisztenciát  az  elmélet  azon  elemével,  amely  a  várakozások  újraértékelésére  vonatkozik.  A  permanens 
jövedelmet  alkotó  annuitás  mindig  adott  információs  állomány  esetében  értelmezendő.  Ha  az  információk  nem  teszik 
szükségessé az újraértékelést, a permanens jövedelem valóban konstans tagokból álló pénzáramlás lesz. A jövedelmi tagok 
csakis  új,  a  becslések módosítását  szükségessé  tevő  információk  felmerülése  esetén  fognak megváltozni  –  s  ekkor  egy 
újabb egyszerű annuitás áll elő, amely változatlan is marad egészen addig, amíg újabb módosítás nem válik szükségessé. 
Ha mindezt figyelembe vesszük, a REH működése esetén a permanens jövedelem egyszerű annuitások egymást követő (s 
egymást részben átfedő és felülíró) sorozataként értelmezhető (természetesen csakis akkor, ha a becslések felülvizsgálata 
az újonnan felmerült információk miatt szükségessé válik).  



114 

alapján kalkulált becslése. Természetesen itt is érvényes marad, hogy a várt jövedelmeknek csak azok a 
változásai  érdemlegesek,  amelyek  képesek  a  permanens  jövedelem  változását  kiváltani  (Begg  1982: 
173–174. old.), vagyis az egyes jövedelmi tagok egymást ellensúlyozó változásai nem relevánsak. 

Mindebből  elszomorító  következtetések  adódnak  a  fiskális  politika  keresletszabályozási  képességére 
vonatkozóan. A fogyasztás befolyásolása – például adócsökkentések révén – akkor valósítható meg, ha a 
fogyasztási  egység  hosszabb  időszakra  vonatkozóan  számít  jövedelme  emelkedésére.  Ha  tehát  egy 
fiskális  politikai  akció  keretében  például  az  adócsökkentés  miatt  kieső  bevételeket  az  államháztartás 
kötvénykibocsátással  finanszírozza,  a  gazdasági  szereplők  tudatában  lesznek  annak,  hogy  a 
kötvényállomány adósságszolgálata tetemes terheket fog róni a költségvetésre a későbbiekben, amelyet 
vélhetően  adóemelésekkel  fognak  majd  finanszírozni.  Ez  persze  azt  jelenti,  hogy  a  jelenbeli  nagyobb 
tényleges  jövedelmet  ellensúlyozza  a  jövedelmek  később  várható  csökkenése,  s  ez  a  fejlemény  végső 
soron  érintetlenül  hagyja  majd  a  fogyasztási  célú  kiadásokat,  illetve  a  permanens  jövedelemre  adott 
becsléseket. Másként  fogalmazva azt mondhatjuk, hogy az adórendszer bármely módosítása csakis akkor 
érinti a fogyasztási kiadásokat, ha e változtatások a permanens jövedelemre gyakorolnak hatást. Valamely 
fiskális politikai akció tehát egyszerre érinti (érintheti) a jelenlegi, valamint a permanens jövedelmet – s 
minél rövidebb távra korlátozódik az adónak köszönhető jövedelemváltozás, annál inkább igaz lesz, hogy 
a permanens jövedelmet érintő hatások elhanyagolhatók (vö. Shaw 1984: 96. old.). Mindez persze nem 
zárja ki a fiskális politika hatásosságát, csak korlátozza annak lehetőségeit. 

Bármik  legyenek  is  a  permanens  jövedelmi  elmélet  fogyatékosságai,  illetve  bármily  nagy  horderejűek 
legyenek  is  az  általa  felvetett  empirikus  nehézségek,  a  kritikai  megjegyzések  mögött  mostanra  jól 
kirajzolódtak  az  elmélet  alapvonalai.  Ha  aggályainkat  félretesszük,  láthatjuk,  hogy  az  elmélet  kiválóan 
alkalmas  arra,  hogy  általa  igazolható  legyen  a  fiskális  politika  keresletszabályozási  törekvéseinek 
lehetetlensége. Bár a permanens jövedelmi elmélet eredendően az ortodox monetarizmushoz köthető, az 
elmélet könnyen alkalmazható az újklasszikus tanok alátámasztására is. Az újklasszikus csoport azonban 
egy másik elméleti konstrukció, a ricardói ekvivalencia tételére összpontosított, amikor a fiskális politika 
hatástalansága  mellett  érvelt  –  annak  ellenére,  hogy  a  permanens  jövedelem  elmélete  és  a  ricardói 
ekvivalencia  tétele  mondanivalóját  tekintve  igen  közel  áll  egymáshoz.  Ideje  tehát,  hogy  figyelmünket 
most már erre fordítsuk! 

3.4.4. A RICARDÓI EKVIVALENCIA TÉTELE – ALAPVONALAK 
A ricardói ekvivalencia működése a permanens jövedelem elméletéhez hasonlóan az egyén fogyasztási és 
megtakarítási  döntéseinek  modellezésére  szolgál  –  sőt,  egyes  megfogalmazások  szerint  a  ricardói 
ekvivalencia modern formája a permanens jövedelmi elmélet nagyhatású általánosításának tekinthető166 
(vö.  Seater  1993).  Az  elmélet  jelentőségét  mégsem  szabad  alábecsülni,  hiszen  míg  a  permanens 
jövedelem elmélete eredetileg az adaptív várakozási modell keretein belül került megfogalmazásra, s a 
racionális  várakozások  csak  későbbi megfontolások  tárgyát  képezték,  addig  a  ricardói  ekvivalencia167 
tétele  eleve  a  REH  működésének  feltételezéséből  nőtt  ki.  Az  elmélet  működésének  megértéséhez 
tekintsük az alábbi sematikus ábrát! 

                                                             
166 Ahogy  láttuk,  a  permanens  jövedelem  elméletének  REH  szerinti  modifikációja  rendelkezik  olyan  olvasattal,  amely 
valójában a ricardói ekvivalencia tételének hangoztatása. 
167 Habár a Ricardo által kifejtett alapvonalakat első ízben Patinkin (1965: 289. old.) és őt követően Barro (1974) fedezte 
fel a modern elemzés és gazdaságelmélet számára, a „ricardói ekvivalencia” fogalmát mégsem ők, hanem Buchanan (1976) 
honosította meg  a  köztudatban.  Bár  e  dolgozat  nem  kíván  hosszas  elmélettörténeti  fejtegetésekbe  bonyolódni  (hiszen 
értelmezésünk szerint a tárgyalt elméletek sokkal inkább élő, ténylegesen, avagy feltételezetten működő mechanizmusok 
leírását  adják,  vagyis  teljes  mértékben  relevánsak  a  gazdaságelemzés,  statisztikai  és  ökonometriai  kutatások  számára, 
mintsem  elmélettörténeti  kutatások  halott  múzeumi  tárgyainak  tekintendők),  mindenképpen  figyelmet  érdemel  az  a 
szélsőséges  álláspont  is,  amely  szerint  a  „ricardói  ekvivalencia”  elve  (legalábbis  ami  a  terminust  illeti)  jókora 
elmélettörténeti  baklövés  eredménye,  hiszen  maga  Ricardo  nem  tekintette  ekvivalensnek  egymással  a  két  versengő 
finanszírozási formát (vö. O’Driscoll 1977). Ez a vélemény sosem tudhatott magáénak széleskörű támogatottságot. 
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15. ábra: A ricardói ekvivalencia működése 

Tételezzük fel, hogy a kormányzat változatlan pályán kívánja hagyni a kormányzati vásárlásokat, ám az 
adók  csökkentése  mellett  kötelezi  el  magát.  A  tanmese  szerint  a  fejenkénti  adóteher‐csökkenéssel 
egyenértékű  kötvényt  bocsát  ki  a  kormányzat.  A  kötvényekről  feltételezik,  hogy  szelvénykamatlábuk 
megegyezik  az  r  piaci  kamatlábbal  (vagyis  a  közönség  és  a  kormányzat  azonos  nagyságú  kamatláb 
mellett juthat hitelhez, illetve a hitel‐ és betéti kamatlábak is megegyeznek). Az egyszerűbb példákban a 
kötvény  futamideje  1  év,  máshol  végtelen  futamidőt  tételeznek  fel.  A  kötvények  miatt  teljesítendő 
kamatfizetések és a tőketörlesztés fedezetét a később kivetett egyösszegű adók teremtik meg. A ricardói 
ekvivalencia tétele arra a kérdésre keresi a választ, hogy ezen új finanszírozási rendszer (különösen ami 
az adócsökkentéseket illeti) miként érinti a fogyasztási kereslet alakulását.  

Az  1.  időszak  adózott  jövedelme  11 TY − ,  a  2.  időszakban  ez  pedig  legyen  22 TY − .  Ha  az  egyén  nem 
kívánja  teljes  jövedelmét  az  1.  időszakban  elfogyasztani,  akkor  természetesen  megtakaríthat.  Ezen 
döntését az 1–2 költségvetési egyenes segítségével lehet bemutatni, amelynek meredeksége  r+1 , ahol r 
a kamatláb nagysága; az 1. időszakban megtakarított minden egységnyi jövedelem ekkora kamatot hoz. 
Az  egyenes  vésősoron  az  egyén  fogyasztási  lehetőségeit  foglalja  össze,  hiszen  ha  úgy  dönt,  hogy  az  1. 
időszakban egyetlen egységnyi jövedelmet sem fordít fogyasztásra, akkor a következő periódusban erre 
a célra rendelkezésére álló összeg  ( )( )[ ]rTYTY +−+− 11122 . A másik végletként előtte áll az a lehetőség, 
hogy 2. időszaki jövedelmét teljes egészében előrehozza egy kölcsön segítségével, ezzel növelve meg az 1. 
időszak  fogyasztására  rendelkezésre  álló  jövedelmét,  amely  ekkor  ( ) ( )[ ]rTYTY +−+− 1/2211 .  A 
rendelkezésre  álló  jövedelmek,  illetve  a  kamatláb  nagysága  meghatározza  a  költségvetési  egyenes 
helyzetét,  így  az  optimális  jövedelemallokációs  döntést  jellemző  pont  –  hasonlóan  a  permanens 
jövedelem  elméletéhez  –  közömbösségi  görbék  segítségével  határozható  meg  ( kI ).  E  közömbösségi 
görbék azt mutatják meg, hogy a kérdéses fogyasztó milyen arányban hajlandó fogyasztását csökkenteni 
a  másik  időszakban  realizálható  pótlólagos  fogyasztásért  cserébe.  A  hasznosságérzet  úgy 
maximalizálható,  hogy  az  egyén  akként  osztja  el  fogyasztását  a  vizsgált  két  időszak  között,  hogy  a 
költségvetési  egyenes  így  kiválasztott  pontja  a  legmagasabb  helyzetű  közömbösségi  görbe  pontja  is 
legyen  egyben  (vagy  másként:  a  költségvetési  egyenes  a  lehető  legmagasabb  helyzetű  közömbösségi 
görbét érintse) – grafikus példánk esetében ez az  2I  közömbösségi görbe lesz.  

A ricardói ekvivalencia tételének középpontjában annak kimondása áll, hogy a fiskális politika nem képes 
befolyásolni az egyén  fogyasztását.  Ha  a  kormányzat  vásárlásait  kötvények  kibocsátása  révén  kívánja 
finanszírozni az 1. időszakban, akkor ez – a tanmese feltételezése szerint – együtt fog járni az adók ezen 
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akcióval  párhuzamos  csökkentésével;  vagyis  a  jövedelmek  az  1.  időszakban  11 TY ′− ‐re  nőnek.  Ha  az 
egyén  azonban  racionálisan  várakozik,  s  tudatában  van  annak,  hogy  a  kötvények  adósságszolgálata  a 
következő  időszakban  fokozottan  fogja  megterhelni  a  költségvetést,  akkor  arra  is  számít,  hogy  a  2. 
időszakban az adóknak növekedniük kell,168 s a rendelkezésre álló jövedelem ekkor  22 TY ′− ‐re csökken 

(ügyelve arra, hogy a  22 TT −′  adónövelés éppen a  11 TT ′−  adócsökkentés jövőértéke169). Semmi más nem 
változik, csak az, hogy az optimalizálási folyamat kiindulópontja 4‐ből (a fiskális politika megváltoztatása 
előtti  állapotból)  5‐be  helyeződik  át,  ám  az  optimum  továbbra  is  3‐ban  lesz.170 Fiskális  politikai 
eszközökkel  a  kormányzati  kiadások  pályamódosítása  nélkül  ezek  szerint  nem  lehet megváltoztatni  az 
egyén  intertemporális  fogyasztási  döntéseit  –  az  1.  időszak  megtakarításai  éppen  az  adócsökkentés 
összegével  nőnek,  hogy  e  nagyobb  megtakarítás  révén  a  2.  időszak  változatlan  fogyasztása  mellett  a 

                                                             
168 Az  elmélet  működése  szempontjából  kiemelkedő  jelentőséggel  bír  az,  hogy  a  fiskális  hatóság  következetesen 
tartózkodik‐e  adóssága  monetizálásától  (vagy  legalábbis  az,  hogy  a  közönség  mit  gondol  a  költségvetés  jövőbeni 
magatartásáról). A  ricardói  ekvivalencia  csakis  akkor  teljesül,  ha  a  gazdasági  szereplők arra  számítanak,  hogy a  fiskális 
hatóság  nem  fogja  pénzkibocsátással  fedezni  az  adócsökkentés  miatt  keletkező  kötelezettségeit  –  ha  mégis  ehhez  az 
eszközhöz nyúl, a kezdeti adócsökkentésnek lesz átmeneti reálhatása (az aggregált kereslet átmenetileg nőni fog – az, hogy 
a  reálkibocsátással mi  történik,  attól  függ,  hogy mit  gondolunk  az  árak  és  a  bérek  rugalmasságáról;  az  államháztartás 
nagyobb hiteligénye miatt felhajtott kamatláb pedig érinteni fogja a pénzkeresletet és a forgási sebességet, hogy az állami 
kötvények által kivont likviditás hiánya ellensúlyozásra kerüljön, s a forgalomban körforgást végző pénzmennyiség képes 
legyen  a  nagyobb  vásárlóerő  közvetítésére).  Ugyanez  a  helyzet  akkor  is,  ha  a  kormányzat  hosszú  távon  halogatja  a 
kötvénykibocsátást  ellentételező  adóemeléseket  (a  helyzet  ilyenkor  összetettebb,  hiszen  ha  a  kormányzat  e  hosszú 
prolongálás után mégis az adóemelés eszközéhez nyúl, ezzel súlyos recesszióba tudja taszítani a nemzetgazdaságot, hiszen 
a  magfasabb  adók  fedezetét  a  korábbi  magasabb  szintű  fogyasztás  felemésztette).  James  Tobin  egy  helyen  azt 
hangsúlyozza,  hogy  a  költségvetési  deficit  finanszírozása  mind  kölcsönök  felvétele,  mind  pedig  pénzkibocsátás  révén 
megoldható (Tobin 1984: 306. old.); nyilvánvalóan az is  igaz akkor, hogy a kölcsönök visszafizetése terén is van döntési 
szabadság,  s  a  kormányzat  dönthet  az  adóemelés  és  a  monetizálás  között  (még  ha  a  döntés  szabadságát  egyes 
körülmények korlátozhatják  is).  S még egy  fontos  szempont:  a  ricardói  ekvivalencia működését,  illetve nem működését 
nem  befolyásolják  a  racionális  várakozások,  vagyis  a  reálhatás  nem  marad  el  csak  azért,  mert  a  közönség  előzetesen 
számított  a  későbbi  politikai  akciókra; másként  fogalmazva:  ha  a  kezdeti  adócsökkentés  adóssághatását  a  kormányzat 
eleve  monetizálni  kívánta,  a  reálhatás  jelentkezni  fog  (vagyis  nem  az  anticipáltság  hiánya  lesz  a  hatás  oka). 
Megtévesztéssel valójában csak a reálhatások időbeni jelentkezését lehet szabályozni: ha a közönség arra számít, hogy az 
adósságot  a  fiskális  hatóság  adóemeléssel  fogja  finanszírozni,  ám  az  később  mégis  a  monetizálás  mellett  dönt,  a 
reálhatások ekkor  fognak  jelentkezni. A modern  jegybanki  gyakorlatban  tilos  a  költségvetés  adósságának monetizálása, 
ami  a  kormánykötvényeknek  a  jegybank  által  az  elsődleges  piacokon  való  vásárlásának  tilalmában  jelentkezik.  Erre  a 
kérdésre  a  következő  fejezetben,  a  gazdaságpolitika  hitelességének  kérdésénél  újra  visszatérünk.  Rövidesen  több,  az 
elmélet  működőképességét  aláásó  korlátozást  is  áttekintünk  majd.  Jellemző  egyébként  az  újklasszikus  csoport  erősen 
kötött  érvelésére,  hogy Thomas  J.  Sargent magyarul  is megjelent  kötetében  fejezeteken  keresztül  foglalkozik  a  ricardói 
ekvivalencia  kérdésével,  ám  a  költségvetési  deficitnek  csak  az  inflációs  hatásáig  jut  el;  az,  hogy  esetleg  reálhatások  is 
felléphetnek, meg sem fordul a fejében (vö. Sargent 2005: 42–53. és 155–160. old.). 
169 Ez  az  eredmény  végső  soron  a  kormányzat  költségvetési  korlátjának  definiálásából  következik,  amely minden egyes 
időszak vonatkozásában  egyenlővé  teszi  a költségvetés  teljes  kiadásait  (beleértve a kormányzati  adósság után  fizetendő 
kamatokat  is)  az  adózásból,  illetve  egyéb  forrásokból  származó  bevételekkel,  valamint  a  kormányzat  nettó 
hitelfelvételével.  Az  elv  egyik  következménye  egyébként  az,  hogy  az  adók  jelenértéke  csakis  akkor  változhat,  ha  a 
kormányzat módosítja a kiadások összegének jelenértékét – vagyis nincs  ingyen ebéd: a kormányzati kiadások  fedezetét a 
jelenben,  vagy  a  jövőben  mindenképpen  meg  kell  fizetni,  hiszen  a  kormányzati  bevételek  jelenértékét  rögzíti  a 
kormányzati kiadások jelenértéke (Barro 1989). A ricardói ekvivalencia tételének magyarázatához tehát éppen ezért van 
szükség annak  feltételezésére, hogy a kormányzat a közkiadások szintjét változatlan pályán  tartja a  jövőben – ezt pedig 
már  csak  azért  is  fontos  hangsúlyozni,  hogy  világossá  váljon:  a ricardói ekvivalencia tételétől nem idegen a kormányzati 
kiadások  megváltoztatásából  adódó  reálhatások  bekövetkezése  (sőt,  valójában  a  fiskális  hatóság  által  vitt  politika 
megváltoztatása  és  a  reálgazdasági  rendszer  reakcióinak  összefüggése  jelentette  a  kínálati  közgazdaságtan  tételeinek 
alapját).  Ezt  az  ortodox  monetarizmus  sem  vitatta  –  persze  azzal  a  kikötéssel,  hogy  ez  az  eszközt  nem  szabad  az 
anticiklikus  stabilizáció  céljaira  használni,  hiszen  a  stabilizálás  szándéka  inkább  a makrorendszer  instabilitását  fokozza 
majd  (a  hatások  késése miatt);  ha  a  kormányzat meg  is  változtatja  a  közkiadások  szintjét  és  összetételét,  ezt  csakis  a 
társadalom preferenciáinak módosulásai alapján teheti (vö. Friedman 1948: 248. és 251–252. old.; Tarafás 2001: 52. old.). 
170 Heller  és  Starr  felhívja  arra  a  figyelmet,  hogy  a  likviditási  korlátok  (vagyis  a  jövőbeli  jövedelmek  terhére  való 
hitelfelvétel korlátai) miatt elképzelhető, hogy az adócsökkentés még akkor is a folyó fogyasztás növekedését váltja ki, ha a 
kötvényfinanszírozással kapcsolatos  jövőbeli  adókötelezettségek  tökéletesen anticipáltak. E hitelfelvételi  korlátok végső 
soron azt jelentik, hogy a folyó fogyasztást a tárgyidőszakban rendelkezésre álló források határozzák meg (vö. Hubbard – 
Judd 1986: 5–6. old.). Különbséget kell  tenni  tehát a vagyon  és a  likviditás között – a  fiskális politikai akció előbbit nem 
módosítja,  az  utóbbi  viszont  határozottan  reagál  az  adók  csökkentésére.  Ha  a  háztartások  nem  képesek  hitelfelvétel 
segítségével  fogyasztásukat  optimális  pályán  tartani,  az  adócsökkentés  nyomán  kapott  likviditásukat  fogják  e  célra 
felhasználni;  ezek  szerint  a  folyó  fogyasztás  mégis  reagál  az  adók  csökkentésére,  vagyis  visszaáll  a  fiskális  politika 
keresletszabályozási képessége (Heller – Starr 1979).  
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nagyobb  összegű  adó  is  finanszírozható  legyen.171 Az  adózás172 és  a  kormányzati  hitel  ekvivalens,  a 
kölcsönfelvétel  nem  okoz  újabb  terhet  (Cullis  –  Jones  2003:  407–409.  old.)  –  az  adókivetés  és 
kötvénykibocsátás  eszközeivel  való manipulálás  nem  érinti  a  fogyasztók  teljes  életútjukra  értelmezett 
költségvetési korlátját, és  így  fogyasztási döntéseiket, s éppen ebben  jelölhető meg a ricardói álláspont 
lényege.173 Ebben  a  példában  azt  feltételeztük,  hogy  a  kibocsátott  kötvények  adósságszolgálata  egy 
időszakon  keresztül  növeli  meg  az  adókat  –  ettől  eltérően  persze  abból  is  kiindulhatunk,  hogy  a 
kötvények  futamideje  tart  a  végtelenhez  (vö.  pl.  Seater  1993:  144.  old.).  Bármelyik  feltételezést 
választjuk is, az ekvivalencia működéséhez egyebek mellett arra van szükség, hogy az 1.  időszakban az 
adócsökkentés  révén magasabb  jövedelemhez  jutó  gazdasági  szereplők  a  törlesztés miatti  adónövelés 
teljes időszakában éljenek (erre a feltételezésre a későbbiekben még visszatérünk).  

Az eredményeket végiggondolva rájöhetünk arra, hogy az elmélet által sugallt megállapításokban semmi 
meglepő  sincs.  Az  1.  időszakban  csökken  ugyan  az  adóterhelés,  ám  az  egyének  többletjövedelmüket 
megtakarításra  fordítják,  hogy  fedezetet  teremtsenek  a  később  kivetett  adók  finanszírozására  ―  a 
fogyasztás  ekkor  tehát  nem  változik.  S  bár  a  következő  időszakban  több  adót  kell  ugyan  fizetni,  a 
megtakarítások után  járó kamat‐  és  tőkebevételek  segítenek a  lakossági  fogyasztást változatlan pályán 
tartani. 174  Az  intuitív  elemzés  megerősíti  a  bonyolult  matematikai  apparátus  által  levezetett 
eredményeket.  

3.4.5. ÉRTÉKELÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEK 
A szakirodalom bőséges forrásokat kínál a ricardói ekvivalencia tétele mellett és ellen szóló bizonyítékok 
vonatkozásában.  Jellemző,  hogy  míg  a  permanens  jövedelem  elmélete  alapvetően  módszertani 
indíttatású  szakirodalmat  generált,  addig  a  ricardói  ekvivalencia  tételét  már  igyekeztek  elméleti 
alapokon  is  alátámasztani,  illetve  cáfolni.  Egy  árnyaltan  fogalmazó  összegzés  szerint  a  ricardói 
ekvivalencia tétele számos túlságosan szigorú (a fogyasztói magatartást, illetve a gazdasági környezetet 
érintő)  előfeltételezésen  nyugszik  ahhoz,  hogy  az  elmélet  által  képviselt  következetességgel 
érvényesüljön a valóságban, azonban – mint a valóság többé‐kevésbé helytálló közelítése – működésével 
minden  bizonnyal  számolni  kell  annál  is  inkább,  mivel  az  elmélet  visszautasítása  melletti  érveket 
szolgáltató empirikus tesztek számos módszertani nehézségtől terheltek (Seater 1993: 143. old.).  

Az elmélettel kapcsolatban komoly fenntartások fogalmazhatók meg, ha tekintetbe vesszük a kibocsátott 
kötvények  futamidejét.  Legegyszerűbb  esetben  azt  feltételeztük,  hogy  az  1.  időszakban  kibocsátott 
kötvény  tőketörlesztése  is  esedékes  lesz  a  következő  időszakban.  Ha  az  1.  időszaki  fejenkénti 

                                                             
171 Itt válik nyilvánvalóvá a permanens  jövedelmi elmélet  és a  ricardói  ekvivalencia  tétele közti kapcsolat. Az aktorok a 
fogyasztást  mindkét  esetben  az  optimális  pályán  igyekeznek  tartani  (e  pályát  az  államháztartási  finanszírozási  mix 
konkrét  megvalósulása  nem  érinti)  ,  s  a  rendelkezésre  álló  jövedelem  ingadozásai  a  megtakarítások  fluktuációját 
eredményezik.  Úgy  tűnik,  nem  követünk  el  túlzó  leegyszerűsítést,  ha  ebben  az  egyetlen mondatban  foglaljuk  össze  az 
elméletek lényegi mondanivalóját. 
172 Amennyiben  az  adóztatás  szigorúan  egyösszegű  adók  kivetésén  keresztül  valósul  meg.  Az  egyösszegű  adók 
alkalmazásának lényege az, hogy ezek segítségével a kormányzat elkerülheti az adók esetleges torzító hatásait, hiszen az 
adóalany semmit nem tehet adófizetési kötelezettsége mérséklése érdekében. A jövedelemarányos, illetve a fogyasztásra 
kivetett  adók mindig  torzító  hatásúak  –  ezek  kivetésének  elkerülésével,  vagyis  egyösszegű  adókkal  való  helyettesítése 
révén  a  kormányzat  mindig  magasabb  adóbevételekhez  juthatna  (vö.  Stiglitz  2000:  403.  old.).  Az  adórendszer  miatt 
kialakuló torzítások lehető legteljesebb elkerülése fontos adópolitikai alapelv is egyben (vö. Vigvári 2002: 149. old.). Ha az 
államháztartás  a  kötvények  adósságszolgálatát  torzító  (pl.  a  jövedelem‐,  vagy  fogyasztásarányos)  adók  kivetésével 
finanszírozza, az ekvivalencia nem teljesül (Cullis – Jones 2003: 410–411. old.). 
173 Az ekvivalencia egyik lehetséges értelmezése szerint azt jelenti, hogy az adók kötvénykibocsátással való helyettesítése 
nem érinti az aggregált megtakarításokat, hiszen a kormányzat megtakarításainak csökkenésével (vagyis a költségvetési 
deficittel) szemben a magán‐megtakarítások által kifejtett ellensúlyozó hatás áll (Barro 1989: 39. old.). 
174 A  szakirodalom  itt  hívja  fel  a  figyelmet  arra,  hogy  a  ricardói  ekvivalencia  elvére  épülő  elemzések  eredményei 
szakítanak  a  hagyományos,  IS–LM‐keretben  végigvitt  szimulációk  következtetéseitől,  hiszen  a  sztori  szerint  a 
megtakarítási szándék és a kötvények kínálata párhuzamosan mozog egymással – ebből viszont az következik, hogy nem 
érvényesül a kiszorítási hatás, hiszen a kamatláb (amennyiben azt, szakítva Keynes eredetei szándékával, a hitelkereslet és 
hitelkínálat  által  meghatározott  egyensúlyi  kategóriának  tekintjük)  a  finanszírozási  rendszer  átalakulása  után  is 
változatlan marad. Ha  tehát  a  ricardói  ekvivalencia  tétele érvényesül,  kiszorítási hatással nem kell  számolni  (vö.  Seater 
1993: 145. old.). 
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adócsökkentés  összege  B,  amely  megadja  a  fejenként  kibocsátott  kötvény  névértékét  is,  és  r  a  piaci 
kamat, akkor az adófizető szempontjából a pénzáramlások az alábbi módon alakulnak: 

1. Táblázat: A ricardói ekvivalencia működése 2 időszaki tervezés mellett. 

Időszak Adózással összefüggő 
pénzegyenleg alakulása 

Kötvényekkel kapcsolatos 
tőkebevételek és tőkekiadások Kamatbevételek 

1. +B –B 0 
2. –(B+Br)=–B–Br +B +Br 

A  reprezentatív  gazdasági  szereplő  az  1.  időszakban  az  adófizetési  kötelezettség  csökkenése  révén  B 
összegű  kvázi‐adóbevételhez  jut,  ezt  pedig  kötvények  vásárlására  fordítja.  A  következő  időszakban  az 
adófizetési  kötelezettség  természetesen  növekedni  fog,  hogy  az  államháztartás  teljesíteni  tudja  a 
kötvények adósságszolgálatát, vagyis az adózónak az adózással kapcsolatban többletkiadása keletkezik – 
ezt azonban kompenzálja a kötvényben lekötött tőke felszabadulása, illetve az utána járó kamatbevétel. 
Összességében a költségvetési korlát nem módosul. 

Hasonló  eredményekre  jutunk  akkor  is,  ha  H  évnyi  hosszúságú  futamidőt  tételezünk  fel  úgy,  hogy 
∞→H . A fenti táblázat adaptációja: 

2. Táblázat: A ricardói ekvivalencia működése H időszaki tervezés mellett (H→∞). 

Időszak Adózással összefüggő 
pénzegyenleg alakulása 

Kötvényekkel kapcsolatos 
tőkebevételek és tőkekiadások Kamatbevételek 

1. +B –B 0 
2. –Br 0 +Br 
3. –Br 0 +Br 
… … … … 

H–2 –Br 0 +Br 
H–1 –Br 0 +Br 
H –(B+Br)=–B–Br +B +Br 

Akár  egyéves,  akár  véges  (nem  végtelen)  futamidővel  számolunk,  igaz  lesz  az,  hogy  a  kötvény 
adósságszolgálatának  jelenértéke  meg  fog  egyezni  a  kezdeti  adócsökkentés  összegével.  Végtelen 
futamidő esetén pedig bevezethetünk egy egyszerűsítést, hiszen 

lim 0,  (3.68.)

vagyis  a  végtelen  futamidő  végén  esedékes  tőketörlesztés  jelenértéke  zérus.  Mivel  ∞→H ,  a 
kötvényből származó kamatbevételek örökjáradéknak tekinthetők, amelyek jelenértékére igaz az, hogy 

B
r
BrPV == ,  (3.69.)

vagyis a bevételek jelenértéke ekkor is megegyezik a kezdeti adócsökkentés összegével. 

Habár  az  eredmények  nem  változnak,  ha  véges  futamidőt  feltételezünk,  a  végtelen  futamidő  kiválóan 
alkalmas arra, hogy megvizsgáljuk, mi történik akkor, ha a gazdasági szereplők életideje rövidebb, mint a 
kötvények  futamideje  (hiszen  a  szituáció  ekkor  a  végtelen  futamidejű  kötvények  és  a  véges  életidejű 
egyének szembenállásává alakul). Ha az egyén életideje rövidebb, mint a kötvény futamideje, a kezdeti 
adócsökkentés  értéke  meghaladja  a  későbbi  adónövelések  jelenértékét,  így  megváltozik  az  érintett 
gazdasági  szereplők  reálvagyona,175 vagyis módosulni  fog  az  egyéni  fogyasztás  pályája  is.176 A  ricardói 

                                                             
175 A feltételezések szerint az adócsökkentés összegét a gazdasági szereplők akkor is kötvényvásárlásra fordítják, ha ezen 
adócsökkentés értéke meg is haladja a későbbi várt adótöbbletek jelenértékét. Ez az a helyzet, amelyben az adócsökkentés 
hatására megnő a gazdasági szereplők nettó vagyona. Barro (1974) terminológiájával élve az államkötvények tehát akkor 
jelentenek  nettó  vagyont,  ha  értékük  meghaladja  a  jövőbeli  (a  kötvények  adósságszolgálatával  összefüggő) 
adónövekedések  jelenértékét.  A  nettó  vagyon  emelkedése  végső  soron  kiváltja  (kiválthatja)  a  fogyasztási  kiadások 
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ekvivalencia  elve  tehát  nem  működik.  Robert  J.  Barro  azonban  megmutatta,  hogy  még  véges  életidő 
mellett  sem  kell  feltétlenül  lemondanunk  a  ricardói  ekvivalencia  tételének  működéséről.  Samuelson 
(1958) modellkeretéből kiindulva azt vizsgálta, hogy az államkötvények állományának növekedése vajon 
előidézi‐e  a  véges  élettartamú  háztartások  által  érzékelt  vagyon  növekedését.  Modellvizsgálatai  révén 
arra az eredményre jutott, hogy ilyen körülmények között (vagyis nem végtelen életidő mellett)  is  igaz 
lesz az, hogy a háztatások úgy cselekednek, mintha végtelen időhorizonton működnének, ha az egymást 
követő  generációkat  transzferek  (pl.  hagyatékok)  kötik  össze,  s  így  a  kormányzat  által  kibocsátott 
kötvények nem érintik a nettó vagyont,  vagyis a  fogyasztás pályája  sem módosul  (Barro 1974), hiszen 
végső  soron  a  háztartások  gyermekeiket  (leszármazottjaikat)  önmaguk  kiterjesztésének  tekintik.  A 
ricardói  ekvivalencia  tételének  bizonyításához  azonban  minderre  csakis  akkor  van  szükség,  ha  a 
kötvények  hosszabb  futamidejűek  (vagyis  a  velük  járó  adósságszolgálat  hosszabb  időtartamú), mint  a 
jelenleg  élő  generáció  életideje;  mint  ahogy  az  is  igaz,  hogy  a  kötvénykibocsátás  nyomán  csakis  azok 
fogják magukat gazdagabbnak érezni, akik biztosak benne, hogy a kötvények adósságszolgálata már nem 
fogja őket teljes egészében terhelni (vö. Barro 1989: 41. old). Mindez más megfogalmazásban azt jelenti, 
hogy  ezen  fiskális  politikai  eszközök  révén  nem  lehetséges  az  egyes  generációk  között  jövedelem‐
újraelosztást  megvalósítani,  hiszen  ez  egyéni  akciók  ezt  minden  esetben  meg  fogják  akadályozni.177 

                                                                                                                                                                                                      
növekedését – ez a vagyonhatás lényege. Ha ilyen fellép, ez valójában azt jelenti, hogy az 1. időszakban birtokolt kötvényre 
nincs  szükség,  hogy  a  H  éves  lejáratú  kötvény  tőketörlesztése  miatt  megnövekvő  adót  a  gazdasági  szereplő 
finanszírozhassa,  vagyis  a  kötvénykibocsátástól  kezdődően  a  fogyasztási  egység  az  1.  időszakban  képzett megtakarítás 
folyamatos  leépítése  révén  finanszírozza  a  vagyonhatás miatt megnövekedett  fogyasztási  keresletét.  Itt  kell  utalni  arra, 
hogy a ricardói ekvivalencia tételének működéséről folyó vita valójában megfeleltethető annak az elméleti diskurzusnak, 
amely akörül folyt, hogy vajon a kibocsátott kötvények külső, vagy belső vagyont jelentenek (Weeks 1998: 119–128. old.). 
Ha a gazdasági szereplők jövőbeli, a kötvények adósságszolgálatával kapcsolatban felmerülő adófizetéseiket diszkontálják, 
s az így képzett jelenérték megegyezik az adócsökkentés (és kötvényvásárlás) értékével, akkor a kötvényállomány belső, 
és vagyonhatás nincs, vagyis teljesül a ricardói ekvivalencia tétele. A kötvények annyiban (olyan mértékben, illetve olyan 
hányadban)  lesznek  külsők  (s  váltanak  ki  ennek  megfelelően  vagyonhatást),  amennyivel  a  későbbi  adófizetések 
jelenértéke meghaladja a jelenben megvásárolt kötvények értékét. 
176 Seater olyan példán keresztül mutatja be e hatást, amely Samuelson (1958) kétperiódusú modelljére épít. Eszerint ha 
az  első  időszak  munkavégző  generációját  érintő  adókat  csökkentik,  akkor  a  bevételek  kiesését  kivédő  kötvények 
adósságszolgálata  által  megkövetelt  későbbi  adónövelés  már  egy  másik  csoportot,  vagyis  a  következő  időszak 
munkásgenerációját  fogja  terhelni.  Eszerint  az  első  időszak  munkásai  fokozhatják  fogyasztásukat,  nem  kell  a  későbbi 
adónövekedés fedezetéről megtakarítások képzésével gondoskodni (Seater 1993: 146–147. old.).  
177 Hangsúlyozni  kell,  hogy  Barro  nem  csak  a  kötvény  vs.  adófinanszírozás  esete  közti  ekvivalenciát  állította,  hiszen 
érvelését  többek  között  a  társadalombiztosítási  programokra  is  kiterjesztette.  A  mechanizmus  működése  ebben  az 
esetben is változatlan: a samuelsoni egymásra következő generációk modellkeretében az idős csoport részére folyósított 
társadalombiztosítási kifizetések megnövekedése ezen generáció fogyasztását nem érinti, csak az általuk tartott eszközök 
állománya  lesz  nagyobb  –  a  nagyobb megtakarítások  pedig  a  fiatalabb  generációra  a  társadalombiztosítási  kifizetések 
miatt  háruló  nagyobb  adóterhek  kompenzálását  hivatottak  biztosítani  (feltételezve  természetesen,  hogy  az  idősöknek 
folyósított társadalombiztosítási kifizetéseket az államháztartás a fiatalokra kivetett egyösszegű adókkal finanszírozza). Az 
eredményeket  tovább  általánosítva  Barro  minden  olyan  fiskális  program  hatástalanságát  állította,  amely  végső  soron 
generációk  közötti  előírt  transzferek  formáját  ölti.  A  közoktatás  esetében  például  az  idősek  finanszírozzák  a  fiatal 
generációk taníttatásának költségeit – e jövedelem‐átcsoportosítást azonban az ellentétes irányú transzferek semlegesítik 
(Barro 1974: 1106–1107.  old.). Bármilyen  súlyosak  is  ezek a  vádak,  észre kell  venni,  hogy a  jóléti  állam konstrukcióját 
direkt módon nem kérdőjelezik meg. Barro, illetve az újklasszikus makroökonómia sosem állította azt, hogy a kormányzat 
ne  tudna  megvalósítani  jövedelmi  transzfereket  a  társadalom  egyes  csoportjai,  illetve  egyes  generáció  között.  Ha  a 
kormányzat nagyobb összegeket  kíván  a  közoktatásra  fordítani,  ezt minden  további  nélkül megteheti, még  akkor  is,  ha 
ezen  akció  fedezetét  nagyobb  adóterhelés mellett  tudja megteremteni.  Ehhez  hasonlóan  a  nyugdíjemelések  per se  sem 
jelentenek  lehetetlen vállalkozást. Az újklasszikus érvelés középpontjában annak kimondása áll, hogy ezen kormányzati 
akciók a fogyasztás szerkezetét, illetve – az egyes egyének esetében – annak időbeli optimalizálását nem érintik, vagyis a 
fogyasztás  fiskális  eszközökkel  történő  stimulálása  problémás  feladat;  a  preferenciák  tehát  továbbra  is  alapvető 
fontosságúak  maradnak.  Mindez  természetesen  nem  független  a  jóléti  állam  mellett  szóló  szokásos  érvektől,  bár  a 
kapcsolat  igen  árnyalt.  Az  újklasszikus  makroökonómia  nem  a  kormányzati  fiskális  akciók  lehetetlenségéről  beszélt, 
mindössze (bizonyos esetekben) azok hiábavalóságát állította. Mindez azonban már önmagában is alkalmas arra, hogy a 
jóléti állam koncepcióját aláássa, hiszen a jóléti állam mellett szóló legújabb érvek ezer szállal kapcsolódnak a hatékonyság 
fogalmához, illetve követelményéhez (vö. Barr 2004) – ami egyben azt is jelenti, hogy aligha kaphatnak támogatást olyan 
szándékok,  illetve  akciók,  amelyek  hatása  (hatásossága)  korlátozott.  Felidézhetjük  azonban  a  röviddel  ezelőtt 
elmondottakat,  amelyek  szerint  a  ricardói  ekvivalencia  tétele  nem  zárja  ki  a  kormányzati  kiadások  szintjének 
megváltozásából  adódó  reálhatásokat  (vö.  Barro  1989:  40.  old.).  Ami  számít,  az  a  fiskális  politikai  akciók  szándékának 
kérdése:  az  anticiklikus  célú  változtatások  továbbra  is  hatástalanok maradnak,  hiszen  a  fiskális  politika  szerkezetének 
hosszú távú megváltoztatása nélkül a racionálisan várakozó ágensek nem fogják magatartásukat módosítani (egy jelenben 
elhatározott átmeneti adócsökkentés, változatlan kiadások mellett, eszerint értelmetlen költségvetési próbálkozás). Ha a 
fiskális  politika  a  kiadási  és  bevételi  szerkezet  hosszú  távú  átalakításával  próbálkozik,  ez  sokkal  inkább  a  növekedési 
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Barro ezt a feltételezett hatást úgy érte el, hogy a t‐edik generáció tagjának hasznosságérzetét ( ) a t+1‐
edik generáció hasznosságérzetétől is függővé tette; algebrailag: 

( )1; += tttt ucvu   (3.70.)

A  mechanizmus  működése  egyszerű:  a  véges  életidejű  háztartások  ekkor  azért  döntenek  a 
megtakarítások  képzése  mellett,  hogy  a  későbbi  generációk  számára  fedezetet  teremtsenek  a 
megnövekvő adókötelezettséggel szemben (Seater 1993: 147. old.). Az altruizmus végső soron végtelenné 
tágítja a véges időhorizontú modell kereteit. 

A szakirodalom részletesen  foglalkozik a bizonytalan élettartamnak a  fogyasztás alakulására gyakorolt 
hatásával. Mivel igaz az, hogy minden egyes életkorban pozitív valószínűsége van a továbbélésnek (még 
ha  ez  a  valószínűség  a  nullához  konvergál  is),  emiatt  a  végtelen  időhorizont  használata  nem  is  tűnik 
különösebben  túlzónak;  annál  is  inkább, mivel  e  végtelen  időhorizont  tökéletesen összeegyeztethető  a 
véges  várható  élettartam  követelményével  (hiszen  pozitív  valószínűsége  van  a  bármely  életkorban 
bekövetkező  halálozásnak  is).  Egyes  helyeken  felhívják  a  figyelmünket,  hogy  az  élettartamot  övező 
bizonytalanság  fogyasztásra  gyakorolt  hatása  két  ellentétes  hatás  eredőjeként  alakul:  a  lehetséges 
hosszabb  élettartam  során  felmerülő  kiadásokról  való  gondoskodás  szándéka  miatt  e  bizonytalanság 
csökkenti a jelenlegi fogyasztást, míg a jelenbeli biztos fogyasztás iránti igény miatt egyben növeli is azt 
(Levhari – Mirman 1977). Ha az egyének élettartama véges, ez a tény befolyásolja a fogyasztás alakulását. 
Yaari  azt  az  esetet  vizsgálta  meg,  amelyben  az  egyén  véges,  de  előzetesen  nem  ismert  időpontban 
lezáruló  életidővel  kell  számoljon  (élettartamának  tehát  csak  a  valószínűség‐eloszlása  ismert). Mivel  a 
fogyasztás révén realizált hasznosságérzet nem független az élettartamtól, s mivel az élettartam random 
változó, ezért a  fogyasztó Yaari  feltételezése szerint a várt hasznosságérzet maximalizálásából  indul ki, 
vagyis olyan fogyasztási pályát tervez maga számára, amely mellett a várt hasznosságérzet a legnagyobb. 
Kiterjedt elemzésében arra az esetre is figyelmet fordított, amelyben a fogyasztó (várt) hasznosságérzete 
nemcsak saját fogyasztásától, hanem az általa utódaira hagyott örökség nagyságától is függ (Yaari 1965). 
Olivier Blanchard kissé nehézkes matematikai apparátus használata segítségével bebizonyította, hogy ha 
az egyének életideje nem véges, egy jelenbeli adócsökkentés növelni fogja a fogyasztást figyelembe véve 
azt  is,  hogy  a  véges  életidő  miatt  a  jövőbeli  várt  adóemelések  csak  a  következő  generációkat  fogják 
súlytani;  emellett  arra  is  felhívja  a  figyelmet,  hogy  véges  életidő  esetén  a  finanszírozás  szerkezete 
reálhatásokat  vált  ki,  hiszen  ebben  az  esetben  a  kormányzati  adósság  nettó  vagyonnak  minősül 
annyiban, amennyiben azt – éppen a véges életidő miatt – nem ellensúlyozzák teljes mértékben a későbbi 
időszakokra várt adófizetési kötelezettségek (ezen adókötelezettségek nyilvánvalóan növekedni fognak, 
ha  a  költségvetési  vásárlások  pályáját  nem  módosítják)  (Blanchard  1985:  239–240.  old.).  Ha  az 
altruizmus működésével nem számolunk, a ricardói ekvivalencia tétele ekkor tehát nem működik.  

Láthattuk, hogy a tétel működése szempontjából milyen nagy jelentősége van az altruista magatartásnak, 
illetve a generációk közötti transzferek feltételezésének. Egyes modellek arra hívták fel a figyelmet, hogy 
e transzferek nem feltétlenül altruista indítékok megtestesülései, vagyis a generációk közötti transzferek 
(amelyek  –  s  ezt  hangsúlyozni  kell  –  akár  kétirányúak  is  lehetnek)  nem  szükségszerűen  a  jövőbeli 
adófizetési  kötelezettségek  enyhítését  célozzák.  Bernheim  és  szerzőtársai  olyan  örökhagyási  indítékot 
feltételeztek  és  modelleztek,  amelyben  az  örökséget  hagyó  fél  (a  szülő)  a  kedvezményezettek  (a 
gyermekeik)  magatartásának  befolyásolására  igyekszik  felhasználni  a  hagyatékot.178 A  feltételezés 
szerint  a  hagyatékozó  fél  ugyan  altruista,  ám  az  általa  realizált  hasznosságérzet  nem  független  a 
potenciális örökösök magatartásától – ilyen körülmények között nem meglepő az a következmény, hogy 

                                                                                                                                                                                                      
potenciál  (értsd:  a  természetes  ráta,  illetve  természetes  kibocsátási  szint)  befolyásolásán  keresztül  (nem  anticiklikus 
módon) hat. 
178 Az érvelés szerint annak megkülönböztetése központi  jelentőségű, hogy egy, vagy több potenciális örökösről van szó. 
Előbbi  esetben  a  kizárással  való  fenyegetés  esetleg  nem  hiteles  (Bernheim  et  al.  1985:  1046–1047;  1054.  old.),  bár  a 
szülőnek  még  ekkor  is  lehetősége  van  a  megtakarítások  teljes  felélésére,  s  az  örökségből  való  kizárás  ekként  történő 
megvalósítására. 
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a szülők gyermekeik viselkedésének befolyásolására használják azok későbbi örökségét. E stratégiai célú 
hagyatékozási  motívum  valószínűleg  sérteni  fogja  a  ricardói  ekvivalencia  tételét  (vö.  Bernheim  et  al. 
1985), hiszen a  jövőbeli  adófizetési  kötelezettségek nem kerülnek  (vagy  legalábbis nem  teljes körűen) 
kompenzálásra – Barro azonban felhívja a figyelmet, hogy ha a kizárással való fenyegetés hiteles, s így a 
szülő képes a neki tetsző módon a gyermek magatartásának befolyásolására, az ekvivalencia elve végső 
soron nem sérül (Barro 1989: 42. old.). A kutatások egyik reprezentatív ága nemcsak a szülők, hanem a 
gyermekek  stratégiai  magatartásával  is  számot  vet.179 Az  altruista  szülő  és  az  altruista  gyermek 
szembenállása  eszerint  tehát  szintén  érdekes  problémák  forrása;  ebben  a  helyzetben  mindkét  fél 
számára  fontos  szempont  a másik  jóléte,  s  ekkor  a  kettejük  relációjában  értelmezhető  nettó  transzfer 
(vagyis a kétirányú áramlások egyenlegének) összegében nagy valószínűséggel nem alakul ki közöttük 
egyetértés, s a ricardói ekvivalencia működéséhez szükséges egyenleg sem szükségszerűen alakul ki – s a 
gyermekek  stratégiai  viselkedése  akár  azt  is  jelentheti,  hogy  a  nekik  szánt  transzferek  esetleges 
visszautasításával  (s  így  saját,  ezen  keresztül  pedig  szüleik  hasznosságérzetének  csökkentésével) 
igyekeznek  szüleiket  nagyobb  bőkezűségre  sarkallni  (Kotlikoff  et  al.  1990).  Végezetül  arról  a  fontos 
eredményről sem szabad megfeledkezni, amely arra világít rá, hogy a generációk közötti transzferek nem 
csak  altruista,  vagy  más  stratégiai  megfontolások  eredményeként  realizálódhatnak:180 ha  az  egyén 
rosszul  méri  fel  életidejét,  az  általa  képzett  óvatossági  tartalékok  nem  szándékolt  hagyatékot  fognak 
alkotni (vö. Abel 1985).  

Az  altruizmus  átfogó  feltételezését  színvonalas  kritika  keretében  cáfolta  Bernheim  és  Bagwell.  Eleve 
megkérdőjelezték  Barro  dinasztikus  családmodelljének  helyességét,  amelynek  középpontjában  végső 
soron  annak  szándéka  állt,  hogy  a  véges  élethosszúságú  egyének  láncolata,  vagyis maga  a  dinasztikus 
család,  egyetlen,  végtelen  életű  gazdasági  szereplőként  legyen  modellezhető.  Bernheim  és  Bagwell 
szerint nem fogadható el az az egyszerűsítés, amely a közgazdasági mechanizmusok működését egyetlen 
reprezentatív  ágens  szerepeltetése  révén  kívánja  elemezni,181 hiszen  az  ilyen  modellek  alapvetően 
alkalmatlanok  a  politikai  akciók  hatásmechanizmusainak  elemzésére.  Ehelyett  egy  olyan  modellt 
javasolnak, amelyben egy‐egy generációt nagy számú egyén alkot (nem pedig egyetlen egy, ahogy Barro 
megközelítésében történik), akiket rokoni (pl. házassági) kapcsolatok fűznek össze – az altruizmus tehát 
nemcsak egyegy családot, hanem családok sokaságát köti össze.182 A  társadalom  eszerint  sokkal  inkább 
komplex  hálózati  rendszerrel,  mintsem  egymás mellett  élő  lineáris  családok modelljével  írható  le  –  e 
komplex  hálózatokban  az  egyes  egyének  pedig  akár  több  dinasztikus  (s  így  altruista)  családhoz  is 
tartozhatnak egy időben. Érdekes, hogy a szerzők végső soron levezetik a különféle kormányzati akciók 
(pl.  a  jövedelmi  redisztribúció)  hatástalanságának  tézisét,  azonban  hangsúlyozzák,  hogy  ezen 
eredményekhez az intergenerációs altruizmus feltételezése révén jutottak el.183 Nem mellékes azonban, 
hogy  a  modelljük  alapján  levont  következtetések  nem  érvényesülnek  különösebb  következetesség 
mellett.  Mivel  tehát  a  modellben  eredményként  kapott  neutralitás  nem  figyelhető  meg  valós 
                                                             
179 Meg  kell  jegyezni,  hogy  Barro  (1974;  1989)  szintén  számot  vetett  a  gyermekek  altruista  magatartásával,  azonban 
modelljeiben  a  transzferek  mindig  egyirányúak  voltak.  A  jövőbeli  adófizetések  kompenzálása  egy  altruista  gyermek 
esetében  úgy  történik meg  eszerint,  hogy  a  gyermek megfelelően  csökkenti  a  szüleinek  szánt  transzferek  összegét  –  a 
kétirányú áramlások azonban hiányoznak. 
180 Feldstein (1988) felhívta arra a figyelmet, hogy a jövőbeli jövedelmeket illető bizonytalanság még altruista szándékok 
és  ennek megfelelő  örökséghagyás mellett  is  érvényteleníti  a  ricardói  ekvivalencia  tételét,  ennek következményeként  a 
jelenben eszközölt adócsökkentések befolyásolják a folyó fogyasztást. 
181 Végső  soron  ilyen  reprezentatív  ágens  az  egy  generációt  alkotó  egyetlen  tekintetbe  vett  individuum,  illetve maga  a 
dinasztikus család is. 
182 Lényeges  ugyanakkor,  hogy  ez  a  tény  (vagy  inkább  észrevétel,  illetve  feltételezés)  nem  érvényteleníti  a  ricardói 
ekvivalencia  tételét,  amely  egészen  addig  működőképes  marad,  amíg  az  altruizmus  létező  jelenség  (illetve  fenntartott 
feltételezés) marad. 
183 Érdemes  felhívni  a  figyelmet  arra,  hogy  Seater  érdekes  distinkciót  húz  az altruizmus,  illetve  a  tényleges örökhagyási 
szándék között. Eszerint az altruizmus csakis akkor biztosítja a ricardói ekvivalencia működését, ha hagyaték képzésével 
és átruházásával jár együtt (Seater 1993). Ez a finom különbség azonban nem helyezi hatályon kívül az eddig ismertetett, 
az  altruizmus  jelentőségét  érintő  észrevételeket;  mindössze  arra  van  szükség  (ahogy  implicite  maguk  a  szerzők  is 
eljártak),  hogy  az  altruizmust  a  tényleges  örökhagyási  szándék  szinonimájaként  kezeljük.  Barro  (1989)  ugyanakkor 
megjegyzi, hogy az altruizmus nemcsak a halál pillanatában átszálló örökségek képében manifesztálódhat; az  inter vivos 
transzferek  (pl.  az  iskoláztatással  kapcsolatos  kiadások)  mindegyike  alkalmas  a  ricardói  ekvivalencia  tételének 
működtetésére.  
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körülmények  között,  ebből  arra  lehet  következtetni,  hogy  az  altruizmus  nem  játszik  olyan  hangsúlyos 
szerepet a magatartás magyarázatában, mint ahogy azt Barro feltételezte (vö. Bernheim – Bagwell 1988), 
s  végső  soron  a  családi  szerkezetek  struktúrája  az  altruizmus  működése  szempontjából  legfeljebb 
keretnek tekinthető.184 

Az  értékelés  végére  hagytuk  a  tőkepiacok  minőségével  kapcsolatos  kifogásokat.  Meg  kell  említeni 
egyrészt  azokat  a  nehézségeket,  amelyek  abból  adódnak,  hogy  a  kormányzat  és  a  többi  gazdasági 
szereplő nem azonos kamatláb mellett tud hiteleket felvenni. Tételezzük fel, hogy a kormányzat számára, 

illetve  a  lakosság  számára  releváns  hitelkamatlábra  ( Gr ,  illetve  Pr )  az  alábbi  viszony  igaz:  PG rr < .  Az 

egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy a futamidőre  ∞→H  (véges futamidő figyelembevétele nem 
módosítaná  a megállapításokat).  Ha  a  kezdeti  adócsökkentés  összege  ebben  az  esetben  is B,  akkor  az 

adósságszolgálat  miatti  későbbi  adóteher‐növekedés  összege  GBr  lesz.  A  kamatlábak  különbözősége 
miatt az adónövekmény jelenértékére igaz lesz az, hogy: 

P

G

G

G
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>= ,  (3.71.)

vagyis  a  kezdeti  adócsökkentés  összege meghaladja  a  későbbi  adónövekmény  jelenértékét  –  emiatt  a 
ricardói ekvivalencia elve sérül, hiszen az adócsökkentés pozitív vagyoni hatást eredményez, vagyis az 
adócsökkentés révén lehetővé válik a fogyasztás stimulálása.  

Hasonló  módon  nem  lesz  érvényes  a  ricardói  ekvivalencia,  ha  a  lakosság  számára  releváns  betéti  és 
hitelkamatláb  eltér  egymástól,  vagyis  ha  az 

hitelbetét PGP rrr <=  reláció  érvényesül.  Az  utóbbi  esetet 

érdemes grafikusan is bemutatni: 

                                                             
184 Bármit gondoljunk is az altruista magatartásról, akár elfogadható feltételezésnek tekintjük annak általános működését, 
akár nem,  nem  szabad megfeledkezni  arról,  hogy  csakis  a  gyermekes  családok  viselkedhetnek  altruista módon  a  soron 
következő generáció bizonyos tagjaival – vagyis saját gyermekeivel – szemben (hiba lenne tehát azt feltételezni, hogy – a 
samuelsoni modellkeretben gondolkodva – az  idős generáció valamely gyermekes  családja a  teljes következő generáció 
sorsa  felett érez aggodalmat). A gyermektelen családok részéről aligha  tételezhetünk  fel altruista viselkedési mintát. Ez 
mégsem helyezi hatályon kívül a ricardói ekvivalencia tételét, hiszen ha olyan világot tételezünk fel, amelyben gyermekes 
és gyermektelen családok egyaránt  léteznek, akkor a gyermekes családok  (amelyek gyermekeinek száma  így az átlagon 
felüli  lesz)  az  új  államkötvényeket  vagyonuk  csökkenéseként  fogják  érzékelni,  figyelembe  véve  a  későbbi 
adókötelezettségeket.  S  bár  a  gyermektelen  felnőttek  fogyasztásuk  növelésével  reagálnak,  a  gyermekes  családok  a 
megtakarítások fokozása mellett döntenek, hogy a gyermekeikre háruló aránytalanul nagyobb adókötelezettséget (minél 
nagyobb arányban) fedezzék (Barro 1989: 41. old.).  
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16. ábra: A ricardói ekvivalencia sérülése a betéti és hitelkamatláb eltérése esetén. 

A fogyasztó preferenciát az  iI  közömbösségi görbék jellemzik. Ha nem lenne eltérés a kamatlábak között 
(vagyis ha a költségvetési egyenes továbbra is az 1–2 volna), a fogyasztó számára optimális fogyasztási 
pontot –  függetlenül a  fiskális politikai akcióktól – a 6  jelentené; ez azonban  jelen körülmények között 
nem érhető el számára, hiszen a nagyobb hitelkamatláb miatt kiindulási helyzetben a 2–4–7 törött vonal 
fogja  jellemezni  lehetőségeit.  Az  egyensúlyi  pont  a  4  lesz,  hiszen  ez  érinti  a  legmagasabban  fekvő 
közömbösségi görbét. Az adók 1. időszakban való csökkentése áthelyezi az optimumot 5‐be, hiszen így a 
fogyasztó  magasabb  hasznosságérzetet  realizálhat  (az  adócsökkentés  és  kötvénykibocsátás  nyomán 
költségvetési  korlátja  2–5–8  lesz).  Jelen  körülmények  között  a  finanszírozási  mix  befolyásolja  a 
fogyasztást, vagyis az adók 1.  időszaki csökkentése növeli a  tárgyidőszakban eszközölt  fogyasztási célú 
kiadások összegét, hiszen a fogyasztást a rendelkezésre álló jövedelem határozza meg (vö. Cullis – Jones 
2003: 410. old.).  

3.4.6. ÖSSZEGZÉS: FISKÁLIS POLITIKA AZ ÚJKLASSZIKUS RENDSZERBEN 
A  fejezet  második  részében  az  újklasszikus  elmélet  fiskális  politikát  ért  kritikáit  tekintettük  át.  A 
racionális várakozások elmélete kiterjesztette hatását a Friedman által bevezetett permanens jövedelmi 
elméletre is, ám a fiskális politika hatástalanságát az újklasszikus csoport mégis a ricardói ekvivalencia 
tétele alapján igyekezett megfogalmazni. Bőséges érvanyagot szolgáltattunk ahhoz, hogy kimondhassuk: 
bár az ekvivalencia‐tétel működésétől nem tekinthetünk el, e működés mégsem annyira konzekvens és 
tiszta, ahogyan azt az elmélet sugallja, s amelyre szükség lenne ahhoz, hogy a fiskális politika reálhatások 
kiváltására valóban képtelen  legyen. Láthattuk, hogy a véges és bizonytalan életidő,  az  élettartam és a 
kötvények  futamidejének  eltérései,  a  tőkepiacok  jellege  és  a  kamatlábak  szerkezete  mind  olyan 
körülményeket  jelentenek,  amelyek  egyenként  is  alkalmasak  arra,  hogy  az  ekvivalencia‐tétel 
érvényesülését gyengítsék. A Barro–Ricardo‐tétel tehát – úgy tűnik – nem volt alkalmas arra, hogy szilárd 
alapot jelentsen a fiskális politika hatástalansági tételéhez.  
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„A közgazdászok […] a teljes intellektuális zűrzavar és 
összevisszaság állapotában élnek, és túlságosan is 

elfoglalja őket az egymással való perlekedés, ezért nem képesek 
tanácsokkal szolgálni a politikusoknak, 

akik viszont közgazdaságilag meglehetősen bénák.” 
 (Jonathan Lynn – Antony Jay: Igenis, Miniszter Úr!) 

 
 

„Mindig szilárdnak lenni a maga igazában, 
mindig előretörni, sohasem kételkedni 

– nem ezek azok a nagy képességek, amelyekkel a butaság 
megszerzi vezető szerepét a világban?” 

 (William Makepeace Thackeray: Hiúság vására) 

4. KÖVETKEZMÉNYEK 
Az  eddigiek  során  jobbára  azzal  foglalkoztunk,  amit  a  közgazdasági  magaselmélet  a  gazdaságpolitika 
hatásosságáról az elmúlt néhány évtizedben mondott, vagy gondolt. Sajátos gazdaságpolitikai nihilizmus 
képe rajzolódhatott ki mostanra: az elmélet leginkább azzal volt elfoglalva, hogy precíz módon kijelölje, 
mire nem  képes a  fiskális  és monetáris politika. Egy efféle  intellektuális  vadhajtás  azonban csak  ideig‐
óráig  lehet életképes a közgazdasági elméletben, hiszen a gazdaságpolitika – annak céljai és eszközei – 
emberemlékezet óta a politikai diskurzus kiemelt témáját jelenti. A politika nem létezhet gazdaságpolitika 
nélkül  –  hiszen  igaz  például,  hogy  a  kormányzatok  (és  ellenzékük)  egyik  legfontosabb 
teljesítménymércéjét  a  gazdasági  kérdések  jelentik.185 A  politikáról  való  gondolkodás  a  kezdetek  óta 
gazdasági  és  gazdaságpolitikai  gondolkodást  is  jelentett  (vö.  Bayer  1998:  31–33.  old.;  vagy  pl.  Platón 
1988:  137–138.  old.;  az  is  kimutatható  ugyanakkor,  hogy  Platónnál  az  állam  létrejötte  valójában 
gazdasági  célokat  is  szolgál  –  vö.  Maróth  2002:  464.  old.).  Politika  és  gazdaságpolitika 
elválaszthatatlansága  már  csak  abban  is  jelentkezik,  hogy  a  gazdasági  szféra  határozottan  kijelöli  a 
politikai cselekvések mozgásterét (vö. Bihari – Pokol 1998: 37. old.), s a gazdaságpolitika186 célja ennek 
megfelelően e mozgástér megfelelő kialakítása, tágítása, határainak kitolása. S ahogy egyes vélemények 
szerint igaz volt az, hogy a keynesi elmélet is a (gazdaság)politika érdekeit is kiszolgálta187 (vö. pl. Deane 
1997:  217–220.  old.),  az  újklasszikus  elmélet  sem  ragadtathatta magát  arra,  hogy  egyre  hangosabban 
szólítson  fel  az  aktív gazdaságpolitikai cselekvés mellőzésére  (úgy  gondoljuk,  végső  soron  ezt  jelenti  a 
gazdaságpolitikai  nihilizmus  jelensége;  ha  a  gazdaságpolitika  nem  képes  érdemben  befolyásolni  a 
makrogazdasági  rendszer működését,  vagy csak zavarokat keltve képes  rá,  akkor egyrészt erre nem  is 
szabad törekedni, másrészt pedig törölni kell a kérdést a politikai párbeszéd és mozgósítás tematikájából 
is).  Az  újklasszikusoknak  tehát  meg  kellett  birkózni  azzal  a  problémával,  amely  ezek  szerint  a 
szisztematikus  anticiklikus  gazdaságpolitika  eleve  elrendelt  kudarca  mellett  egy  más  típusú 
gazdaságpolitika  hatásmechanizmusának  lefektetését  jelentette.  Az  elméleti  fejezetek  után  ezért 
figyelmünket  a  gyakorlati  gazdaságpolitikára  fordítjuk,  s  arra  keressük  a  választ,  hogy  ezen  szférában 

                                                             
185 Ez  feltétlenül  igaz  a  racionális  választás  elméletére,  ám  a  választói  magatartást  leíró  egyéb  megközelítések  (pl. 
pártidentifikációs  modell,  vagy  a  választói  magatartás  szociológiai  modellje)  ezt  a  viszonyt  nem  tekintik  elsődleges 
fontosságúnak (Körösényi – Tóth – Török 2005: 216–218. old.). 
186 A  makrogazdasági  elméletek  tulajdonképp  bizonyos  (makro)változók  közötti  kapcsolatokat  és  viszonyrendszert 
tárgyalnak. A gazdaságpolitika ennek alapján a mi értelmezésünkben  valamely makrogazdasági  rendszer kívánatos célok 
érdekében történő befolyásolását (illetve az erre való törekvést)  jelenti (egy makrogazdasági rendszert úgy stimulálnak, 
hogy bizonyos infláció, foglalkoztatás, árfolyam, stb. alakuljon ki). A gazdaságpolitika fogalma természetesen értelmezhető 
tágabban  is  (pl.  Veress  2007),  amikor  a  célok  kijelölésének  folyamatát,  a  gazdaságpolitikai  program  társadalmi 
elfogadottságának  megteremtését  is  a  gazdaságpolitika  felelősségévé  tesszük.  Értelmezésünkben  ez  azonban  sokkal 
inkább  szélesebb  társadalompolitikai  feladat,  hiszen  a  gazdaságpolitika  tágabb  értelmezése  elvonhatja  a  figyelmet  a 
makrogazdasági rendszerek működési mechanizmusairól. 
187 Ki  kell  emelni,  hogy  a  keynesi  elméletet  általában  az  anticiklikus  célú  államháztartási  deficit  igazolására  szokás 
felhasználni  –  maga  Keynes  azonban  csak  az  expanzív  fiskális  politika  mellett  érvelt.  Nála  nem  a  fiskális  egyenleg 
szintjének, hanem változásának van jelentősége. Az expanzió a szufficit csökkentésével is végrehajtható. A keresleti hatás 
szempontjából tehát az államháztartási egyenleg változásának van jelentősége, míg maga az egyenleg a fenntarthatóságot 
határolja be (vö. P. Kiss 1998: 36–39. old.).  
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milyen  módon  érvényesültek  az  újklasszikus  iskola  tanításai.  Arra  vagyunk  kíváncsiak,  hogy  az  aktív 
(keresletoldali)  szabályozást  hirdető  keynesiánus  gazdaságpolitika  helyébe  vajon  milyen 
gazdaságpolitikai stratégiák léptek Lucas és csoportjának hatására.  

Úgy  tűnhet, mintha  a  4.  fejezetben mintegy  rehabilitálnánk  az  újklasszikus makroökonómiát  az  ellene 
intézett  korábbi  támadások  után.  A  dolgozat  legalapvetőbb  célja  az,  hogy  úgy  intézzen  támadást  az 
újklasszikus makroökonómia tételei ellen, hogy eközben azok ne semmisüljenek meg teljes egészükben – 
vagyis  a  cél  a  tartható  és  tarthatatlan  elemek  egyértelmű  szeparációja.  Az  első  három  fejezet 
egyértelműen a kritika célját szolgálja, a bevezetőben kifejtett módszertani alapelveket követve. Hogy a 
4.  fejezetben mi  történik, azt  leghelyesebb, ha a Phillips‐görbe elmélete alapján  fejtjük ki előzetesen. A 
Phillips‐görbe A.W. Phillips, Friedman és Lucas (sőt, Phelps) által leírt változataiban egyaránt jelen volt a 
rövid  és  a  hosszú  távú  szemlélet;  hogy  van‐e  egyáltalán,  s  ha  van,  milyen  időtávon  létezik  vertikális 
helyzetű  Phillips‐függvény  –  nagyjából  e  kérdések  körül  zajlott  a  Phillips‐görbe  evolúciója.  A  negatív 
irányú  kapcsolat  árak/bérek  és munkanélküliség  között  valójában  régóta  nem vitatott  –  ezt  valójában 
rövid távon még az újklasszikusok sem tudták tagadni. A kérdés csak az, hogy helyese az a mechanizmus, 
amelynek alapján  egy  jelenséget  leírni kívánnak a makrogazdasági modellek.  Erről  szól  az  első  három 
fejezet:  amellett  érveltünk,  hogy  a  Friedman  és  Lucas  által  adott  mechanizmus  súlyos  logikai 
inkonzisztenciáktól  és  egyéb  hibáktól  terhelt. Most már  csak  az  a  kérdés, miért  beszélhetünk  a  soron 
következő  4.  fejezetben  arról,  hogy  a  monetarizmus  elmélete  a  hosszú  távú  szemlélet  talaján  állva 
védhetőnek tűnik, a korábban kifejtett kritikai elemek ellenére is. Akár az ortodox monetarizmus, akár az 
újklasszikus makroökonómia  hosszú  távú  megfontolásait  szemléljük,  azok  végső  soron  nem mondtak 
mást, mint hogy a makrogazdasági rendszerek hosszú távon újból és újból az egyensúly felé mozdulnak 
el. Ez olyan egyszerű és zseniális gondolat, amellyel valójában nem is lehet vitatkozni – s komoly tévedést 
követnénk  el,  ha  például  azt  állítanánk,  hogy  ha  erre  lehetősége  lett  volna,  mondjuk  Keynes  is 
szembehelyezkedett  volna  e  tétellel. Ha  továbbgondoljuk  –  és  esetleg  vulgarizáljuk  – mindazt,  amit  az 
újklasszikusok  a  hosszú  távú  folyamatokról  mondtak,  akkor  egyszerű  szentenciákhoz  juthatunk  el.  A 
gazdasági  rendszerek  a  rövid  távú  kilengések mellett  a  stabilizálódásra  törekednek,  hiszen  a  gazdasági 
szereplők  érdekei  is  ezt  kívánják.  Vagy  pedig:  politikai  döntésekkel  hosszú  távon  nem  befolyásolható  a 
makrogazdasági  rendszerek  működése,  hiszen  az  ezen  politikai  döntésekkel  (is)  meghatározott 
környezethez  a  gazdasági  szereplők  alkalmazkodnak,  s  így  végső  soron  azok  előbbutóbb  elveszíthetik 
hatásukat.  Vagy:  a  gazdasági  növekedés  szempontjából  a  kínálati  oldal  stimulálása  is  komoly  szerepet 
kaphat. Nem szabad persze megfeledkezni arról, hogy itt ismét csak két dologról van szó: mit és hogyan 
tanítanak az újklasszikus közgazdászok (e kérdést úgy is megközelíthetjük, hogy külön kell elemezni azt, 
amit az újklasszikusok a rövid és amit a hosszú távú folyamatokról mondtak). A hosszú távú tanulságok a 
rövid  távú  elméletek  következményeiként  jelennek meg.  Egyértelműnek  tűnik  –  s  éppen  erről  szól  az 
első  három  fejezet  –,  hogy  az  újklasszikusok  rövid  távú  feltevései  jobbára  egyrészt  tarthatatlanok  és 
túlzók,  másrészt  pedig  zavarosak  és  inkonzisztensek.  De  bármilyen  abszurd  is,  hosszú  távú 
következtetéseik  alapvetően  helyesek  (legalábbis  e  dolgozatban  amellett  érvelünk,  hogy  helyesek), 
vagyis  értelmes  makrogazdasági  politikák  alapulhatnak  rájuk  a  valós  viszonyokkal  való,  a  predikciók 
szintjén megnyilvánuló konzisztencia miatt (ld. Friedman és a pozitív közgazdaságtan módszertana). S itt 
kapnak szerepet a Phillips‐görbéről röviddel ezelőtt elmondottak. Akármelyik változatát tekintjük is, az 
általa megragadott jelenségek valósak (a rövid távú trade‐off létezése). Amit e modellek tanítanak, tehát 
helyes. A tanítás alapját szolgáló elmélet (legalábbis az ortodox monetarista és az újklasszikus esetben) 
azonban nem konzisztens: vagyis e modellek helyes következtetésekre jutnak rossz logikai alapokon. Ezen 
állítás  mindkét  elemét  hangsúlyozni  kell:  a  helytelen  érvelésről  szól  az  első  három  fejezet,  a  helyes 
következtetésekről  a  negyedik.  Nincs  szó  tehát  az  újklasszikus  elmélet  implicit  rehabilitálásáról, 
mindössze amellett érvelünk, hogy nem vitatható el az újklasszikusoktól az, amiben sikert értek el. „Add 
meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené.” 
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4.1. KÍNÁLATI KÖZGAZDASÁGTAN 
A  politika  elvárásainak  megfelelő  választ  a  kínálati  közgazdaságtan  létrejötte  jelentette.  Hosszas 
elmélettörténeti  fejtegetések  nélkül  is  utalhatunk  arra,  hogy  ezen  elméleti  csoport  (ti.  a  kínálati 
közgazdaságtan  hívői)  a  keynesi  szisztematikus  anticiklikus  gazdaságpolitika  és  ideológia  (állítólagos) 
téveszméitől igyekeztek elhatárolni magukat. Az 1970‐es évekre az aggregált kereslet stimulálása helyett 
a közgazdászok egyre  inkább azokra a  tényezőkre összpontosítottak,  amelyek alkalmasak az aggregált 
kínálat  potenciális  szintjének  növelésére.  Így  került  a  tőkefelhalmozás,  illetve  a  tőkefelhalmozás  és  az 
adóztatás összefüggésrendszere (különösképp az, hogy az adóztatás befolyásolja a  tőkeképződést – vö. 
Lucas  1990),  a  technológiai  fejlődés,  az  egyéni  ösztönzők,  vagy  a munkaerő  fejlesztésének  kérdései  a 
figyelem középpontjába (Feldstein 1986: 26. old.). 

Az  újklasszikus  közgazdaságtan  (és  a REH)  azáltal,  hogy  tagadta  a monetáris  és  fiskális  politikának  a 
reálváltozók  (reáljövedelem  és  munkanélküliség)  szisztematikus  befolyásolására  való  képességét, 
valójában azt ajánlotta, hogy a legjobb makrogazdasági politikának az ígérkezik, ha megengedjük, hogy e 
változók  saját  természetes  szintjükre  álljanak  be.  A  makrogazdasági  politika  célja  tehát  az  igazodási 
folyamatokat megzavaró, egyébként a makrogazdasági politika irányítása alatt álló változók felől érkező 
zavarok  minimalizálása  kell  legyen.  Ezt  a  szabályt  általában  a  pénzmennyiség  konstans  ütemű 
növekedésének preferálásával szokás azonosítani,  s amelyet – ahogy  láttuk – maga Lucas  is követendő 
példának  tekintett.  S  ha  a makrogazdasági  politika  a  reálváltozók  szisztematikus  befolyásolására  nem 
képes,  figyelmét  a  nominális  változók  szabályozására  (stabilizálására)  kell  összpontosítania,  s  legfőbb 
céljának például az  infláció  letörésének kell  lennie (vö. Shaw 1984: 62–63. old.). Sőt, egyes értékelések 
szerint  a  csak  az  infláció  letörésére  és  az  árstabilitás  elérésére  alkalmas monetáris  politika  a  legjobb 
eszköz az aggregált kereslet szabályozására, hiszen a kiszámíthatatlanul viselkedő árak súlyos zavarokat 
idéznek elő a reálgazdaság működésében (King 2005). Az anticiklikus politika tehát két ok miatt is eleve 
kudarcra van ítélve: bizonyos szándékos zavarok révén a reálgazdaság ugyan eltávolítható a természetes 
állapotából, ám a visszarendeződés annál fájdalmasabb lesz; ugyanakkor a hatóságok rendelkezésére álló 
eszközök olyan – koránt sem stabil – időbeli kapcsolatban állnak a makrogazdasági változókkal, hogy az 
anticiklikus szándékú intervenciók esetleg súlyosbíthatják az egyébként is meglévő zavarokat (vö. Káldor 
1989: 190–191. old.). 

Az  előző  bekezdésben  határozottan  a  makrogazdasági  politikák  korlátozott  lehetőségeiről  esett  szó. 
Miközben a  fiskális  és monetáris politika egyes nominális  változók  stabilizálására  törekszik  (hiszen az 
aggregált  kereslet  befolyásolása  alkalmatlan  a  Keynes  által  elképzelt  hatások  kiváltására),  lehetőség 
nyílik  arra,  hogy  sikeres mikrogazdasági  politikák  révén  ne  a  makrogazdasági  rendszer  természetes 
kibocsátási  és  foglalkoztatási  szintről  való  elmozdulása,  hanem  hosszú  távon  e  természetes  szint(ek) 
kedvező  irányba  történő  kitolása  (vagyis  növelése)  valósuljon meg.  Ideális  körülmények  között  a  két 
stratégia működésének különbségeit az alábbi – sematikus – ábrán követhetjük nyomon: 
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17. ábra: A makro- és mikrogazdasági politikák hatásainak sematikus összehasonlítása. Forrás: Shaw (1984): 64. old. 

Az  aggregált  kereslet  AD1‐ről  AD2‐re  való  emelése  a  merev  kínálat  mellett  kizárólag  az  árak 
emelkedésében  okoz  változást,  a  reáljövedelem,  illetve  a  foglalkoztatás  szintje  még  rövid  távon  sem 
módosul.  Mikrogazdasági  politikák  révén  azonban  elérhető,  hogy  az  aggregált  kínálat  AS1‐ből  AS2‐be 
tolódjon  –  az  eredmény  a  korábbinál  magasabb  reáljövedelem  és  alacsonyabb  árszínvonal  lesz. 
Tekintsünk  most  el  attól,  hogy  ezt  az  egyszerűségében  szép  elméletet  például  arra  hivatkozva 
kritizálnánk, hogy a mennyiségi egyenlet következetes alkalmazása groteszk következményekkel  jár az 
árakra nézve (a nagyobb szintű reálkibocsátás alacsonyabb árszínvonalat eredményez) – így most csak a 
makro‐  és  mikrogazdasági  politikák  hatásmechanizmusa  és  eredményei  közti  következtetetésekre 
korlátozzuk figyelmünket. 

E  kedvező kínálatoldali hatások kiváltására  alkalmas  lehet  a munkanélküli  ellátások  szintjének,  vagy  a 
minimálbéreknek  a  szabályozása,  amelyek  helytelen  beállítása  negatív  irányba  befolyásolhatja  a 
munkanélküliség  természetes  szintjét.  A  munkanélküliségi  ellátások  csökkentése  mint  a 
munkaráfordítások  élénkítésének  egyik  lehetséges  eszköze  jó  ideje  jelen  van  a  társadalomelméleti 
szakirodalomban (vö. pl. Erhard 1993),  s  az utóbbi  időben még a  jóléti  állam  léte melletti  érvelésbe  is 
vegyül némi ellenérzés azt hangsúlyozva, hogy a munkanélküliek segélyezése ugyan elviselhetőbbé teszi 
a munka nélkül  töltött  időszakot,  azonban csak alig‐alig mozdítja  elő  az újbóli munkába állást188 (Barr 
2004).  Éppen  ezt  kiküszöbölendő  jöttek  létre  az  aktivációs  politikák,  amelyek  a  munkanélküliség 
támogatása  helyett  a  munkakeresést  és  munkavállalást  ösztönzik.  E  politikák  egyik  fő  eszköze  az 
adórendszer  megfelelő  kialakítása,  a  munkavégzéshez  kapcsolódó  adójóváírások  rendszere  (ilyen  az 
Egyesült  Királyságban  és  az  Egyesült  Államokban  is  működik).  Azt  is  mondhatjuk  akár,  hogy  a 
munkanélküli  ellátások  negatív  hatásait  e  juttatások  alacsony  szintre  történő  beállításával  és  a 
munkavállalás  egyidejű  ösztönzésével  hatékonyan  lehet  kiküszöbölni.  Természetesen  nem  hagyhatjuk 
szó nélkül, hogy a mikroökonómiai alapok koránt sem egyértelműen helyeslik a munkavállalás adózási 
ösztönzőkkel  való  támogatását.  Ezzel  kapcsolatban  az  is  elegendő,  ha  a  standard  mikroökonómia 
elemzéseire  utalunk,  amelyek  szerint  a  visszahajló  munkakínálati  görbének  megfelelően  a  fajlagos 
munkabér emelése egy ponton túl már nem a munkavégzés fokozására ösztönöz (Varian 2001: 183–184. 
old.).  Az  is  igaz  ugyanakkor,  hogy  e mikroökonómiai  elemzések  igen  csak  szkeptikusak  a minimálbér‐
szabályozással  kapcsolatban,  s  inkább  e  szabályozások  hiánya,  mintsem  aktív  alkalmazása  tűnik 
üdvözítőnek  (a  minimálbér  egyensúlyi  szint  feletti  rögzítése  kedvezőtlen  foglalkoztatási  hatásokkal 
járhat, az egyensúlyi szint alatti kijelölése viszont irreleváns tényezőt jelent – vö. pl. Kopányi 2003: 392–
394.  old.),  nem  meglepő  tehát,  ha  a  kínálati  közgazdaságtan  is  inkább  a  téves  beállítás  káros 
következményeinek elkerülésére szólít fel. 

                                                             
188 Ezzel  összhangban  a munkanélküliség magas  szintjét  egyre  inkább  a  jóléti  állam működésének  (a munkanélküliség 
segélyezésének, a minimálbér szabályozásának), s nem pedig az aggregált kereslet elégtelen szintjének tulajdonították. E 
jóléti politikák a következtetések szerint képesek a munkaerő kínálatának visszafogására. 



128 

Kérdéses  persze,  hogy  az  adócsökkentés  mennyire  tekinthető  a  kínálati  közgazdaságtan  saját  (értsd: 
kizárólagos) eszközének. A keynesiánus elmélet ugyancsak előszeretettel  tekintett az adócsökkentésre, 
ám  ez  az  ő  esetükben  az  aggregált  kereslet  befolyásolásának módszere  volt  (vö.  Kalecki  1980:  71–73. 
old.), hiszen az aggregált kereslet növelése nem csak a kormányzati vásárlásokon keresztül valósítható 
meg.  Természetesen  kár  volna  azt  állítani,  hogy  a  gazdaságpolitika  hagyományos  eszközei  mindkét 
elmélettel  kompatibilisek.  Az  adócsökkentés  ebből  a  szempontból  speciális  esetet  képvisel,  hiszen 
például  a  munkanélküli  ellátások  rendszerét  az  újklasszikusok  határozottan  károsnak,  míg  a  kereslet 
befolyásolására törekvő „konvencionális” gazdaságpolitika hívői mint automatikus stabilizátort hatékony 
eszköznek  tekintik  (az  1940‐es  években  még  Friedman  sem  tekintette  az  ördögtől  valónak  e 
stabilizátorokat – vö. Vigvári 2008: 211. old.). Korábban azonban (a 3. fejezetben) hosszasan elidőztünk a 
ricardói ekvivalencia tételével kapcsolatban a fiskális politika impotenciájának kérdésénél, s láthattuk: az 
elmélet  működése  csak  nagyon  speciális  körülmények  között  biztosított.  Másként  fogalmazva  azt 
mondhatjuk: az újklasszikus közgazdaságtan nem  tudta meggyőző erővel bizonyítani a  fiskális politika 
hatástalanságát  az  aggregált  kereslet  befolyásolása  terén,189 s  erre  tett  kísérlete  mindössze  egy  olyan 
jegyzéket  eredményezett,  amely  számba  vette  azokat  a  speciális  körülményeket,  amelyek  ezt  a 
hatástalanságot  előidézhetik. Nem  járunk messze  az  igazságtól,  ha  azt mondjuk:  sokkal kevesebbre van 
szükség ahhoz, hogy a fiskális politika a megszokott  (vagyis  a  keynesi  elmélet  által  hangoztatott) módon 
működjön,  mint  ami  ahhoz  kellene,  hogy  lehetőségei  végtelenül  beszűküljenek.  Az  újklasszikus 
közgazdaságtan  nem  tudta  meggyőző  módon  kifogni  a  szelet  a  szisztematikus  anticiklikus  fiskális 
politika  hívőinek  vitorlájából,  ezért  olyan  eszközöket  ajánlott  a  gazdaságpolitikai  közvélemény 
figyelmébe,  amelyek  leginkább  hosszú  távon  éreztethették  kedvező  hatásukat.190 Úgy  gondoljuk,  az 
újklasszikus  gazdaságpolitika  sikere  ezen  a  téren  számottevő,  hiszen  az  érvelés  ezen  irányával  olyan 
területre  jutott,  amelyet  az  alapvetően  a  rövid  távú  folyamatokra  és  hatásokra  összpontosító 
keynesi/keynesiánus érvelés nem fedett le.191 

4.2. GAZDASÁGPOLITIKA ÉS HITELESSÉG 
Láttuk, hogy a költségvetési politika alárendelt szerepet játszik az újklasszikus makroökonómia elméleti 
rendszerében.  A  ricardói  ekvivalencia  teljesülésének  feltételezése  hatástalanná  tette  ezt  a 
gazdaságpolitikai  eszközt192 –  ám  már  az  ortodox  monetarizmus  is  kétségekkel  tekintett  a  fiskális 
politika  működésére.  Milton  Friedman  következetesen  tagadta,  hogy  költségvetési  eszközökkel  a 
reáljövedelem szintje befolyásolható volna (vö. Tobin 1984: 286. old.). Friedman (M. Friedman 1948) a 
költségvetési  deficit  monetizálását  javasolja,  így  a  deficit  hatása  kizárólag  infláció  gerjesztése  lehet. 
James  Tobin  (1984:  306–307.  old.)  a monetarizmus  értékelésekor  az  eredeti  friedmani  koncepcióhoz 
viszonyítva már árnyaltabban fogalmaz, észrevéve, hogy a deficit inflációs hatása nem természetszerű, s 

                                                             
189 A monetáris politika esetében erre nem is volt szükség. Széleskörű egyetértés tapasztalható a monetáris politikának a 
reálgazdaság  stimulálására  vonatkozó  hosszú  távú  képességének  hiányában  (MNB  2002:  41–44.  old.).  Maga  Keynes  is 
szkeptikus volt  a monetáris politika hatásosságát  illetően,  hiszen a  recessziók kialakulásában nem a monetáris hatóság 
ellenőrzése  alatt  álló  változóknak  tulajdonított  jelentőséget,  ráadásul  a  likviditási  csapda  is  korlátozta  elméletében  a 
monetáris hatóság lehetősségeit. A monetarizmus szemében a központi bank pedig legfeljebb zavarokat okoz, ha a puszta 
asszisztálásnál  többre vágyik  (még ha korábban  láthattuk  is, hogy  teremthető olyan modellkörnyezet,  amelyben a pénz 
nem  semleges).  Úgy  gondoljuk  tehát,  hogy  az  újklasszikus makroökonómia  a  fiskális  politika  lehetőségeinek meggyőző 
elvitatásával tudta volna új alapokra helyezni a gazdaságpolitika szemléletmódját és eszközrendszerét, kérdésfelvetését és 
megoldásait. E hosszú távú hatástalanságból azonban határozottan nem szabad a rövid távú hatástalanságra következtetni; 
sőt,  a  monetáris  politika  rövid  és  közép  távú  outputszabályozási  képessége  áll  az  inflációs  célkövetési  rendszerek 
hatásmechanizmusának középpontjában. 
190 Úgy  gondoljuk,  az  újklasszikus  makroökonómia  különösen  kegyes  volt  a  politikai  elithez  a  hosszú  távú  hatások 
hangsúlyozásával. Ha elfogadjuk, hogy a politikai elitek körforgásában (Pareto) az egyes politikai erők gazdaságpolitikai 
teljesítménye is meghatározó, a rövid távú képességek elvitatása számottevő mértékben csökkenti az elit felelősségét. 
191 Keynes  elemzésének  rövidtávú  szemléletéről  lásd  Bekker  (2002):  419–425.  old.  Jellemző,  hogy  a  közgazdasági 
elmélettörténet többek között Joan Robinsonnak tulajdonítja a keynesi elmélet hosszú távú hatásainak megfontolását. 
192 A 3. fejezetben utaltunk arra, hogy a kötvény–adó átváltás csak nagyon szoros feltételek mellett lesz hatástalan, illetve 
arra is, hogy a költségvetés kiadásainak (azok szintjének, illetve összetételének) megváltoztatása tagadhatatlanul érinti a 
reálgazdaság működését. 



129 

hogy  a  fejlett  pénzügyi  piacokkal  rendelkező  országok  kormányai  nem  kényszerülnek  arra  (még  ha 
Friedman erre is szólított fel193), hogy deficitjüket pénzkibocsátással finanszírozzák. 

Az  újklasszikus  csoport  az  ortodoxiához  képest  továbbment:  a  ricardói  ekvivalencia  tételének 
kimondásával  nemcsak  a  reálhatások  bekövetkezését  tagadták,  hanem  már  az  inflációs  hatásoktól  is 
eltekintettek, legalábbis ha a kormányzat meg tudja oldani az adósságszolgálat teljesítését a monetizálás 
eszköze  nélkül.  Sargent  és Wallace  modellvizsgálataikra  hivatkozva  azt  állítja,  hogy  az  évi  deficiteket 
kötvénykibocsátással  fedező  fiskális  hatóság  tevékenysége  végül  inflációban  fog  végződni  (Sargent  – 
Wallace 1981). Mindezt annak a feltételezésnek a bevezetésével érték el, hogy egy adott időpont után a 
lakosság  kezében  lévő  kötvényállománynak  állandó  szinten kell maradnia,  s  a monetáris politika  ezen 
követelménynek alárendelve határozza meg a készpénzt megtestesítő monetáris bázis bővülését. Mivel a 
költségvetési deficit vagy pénzkibocsátással, vagy kötvények révén finanszírozható, a szorosabb jelenbeli 
monetáris politika  intenzívebb kötvénykibocsátást  kell  eredményezzen, ha a  fiskális hatóság  rögzíti  az 
egyes időszakokra a költségvetést jellemző deficitet. E történet már értelmezhető úgy, hogy a kibocsátott 
kötvényállománynak létezik egy olyan felső korlátja, amely már nem fokozható, s így a kormányzatnak a 
pénzkibocsátás eszközéhez kell nyúlnia az egyensúly fenntartása érdekében (Sargent 2005: 46. és 181. 
old.). Így az infláció bekövetkezése elkerülhetetlen (még azt sem állíthatjuk, hogy az infláció megjelenése 
elodázható,  hiszen  ha  olyan  pénzkeresleti  függvényt  vezetünk  be,  amely  szerint  a  pénzkereslet  a  várt 
inflációtól  is  függ,  az  árszínvonal  és  az  infláció  a monetáris  bázis  jelenlegi  szintjétől  és  várt  pályájától 
egyaránt függeni fog – emiatt végső soron a jelenleg szűkebb pénz okozhat magasabb folyó inflációt; vö. 
Sargent – Wallace 1981: 5. old.). 

A  költségvetési  deficit  hatása  így  a  finanszírozás  módjától,  illetve  –  ezzel  összefüggésben  –  a 
gazdaságpolitika  elkötelezettségétől  és  hitelességétől  függ.  Az  előző  bekezdésben  említett  Sargent–
Wallace‐modellnek  is  az  volt  az  egyik  legfontosabb  tanulsága,  hogy  a monetáris  politikának  igazodnia 
kell  a  költségvetési  politikához,  ha  a  fiskális  hatóság  lép  először.  Ahogy  korábban  említettük,  a 
költségvetési deficit pénzkibocsátással való  finanszírozásának tilalma mára általános politikai normává 
emelkedett – s ez a fejlemény még izgalmasabbá teszi az elemzést. Ha a ricardói ekvivalencia működik, 
ahogy láttuk, sem inflációval, sem (átmeneti) reálhatásokkal nem kell számolni; ehhez azonban arra van 
szükség,  hogy  a  közönség  a  jelenlegi  adócsökkentéshez  későbbi  adóemelés  szükségszerűségét  (és 
bekövetkezését) társítsa. Érdekes helyzet alakulhat ki, ha ez a kapcsolat hiányzik, vagy erodálódik. 

A gazdaságtörténetben találhatunk olyan epizódot, amely jó példát jelenthet az olyan gazdaságpolitikára, 
amelynek egyes fiskális politikai elemei is inkonzisztensek egymással, miközben ellentmondás húzódik e 
fiskális politika és a monetáris politika vitele között  is. Az 1980‐es évek amerikai gazdaságpolitikája (a 
Reagan‐kormányzat  idején)  számos  ilyen  ellentmondást  tartalmazott  –  s  e  gazdaságpolitika  (a 
Reaganomics) eredményeiről még az 1990‐es évek közepén is élénk és megosztó viták folytak.  

A helyzet alapvető jellemzője, hogy a kormányzat által meghirdetett költségvetési elvek nem voltak egy 
időben  teljesíthetők.  A  Reaganomics  diagnózisa  szerint  a  problémák  gyökerét  a  korábban  elszabadult 
kormányzati  kiadások  jelentették,  miközben  az  adóterhelés  már  elérte  a  társdalom  teherbíró‐
képességének határát. A következmény növekvő deficit volt (s Reagan az elszabaduló inflációt  is ennek 
számlájára  írta).  A  megoldást  a  kiadások  tervezett  lefaragása  jelentette,  ám  emellett  a  személyi 
jövedelemadó  mérséklésére  is  születtek  javaslatok,  amelyekhez  a  beruházásokat  serkentő  egyéb 
rendelkezések  is  társultak  (ez  jelentette  az  alapját  az  1981  augusztusában  elfogadott  új 
adótörvénynek194)– e politikákat pedig erős monetáris megszorítások egészítették ki195 (ERoP 1982: 23–

                                                             
193 E szokatlannak tűnő javaslat azzal magyarázható, hogy Milton Friedman szerint ezzel az eljárással elérhető lesz, hogy a 
költségvetési többlet és hiány teljes mértékben a reálgazdasági teljesítmény következménye legyen. 
194 Economic Recovery Tax Act (ERTA), vagy másként Kemp–Roth Act. A tervek szerint e  törvény 1982. és 1988. között 
összesen mintegy 787 milliárd dollárral csökkentette volna az állami bevételeket; ebből több mint 500 milliárd lett volna a 
személyi jövedelemadó, 200 milliárd pedig a társasági adó csökkentése. Még 1982‐ben módosították e számokat: a TEFRA 
(Tax  Equity  and  Fiscal  Responsibility  Act  Of  1982)  244  milliárd  dollárral  visszamódosította  ezen  adócsökkentéseket; 
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24.  old.).  Az  infláció  letörése  végül  sikerrel  járt  (ám  jelentős  társadalmi  áldozatok  mellett  –  a 
munkanélküliség  jelentős mértékben  emelkedett),  ám  e  siker  inkább  a monetáris  politika  eredménye 
volt,196 hiszen a költségvetési kiadásokat nem sikerült visszafogni (a Reagan‐kormányzat idején tartós és 
számottevő  deficittel  kellett  számolni).  A  nem  védelmi  célú,  társadalombiztosításon  kívüli  (például  az 
oktatási)  kiadások  ugyan  mérséklődtek  (Kamlet  –  Mowery  –  Su  1988)  (s  e  csökkenés  nagyrészt 
ellensúlyozta  a  bevételek  kiesését),  a  védelmi  kiadások  azonban  nagy  mértékben  emelkedtek.  A 
megvalósított  gazdaságpolitika  tehát  részben  megfelelt  az  akkoriban  feltűnő  kínálati  közgazdaságtan 
ajánlásainak: adócsökkentés révén stimulálni a gazdaságot, s a költségvetésre háruló feszültséget a nem 
védelmi célú kiadások lefaragásával enyhíteni.  

 

18. ábra: Havi CPI infláció, változás az előző év azonos időszakához viszonyítva, Egyesült Államok, 1970. január –1989. december. 
Forrás: St. Louis FED. 

A deficit  tartósan  fennmaradt,  s  a  tendenciát  az  is  erősítette,  hogy  a  társadalom különösebben nem  is 
tiltakozott  az  állapot  ellen.  A  főbb  makrogazdasági  mutatók  rendben  voltak,  az  infláció  és  a 
munkanélküliség csökkent (bár utóbbi téren szerények voltak a sikerek), a fiskális politikai beavatkozás 
a közönség számára ezért szükségtelennek tűnt.  

                                                                                                                                                                                                      
emiatt  72  milliárddal  kevesebb  lett  az  egyéneket,  131  milliárddal  pedig  a  társaságokat  érintő  adócsökkentés  összege 
(Boskin 1988a). 
195 A programnak  tehát nem volt koherens képe arról, hogy mi az  infláció megfékezésének  legjobb eszköze. A kiadások 
visszafogása és a restriktív monetáris politika az elképzelések szerint egyaránt ezt a célt szolgálta. 
196 A FED hivatalos politikája 1979 októbere és 1982 októbere között  az M1 aggregátum célzása volt  (FRBoSF 2003),  a 
megvalósított  politika  azonban  sokkal  inkább  a  nominális  GNP  célzását  jelentette.  Az  infláció  letörésének  eszköze  a 
nominális  GNP  növekedésének  lassítása  volt,  s  e  célt  a  terveknek  megfelelően  sikerült  is  megvalósítani  –  eközben  a 
pénzaggregátum‐célok rendszerint nem teljesültek (Modigliani 1988: 402–403. old.). 
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19. ábra: A munkanélküliség a munkaerő százalékában (bal tengely), alkalmazottak a lakosság százalékában (jobb tengely), Egyesült 
Államok, 1970–1989. Forrás: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 

A megoldás nagyrészt az 1980‐as évek közepére és második  felére  tolódott. Az 1980‐as évek elejére a 
kormányzat tévesen mérte fel mozgásterét, s azt gondolták, a nem védelmi célú kiadások terén további 
visszafogási lehetőségek vannak. Az adminisztráció abban is tévedett, hogy az adócsökkentések hatására 
meginduló  reálgazdasági  fejlődés majd pótolja  a hiányzó adóbevételeket;  erre az optimizmusra  semmi 
sem  adott  alapot  (Feldstein  1994:  59.  old.).  Az  adók  növelése  továbbra  sem  szerepelt  az  elképzelések 
között  –  valójában  Reagan  mindent  elkövetett  azért,  hogy  a  GDP‐arányos  adóterhelés  növekedését 
megakadályozza (Taylor 1995: 781. old.). 1986 októberében újabb jelentős adómódosítások történtek,197 
azonban  1983‐ban198 és  1984‐ben199 is  némileg  felfelé  módosították  az  adókat.  Mivel  politikailag 
vállalhatatlan  lett  volna  egy  olyan  intézkedés,  amely  akár  egyetlen  társadalmi  csoport  helyzetét  is 
jelentősen rontotta volna, ezért 1986‐ban a társaságok adóterhelése növekedett, amely számos ösztönző 
felszámolását  jelentette  (Taylor  1988:  412.  old.).  Eközben  az  államadósság  monetizálása  nem  történt 
meg (sőt, az M1 állományának növekedése az 1980‐es évek második felében inkább csökkent). 

                                                             
197 Tax Reform Act of 1986. 
198 Social Security Amendments of 1983.  
199 Deficit Reduction Act of 1984. 
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20. ábra: Az M0 és M1 aggregátum alakulása (1959–2006, vízszintes tengely), Egyesült Államok, milliárd USD (függőleges tengely, 
szezonálisan nem igazított). Forrás: Federal Reserve of St. Louis. 

A Reagan‐kormány hivatali  idejét követően további adóemelésekre került sor 1990‐ben és 1993‐ban is 
(Taylor 1995: 784. old), ami megéreztette hatását a reál GDP alakulásában is: 

 

21. ábra: Reál GDP, Egyesült Államok, milliárd USD, 2000. évi árakon. Negyedéves adatok. Forrás: Federal Reserve Bank of St. Louis. 

A helyzet  jól  elemezhető  az újklasszikus közgazdaságtan  fogalmai  és  tételei  alapján. Az  adócsökkentés 
politikája  inkonzisztens  volt  a  növekvő  szövetségi  deficittel,  ezért  a  monetizálásra  való  szándék 
hiányában  a  közönség  valószínűsíthette,  hogy  az  intézkedéssorozat  végül  adóemelésbe  fog  torkollni  – 
mindez természetesen erodálja a kínálati közgazdaságtan elmélete alapján adott jóslást, s a reálgazdaság 
növekvése lényegesen csekélyebb lesz (lehet) a vártnál; mindezt erősítette a FED dezinflációs politikája, 
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amely  végképp  nem  kedvezett  a  foglalkoztatás  és  a  beruházás  erőteljes  expanziójának.  Arra 
számíthattunk,  hogy  mindezek  miatt  a  ricardói  ekvivalencia  működni  fog,  s  a  reálgazdaság  elmaradó 
fellendülése lehetőséget teremt az egyensúly megteremtésére az adóterhelés növelése révén. Problémát 
az jelentett, hogy a fiskális kormányzat hosszú időn keresztül ellen tudott állni a költségvetésre nehezedő 
nyomásnak,  s  a  szükségszerű  adóemeléseket  sikeresen  elodázta.  Emiatt  a  társadalom  egyre  inkább 
sajátjának  kezdte  érezni  az  adócsökkentések  révén megnövekedett  rendelkezésre  álló  jövedelmét,  s  a 
fogyasztási  célú kiadások emelkedtek  (nem volt okuk azt  feltételezni, hogy a közeljövőben számolniuk 
kell  rendelkezésre  álló  jövedelmük  csökkenésével,  s  ezért  fogyasztásuk  inkább  a  keynesiánus  mintát 
követte – vö. Boskin 1988b)200 – a helyzetet ettől kezdve csakis a társadalom kárára lehetett megoldani. 
Az adósság részleges, vagy teljes monetizálása inflációt szabadított volna a gazdaságra, az adók emelése 
pedig  szükségszerűen  kedvezőtlenül  érintette  volna  a  reálgazdaságot.  Nem  állt  rendelkezésre 
fájdalommentes  terápia.  A  gazdaságpolitika  persze  alapvetően  megvalósítható  lett  volna,  ha  a 
kormányzat  a  védelmi  célú  kiadások  lefaragásával  meg  tudta  volna  akadályozni  az  államadósság 
felhalmozódását – a csillagháborús tervek nélkül ugyanis nem jött volna létre jelentős államadósság. 

Általános  érvényű  tanulság  lehet,  hogy  a  monetáris  és  fiskális  politikának  összhangban  kell  lennie 
egymással. Az inflációs célkövetési rendszerekben például a jegybanki hitelesség erózióját okozhatja, ha 
az expanzív költségvetési politika inflációs feszültséget gerjeszt; a nagy kiterjedésű állam és az alacsony 
infláció  csak  nehezen  fér  meg  egymással.  Fontos  ugyanakkor  azt  is  felismerni,  hogy  a  költségvetési 
politika impotenciájának tétele – úgy tűnik – nem fogadható el: a kiadások és bevételek megváltoztatása 
módosítja  a  jövedelem  felhasználását;  láttuk  azonban,  hogy  a  végső  egyenleg  több  hatás  eredőjeként 
alakul ki. A fogyasztás rövid távú stimulálása és a hosszú távú tőkenövekedés segítése láthatólag megfér 
egymás  mellett.  A  hitelesség  azonban  e  politikák  lényeges  korlátját  jelenti.  Ha  a  kormányzat 
inkonzisztens  fiskális  politikával  áll  elő,  vagyis  ha  a  fogyasztás  és  tőkefelhalmozás  stimulálása  csak 
ideiglenes,  a  reálváltozók  befolyásolásának  képessége  könnyen  kétélű  fegyverré  válhat  a 
gazdaságpolitikai kormányzat (fiskális hatóság) kezében: ahogy a kedvezmények növekedésre ösztönzik, 
a  megszorítások  visszafogják  a  makrogazdaság  működését.  Az  államadósság  monetizálásának  tilalma 
nem  jelenti  a  ricardói  ekvivalencia  automatikus  érvényesülését.  Az  adósság  rendezését  maga  előtt 
görgető  (s  így kiszámíthatatlanul, vagyis nem hitelesen viselkedő)  fiskális hatóság működésével  súlyos 
reálgazdasági ingadozásokat válthat ki. 

4.3. ÚJRA AZ INFLÁCIÓS CÉLKÖVETÉSI RENDSZERRŐL 
Az inflációs célkövetés rendszere egyre inkább a modern monetáris politika általános keretévé válik.201 
Az elméleti fejezetekben láttuk, hogy a racionális várakozások feltételezése nem elegendő ahhoz, hogy a 

                                                             
200 Boskin  (1988a)  azzal  is  számot  vet,  hogy  egy  erősen  nyitott  gazdaságban  figyelembe  kell  venni,  hogy  a  nagyobb 
költekezési  kedv  felfelé  hajtja  a  kamatlábakat,  ami  a  valuta  erősödését  váltja  ki,  negatívan  befolyásolva  ezzel  az 
exporttevékenységet. Ez utóbbi képes arra, hogy a  lakossági  fogyasztás pozitív hatásait  ellensúlyozza. Emiatt  a nemzeti 
jövedelem  összetétele  megváltozik,  s  a  kamatérzékeny  tevékenységek  helyett  a  súlypont  a  lakossági  fogyasztásra 
helyeződik,  aláásva  ezzel  a  kínálati  közgazdaságtan  forgatókönyveinek  plauzibilitását.  Mondani  sem  kell,  hogy  a  belső 
fogyasztásra alapozott reálgazdasági fejlődés mennyire sebezhető én instabil. A képet természetesen tovább árnyalhatjuk, 
ha figyelembe vesszük, hogy a lakosság fogyasztása is erősen függhet a rendelkezésre álló hitelektől és azok kamataitól. 
201 A nemzetközi szakirodalom erőteljesen hangsúlyozza e rezsim előnyeit. Az alkalmazás melletti érvek között jellemzően 
a javuló makrogazdasági teljesítmény, a rezsimre való áttérés rugalmas lehetősége, vagy a feltörekvő piacok jellemzőivel 
való kompatibilitás szerepel (Allen – Baumgartner – Rajan 2006; Batini – Laxton 2006). Meg kell említeni, hogy az inflációs 
célzást  gyakran  az  árszintcélzás  szinonimájaként  említik  (a  zavart  az  okozhatja,  hogy  az  árstabilitás  értelmezhető  az 
árszint és az  infláció stabilitásaként  is), holott a két rendszer fenntartásának következményei erősen eltérők. Nem nehéz 
belátni, hogy inflációs célzás mellett a célhoz való visszatérés dezinflációt, árszintcélzás esetében viszont deflációt igényel. 
A defláció nem lehet kívánatos cél a monetáris politika számára, hiszen a defláció megemelné az adósságok reálértékét, s 
ez  összezúzná  az  adósok  csoportját,  vagyis  a  defláció  egyben  depressziót  is  okozna  (vö.  Tarafás  2001:  59.  old.).  Úgy 
gondoljuk,  hogy  az  árszintcél  tartásához  szükséges  nagyobb  reálgazdasági  volatilitás  eleve  eldönti,  hogy  e  rendszerek 
közül melyik kívánatosabb, illetve jótékonyabb a makrogazdasági rendszerek részére. Mindezek ellenére Svensson (1996) 
mégis  az  árszintcélzás  mellett  érvel  kiemelve,  hogy  árszintcélzás  mellett  az  infláció  kisebb  variabilitást  mutathat 
(eredményei azonban nagyfokú érzékenységet mutatnak az output  feltételezett viselkedésére vonatkozóan). Az 1930‐as 
évek Svédországa próbálkozott egyedül az árszintcélzással – igaz, olyan klímában, amelyet a deflációtól való félelem hatott 
át (vö. Berg – Jonung 1998: 35. old.). Modern körülmények között szintén a deflációs várakozásokkal szembeni hatékony 
nominális horgony szerepében tűnik fel az árszínvonal‐célzás, közvetlen vonatkozásokkal a japán gazdaságra; alkalmazása 
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monetáris  politika  rövid  távú  (rövid  távon  érvényesülő)  hatástalanságáról  beszéljünk  –  a  sarkalatos 
kérdés  ezzel  összefüggésben  a  bérek  és  árak  tökéletes  rugalmasságának  feltételezése.  A  monetáris 
hatóság  ezen  az  időhorizonton  hatással  lehet  a  kibocsátás  és  a  foglalkoztatás  szintjére,  s  ezzel 
összefüggésben  az  infláció alakulására  is202 –  s e képességet az  inflációs célkövetési  rendszereken belül 
igyekeznek is kihasználni.  

Az egyre népszerűbbé váló rezsim számos vonalon megújította a megelőző rendszereket – elegendő, ha a 
monetáris  politika  és  a  közönség  közötti  élénkebb  és  egyértelmű  kommunikáció  kialakulását,  vagy  a 
monetáris politika fokozottabb fegyelmét és elszámoltathatóságát (felelősségét) emeljük ki. Az inflációs 
célkövetési rendszer alapvető változást hozott a monetáris politika vitelében is. A korábbi időszakokkal 
ellentétben, amikor a monetáris politika gyakorlatilag a monetáris bázis szabályozását (vagy legalábbis 
az arra való törekvést)  jelentette, a  jegybanki gyakorlat az inflációs célkövetési rendszerek esetében az 
irányadó  kamatlábbal  való  operálást  jelenti.  E  változásnak  technikai,  vagy  ha  úgy  tetszik, magatartási 
okai  vannak.  A  tapasztalatok  szerint  sok  esetben  a  pénzkeresletre  semmiféle  hatást  nem  lehetett 
gyakorolni a pénz kínálatának alakításával,  éppen  ezért  a  jegybankok  a  rövid  lejáratú  irányadó  kamat 
változtatásával  törekednek mind a  reálkamatláb, mind pedig a pénzaggregátumok befolyásolására  (vö. 
King 2005).  

4.3.1. VÁRAKOZÁSOK ÉS KORLÁTOZOTT DISZKRECIONALITÁS 
Az  inflációs  célkövetés  rendszere  nem  jelenti  az  újklasszikus  makroökonómia  monetáris  politikai 
ajánlásainak ideális megvalósítását, mégis azt mondhatjuk, hogy az újklasszikus csoport feltételezései és 
megállapításai közül több is az inflációs célkövetési rendszerekben realizálódik. Azzal, hogy az inflációs 

                                                                                                                                                                                                      
azonban itt is csak a kezdeti időszakra terjed ki, amelyet a várakozások sikeres lehorgonyzása jelöl ki (vö. Svensson 2001: 
295–301. old.). Ha az árszínvonal‐célt már elérte a gazdaság, a árszint‐cél szerepét átveheti az inflációs célzás (Svensson 
2003a: 32. old.). 
202 Ezzel valójában azt szeretnénk mondani, hogy a monetáris politika hatásmechanizmusáról alkotott elképzelés mintha 
visszakanyarodott volna a keynesi felfogáshoz. Míg az infláció a ’friedmanita’ elméletben kizárólag monetáris jelenség volt, 
addig a keynesi elmélet az inflációt a reálgazdasági teljesítménnyel hozta összefüggésbe. Az inflációs célkövetés rendszere 
látszólag e keynesi tradíciót emeli vissza a monetáris politikai gyakorlat középpontjába (legalábbis ami a rövid távot illeti), 
hiszen  a  kamatláb  szabályozása  révén  végső  soron  a  várakozások  és  a  reálgazdasági  teljesítmény együtt  járul  hozzá  az 
infláció  kívánt  pályán  való  tartásához.  Az  általánosnak  tekinthető  vélekedés  szerint  az  infláció hosszú  távon azonban 
továbbra is monetáris, és a pénzmennyiség, illetve a monetáris politika által meghatározott jelenség. Az output és az  infláció 
közti összefüggés hangoztatása egyébként azzal a veszéllyel járhat, hogy a köztudatban ismét meghonosodik az infláció és 
a  munkanélküliség  közti  stabil  (függvényszerű)  kapcsolat  (vö.  King  2002:  173.  old.).  Hosszú  távon  a  jegybanknak  a 
semleges  reálkamatlábnak  megfelelő  módon  kell  beállítania  irányadó  instrumentumát,  vagyis  a  rövid  lejáratú 
reálkamatlábnak  átlagosan  egyenlőnek  kell  lennie  az  átlagos  semleges  reálkamatlábbal  (a  semleges reálkamatláb  az  a 
kamatláb, amely a potenciális kibocsátással egyenlő outputtal konzisztens; a semleges reálkamatlábat az elmélet szerint 
nem  monetáris  tényezők  határozzák  meg).  Ha  a  jegybank megkísérli  a  rövid  lejáratú  reálkamatlábat  hosszú  időn  át  e 
semleges  reálkamatláb  alatt  tartani,  akkor  az  aggregált  kereslet  tartósan  fogja  meghaladni  a  kínálatot,  s  a  kérdéses 
makrogazdasági  rendszer  a  túlfűtöttség  jeleit  fogja  produkálni,  komoly  inflációs  feszültséget  gerjesztve.  A  magasabb 
infláció pedig általában az infláció nagyobb volatilitásával jár együtt, kedvezőtlenül érintve a reálgazdaság teljesítményét 
(vö. Svensson 2003a: 5. old.). Éppen ez az a sajátság, ami miatt káros lenne a keynesi hagyományra való hivatkozás, hiszen 
a keynesi  elméletben a magasabb  reálgazdasági  teljesítmény  tartósan  fenntartható volt  az  infláció  valamely  (ám stabil) 
szintje  mellett.  Az  előző  okfejtésből  azonban  nyilvánvaló,  hogy  a  monetáris  politika  erre  nem  képes,  s  a  monetáris 
politikához  nem  is  ajánlatos  a  reálgazdaság  hosszú  távú  szabályozásának  célját  rendelni.  Nincs  szó  tehát  arról,  hogy  a 
nagyobb foglalkoztatás ára az infláció tartósan magasabb (és stabil) szintje lenne, s hogy e változók beállítása a monetáris 
politika hatáskörébe tartozó döntési változó lenne. Helyesebb talán úgy fogalmazni, hogy az inflációs cél tartása időnként 
átmeneti  keresleti  többletet  igényel.  Kétségtelen  azonban,  hogy  rövid  távon  a  keresleti  többlet  inflációs  húzóhatása 
érvényesül.  Úgy  gondoljuk,  a  monetáris  politika  hatásosságának,  illetve  rövid  és  hosszú  távú  aspektusainak 
megkülönböztetése kifejezetten monetarista érdem. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az okfejtésben két időhorizontról 
van szó. Külön kell választani a reálgazdasági reakcióidőt a befolyásolás (illetve a befolyásolás képességének) időtávjától. A 
reálgazdaság a monetáris politika változásaira rövid távon aligha reagál, itt tehát alapvetően a hosszú táv kerül előtérbe. A 
stimulálás azonban csak rövid távon (vagyis átmenetileg) képzelhető el. Azt mondhatjuk tehát, hogy a monetáris hatóság 
rövid időn keresztül érvényesülő hatásait csak hosszú távon (jókora reakcióidő mellett) képes kifejteni. 
Mindez  egyébként  nem  független  attól,  hogy  a  monetáris  hatóságok  a  tartós  infláció  kézben  tartásáért  vállalhatnak 
felelősséget, hiszen az árakat számos monetáris és nem monetáris sokkhatás térítheti el a kívánt célértéktől. Nem is szokás 
egyébként  az  inflációs  célkövetési  rendszereket  fenntartó  monetáris  hatóságok  teljesítményét  a  havi  inflációs  adatok 
alapján értékelni; erre sokkal alkalmasabb e havi gyakoriságú adatokból képzett mozgóátlag, ami a diszfunkcionális rövid 
távú  ingadozásokat  kiszűri;  ez  természetesen  csalóka mérce  lehet,  hiszen  elképzelhető,  hogy  az  infláció  ingadozásának 
középpontjában az inflációs cél áll (vö. Rasche – Williams 2005). 
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célkövetési  rendszerben  a  döntéshozók  erőteljesen  támaszkodnak  a  diszkrecionális  politikai  lépések 
hatásosságára,  az  újklasszikus  magaselméletet  éppen  azon  a  ponton  támadják,  ahol  az  a  legkevésbé 
tudott meggyőző lenni.  

Kezdjük  az  eltérésekkel!  Láthattuk,  hogy  az újklasszikus közgazdaságtan  egy beavatkozásoktól mentes 
(konstans  pénzbővítésben  megtestesülő)  monetáris  politika  vitelére  szólított  fel. 203  Az  inflációs 
célkövetés messze elkanyarodik ettől az elvtől, s az eltérés lényegét nem is az jelenti, hogy a szabályozás 
eszközét  a  kamatláb  jelenti.  A  magaselméleti  irodalom  továbbra  is  a  merev  szabálykövetés204 és  a 
diszkrecionalitás  közti  döntés  körüli  vitától  hangos.  A  probléma  lényegét  egy  egyszerű  modell 
segítségével mutathatjuk be (vö. Guy 1999). A makrogazdasági rendszer releváns  folyamatait az alábbi 
egyenletrendszer írja le: 

; (4.1.) 

, (4.2.) 

ahol  π  az  infláció,   az  inflációs  cél,  y  az  output,   potenciális  output,  r  a  monetáris  politika 
instrumentumát jelentő rövid lejáratú reálkamatláb,   pedig a semleges reálkamatláb szintje. Az ε és η 
tényezők  zérus  várható  értékű  véletlen  hibatagok.  A  rendszer  számos  jellegzetességgel  bír.  A  Phillips‐
görbét megtestesítő  első  egyenletből  például  az  következik,  hogy  az  infláció  gyorsulását  a  késleltetett 
output potenciálisat meghaladó szintje eredményezi – s a nagyobb ütemű infláció fenn is marad egészen 
addig, amíg az output vissza nem esik (vagy amíg a véletlen hatások eredményeként ez nem következik 
be).  További  jellegzetesség,  hogy  a  politika  csak  a  következő  időszaki  kibocsátásra  képes  hatni,  az 
inflációra  pedig  csak  közvetetten  (az  outputon  keresztül),  két  időszaki  késéssel205.  Az  egyenletek 
paraméterei konstansak, vagyis e rendszer nem ismeri el a Lucas‐kritika következményeit – a politikai 
beavatkozások nem módosítják a gazdasági szereplők reakcióit (vö. Ball 1997).  

E modellből könnyedén levezethető a monetáris politika által követett szabály. A jegybank célja  lehet a 
reálkibocsátás,  vagy  az  infláció  varianciájának  minimalizálása,  illetve  –  természetesen  –  a  rugalmas 
inflációs célkövetési rendszerben e két változó kompromisszumos stabilizálása.206 A monetáris hatóság 
 szintjének  beállításakor  csak  egyetlen  változó,  a  t+1‐edik  időszaki  kibocsátás  közvetlen 

befolyásolására törekedhet, hiszen az infláció e következő időszakra ( ) a folyó időszaki kibocsátás és 
infláció  alapján  már  determinált  (a  monetáris  hatóság  az  inflációt  e  kamatdöntése  révén  a  t+2‐dik 
időszakban befolyásolhatja). A következő időszakra várható outputot a második egyenlet alapján 

                                                             
203 A szabálykövetés azonban nem  jelenti  feltétlenül a konstans pénzbővülés szabályát.  Láttuk,  hogy  Sargent  és Wallace  a 
reálgazdaság  teljesítményére  szisztematikusan  reagáló  monetáris  politikai  szabályt  favorizált  (vö.  Sargent  –  Wallace 
1974). Első közelítésként kimondhatjuk, hogy a szabálykövetés lényegét nem is a pénzbővülés állandó ütemének kérdése, 
hanem a meglepetésektől való tartózkodás jelenti – Kydland és Prescott legalábbis azt hangsúlyozta, hogy a meglepetések 
komoly jóléti veszteséget okozhatnak (vö. Kydland – Prescott 1977).  
204 E  merev  szabálykövetésre  tekinthetünk  úgy,  mint  az  újklasszikus  monetáris  politika  ajánlásaihoz  legközelebb  eső 
esetre. 
205 Hiszen  a  t‐edik  időszaki  kamatláb  a  t+1‐edik  időszaki  outputot  érinti,  a  t+1‐edik  időszaki  output  pedig  a  t+2‐edik 
időszaki inflációt befolyásolja. Az, hogy a t‐edik időszaki kamatláb a t+1‐edik időszaki outputot határozza meg, ahogy látni 
fogjuk, nem azt jelenti, hogy a kibocsátás késve reagálna a kamatláb változására. 
206 Elsőként  Taylor  (1979b)  említette  meg  az  output  és  az  infláció  varianciája  közötti  negatív  irányú  hosszú  távú 
kapcsolatot, amelyet ő másodlagos Phillips‐görbének nevezett, utalva ezzel arra, hogy az elsődleges Phillips‐görbe (amely 
az  infláció és a kibocsátás szintje közötti kapcsolatot  jellemzi) hosszú távon vertikális. Az összefüggés magyarázata nem 
igényel  bonyolult  közgazdasági  okfejtést,  intuitíve  is  jól  kifejthetők  az  alapvető  összefüggések:  a mind  az  árszínvonalat 
(inflációt), mind a reálgazdasági teljesítményt érő sokkhatások miatt az egyik változó stabilizálása csakis a másik kárára 
történhet meg. Ennek belátásához mindössze azt kell  felismerni, hogy az  inflációt a kibocsátási  rés adott  szintje mellett 
független  módon  több  faktor  is  érinti  (termelési  költségek,  a  termékekbe  beépülő  importált  elemek  árai,  inflációs 
várakozások). Ha ezen tényezők bármelyike inflációs nyomást fejt ki, ennek kompenzálása – amennyiben a hatás tartósnak 
ígérkezik – az output visszafogása révén történhet meg (nem feledkezve meg a várakozások jelentőségéről sem, hiszen a 
megfelelő  kamatdöntés  a  várakozásokat  is  befolyásolja,  erősítve  a  kamatpolitika  hatását);  ilyenkor  tehát  az  infláció 
stabilitásának ára az output nagyobb kilengése. Fordított esetben a jegybank nem kísérli meg a reálgazdasági teljesítmény 
befolyásolását, azonban ekkor az infláció nagyobb kilengést fog mutatni. 
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(4.3.) 

révén  kapjuk  meg  (hiszen  0)  –  a  monetáris  hatóság  problémája  tehát   meghatározása 
(szabályozása).  Mindez  természetesen  nem  jelenti  azt,  hogy  az  inflációnak  nincs  szerepe  e  döntés 
meghozatalakor – mindössze arról van szó, hogy az  infláció  t+1‐edik  időszakra várt értékét a  jegybank 
adottnak veszi, hiszen kamatdöntése a következő időszaki inflációra már nincs hatással, mivel 

, (4.4.) 

és  0,  vagyis a következő  időszakra várt  inflációt kizárólag a  releváns változók  folyó  időszaki 
értékei  határozzák  meg  (nem  feledkezve  meg  arról  persze,  hogy   meghatározásában   is 
közreműködik).  

A  mechanizmus  működésének  áttekintéséhez  gondoljunk  át  két  egyszerű  (ám  szélsőséges)  esetet! 
Tételezzük  fel, hogy kétegyenletes makrogazdasági rendszerünk  jó  ideig az egyensúly állapotában volt, 
vagyis nem merült fel olyan zavar, amely akár az outputot, akár az inflációt eltérítette volna a potenciális, 
illetve a monetáris hatóság által kitűzött céltól. Az egyszerűség kedvéért számoljunk konstans potenciális 
kibocsátással  és  időben  invariáns  inflációs  céllal!  Legyen  azonban  0,  aminek  következtében 

,  ám  tudjuk,  hogy   és  0.  Mindezek  alapján  .  Példánkban  a 
jegybank  két  szélsőséges  lehetőség  közül  választhat.  Célját  megfogalmazhatja  az  output 
stabilizálására,207 amikor az infláció alakulásának (varianciájának) semmiféle befolyásoló szerepe nincs a 
politika  vitele  szempontjából.  A  jegybank  célja  ekkor  tehát  az,  hogy   teljesüljön  (a monetáris 
hatóság  kamatdöntése  révén  nem  törekedhet  arra,  hogy  már   kialakuljon,  hiszen  a  t–1‐edik 
időszaki  outputkilengés  után  a  t‐re meghozott  kamatdöntés  értelmében  az  output majd  csak  t+1‐ben 
reagál). A jegybanki reakciót az output alakulását leíró egyenlet alapján elemezhetjük: 

, (4.5.) 

mivel  0.  Feltételeznünk  kell,  hogy  a  t‐edik  időszaki  kamatdöntés  meghozatalakor  (vagyis 
amikor  a  jegybank  az   szintjét  beállítja)  az   értéke  már  ismert;  vagyis  a  kamatdöntés  mindig  az 
időszak  (például  naptári  év)  végén  esedékes.  Emiatt  nem  igaz  az,  hogy  a  kibocsátás  egy  időszakkal 
később,  hanem  csak  az,  hogy  a következő  időszakban  reagál  a  kamatláb megváltoztatására.  Az  output 
potenciális  szintre  való minél  gyorsabb  beállításának  szándéka miatt  a  jegybank  arra  törekszik,  hogy 

 teljesüljön, amiből viszont az következik, hogy a jobb oldalon álló többi kifejezés összege zérus, 
vagyis: 

, (4.6.) 

ami  ‐re megoldva 

.  (4.7.) 

A kizárólag a reálkibocsátás stabilizálására törekvő jegybank a t‐edik időszak végén az ezen időszakban 
megfigyelt  kibocsátási  rés  alapján  hozza  meg  kamatdöntését;  s  ahogy  vártuk,  ha  a  tényleges  output 
meghaladja a potenciális szintet, a jegybank kamatemeléssel reagál. 

                                                             
207 Itt  határozottan  a  reálkibocsátás  rövid  távú  stabilizálásáról  van  szó.  Hosszú  távon  –  ahogy  már  utaltunk  rá  –  a 
monetáris politika csak jelentős károk mellett  lenne képes a reálgazdasági teljesítményt a potenciális szint felett tartani. 
Hosszú távon az output a potenciális szint körül fluktuál, s a potenciális output meghatározásában a monetáris politikának 
nem jut szerep. A monetáris politika hosszú távú célja csakis az infláció kézben tartása lehet, a hosszú távú reálgazdasági 
cél pedig kizárólag az lehet, hogy a monetáris politika elősegítse, hogy a reálkibocsátás a potenciális szint körül alakuljon. 
Az  infláció  letörésének  természetesen  vannak  reálgazdasági  áldozatai,  éppen  ezért  nem helyes,  ha  a monetáris  politika 
figyelmen kívül hagyja a dezinflációs politika reálgazdasági konzekvenciáit.  
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E politika alternatívájaként a jegybank törekedhet arra, hogy az inflációt a lehető legrövidebb időn belül 
visszatérítse  az  inflációs  célhoz  (emlékezzünk  arra,  hogy  modellünk  az  inflációs  perzisztencia 
feltételezése  mellett  lett  megfogalmazva,  vagyis  egy  egyszeri  reálgazdasági  sokkhatás  inflációs  hatása 
tartós). A  t–1‐edik  időszaki reálgazdasági sokk miatt   (de  ) s ha  t‐ben nem  jelentkezik 
egy  ellensúlyozó  sokkhatás,  akkor  igaz  lesz  az  is,  hogy  .  A  jegybank  a  t‐ben  meghozott 
kamatdöntésével arra törekszik ekkor, hogy   teljesüljön (ennél hamarabb az infláció közvetett 
befolyásolhatósága miatt ez nem lehetséges); ennek pedig a kibocsátás csökkentése az egyedüli módja. 
Az inflációs folyamatot leíró egyenlet alapján rekurzív behelyettesítéssel adódik az, hogy 

. (4.8.) 

Láthatjuk, hogy a  jobb oldalon a kibocsátási  rés három  időszaki értéke  is  szerepel. A  t–1‐edik  időszaki 
adat  már  tény,  a  t‐edik  időszaki  kibocsátási  rés  pedig  a  reálgazdaság  időbeli  késés melletti  reakciója 
miatt befolyásolhatatlan. A monetáris politika szándéka most az, hogy  ,  ami alapján  felírható. 
hogy 

; (4.9.) 

. (4.10.) 

Output‐egyenletünket ezen utóbbi sorral kombinálva azt kapjuk, hogy 

. (4.11.) 

Az egyenletet  ‐re megoldva azt kapjuk, hogy 

.  (4.12.) 

Mivel azonban  

 és  ,  (4.13.) 

azt is mondhatjuk, hogy 

.  (4.14.) 

A jegybank ebben az esetben e második reakciófüggvénye szerint mind az inflációs, mind a reálgazdasági 
deviációra reagál. 

E két eset azonban a jegybank lehetőségeinek két végpontját jelenti – leginkább arra számíthatunk, hogy 
kamatdöntésénél  a  jegybank  valamilyen  súllyal  mind  a  reálgazdasági  pályaelhagyást,  mind  pedig  az 
inflációs céltévesztés mértékét figyelembe veszi. Bármilyen is a monetáris hatóság preferenciarendszere, 
a  szabályozás módja  a  t‐re  kialakított  kamatláb  révén   befolyásolása.  A  strukturális  egyenletek 
értelmében  a  jegybank   révén  sem  ,  sem   befolyásolására  nem  képes,  vagyis mindkettő  exogén 
adottság  számára – mivel  azonban a  jegybank arra  számíthat,  hogy a  reálgazdaság a  t–1‐edik  időszaki 
sokkhatás után ismét a potenciális szintre tér vissza (vagyis ezen az alapon beavatkozás nem szükséges), 
döntését a várt infláció, illetve saját preferenciái alapján hozza meg. A t+1‐edik időszaki kibocsátási rést a 
jegybank úgy igyekszik beállítani, hogy ezzel valamilyen módon reagáljon az inflációs céltévesztésre: 

,  (4.15.) 

ami egyenértékű azzal, hogy 
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, (4.16.) 

ahol  0.  E q  paraméter meghatározása  a monetáris  politika  feladata,  s  az  output,  illetve  az  infláció 
stabilizációjára  vonatkozó  preferenciái  q  választott  értékében  manifesztálódnak.  Algebrailag 
bizonyítható,  hogy q  értéke  nem  választható meg  tetszőlegesen  –  erre  rövidesen  visszatérünk.  Annyit 
azonban előzetesen érdemes rögzíteni, hogy minél nagyobb súlyt fektet a monetáris hatóság az infláció 
stabilizálására,  q  értéke  annál  nagyobb  –  s  fordítva:  minél  fontosabb  a  jegybank  számára  az  output 
stabilizálása, q értéke annál kisebb lesz. Az output mozgását leíró egyenletből pedig az következik, hogy 

. (4.17.) 

E két utóbbi egyenlet összeillesztése révén 

, (4.18.) 

amelynek  ‐re való kifejtése révén  

.  (4.18.) 

formában előáll a monetáris politika Taylor‐szabálya (instrumentumszabály).208  

Az  eddigiek  során  levezettünk  két  monetáris  politikai  reakciófüggvényt  két  szélsőséges 
preferenciarendszerre, illetve egy harmadik, általánosnak nevezhető függvényformát. A három függvény 
közötti kapcsolat határolja be q  lehetséges értékeit.  Output‐stabilizáló  egyenletünk  a  Taylor‐szabályból 
származtatható, hiszen a két függvény összevetéséből kiderül, hogy 

 és  0,  (4.19.) 

ahol  természetesen  0 és  0.  Mindebből  az  következik,  hogy  kizárólagos  output‐stabilizációs 
törekvések esetén  0. Ugyancsak igaz az, hogy a Taylor‐szabály ügyesen átszabható arra az esetre is, 
ha  az  egyedüli  cél  az  infláció  gyors  ütemű  csökkentése.  A  Taylor‐szabály  és  az  inflációközpontú 
reakciófüggvény összevetéséből ugyanis 

 és    (4.20.) 

ahol  0 és  0. Ebből  

.  (4.21.) 

Ball  (1997)  megmutatja,  hogy  a  strukturális  egyenletek  paramétereinek,  illetve  a  jegybank 
preferenciarendszerének  (a  két  lehetséges  célhoz  párosított  relatív  súlyok)  függvényében  választható 
olyan q, amely egyidejűleg minimalizálja a két célváltozó varianciáját. 

Az  ehhez  hasonló  formában  felírható  Taylor‐szabályok  valójában  előzetesen  rögzítik  a  jegybanki 
akciókat,  vagyis  a  kérdéses  makrogazdasági  rendszer  bizonyos  állapotaihoz  a  jegybank  adott 
válaszreakcióit  társítják.209 Az  infláció  és  a  kibocsátás  varianciájához  rendelt  súlyok  határozzák  meg, 

                                                             
208 Nem véletlen, hogy a szabályt reálkamatlábra  írtuk  fel; egyrészt a gazdasági szereplők döntéseik meghozatalakor – a 
feltételezés  szerint  –  a  reálkamatlábat  mérlegelik,  másrészt  pedig  a  monetáris  hatóság  az  irányadó  nominális 
kamatlábának megváltoztatásával is a reálkamatláb befolyásolására törekszik. 
209 Éppen ezt a vonást szeretnénk kiemelni, amikor a Taylor‐szabályt szembeállítjuk a diszkrecionális politikai akciókkal 
(vagy  azok  lehetőségével). Ha visszagondolunk az  alfejezet  élén  elmondottakra,  az  itt  levezetett Taylor‐szabály  valóban 
szabály, vagyis működtetése nem törekszik meglepetések kiváltására. E merev szabályok ellenzői mégsem erre hivatkozva 
támogatják a diszkrecionális politikai lépések megengedését, hanem azt hangsúlyozzák, hogy e szabályok nem alkalmasak 
az előre nem  látható sokkhatások,  illetve a gazdasági  szerkezetváltozások rugalmas kezelésére (vö. Bernanke – Mishkin 
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hogy a jegybank milyen élénken reagál a két célváltozó ingadozásaira, diszkrecionális lépésekre azonban 
nem  nyílik  lehetőség.  A  szakirodalom  szerint  nem  is  ez  jelenti  a  monetáris  politika  vitelének 
leghatékonyabb módját. Láttuk, hogy a Taylor‐szabály lehetőséget nyújt ugyan az output és az inflációs 
cél  közötti  súlyozásra,  ezen  túlmenően  azonban  e  szabály  automatizmusként  működik.  Az  inflációs 
célkövetés – mint a kemény szabályok alternatívája – nem rögzít efféle reakciófüggvényt, hanem sokkal 
inkább  a  jegybanki  apparátus  értékítéletére,  információfeldolgozási  tevékenységére  hagyatkozik, 
elismerve,  hogy  léteznek  olyan  információk,  amelyek  relevánsak  a  gazdasági  rendszer  szabályozása 
tekintetében, ám figyelembevételük nem lehet automatikus (Bernanke – Mishkin 1997).210  

A  mechanizmus  lényege,  hogy  a  monetáris  hatóság  kialakít  és  kinyilvánít  egy  explicit  (és 
minimalizálandó) veszteségfüggvényt például 

1  
(4.22.) 

formában211 (Debelle  1999),  amely  az  infláció  és  az  output  céltól  való  eltérését  bünteti.212 Az  egyes 
monetáris  politikai  döntések  előtt  a  jegybanki  elemző  apparátus  –  figyelembe  véve  a  jegybanknak  a 

                                                                                                                                                                                                      
1997). Ezzel összefüggésben talán az a leghelyesebb, ha a szabályokkal kapcsolatban nem a meglepetések hiányát emeljük 
ki  (hiszen  ezzel  azt  sugallnánk,  hogy minden  olyan  rezsim,  amely  valamilyen mértékben  teret  enged  a  diszkrecionális 
lépéseknek, a gazdasági szereplők megtévesztésére törekszik), hanem az automatikus működés tényét hangsúlyozzuk (vö. 
Bernanke – Laubach – Mishkin – Posen 1999: 5. old.). Látni fogjuk, hogy a rugalmas inflációs célkövetési rezsim leginkább 
a „korlátozott diszkrecionalitás” (Bernanke 2003) fogalmával jellemezhető, hiszen e politika szabályszerű annyiban, hogy 
megfosztja  a  monetáris  hatóságot  az  idő‐inkonzisztens  politikák  folytatásának  lehetőségétől  (vagyis  a  jegybank  nem 
törekszik hosszú távon káros – s mindössze rövid távon előnyös, vagy csak annak tűnő – reálgazdasági beavatkozásokra, 
hiszen  ebben  a  törekvésében  korlátozza  az  infláció  alacsonyan  tartására  vállalt  kötelezettsége),  ugyanakkor  lehetősége 
nyílik  bizonyos  diszkrecionális  politikai  lépések  meghozatalára,  illetve  akciói  nem  automatizmusokon,  hanem  értő 
elemzéseken és értékítéleteken is alapulnak.  
210 Az  output  és  az  infláció  stabilizálására  való  törekvés  közti  választás  (vagyis  a  súlyozás  lehetősége)  az  inflációs 
célkövetési  rezsim  esetében  is  adott.  Svensson  (2003a)  a  két  végpontként  a  szigorú  outputgap‐célzást  (SOT  –  Strict 
Output‐gap  Targeting),  illetve  a  szigorú  inflációs  célzást  (SIT  –  Strict  Inflation  Targeting)  említi.  A  köztes  esetet  e 
terminológiában a rugalmas inflációs célzás (FIT – Flexible Inflation Targeting) jelenti, amelyben a jegybanknak lehetősége 
nyílik  reál‐  és  nominális  változók  egyidejű  (kompromisszumos)  szabályozására.  A  szakirodalom  szerint  a  rugalmas 
inflációs  célzás  jelenti  a  monetáris  politika  vitelének  leghatékonyabb  módját  (Debelle  1997).  Ilyenkor  a  jegybank 
megengedőbb az infláció céltévesztése esetén, s nem törekszik az infláció minél gyorsabb letörésére. A monetáris politika 
ebben a keretben az inflációs cél elérésére 2–3 évet enged meg, s ezen időhorizonton az inflációs cél tévesztése tolerálható 
–  éppen  ezért  nincs  szükség  drasztikus  reálgazdasági  beavatkozásokra.  Más  szavakkal:  az  inflációs  cél  teljesítése 
középtávú követelmény, s ez  lehetővé teszi, hogy a monetáris hatóság az  infláció rövid távú kilengései mellett (árán) az 
output  stabilizálására  is  törekedjen  (rövid  távon).  Hangsúlyozni  kell  tehát,  hogy  a  jegybank  nem  törekszik  az  output 
potenciális  szint  fölé  emelésére, mindössze bizonyos  keretek  között megengedő  vele  szemben,  ha  az  nem veszélyezteti 
súlyosan az inflációs cél fenntartását.  
211 Ahol λ adja meg az output és az inflációs cél közötti relatív súlyokat, δ pedig a kalkulatív diszkontráta. Szigorú inflációs 
célkövetésénél (SIT) természetesen  0, szigorú output‐gap célzásnál (SOT) pedig  1.  
212 E  veszteségfüggvény  alapján  egészen  nyilvánvalóvá  válik,  hogy  a  monetáris  hatóság  nem  ambicionálja,  hogy  a 
reálkibocsátás  meghaladja  a  potenciális  szintet.  Habár  az  elmélet  e  veszteségfüggvény  pontos  specifikálására  és 
transzparens  kommunikálására  szólít  fel,  a  jegybanki  gyakorlatban  nem  általános  eme  ajánlásnak  való  megfelelés.  A 
Magyar  Nemzeti  Bank  például  hangsúlyozza  ugyan,  hogy  az  árstabilitás  fenntartása  elsődleges  fontosságú,  ezt 
numerikusan azonban nem fejezi ki egy explicit veszteségfüggvény publikálásával (vö. MNB 2006). Észre kell venni, hogy e 
veszteségfüggvény  kinyilvánítása  nélkül  a  jegybanki  célok  fontossága  nem  lesz  egyértelmű  a  közönség  számára.  Ez 
hitelességi  problémákhoz  vezet,  hiszen  nem  lehet  nagy  biztonsággal  arra  számítani,  hogy  a  jegybank  nem  fog 
megpróbálkozni  rövid  távú  gazdaságélénkülést  kiváltani  az  infláció  kárára.  Ez  eleve  aláássa  a  várakozások 
lehorgonyzásának szándékát. A veszteségfüggvény specifikálása nem jelent számottevő többletterhet a jegybank számára, 
hiszen  az  inflációs  cél mellett  csak  a  λ  paraméterre  vonatkozó  döntésre  van  szükség,  az  outputcél  a  jegybank  számára 
exogén  adottság;  a  potenciális  output  számszerűsítése  mindenesetre  módszertani  problémáktól  terhes,  s  úgy  tűnik, 
egyelőre nincs általánosan elfogadott, vagy üdvözítő módszer e probléma megoldására. Mindezzel kapcsolatban utalni kell 
a  jegybanki  átláthatóság  egyik dimenziójára,  a  politikai  transzparenciára,  amely  a  politikai  célok  kinyilvánítását  jelenti; 
ennek  legmagasabb  foka az, ha a  jegybank közli a kibocsátási  célt,  az  inflációs célt,  a két  cél  relatív  fontosságát kifejező 
súlyokat,  illetve  a  veszteségfüggvény  pontos  formáját  is  (Eijffinger  –  Geraats  2005).  Az  általános  gyakorlat  szerint  az 
inflációs  cél  publikálása  nem problémás,  hiszen  ez  inherens módon hozzátartozik  az  inflációs  célkövetés  rendszeréhez. 
Cukierman  (2002)  szerint  e  részleges  elzárkózásnak  az  az  oka,  hogy  a  jegybankok  valójában  hajlandóságot  mutatnak 
időlegesen  némileg  magasabb  infláció  tolerálására  azért,  hogy  a  reálgazdasági  teljesítmény  nagyobb  hullámzásait 
elkerüljék. Az inflációs politika veszélye tehát fennáll, bár ez már nem a dinamikusan idő‐inkonzisztens politikák vitelének 
lehetőségéből táplálkozik – sokkal inkább a jegybank körültekintő viselkedésének következménye, amellyel inflációcélzási 
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transzmissziós mechanizmusról kialakított álláspontját, a kérdéses makrogazdasági rendszer állapotáról 
való vélekedését,  illetve a releváns körülményekre és sokkhatásokra vonatkozó ítéleteit – a célváltozók 
előrejelzéseit generálja213 az irányadó kamat különböző pályáit feltételezve, kijelölve ezzel az infláció és 
az output‐gap megvalósítható kombinációit. A  jegybanki döntéshozók e projekciók közül azt választják 
ki, amely (várhatóan) minimalizálja a jegybanki veszteségfüggvényt,214 vagyis amely az inflációt a célhoz, 
a  kibocsátást  pedig  a  potenciális  szintre  tereli  a  megfelelő  ütemben.  Az  inflációs  előrejelzés 
közzétételével  a  jegybank valójában azt  közbülső  céllá  emeli,  hiszen  az  inflációs  előrejelzés  viszonylag 
szoros  kapcsolatban  áll  a  végső  céllal  (árstabilitás),  ám  a  jegybank  eszközei  segítségével  sikeresen 
befolyásolható (forecast targeting) (vö. MNB 2002; Svensson 2000: 15. old.). A jegybank tehát közbülső 
célja kijelölésekor a végső cél elérését  tartja szem előtt,  s  lépéseit e közbülső cél  teljesítése érdekében 
hozza meg. Formálisan kifejezve a közbülső cél kitűzése azt jelenti, hogy a jegybank a 

, | ; ;   (4.23.) 

formában  megadható  cél  elérésére  törekszik,  ahol  0,   az  ,  formában  felírható  t‐edik 
időszaki  instrumentumpálya  (ahol  ,  jelöli  a   időszakra  tervezett  kamatlábszintet),  ),   a 
jegybank által a t‐edik  időszakban birtokolt (vagyis a kamatdöntés meghozatalakor figyelembe vehető) 
információk  összessége,   pedig  a  szubjektívnek  tekinthető  értékítéletek  összessége  (vö.  Svensson 
2003a: 19–20. old.). Ahogy az 1.  fejezetben  is utaltunk rá: az előrejelzések nem  feltétlenül modelleken 
alapulnak. 

A  jövőbeli  ’veszteségek’  a  veszteségfüggvényben  várható  értékeiken  szerepelnek,  hiszen  a  jegybank 
kamatdöntései csak időbeli késleltetések mellett fejtik ki hatásukat az egyes transzmissziós csatornákon. 
A  transzmissziós  mechanizmus  késleltetéses  hatásainak  felmérése  alapvetően  tapasztalati 
(ökonometriai)  problémaként  jelentkezik.  Az  előre  nem  látható  sokkhatások  és  a  transzmissziós 
csatornák különböző időtávokon kifejtett hatásai miatt reálgazdasági finomhangolásra nem nyílik mód, s 
a  jegybank  ezt  nem  is  ambicionálhatja.215 Mindezzel  a  jegybank  a  hosszú  távú  inflációs  cél  elérésére 
törekszik,  miközben  rövid  távon  megengedi  a  céltól  való  eltéréseket216 (éppen  ez  utóbbi  vonás  a 
rugalmas inflációs célkövetés egyik lényegi eleme). A jegybank ezek után kommunikálja a közönség felé a 
célváltozók  optimális  projekcióit,  s  az  ezt  biztosítani  hivatott  kamatpályát,  illetve  politikai 
instrumentumát (az alapkamatot) e kamatpályának megfelelően állítja be. Az egyes kamatdöntések előtt 
ezek  a  lépések  ismétlődnek,  és  szükség  esetén  a  kamatpálya módosításra  kerül  (Svensson  2003a:  12. 
old.).  

                                                                                                                                                                                                      
tevékenységük reálgazdasági hatásait is mérlegelik. Ez megmagyarázhatja a veszteségfüggvény elhallgatását, hiszen egyes 
modellek szerint a várt infláció meghatározza a közeljövő árazási magatartását, vagyis nem lenne hasznos, ha a gazdasági 
szereplőkben megerősítené a jegybank a magasabb infláció bekövetkezésének lehetőségét. 
213 Az 1. fejezetben már megemlítettük, hogy az előrejelzések készítésekor milyen fontosak lehetnek a modellbecsléseket 
is olykor felülíró szakértői becslések. 
214 Ha  a  megfelelő  kamatpálya  és  az  optimális  projekciók  kiválasztása  a  kérdés,  ezen  eljárás  alternatívája  lehet  egy 
„targeting rule” alkalmazása. Ez egy olyan szabályt jelent, amely a célok kijelölését határolja be. A targeting rule (kb. célzási 
szabály)  olyan  feltételt  szab,  amelyet magának  az  előrejelzésnek kell  kielégítenie. Negyedéves  kamatdöntések  esetében 
például legegyszerűbb esetben a 

,  
efféle  szabály  lehet.  Az  irányadó  kamatlábat  ilyenkor  tehát  úgy  állítják  be,  hogy  a  konstans  kamatpálya  feltételezése 
mellett készített kétéves inflációs előrejelzés a célon legyen (Mizen – Albert – Goodhart 2003: 141. old.). 
215 A jegybanki reakciófüggvény levezetéséhez használt iménti modellünk áttekintésének egyik legfontosabb tanulsága az 
lehet,  hogy  a  kamatdöntésekkel  nem  szabad  erőteljes  hatások  kiváltására  törekedni,  hiszen  egy  kamatemelés  hatását 
esetleg  egy  előre  nem  látott  negatív  reálgazdasági  sokkhatás  akár  súlyosbíthatja  is.  A  rugalmas  inflációs  célzás  a 
reálgazdasági hullámzásokkal szembeni bizonyos toleranciájával tulajdonképp a reálgazdaságot – keretek között – annak 
saját folyamataira bízza, nem törekszik szoros szabályozásra. 
216 A  céloktól  való  eltérések  –  ahogy  láttuk  –  valójában  egyfajta  kompromisszumot  jelentenek,  hiszen  az  output 
stabilizálása  csak  az  infláció  rovására  történhet,  és  fordítva.  Hogy  miként  vélekedik  a  jegybank  e  kompromisszumról, 
illetve hogy számára mi e kompromisszum preferált formája, mindez a veszteségfüggvényből válik egyértelművé.  
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Láthattuk,  hogy  e  mechanizmus  (monetáris  politikai  keret)  nem  jelenti  a  Taylor‐szabályok  által 
megkövetelt automatikus lépések megtételét.217 A Taylor‐szabállyal felírható jegybanki reakciófüggvény 
helyett a rugalmas inflációs célzás keretei között a 

;   (4.24.) 

forma  használata  tűnik  indokoltnak,  ahol   a  jegybank  t‐edik  időszakban  beállított  politikai 
instrumentuma  (választott  lejáratú  nominális  kamatláb).  E  reakciófüggvény  explicit  meghatározására 
nincs szükség, hiszen alkalmazása nem jelent mechanikus szabálykövetést. 

A forecast targeting rugalmasságát nem lehet túlhangsúlyozni – s mondanivalónk középpontjában is ez a 
sajátosság  szerepel.  Sem  az  előrejelzések  készítése,  sem  a  politikai  lépések  meghozatala  nem 
mechanikus. Az értékítéletek és egyedi helyzetmegítélések szerepét jól példázza a Bank of England esete 
a 2000‐es évek elején. A 2002.  februári  inflációs  jelentés szerint az  infláció elmaradt a 2,5%‐ra kijelölt 
céltól – ami egy instrumentumszabály alapján azonnali beavatkozást tett volna szükségessé –, miközben 
a jelentés szövege szerint (BoE 2002: i–iii) a reálgazdasági teljesítmény is alulról közelítette a trendet: 

 

22. ábra: Az output és az infláció legyezőábrája (vízszintes tengely: idő; függőleges tengely: százalék). Forrás: BoE (2002). 

Az  előbbiek  alapján  arra  (is)  következtethetnénk,  hogy  a  Bank  of  England  az  irányadó  kamatláb 
csökkentésével  reagál  e  kockázatra  (egy  Taylor‐szabály  követése  legalábbis  ezt  diktálná).  A  tényleges 
események  azonban  nem  előzetes  elgondolásainknak  megfelelően  alakultak.  Mivel  a  jegybanknak  a 
rugalmas inflációs célkövetési rendszerben lehetősége van a mérlegelésre, a döntés figyelembe veheti a 
piaci várakozásokat is. Az alábbi ábrán áttekinthetjük, hogyan alakult a jegybanki alapkamat, illetve azt 
is, hogyan módosultak a piaci várakozások a kérdéses időszakban: 

                                                             
217 Egyes  vélemények  szerint  (Svensson 2003b)  a Taylor‐szabály  (bármilyen  formában  jelenjen  is meg) nem  tekinthető 
optimálisnak. A célzási szabályok követése eszerint számos előnnyel jár: szélesebb információs körre lehet támaszkodni a 
kamatdöntés meghozatalakor, marad hely  a  szubjektív  (szakértői)  ítéleteknek,  és  a  sokkhatások és modellváltozások  is 
jobban kezelhetők ezen kereten belül, ráadásul az instrumentumszabályok semmiféle útmutatást nem adnak a szabálytól 
való eltérésre, pedig efféle lépésre szituációtól függően szükség lehet. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a jegybankok 
nem  kötelezik  el  magukat  valamely  instrumentumszabály  követése  mellett.  Bizonyos  kompromisszumok  mellett 
egyébként  a  Taylor‐szabályok  jól  használhatók  az  egyes  jegybankok  kamatpolitikájának  regressziós  leírására;  az 
eredmények  szerint  például  az  Egyesült  Államokban  az  alapkamat  (irányadó  bankközi  kamatláb  –  federal  funds  rate) 
inkább  szakaszosan,  mintsem  rugalmasan  reagált  a  kibocsátási  rés  változásaira  (Judd  –  Rudenbusch  1998).  A  célzási 
szabályok preferálása  egyébként nem egyhangúlag  elfogadott. McCallum  és Nelson  például hangsúlyozza,  hogy a  célzási 
szabályok  szorosan  illeszkednek  a  magánszektor  viselkedését  leíró  választott  modellhez,  s  e  szabályok  gyengén 
teljesíthetnek, ha e modell félrespecifikált – ilyen helyzetben viszont a modellek lényegesen generikusabb elemein alapuló 
instrumentumszabályok  jobban  működhetnek  (vö.  McCallum  –  Nelson  2005).  King  (2005)  szerint  ugyanez  az 
instrumentumszabályokra is igaz (King 2005: 8. old.). 
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23. ábra: Jegybanki alapkamat és piaci várakozások, 2001–2004, Egyesült Királyság. Forrás: King (2005). 

A jelentés szerint 2002 elején a magángazdaság várakozásai lényegesen kedvezőbb jövőképet festettek, 
mint amelynek bekövetkezésére ténylegesen számítani  lehetett; az optimizmus jól  látszik a kamatlábra 
vonatkozó  várakozásokban  is,  hiszen  a  piac  2002  első  felében  az  irányadó  kamatláb  emelkedését 
prognosztizálta.  Úgy  tűnik,  a  piaci  szereplők  nem  mérték  fel  helyesen,  hogy  a  belső  fogyasztás  által 
fejlődő gazdaság növekedési  forrásai ekkor már kimerülőben voltak. Az  inflációs  legyezőábra szerint a 
céltól  való  elmaradás  csak  ideiglenes,  a  tervezési  horizonton  (két  éven  belül)  a  becslések  az  infláció 
pályára  való  visszatérését  prognosztizálták.  A  jegybanknak  az  inflációs  cél  elérése  és  a  reálgazdaság 
stimulálása érdekében (vegyük észre, hogy az inflációs folyamatok szempontjából is kívánatos lett volna 
a reálgazdaság erőteljesebb bővülése) nem volt szüksége az  irányadó kamatláb módosítására, hiszen a 
kedvező  várakozások  egyelőre  önmagukban  is  elegendőek  voltak  ahhoz,  hogy  a  gazdasági  folyamatok 
kedvezően  alakuljanak.  A  várakozásokhoz  képest  a  kamatláb  alacsonyabb maradt,  s  ez  önmagában  is 
képes  ösztönző hatások  kifejtésére. A  diszkrecionalitás,  a mérlegelés  tényleges  jelenléte  tehát  egészen 
szembetűnő.  A  kép  tovább  árnyalható,  ha  figyelembe  vesszük  a  későbbi  fejleményeket  is.  A  2003. 
februári jelentés már a magánszektor romló várakozásaira is kitér (BoE 2003: i.), s ezt jól tükrözi a 2003. 
novemberi forward kamatláb süllyedő pályája is.  

 

24. ábra: Az output és az infláció legyezőábrája (vízszintes tengely: idő; függőleges tengely: százalék). Forrás: BoE (2003). 

A romló magángazdasági kilátások miatt a  jegybank nem volt képes korábbi politikájának  folytatására. 
Ha  a  privát  szektor  a  kamatok  csökkenésére  számít,  a  konstans hivatalos  pálya  kifejezetten  káros  lett 
volna,  s  az  egyébként  is  meglévő  kedvezőtlen  folyamatok  tovább  erősödtek  volna.  Az  Angol  Bank 
figyelembe vette a magánszektor várakozásait, s döntését ennek megfelelően optimalizálta. A 2003. évi 
előrejelzés  legyezőábrái  alapján  egy  Taylor‐szabály  kamatemelésre  szólított  volna  fel  –  a  tényleges 
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folyamatokkal való összehasonlítás azonban jelentős eltéréseket mutat e szabálytól. A kamatvágás nem 
tette  lehetetlenné  az  inflációs  cél  tartását,  hiszen  a  3,75%‐os  kamatláb  mellett  (amely  az  inflációs 
előrejelzés alapjául is szolgált) két éven belül az infláció visszatér a célhoz. 

Mielőtt  továbblépnénk,  hangsúlyozni  kell,  hogy  a Bank of England nem élt  a megtévesztés  eszközével, 
habár  politikai  döntése  nem  felelt meg  a  gazdasági  szereplők  várakozásainak.  Az  eddigiek  alapján  azt 
mondhatjuk,  hogy  a  monetáris  hatóság  által  generált  megtévesztés  egy  kinyilvánított 
instrumentumszabály előre nem látható módosítását jelenti; a pénzmennyiségre megfogalmazott közbülső 
cél  esetében  ilyen volt  a monetáris bázis nem várt bővítése,  s  ilyen megtévesztésként  értelmezhető az 
irányadó  kamatlábra  megfogalmazott  instrumentumszabály  be  nem  jelentett  megváltoztatása,  vagy  a 
szabálytól való eltérés is. A rugalmas inflációs célkövetés rendszerében ilyenről nincs szó: a transzparens 
módon  működő  jegybank  a  lehető  legtöbb  információ  feldolgozásával  igyekszik  optimális  döntést 
kialakítani,  amellyel  egyben  a  magángazdasági  szereplők  várakozásainak  átalakítása  is  a  cél. 
Természetesen meglepetésekkel az  inflációs  célkövetési  rezsimek  esetében  is  számolni  kell  (vö.  Vonnák 
2007).  Ha  a  közönség  nem  tartja  reálisnak  (vagy  elfogadhatónak)  a  jegybank  által  kitűzött  célt,  a 
jegybank monetáris  sokkhatásokat  generálva  igyekezhet  jelzéseket  eljuttatni  a  gazdasági  szereplőkhöz 
arról, hogy célja nem esik egybe az infláció tényleges, vagy előre  jelzett értékével (a sokkok generálása 
csak  az  egyik  lehetőség  –  egy  hiteles  jegybank  kommunikációs  eszközök  alkalmazásával  is  célt  érhet, 
hitelességi  problémák  esetén  azonban  a  sokkhatások  révén  egyértelmű  jelzések  adhatók  a  monetáris 
hatóság preferenciáira vonatkozóan). E  jelenségek azonban semmiképp sem tartoznak egy megfelelően 
és szabályszerűen működő jegybank megszokott eszköztárába.218  

4.3.2. AZ INFLÁCIÓ MINT VÁRT JELENSÉG – ÉS A JEGYBANK 
Az előző alfejezet végén már esett szó arról, hogy a monetáris hatóság aktívan törekszik a várakozások 
alakítására. A szakirodalomban ezt a törekvést  legtöbbször a várakozások lehorgonyzásaként említik, s 
legfontosabb eszközének a megfelelően alkalmazott nominális horgonyt, a közbülső eszközt  tekintik. A 
modern monetáris politika transzmissziós mechanizmusát leíró tanulmányok az árfolyam‐, a kamat‐, és 
hitelcsatorna  mellett  önállóan  említik  a  várakozások  szerepét  is. 219  A  várakozások  esetenként 
közreműködnek a  többi  csatorna működésében  is  (Svensson 2003a  például a kamatcsatorna esetében 

                                                             
218 Egyes szerzők igen erős hangsúlyt fektetnek a transzparens (vagyis a meglepetésektől tartózkodó) jegybanki működés 
jelentőségére. A FED esetében például kettős célról van szó: az egyik cél a megfelelő és hatékony politika vitelét jelenti, a 
másik  viszont  azt  rögzíti,  hogy  e  tevékenység  során  a  központi  banknak  átlátható  és  nyitott  módon  kell  működnie 
(Greenspan 2001). Azzal  a  felvetéssel  is  találkozhatunk  ennek kapcsán,  hogy  a  jegybank a  piaci  szereplők  elvárásainak 
való megfeleléstől hajtva saját politikáját a piac várakozásaihoz igazítja (Issing 2006). Ez az elméleti  irodalomból érkező 
felvetés  igen  komoly  jelentőséggel  bír  az  MNB  politikáját  vizsgáló  modellbecslések  ismeretében.  A  piaci  szereplők 
döntéseik  meghozatalánál  erősen  támaszkodnak  (inflációs)  várakozásaikra.  Ha  a  jegybank  egy,  a  várakozásokkal  nem 
egyező cél érdekében szándékozik tevékenykedni, e cél kijelölése nem feltétlenül jelenti a hitelesség nélkülözését, hiszen a 
rendelkezésére  álló  eszközökkel  végső  soron  elérheti,  hogy  e  cél  teljesüljön.  Ezzel  azonban  akár  komoly  reálgazdasági 
károkat is okozhat, s ekkor a jegybanki politika komoly kritika kereszttüzébe kerülhet; a várakozások lehorgonyzása tehát 
adott  esetben  költséges  is  lehet.  A  jegybank  ezt  elkerülheti,  ha  célját  a  várakozásoknak  megfelelően  jelöli  ki,  s  ezzel 
gyakorlatilag  azt  is  biztosítja,  hogy  e  cél  automatikusan  teljesüljön;  természetesen  erre  csak  az  infláció  alacsony,  még 
tolerálható  (leginkább  a  cél  körül  alakuló)  szintje mellett  nyílik mód.  Ha  a mélyben  zajló  strukturális  folyamatok  nem 
veszélyeztetik az inflációs cél teljesülését, a jegybank teljesen passzív politika mellett is „elérheti”, hogy a cél teljesüljön – 
ekkor  tehát  arról  van  szó,  hogy  a  jegybank  hagyja,  hogy  a  helyes  úton  járó  gazdaságban  önállóan  alakuljon  az  infláció, 
hiszen  ekkor  nincs  szükség  beavatkozásra.  A  legjobb  politika  ekkor,  ha  a  jegybank  az  inflációs  célt  a  várakozásoknak 
megfelelően jelöli ki. 
219 Néhol  (Mishkin 1996) külön mechanizmusként említik ezek mellett az eszközár‐csatornát  (asset price  channel)  is. A 
hatás ezen a vonalon hármas. Először  is:  a monetáris politika befolyásolja a  részvényárfolyamokat. Expanzív monetáris 
politika  esetén  a  részvényárfolyamok  nőnek,  s  ez  megnöveli  a  társaságok  értékét  a  tőkeeszközök  pótlási  (beszerzési) 
költségeihez viszonyítva,  s ez a beruházási kiadások emelkedéséhez vezet –  restriktív monetáris politika esetén a hatás 
természetesen  fordított.  Másodszor:  mivel  a  részvények  a  háztartásoknak  is  kedvelt  vagyontartási  eszközét  jelentik,  a 
részvényárfolyamok  emelkedése  –  vagyonhatáson  keresztül  –  ösztönzi  a  háztartások  fogyasztási  célú  kiadásait  is. 
Harmadszor pedig: általánosabb keretben az elemzésbe a föld‐ és lakásárak is bevonhatók. A vagyontartás ezen eszközei 
hasonló módon  hatnak  az  előző  két  csatornához  (áraik  emelkedése  a  fogyasztási  kiadások,  s  így  az  aggregált  kereslet 
növekedését  váltja  ki).  A  tapasztalatok  szerint  e  hármas  hatásmechanizmusból  csak  az  utolsó  játszik  aktív  szerepet  a 
monetáris  politikai  transzmisszióban:  nem  áll  rendelkezésre  empirikus  bizonyíték  arra  vonatkozóan,  hogy  a monetáris 
politika aktívan befolyásolná a részvényárfolyamokat, s a részvények nem számítanak fontos vagyontartási eszköznek a 
hazai viszonyok között (vö. Vonnák 2007: 11–12. old.).  
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tesz  erről  említést,  hiszen  a  ragadós  inflációs  várakozásoknak  köszönhetően  az  irányadó  kamatláb 
változtatása  egyben  a  rövid  lejáratú  reálkamatokat  is  befolyásolja;  s  a  várakozások  erősen  hatással 
vannak  a  hosszabb  lejáratok  kamatlábaira  is220).  A  várakozások  azonban  –  ahogy  ezt  már  láttuk  is  – 
érintik  a  gazdasági  szereplők  árazási  magatartását  is.  Az  inflációs  várakozások  elszabadulása  mindig 
dilemmát okoz a monetáris hatóságnak, hiszen az inflációs feszültség enyhítésének egyik eszköze olyan 
kamatdöntés,  amely  azonban  káros  reálgazdasági  hatásokkal  járhat;  a  reakció  elmaradása  azonban  a 
várakozások  megerősödése  miatt  az  infláció  elszabadulását  okozhatja,  hiszen  a  munkavállalók  és  a 
termelők  is  hajlamosak  lehetnek  bérigényeik  és  árajánlataik  emelésére  –  a  jegybanki  cselekvés 
elmaradása ekkor a magasabb inflációs várakozások helyességéről győzi meg a közönséget (Goodfriend 
1993: 2. old.). 

A várakozások tehát az infláció egyik önálló és közvetlen forrásává váltak – s ez a felismerés határozottan 
az  újklasszikus  csoport  eredményének  tekinthető.  Találkozhatunk  olyan  állásfoglalással  is,  amely  a 
várakozásoknak  minden  más  csatornáét  meghaladó  jelentőséget  tulajdonít  –  eszerint  a  jegybank 
annyiban  képes  az  infláció  befolyásolására,  amennyiben  képes  arra,  hogy  a  gazdasági  szereplők 
várakozásaira hatással  legyen  (vö. King 2005).  S  ha  az  infláció várt  jelenség  (legalábbis  részben az),  a 
monetáris  hatóság  számára  lehetőség  kínálkozik  arra,  hogy  a  várakozások  befolyásolása  révén 
kiegyensúlyozottabb  kamatpolitikát  folytathasson  (ha  az  inflációs  várakozásokat  sikerül  a  célhoz 
horgonyozni,  vagyis  a gazdasági  szereplők elhiszik, hogy a  tényinfláció a  cél körül,  vagy a  célon alakul 
majd,  akkor  az  infláció  valóban  megfelel  majd  a  célnak,  s  ehhez  nincs  szükség  az  irányadó  kamat 
változtatására, vagy ha mégis, e beavatkozás mérsékeltebb lehet).221  

A várakozások lehorgonyzása praktikus szempontból azt jelenti, hogy a közönség inflációs várakozásai a 
cél körül alakulnak – s ha a  jegybank hitelesen működik (vagyis rendelkezésére álló eszközeivel képes 
arra, hogy a  tényinflációt a célnak megfelelő szintre állítsa be), mindez azt  jelenti, hogy teljesül a Muth 
(1961)  által  a  várakozások  racionalitására  adott  kritérium.  Az  adott  makrogazdasági  rendszer 
folyamatait  leíró,  relevánsnak  tekinthető  modell  outputjai  egybeesnek  a  közönség  várakozásaival.  A 
céltévesztés  sem  jelenti  a  várakozások  racionalitásának  megszűnését:  a  releváns  modell  jelzi  a 
pályaelhagyást,  s  mindez  beépül  a  közönség  várakozásaiba  is;  s  ha  a  jegybank  képes  a  várakozások 
lehorgonyzására,  e  folyamat  valójában  a  célhoz  való  visszatérés  része  lesz.  A  közönség  árazási 
döntéseinél  figyelembe veszi  a  jegybank által nyújtott becslést, mivel bízhat  annak beteljesedésében,  s 
így végső soron az infláció az előre jelzett pályán fog haladni. 

Az  1.  fejezetben  már  adtunk  egy  magyarázatot  arra,  miért  bizonyulhat  működőképesnek  az  inflációs 
célkövetési  rendszer,  miért  igazíthatják  várakozásaikat  a  piaci  szereplők  a  központi  helyzetben  lévő 
monetáris  hatóság  előrejelzéseihez.  Ott  azt  láttuk,  hogy  mind  információs,  mind  módszertani 
szempontból  kifogásolható  lenne  annak  feltételezése,  hogy  a  gazdasági  szereplők  torzításmentes 
becslések  készítésére  képesek  –  a  gazdasági  szereplők  a  komplex  folyamatokra  vonatkozóan  néha 
meglepően  egyszerű  eszközöket  használva  készítenek  egészen  jól  teljesítő  becsléseket  (ilyen 
egyszerűsítés  például  az  Egyesült  Államokban  gyakran  emlegetett  briefcase  index  is:  a  Nyíltpiaci 
Bizottság  üléseinek  napján  minden  szem  Alan  Greenspan  aktatáskájára  tapadt,  amelynek  vastagsága 
alapján igyekezték megítélni, milyen kamatdöntés várható – az indikátor működésébe vetett hit azon az 
egyszerű megfigyelésen  alapult,  hogy  a  kamatok  rendszerint  emelkedtek,  ha  az  aktatáska  vaskos  volt, 
míg a lapos táska a kamatok csökkenését jelezte előre; vö. Greenspan 2007: 197–198. old.; Strauss 2000). 
A  jegybankok  az  inflációs  célkövetés  rendszerében  kiválóan  alkalmasak  arra,  hogy  efféle  egyszerűen 
használható eszközöket adjanak a közönség kezébe. A hiteles központi bankok tevékenysége hozzájárul 
ahhoz, hogy a gazdasági szereplők várakozásaikat a publikált indikátorok alapján formálják – beteljesítve 
azt, amit az újklasszikus közgazdászok csoportja néhány évtizeddel korábban vizionált.  

                                                             
220 Közgazdasági  közhelyszámba  megy,  hogy  éppen  ennek  feltételezése  teszi  lehetővé,  hogy  a  hozamgörbék  alapján 
betekintést nyerjünk az inflációs várakozásokba (vö. Hull 1999). 
221 Ezen  a  ponton  visszautalhatunk  az  előző  alfejezetben  elmondottakra,  hiszen  ez  a  mechanizmus  a  korlátozott 
diszkrecionalitás működését is jól példázza. 
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5. MIRE JUTOTTUNK? 

5.1. EGY RELEVÁNS MAKROGAZDASÁGI ELMÉLET ALAPVONALAI 
Mostanra  nyilvánvalóvá  válhattak,  melyek  azok  az  elemek,  amelyek  méltán  lehetnek  jelen  a 
makrogazdasági folyamatok adekvát modelljeiben. Tekintsük át e rövid felsorolást! 

A  tényleges  folyamatokban a gazdasági  sokkhatások nem  fehér zajok. A monetarista  tervezőasztalon e 
sajátság  megfosztotta  a  gazdaságpolitikát  az  anticiklikus  szabályozás  lehetőségétől.  Még  ha  a 
gazdaságpolitika szerepet is játszik e több negyedéven át tartó ciklusok kialakulásában, elegendő idő áll 
rendelkezésre a korrekcióra.  

 

25. ábra: A magyar reálgazdaság ciklusai, 1995:Q1 – 2008:Q1. Forrás: MNB 2008b. 

Úgy tűnik, a több negyedévnyi hosszúságú visszaesések és fellendülések lehetőséget teremtenek az aktív 
(anticiklikus)  reálgazdasági  szabályozásra.  A  cél  mindenesetre  nem  annak  beláttatása  volt,  hogy  a 
monetáris  politikát  anticiklikus  céllal  kellene  használni  –  hatások  lassú  begyűrűzése  miatt  ez  nem 
lehetséges.  Mindössze  arról  van  szó,  hogy  a  monetáris  politika  impotenciáját  nem  az  okozza,  hogy  a 
ciklusok  fehér  zajok, hanem az, hogy nincs olyan eszköz a  jegybankok kezében,  amelynek  segítségével 
viszonylag  rövid  reakcióidővel  lehetne  üzemeltetni  a  monetáris  politikát.  Ha  egy  recesszió  kellően 
hosszú időre elhúzódik, akkor persze a kamatpolitika is lehet a fellendítés eszköze. 

Részben  az  előző  pontban  elmondottakkal  függ  össze,  hogy  a  rövid  és  a  hosszú  távú  szabályozás 
lehetősége  nem  zárja  ki  egymást.  Előbbire  éppen  a  több  időszaknyi  hosszúságú  gazdasági  ciklusok 
teremtenek  lehetőséget.  A  rövid  távú  szabályozás  vs.  hosszú  távú  szabályozás  megkülönböztetés  talán 
túlzott  módon  korlátozza  az  elméletek  helyénvalóságát.  Az  eddigiek  alapján  sokkal  inkább  arra 
következtethetünk,  hogy  az  egyik  téren  elért  sikerek  nem  teszik  lehetetlenné  a  másik  időtávon  való 
hatékonyságot  sem.  A  keynesi  elmélet  nem  zárta  ki  a  hosszú  távú  kibocsátás‐ösztönzés  lehetőségét, 
mindössze  nem  figyelt  rá,  hiszen  céljait  a  rövid  távú  fejlemények  vonatkozásában  fogalmazta  meg.  S 
ehhez hasonlóan, az újklasszikus csoport nem volt képes arra, hogy meggyőző módon vitassa el e rövid 
távú szabályozás lehetőségét és létjogosultságát. Az újklasszikus makroökonómia sikere nem is az elődök 
aláaknázásában testesült meg, hanem a racionális várakozások elméletének elfogadtatásában, s az olyan 
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hosszú  távú  hatások  hangsúlyozásában,  amelyek  addig  némileg  háttérbe  szorultak  a  magaselméleti 
irodalomban. 

Mindenképpen  számot  kell  vetni  az  alternatív  várakozási  elméletek  relevanciájával  is.  A  racionalitás 
szerepe  továbbra  is  jó  feltételezésnek  tűnik,  azonban  nem  zárható  ki,  hogy  számítani  kell  bizonyos 
ragadósságra  is  a  várakozások  –  és  az  árak,  s  egyéb  nominális  változók  –  formálása  tekintetében.  A 
racionális  várakozások  feltételezésével  óvatosan  kell  bánni.  Valamely makrogazdasági  rendszerről  –  a 
valós viszonyok vizsgálata esetében – nem tételezhetjük fel a priori, hogy benne a várakozások racionális 
(előretekintő) módon  jönnek  létre. A  racionális  várakozások  elmélete  ragyogó  elméleti  rendszer  és  jól 
modellezhető  feltételezés  (axióma),  ám a valós viszonyok között  tiszta  előfordulása korlátozott. Ennek 
megítélése  empirikus  kérdés.  Az  azonban  már  elméleti  –  még  ha  nem  is  a  tiszta  elmélet  által 
megfogalmazott  –  megfontolásokat  igényel,  hogy  egyes  rendszerekben  miért  fejlődtek  ki  a  racionális 
várakozások, másokban miért maradhatott  el  ez  a  fejlemény.  Intuitív módon  adódik  a  válasz,  amely  a 
várakozások  fejlődését  a  makrogazdasági  rendszer  strukturális  állapotával,  a  piaci  rendszer 
fejlettségével  hozza  összefüggésbe.  Ha  mindez  igaz,  a  racionálisan  képződő  várakozásokat  meg  kell 
teremteni  –  s  ha  ez  a  törekvés  sikeres  is  (amelyre  a  reálgazdasági  pálya  stabilizálása  érdekében 
mindenképp  szükség  van),  nem  feledkezhetünk  meg  arról,  hogy  a  várakozások  racionalitása  nem 
feltétlenül  jelenti e várakozások teljes rugalmasságát, vagy azt, hogy racionálisan működő várakozások 
esetén  az  árak  és  egyéb  nominális  változók  is  végtelen  rugalmassággal  reagálnak  majd.  Mostanra 
világossá  kellett  válnia,  hogy  a  racionális  várakozások  elmélete  veszélyes  fegyver  lehet,  ha  nem  kellő 
elővigyázatossággal  alkalmazzuk,  hiszen  tarthatatlan  következmények  adódhatnak  alkalmazásából; 
különösen  akkor,  ha  egyéb  feltételezéseket  is  melléje  állítunk.  A  racionális  várakozások  elméletének 
helye van a modern makroelméletekben, e helyet azonban megfelelő módon kell kijelölni. 

5.2. RÖVID ÖSSZEGZÉS 
Az aktivista gazdaságpolitika lehetetlenségét az újklasszikus makroökonómia nem tudta meggyőző módon 
bizonyítani. Hosszú út vezetett addig, míg ezt az egyszerű mondatot megfogalmazhattuk. Az újklasszikus 
tanításokban  e  tétel  bizonyításához  nagyban  szükség  volt  a  racionális  várakozások  igen  szélsőséges 
állításokat  tartalmazó  hipotézisére.  A  dolgozat  1.  fejezetében  éppen  ezt  a  feltételezést  tettük  alapos 
vizsgálat  tárgyává.  Úgy  tűnik,  a Muth  által  adott  erős  hipotézis  a  várakozásképzési  aktus  és  folyamat 
talán  leginkább  releváns  megközelítése,  habár  kizárólagosnak  nem  nevezhető.  A  gyenge  hipotézis 
valójában  üres  frázis,  amely  az  elemzés  számára  aligha  tartogat  számottevő  lehetőségeket.  A  Milton 
Friedman által kidolgozott adaptív séma adós marad annak magyarázatával, hogy a gazdasági szereplők 
vajon  miért  csak  a  múltbéli  információkra  támaszkodnak  várakozásaik  formálásakor,  s  miért  nem 
hasznosítják a nagy mennyiségben rendelkezésükre álló egyéb, a jövőt érintő ismereteket. E séma tehát 
nem konzisztens a haszonmaximalizálás alapvető paradigmájával – elvetni ugyanakkor mégsem szabad, 
hiszen a racionális várakozások fontos korlátját jelentheti, hiszen tapasztalataink szerint az előretekintő 
várakozások kialakítása nem feltétlenül jelenti a várakozások végtelen rugalmasságát. 

A  várakozások  racionalitása  nem  jelent  mindentudást.  A  gazdasági  szereplők  nincsenek  a  kellő 
mennyiségű  információ  és  a  kellő  minőségű  módszertani  ismeret  birtokában,  s  a  releváns  modell 
keresése a  trial and error módszer és a véletlen együttes szerepe miatt eleve kudarcra  ítélt vállalkozás 
lenne.  A  várakozások  információra  vonatkozó  aszimptotikus  torzítatlansága  azonban  segít 
megmagyarázni, hogy az egyes aktorok által készített becslések miért mutathatnak minőségi eltéréseket. 
Innen  már  csak  egy  lépés  volt  az  inflációs  célkövetési  rendszer  működésének  magyarázata,  hiszen  a 
központi  helyzetben  lévő  jegybank  becslései  elfogadhatók  a  kvázi‐releváns  modell  outputjaiként,  s  a 
rendszer működésének  egyik  következménye  az  lesz,  hogy  a  gazdasági  szereplők  átveszik majd  ezen 
előrejelzéseket –  teljesülni  fog tehát az erős hipotézis követelményrendszere. A racionális várakozások 
erős  hipotézise  tehát  nem  tekinthető  reális  elméletnek,  habár  kidolgozói  a  valós  viszonyok  leírásának 
képességét tulajdonították neki. Az 1. fejezet okfejtései éppen azt a diszkrepanciát igyekeztek – egyebek 
mellett – hangsúlyozni, amelyek egy tiszta elmélet és a valós viszonyok között húzódnak.  
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A  gazdaságpolitikai  hatástalanság másik  fontos  előfeltétele  a  folyamatos piacmegtisztulás  paradigmája 
volt. Ha a nominális változók  (árak és bérek)  rugalmas alkalmazkodásra képesek,  a monetáris politika 
csak infláció gerjesztésére képes. Ez azonban igen erős feltételezés – hogy lássuk, mennyire az, elegendő, 
ha másként fogalmazunk: racionális várakozások mellett a monetáris politika hatástalansága csak akkor 
igazolható,  ha  az  árak  és  bérek  folyamatos  és  azonnali  alkalmazkodásra  képesek.  A  2.  és  részben  a  3. 
fejezet  modellvizsgálatai  alapján  arra  jutottunk,  hogy  a  pénz  semlegessége,  vagyis  a  klasszikus 
dichotómia – legalábbis rövid távon – nem érvényesült a Friedman és az újklasszikusok által kidolgozott 
Phillips‐modellekben.  Habár  Friedman  esetében  a  várakozások  adaptivitása  lehetővé  tette  a  központi 
banknak,  hogy  a  meglepetés  eszközét  kihasználva  reálszabályozást  alkalmazzon,  erre  a  racionális 
várakozások  melletti  jegybanknak  már  nem  volt  lehetősége.  A  pénz  nem‐semlegességéből  tehát  nem 
következett  a  monetáris  politika  tudatos  (szisztematikus)  output‐szabályozási  képessége.  Problémát 
jelentettek  ugyanakkor  a  reálgazdasági  ciklusok,  hiszen  a  monetáris  politika  tehetetlenségét  e 
modellekben  az  okozta,  hogy  a  kiszámíthatatlanul  (fehér  zajként)  jelentkező  reálgazdasági  sokkok 
eliminálására  a  jegybank  nem  képes  megfelelő  és  hatásos  szisztematikus  stratégiát  kidolgozni.  Ha  a 
jegybank eltérítheti is a reálgazdasági rendszert a potenciális (egyensúlyi) kibocsátási szintről, ezt csakis 
véletlenszerű  akciókkal  érheti  el.  A  meglepetésre  azonban,  ahogy  láttuk,  szisztematikus  monetáris 
politikát nem építhetünk. A reálgazdasági ciklusok modellekbe történő bevezetésével azonban már nem 
volt  tovább  fenntartható  a meglepetések  egyedüli  hatásosságának  tétele:  az  ismert,  teljesen  anticipált 
gazdasági fejlemények ugyanúgy alkalmazkodást váltanak ki. 

Ismét  hangsúlyozni  kell:  nem  gondoljuk,  hogy  a  monetáris  politika  az  anticiklikus  szabályozásra 
legmegfelelőbb és leghatékonyabb eszköze lenne – ugyanakkor valamiféle korlátozott hatásosságot meg 
kell  hagyni  számára.  A  cél  itt  valójában  annak  belátása  volt,  hogy  a  fiskális  politika  hagyományos 
anticiklikus eszköztára, illetve annak használhatósága nem kérdőjeleződött meg az újklasszikus csoport 
által annyira, hogy annak használatát el kellene vetnünk. Sőt, sokkal inkább arról van szó, hogy Lucas és 
csoportja új, hosszú távú szemlélettel, s az ennek megfelelő kínálati eszköztárral fegyverezte fel a fiskális 
politikát. Másik  célunk  pedig  a monetáris  politika megfelelő  helyének  kijelölése  volt.  Ha  hihetnénk  az 
újklasszikus tanoknak, akkor azt mondhatnánk, hogy a jegybank legfeljebb megtévesztés révén érheti el 
a  reálkibocsátás  változását,  ez  a  kezdeményezés  azonban  igen  csak  destruktív,  s  így  kerülendő.  Az 
inflációs  célkövetési  rendszerek  működése  azonban  megmutatja,  hogy  a  monetáris  hatóság  bizonyos 
korlátozott,  ám  határozottan  nem  anticiklikus  célú  szabályozást  keresztül  tud  vinni.  A  reálgazdaság 
túlzottan  hosszú  reakcióideje  megfosztja  a  monetáris  hatóságot  a  finomhangolás  lehetőségétől  –  az 
infláció  (várható  jövőbeli)  pályájával  összefüggésben  jegybanki  tehetetlenségről  azonban  nem 
beszélhetünk.  A  monetáris  hatóság  rendelkezik  olyan  eszközökkel,  amelyek  lehetővé  teszik,  hogy  a 
jelentkező  inflációs  feszültségek  segítségükkel  enyhíthetők  legyenek.  A  gazdaságpolitikai  hitelességgel 
kapcsolatban  azonban  azt  is  láthattuk,  hogy  a  fiskális  és  monetáris  politika  összhangjának  hiánya 
erodálhatja ezt a képességet. 

Kis  szerencsével  sikerült  tisztább  képet  rajzolni  azokról  a  tételekről,  amelyeket  az  „újklasszikus” 
címkével szokás ellátni. Az  iskola sikere nem radikalizmusában, hanem sokkal  inkább abban van, hogy 
olyan új szempontokkal gazdagította a közgazdasági gondolkodást, amelyek érvényessége ma már aligha 
kérdőjeleződik  meg.  A  várakozások  racionalitása,  a  kínálatoldali  ösztönzők  és  a  várakozások 
árdinamikában  betöltött  szerepe  mind  olyan  elem,  amelyre  az  újklasszikus  csoport  hívta  fel  az  elsők 
között a figyelmet. Felvetéseik ritkán teljesültek a maguk vegytiszta állapotában, arra azonban mégis jók 
voltak, hogy a  gazdaságpolitika korlátaira  felhívják a  figyelmet. Ebből  is  következik, hogy a  túlságosan 
rigorózus  és  elutasító  kritikának  hitem  szerint  nincs  helye  az  újklasszikus  tanokkal,  s  ezzel  együtt  a 
főáramú  közgazdaságtannal  szemben.  Időnként  olvashatók  olyan  vélemények,  amelyek  a  mainstream 
közgazdaságtant egészében véve irrelevánsnak bélyegzik mondván, hogy az túlságosan elkanyarodott a 
valóságos  folyamatoktól  és  viszonyoktól.  E  kritika  részben  igaz:  az  újklasszikus  közgazdaságtan 
elemzései  egy  ideális  világra vonatkoznak,  amely  sokban különbözik az  általunk  lakott környezettől. E 
rendszer azonban nem  irreleváns, hanem vegytiszta.  Az  újklasszikus makroökonómia  fejlődése  nem  ért 
véget:  eme  ideális  keretek  lazítása  jelenti  az  új  nemzedékek  feladatát.  Ha  valóban  igaz  az  (igaz‐e 
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egyáltalán?),  hogy  a  modelleknek  közel  kell  esniük  a  valós  viszonyokhoz,  úgy  a  laboratóriumi 
körülmények megbontása és konkretizálása révén feladatunk az újklasszikus elemzési eszközök újabb és 
újabb  keretek  között  való  kipróbálása,  az  elmélet működési  körének  helyes  kijelölése.  Ehhez  talán  új 
általános elmélet szükségeltetik majd, s egyszer tudásunk talán elegendő lesz ahhoz, hogy észrevegyük, 
melyek azok a hiányzó láncszemek, amelyek összekötik majd a jelenleg is rendelkezésre álló partikuláris 
(s  következtetéseikben  gyakran  egymásnak  ellentmondó)  elméleteket  és  modelleket.  Azt  hiszem,  ezt 
jelentené egy új általános elmélet megjelenése. E feladatnak jelen dolgozat csak jelentéktelen részét tudta 
elvégezni… 

   



149 

FELHASZNÁLT IRODALOM† 
ABEL, Andrew B. (1985): Precautionary Saving and Accidental Bequests. In: The American Economic Review, 

777–791. old. 

AHEARNE, Alan ― et al. (2002): Preventing Deflation ― Lessons from Japan’s Experience in the 1990s. Washington 
D. C.: Board of Governors of the Federal Reserve System. 

Letölthető: http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2002/729/default.htm 

ALLEN, Mark – BAUMGARTNER, Ulrich – RAJAN, Raghuram (2006): Inflation Targeting and the IMF. Wahington, DC: 
International Monetary Fund. 

ALMON, Shirley (1965): The Distributed Lag Between Capital Appropriations and Expenditures. In: 
Econometrica, 178–196. old. 

ANDERSON, Richard G. – KAVAJECZ, Kenneth A. (1993): A Historical Perspective on the Federal Reserve’s Monatery 
Aggregates – Definition, Construction and Targeting. In: Federal Reserve Bank of St. Louis Review 
(March/April) 1–31. old. 

ANDORKA Rudolf (1997): Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris Kiadó. 

ARROW, Kenneth J. (1978): The Future and the Present in Economic Life. In Economic Inquiry, 1978. április. 
157―169. 

ARROW, Kenneth J. (1979): Egyensúly és döntés. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 

BABBIE, Earl (2000): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi Kiadó. 

BALL, Laurence (1997): Efficient Rules for Monetary Policy. Cambridge, MA: National Bureau of Economic 
Research. 

BARABÁS Gyula – HAMECZ István (1997): Tőkebeáramlás, sterilizáció és pénzmennyiség I–II. In: Közgazdasági 
Szemle, 653–672; 757–781. old. 

BARR, Nicholas (2004): The Economics of the Welfare State. Oxford: Oxford University Press. 

BARRO, Robert J. (1974): Are Government Bonds Net Wealth? In: The Journal of Political Ecomomy, 1095–1117. 
old. 

BARRO, Robert J. (1976): Rational Expectations and the Role of Monetary Policy. In Journal of Monetary 
Economics, 1976/2. 1―32. old. 

BARRO, Robert J. (1977): Unanticipated Money Growth and Unemployment in the United States. In The American 
Economic Review, 1977. március. 101―115. old. 

BARRO, Robert J. ― FISCHER, Stanley (1976): Recent Developments in Monetary Theory. In Journal of Monetary 
Economics, 1976/2. 133―167. old. 

BARRO, Robert J. (1989): The Ricardian Approach to Budget Deficits. In: Journal of Economic Perspectives, 37–
54. old. 

BARRO, Robert J. ― RUSH, Mark (1980): Unanticipated Money and Economic Activity. In FISCHER, Stanley (szerk.): 
Rational Expectations and Economic Policy. Chicago: University of Chicago Press. 23―48. old. 

BATINI, Nicoletta – LAXTON, Douglas (2006): Under What Conditions Can Inflation Targeting Be Adopted? The 
Experience of Emerging Markets. Central Bank of Chile: Santiago. 

                                                             
† A *‐gal jelölt évszámok az egyes tételek első publikálásának időpontját jelzik. 



150 

BAYER József (1998): A politikai gondolkodás története. Budapest: Osiris Kiadó. 

BEGG, David K. H. (1982): The Rational Expectations Revolution in Macroeconomics ― Theories And Evidence. 
Oxford: Philip Allan. 

BEKKER Zsuzsa (szerk.) (2002): Alapművek, alapirányzatok, II. Budapest: Aula Kiadó. 

BEKKER Zsuzsa (2005): Közgazdasági Nobeldíjasok 1969―2004. Budapest: KJK―KERSZÖV. 

BERG, Claes – JONUNG, Lars (1998): Pioneering Price Level Targeting – The Swedish Experience 1931–1937. 
Stockholm: Stockholm University, Institute for International Economic Studies. 

BERLIN, Isaiah (1990): Négy esszé a szabadságról. Budapest: Európa Könyvkiadó. 

BERNANKE, Ben S. – MISHKIN, Frederic S. (1997): Inflation Targeting – A New Framework for Monetary Policy. In: 
Journal of Economic Perspectives (Spring) 97–116. old. 

BERNANKE, Ben S. – LAUBACH, Thomas – MISHKIN, Frederic S. – POSEN, Adam S. (1999): Inflation Targeting – 
Lessons from the International Experience. Princeton: Princeton University Press. 

BERNANKE, Ben S. (2003): "Constrained Discretion" and Monetary Policy. Remarks before the Money Marketeers 
of New York University. FED: Washington, DC. 

Letölthető: http://www.federalreserve.gov/BoardDocs/Speeches/2003/20030203/default.htm 

BERNHEIM, B. Douglas – BAGWELL, Kyle (1988): Is Everything Neutral? In: The Journal of Political Economy, 308–
338. old. 

BERNHEIM, B. Douglas – SHLEIFER, Andrei – SUMMERS, Lawrence H. (1985): The Strategic Bequest Motive. In: The 
Journal of Political Economy, 1045–1076. old. 

BIHARI Mihály – POKOL Béla (1998): Politológia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

BILSON, John F. O. (1980): The Rational Expectations Approach to the Consumption Function – A MultiCountry 
Study. In: European Economic Review, 273–299. old. 

BIRD, Roger C. – BODKIN, Ronald G. (1965): The National Service Life Insurance Dividends of 1950 and 
Consumption – A Further Test of the ’Strict’ Permanent Income Hypothesis. In: Journal of Political Economy, 
499–515. old. 

BLACK, John (2002): Dictionary of Economics. Oxford: Oxford University Press. 

BLANCHARD, Olivier Jean (1985): Debt, Deficits, and Finite Horizons. In: The Journal of Political Economy, 223–
247. old. 

BLINDER, Alan S. ― FISCHER, Stanley (1979): Inventories, Rational Expectations, and the Business Cycle. 
Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. 

BOE (2002): Inflation Report (February 2002). London: The Bank of England. 

BOE (2003): Inflation Report (February 2003). London: The Bank of England. 

BOSKIN, Michael J. (1988a): Tax Policy and Economic Growth – Lessons from the 1980s. In: The Journal of 
Economic Perspectives (Autumn) 71–97. old. 

BOSKIN, Michael J. (1988b): Consumption, Saving and Fiscal Policy. In: American Economic Review, 401–407. 
old. 

BOULDING, Kenneth E. (1966): Economic Analysis – vol. 1. Microeconomics. New York: Harper and Row. 



151 

BOWDEN, Roger J. (1973): Some Implications of the PermanentIncome Hypothesis. In: The Review of Economic 
Studies, 33–37. old. 

BOWEN, William G. ― BERRY, R. Albert (1963): Unemployment Conditions and Movements of the Money Wage 
Level. In: The Review of Economics and Statistics, 163―172. old. 

BRANSON, William H. (1972): Macroeconomic Theory and Policy. New York: Harper & Row. 

BRIMMER, Andrew F. ― SINAI, Allen (1981): Rational Expectations and the Conduct of Monetary Policy. In 
American Economic Review, 1981. május. 259―267. old. 

BRONK, Richard (2009): The Romantic Economist – Imagination in Economics. Cambridge, UK: Cambridge 
University Press. 

BROWN, T. M. (1952): Habit Persistence and Lags in Consumer Behaviour. In: Econometrica, 355–371. old. 

BRYAN, Michael F. – CECCHETTI, Stephen G. (1999): The Monthly Measurement of Core Inflation in Japan. In: 
Monetary and Economic Studies, 77–102. old. 

BRYANT, John (1983): A Simple Rational Expectations Keynestype Model. In The Quarterly Journal of Economics, 
1983 augusztus. 525―528. old. 

BUCHANAN, James M. (1976): Barro on the Ricardian Equivalence Theorem. In: The Journal of Political Economy, 
337–342. old. 

CARNS, Frederick ― LOMBRA, Raymond (1983): Rational Expectations and ShortRun Neutrality: A 
Reexamination of the Role of Anticipated Money Growth. In The Review of Economics and Statistics, 1983. 
november. 639―643. old. 

CESARANO, Filippo (1983): The Rational Expectations Hypothesis in Retrospect. In The American Economic 
Review, 1983. március. 198―203. old. 

CHIKÁN Attila (2003): Vállalatgazdaságtan. Budapest: AULA Kiadó. 

CHRISTIANO, Lawrence J. – EICHENBAUM, Martin – MARSHALL, David (1991): The Permanent Income Hypothesis 
Revisited. In: Econometrica, 397–423. old. 

COXETER, H.S.M. (1973): A geometriák alapjai. Budapest: Műszaki Könyvkiadó. 

CSABA László (2008): Az újfajta makroökonómiai populizmus. In: Pénzügyi Szemle (4) 592–606. old. 

CSERNE Péter (2000): Gary Stanley Becker, a preferenciák és a közgazdaságtan imperializmusa. In: Szociológiai 
Szemle, vol. 2000, No. 1. 

CUKIERMAN, Alex (2002): Are Contemporary Central Banks Transparent About Economic Models and Objectives 
and What Difference Does It Make? In: Federal Reserve Bank of st. Louis Review (July/August) 15–36. old. 

CULLIS, John – JONES, Philip (2003): Közpénzügyek és közösségi döntések. Budapest: AULA Kiadó. 

DARVAS Zsolt (2005): Bevezetés az idősorelemzés fogalmaiba. Budapest: Corvinus Egyetem. 

DEANE, Phyllis (1997): A közgazdasági gondolatok fejlődése. Budapest: Aula Kiadó. 

DEBELLE, Guy (1999): Inflation Targeting and Output Stabilistaion. Sydney: Reserve Bank of Australia. 

DEHAENE, Stanislas (2003): The Neural Basis of the Weber–Fechner Law – A Logarithmic Mental Number Line. 
In: Trends in Cognitive Sciences, vol (7) No. 4.; pp. 145–147. 

DURKHEIM, Émile (2003): Az öngyilkosság – Szociológiai tanulmány. Budapest: Osiris Kiadó. 



152 

EIJFFINGER, Sylvester C. W. – GERAATS, Petra M. (2005): How Transparent Are Cetral Banks? London: Centre for 
Economic Policy Research. 

ELLISON, Martin (2003): Lectures in Quantitaive Monetary Economics. Warwick: University of Warwick. 

ELSTER, Jon (2001): A társadalom fogaskerekei. Budapest: Osiris Kiadó. 

ERDŐS Tibor (1998): Infláció. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

ERDŐS Tibor (2003): Fenntartható gazdasági növekedés ― Különös tekintettel a rendszerváltást követő magyar 
gazdaságra. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

ERHARD, Ludwig (1993): Jólétet mindenkinek. Budapest: Konrad Adenauer Alapítvány. 

EROP (1982): Economic Report of the President 1982. Washington, DC: United States Government Printing 
Office. 

FELDSTEIN, Martin (1974): Social Security, Induced Retirement, and Aggregate Capital Accumulation. In: The 
Journal of Political Economy, 905–926. 

FELDSTEIN, Martin (1986): Supply Side Economics – Old Truths and New Claims. In: The American Economic 
Review, 26–30. old. 

FELDSTEIN, Martin (1988): The Effects of Fiscal Policies When Incomes Are Uncertain – A Contradiction to 
Ricardian Equivalence. In: The American Economic Review, 14–23. old. 

FELDSTEIN, Martin (1994): American Economic Policy in the 1980s – A Personal View. In: FELDSTEIN, Martin 
(szerk.) (1994): American Economic Policy in the 1980s. Cambridge, MA: National Bureau of Economic 
Research. 1–79. old. 

FISCHER, Stanley (1977): LongTerm Contracts, Rational Expectations, and the Optimal Money Supply Rule. In 
The Journal of Political Economy, 1977. február. 191―205. old. 

FISHER, Irving (1982): The Rate of Interest. New York – London: Garland Publishing Inc. 

FLEMMING, J. S. (1973): The Consumption Function When Capital Markets are Imperfect – The Permanent Income 
Hypothesis Reconsidered. In: Oxford Economic Papers, 160–172. old. 

FRANSES, Philip Hans (1998): Time Series Models for Business and Economic Forecasting. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press. 

FRBOSF (2003): How Did the Fed Change Its Approach to Monetary Policy in the Late 1970s and Early 1980s? 
San Francisco: Federal Reserve Bank of San Francisco. 

Letölthető: http://www.frbsf.org/education/activities/drecon/2003/0301.html 

FRIEDMAN, Milton (1948): A Monetary and Fiscal Framework for Economic Stability. In: The American Economic 
Review, 245–264. old. 

FRIEDMAN, Milton (1957): A Theory of the Consumption Function. Princeton: Princeton University Press. 

FRIEDMAN, Milton (1953*): A pozitív közgazdaságtan módszertana. In: FRIEDMAN, Milton (1986): Infláció, 
munkanélküliség, monetarizmus. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 17–50. old. 

FRIEDMAN, Milton (1968*): A monetáris politika szerepe. In: FRIEDMAN, Milton (1986): Infláció, munkanélküliség, 
monetarizmus. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 221―239. old. 

FRIEDMAN, Milton (1970): The Optimum Quantity of Money. Chicago: Aldine Publishing Company. 



153 

FRIEDMAN, Milton (1977*): Infláció és munkanélküliség. In: FRIEDMAN, Milton (1986): Infláció, munkanélküliség, 
monetarizmus. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 240―236 old. 

FRIEDMAN, Benjamin (1979): Optimal Expectations and the Extreme Information Assumptions of ’Rational 
Expectations’ Macromodels. In Journal of Monetary Economics. 23―41. old. 

FRIEDMAN, Milton (1996): Kapitalizmus és szabadság. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

FARKAS Zoltán (2006): A racionális cselekvés, a társadalmi cselekvés és kölcsönhatás. Miskolc: Miskolci Egyetem.  

Letölthető: http://mek.oszk.hu/03900/03944/ 

GALBÁCS Péter (2008): A racionális várakozások elméletének fogalmi inkonzisztenciájáról. In: Competitio (1) 
103–125. old. 

GALBÁCS Péter (2009): A strukturális egyenleg becslése az OECD módszertana alapján. In: Pénzügyi Szemle, vol. 
(54) No. 4.; pp. 529–544. 

GALBRAITH, John Kenneth (1970): Az új ipari állam. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 

GALLAWAY, Lowell E. – SMITH, Paul E. (1961): Real Balances and the Permanent Income Hypothesis. In: The 
Quarterly Journal of Economics, 302–313. old.  

GERGŐ Endre (1930): A ponyvairodalom kritikájához. In: Nyugat (17). 

Letölthető: http://epa.oszk.hu/00000/00022/00497/15461.htm 

GERRARD, Bill (1994): Beyond Rational Expectations: a Constructive Interpretation of Keynes’s Analysis of 
Behaviour Under Uncertainty. In The Economic Journal, 1994. március. 327―337. old. 

GIDDENS, Anthony (1997): Szociológia. Budapest: Osiris Kiadó. 

GKI (2008): A GKI Zrt. üzleti és lakossági konjunktúrafelmérései. Budapest: GKI Zrt. 

Letölthető: http://www.gki.hu/hu/konjunkturakutatas/ 

GOODFRIEND, Marvin (1993): Interest Rate Policy and the Inflation Scare Problem: 1979–1992. In: Federal 
Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly (Winter) 1–23. old. 

GORDON, Robert (1979): New Evidence that Fully Anticipated Monetary Changes Influence Real Output After All 
(NBER Working Paper 0361). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. 

GREENSPAN, Alan (2001): Transparency in Monetary Policy. Beszéd, St. Loius, 2001. október 11. 

Letölthető: http://www.federalreserve.gov/BOARDDOCS/Speeches/2001/20011011/default.htm 

GREENSPAN, Alan (2007): The Age of Turbulence – Adventures in A New World. New York: The Penguin Press. 

HABERLER, Gottfried (1980): Critical Notes on Rational Expectations. In Journal of Money, Credit, and Banking, 
1980/2. 833―836. old. 

HAHN, Frank H. (1980): Monetarism and Economic Theory. In: Economica 47, 1―17. old. 

HALL, Robert E. (1978): Stochastic Implications of the Life Cycle–Permanent Income Hypothesis – Theory and 
Evidence. In: Journal of Political Economy, 971–987. old. 

HANSEN, Alvin H. (1965): Útmutató Keyneshez. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 

HARASZTOSI Péter (2004): Racionális várakozások és a Monetáris Konszenzus. In Fordulat, 2004, tavasz. 64―75. 
old. 



154 

HARSÁNYI János (1995): A racionális viselkedés általános elméletéhez. In: A játékelmélet Nobel‐díjasa. Budapest: 
Akadémiai Kiadó. 

HECHT, Selig (1924): The Visual Discrimination of Intensity and the WeberFechner Law. In: The Journal of 
General Physiology, vol. (7) No. 2.; pp. 235–267. 

HELLER Farkas (1927*): Etikai tudománye a közgazdaságtan? In: HELLER Farkas (2006): Etikai tudománye a 
közgazdaságtan? Budapest: Aula Kiadó. pp. 141–152. 

HELLER, Walter Perrin – STARR, Ross M. (1979): Capital Market Imperfection, the Consumption Function, and the 
Effectiveness of Fiscal Policy. In: The Quarterly Journal of Economics, 455–463. old. 

HENRY, S. G. B. (1974): The Koyck Transformation and Adaptive Expectations – A Note. In: Economica, 79–80. old. 

HOLBROOK, Robert – STAFFORD, Frank (1971): The Propensity to Consume Separate Types of Income – A 
Generalized Permanent Income Hypothesis. In: Econometrica, 1–21. old. 

HOLMES, James M. (1970): A Direct Test of Friedman’s Permanent Income Theory. In: Journal of the American 
Statistical Association, 1159–1162. old. 

HOLMES, James M. (1971): A Condition for Independence of Permanent and Transitory Components of a Series. In: 
Journal of the American Statistical Association, 13–15. old. 

HORVÁTH Áron Botond ― SZILÁGYI Katalin (2004): Konszenzusból nyugvópontra ― Elmélettörténeti áttekintés a 
makroökonómia viharos évtizedeiről. In: Külgazdaság 2004. november. 4―19. old. 

HORVÁTH László (2000): Monetarizmus. In: Alapművek, alapirányzatok. Budapest. Aula Kiadó. 

HOUTHAKKER, H. S. (1958): The Permanent Income Hypothesis. In: The American Economic Review, 396–404. 
old. 

HUBBARD, R. Glenn – JUDD, Kenneth L. (1986): Liquidity Constraints, Fiscal Policy, and Consumption. In: 
Brookings Papers on Economic Activity, 1–59. old. 

HULL, John C. (1999): Opciók, határidős ügyletek és egyéb származtatott termékek. Budapest: Panem. 

HUME, David (1994): Összes esszéi, II. Budapest: Atlantisz. 

ISSING, Otmar (2006): Communication and Transparency – How Do Central Banks Meet These Demands? Beszéd, 
Franfurt am Main, 2006. január 18. 

Letölthető: http://www.ecb.int/press/key/date/2006/html/sp060118.en.html 

JAKAB M. ZOLTÁN – VADAS GÁBOR (2001): A háztartások fogyasztásának előrejelzése ökonometriai módszerekkel. 
Budapest: Magyar Nemzeti Bank. 

JEVONS, William Stanley (1871*): A politikai gazdaságtan elmélete. In: BEKKER Zsuzsa (szerk.) (2000): 
Alapművek, alapirányzatok I. Budapest: Aula Kiadó. pp. 236–243. 

KÁLDOR Miklós (1989): Gazdaságelmélet – gazdaságpolitika. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 

KALECKI, Michał (1980): A tőkés gazdaság működéséről. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 

KAMLET, Mark S. – MOWERY, David C. – SU, Tsai‐Tsu (1988): Upsetting National Priorities? Zhe Reagan 
Administration’s Budgetary Strategy. In: The American Political Science Review, 1293–1307. old. 

KANTOR, Brian (1979): Rational Expectations and Economic Thought. In Journal of Economic Literature, 1979. 
december. 1422―1441. old. 



155 

KARNI, Edi (1980): A Note on Lucas’s Equilibrium Model of the Business Cycle. In: Journal of Political Economy, 
1231–1236. old. 

KEUZENKAMP, Hugo A. (1991): A Precursor to Muth: Tinbergen’s 1932 Model of Rational Expectations. In The 
Economic Journal, 1991. szeptember. 1245―1253. old. 

KEYNES, John Maynard (1965): A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete. Budapest: Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó. 

KIM, Chulsoo (1996): Measuring Deviations from the Permanent Income Hypothesis. In: International Economic 
Review, 205–225. old. 

KING, Mervyn (2002): No Money – No Inflation; the Role of Money in the Economy. In: Bank of England Quarterly 
Bulletin (Summer) 162–177. old. 

KING, Mervyn (2005): Monetary Policy – Practice Ahead of Theory. Mais Lecture, május 17. London: Cass 
Business School – City University – Bank of England. 

KIRÁLY Júlia (1998): A makroökonómia vége, avagy egy megkésett Nobeldíj? In: Közgazdasági Szemle, 1082–
1095. old. 

KIRÁLY Júlia (2000): Robinson és a közgazdászok. In: Café Bábel 2000, 2, 107–113. old. 

KIRÁLY Júlia (2005): Robert E. Lucas. In: BEKKER Zsuzsa (szerk.) (2005): Közgazdasági Nobeldíjasok. Budapest: 
KJK–Kerszöv. 631–649. old. 

KOHN, Meir (2003): Bank és pénzügyek, pénzügyi piacok. Budapest: Osiris Kiadó. 

KOPÁNYI Mihály (2003): Mikroökonómia. Budapest: KJK―KERSZÖV. 

KOTLIKOFF, Laurence J. – RAZIN, Assaf – ROSENTHAL, Robert W. (1990): A Strategic Altruism Model in Which 
Ricardian Equivalence Does Not Hold. In: The Economic Journal, 1261–1268. old. 

KÖRÖSÉNYI András – TÓTH Csaba – TÖRÖK Gábor (2005): A magyar politikai rendszer. Budapest: Osiris Kiadó. 

KRUGMAN, Paul (1998): It’s Baaack! Japan’s Slump and the Return of the Liquidity Trap. 

Letölthető: http://citeseer.ist.psu.edu/272654.html 

KVA (1995): The Scientific Contributions of Robert E. Lucas, Jr. (Laudation). Stockholm: The Royal Swedish 
Academy of Sciences. 

KVA (2004): Finn Kydland and Edward Prescott’s Contribution to Dynamic Macroeconomics: The Time 
Consistency of Economic Policy and the Driving Forces Behind Business Cycles (Laudation). Stockholm: The 
Royal Swedish Academy of Sciences. 

KVA (2006): Edmund Phelps’s Contributions to Macroeconomics (Laudation). Stockholm: The Royal Swedish 
Academy of Sciences. 

Letölthető: http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2006/adv.html 

KYDLAND, Finn E. ― PRESCOTT, Edward C (1977): Rules Rather Than Discretion: The Inconsistency of Optimal 
Plans. In Journal of Political Economy, 1977/3. 473―491. old. 

LAUMAS, Prem S. (1969): A Test of the Permanent Income Hypothesis. In: Journal of Political Economy, 857–861. 
old. 

LAUMAS, Prem S. – MOHABBAT, Khan A. (1972): The Permanent Income Hypothesis – Evidence from TimeSeries 
Data. In: The American Economic Review, 730–734. old. 



156 

LEHMANN, Herman (1971): Határhaszonelmélet. Budapest: Kossuth Könyvkiadó. 

LEVHARI, David – MIRMAN, Leonard J. (1977): Savings and Consumption with an Uncertain Horizon. In The 
Journal of Political Economy, 265–281. old. 

LIPSEY, Richard G. (1960): The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in 
the United Kingdom, 1862―1957 ― a Further Analysis. In: Economica, 1―31. old. 

LUCAS, Robert E. (1972): Expectations and the Neutrality of Money. In: Journal of Economic Theory, 4., 103–124. 
old. 

LUCAS, Robert E. (1973a): Some International Evidence on OutputInflation Tradeoffs. In: American Economic 
Review, 326–334. old. 

LUCAS, Robert E. (1973b): Econometric Policy Evaluation – A Critique. In: BRUNNER, K. – MELTZER, A. H. (szerk.) 
(1976): The Phillips Curve and Labour Markets. A Journal of Monetary Economics melléklete. 

LUCAS, Robert E. (1975): An Equilibrium Model of the Business Cycle. In: Journal of Political Economy, 1113–
1144. old. 

LUCAS, Robert E. (1980a): Rules, Discretion, and the Role of the Economic Advisor. In: FISCHER, Stanley (edt.) 
(1980): Rational Expectations and Economic Policy. Chicago: Chicago University Press. 

LUCAS, Robert E. (1980b): Two Illustrations of the Quantity Theory of Money. In: The American Economic 
Review, 1980(5): 1005–1014. old. 

LUCAS, Robert E. (1990): Supplyside Economics – An Analytical Review. In: Oxford Economic Papers, 293–316. 
old. 

LUCAS, Robert E. (1995*): Monetary Neutrality – Prize Lecture. In: Journal of Political Economy, 1996 (vol. 104), 
661–682. old. 

MADARÁSZ Aladár (szerk.) (2000): Közgazdaságtani eszmetörténet. Budapest: Osiris Kiadó. 

MADDALA, G. S. (2004): Bevezetés az ökonometriába. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

MANKIW, N. Gregory (2002): Makroökonómia. Budapest: Osiris Kiadó. 

MARÓTH Miklós (2002): A görög filozófia története. Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem. 

MARSHALL, Alfred (1890*): A közgazdaságtan alapelvei. In: BEKKER Zsuzsa (szerk.) (2000): Alapművek, 
alapirányzatok I. Budapest: Aula Kiadó. pp. 268–298. 

MÁTYÁS Antal (1969): Fejezetek a közgazdasági gondolkodás történetéből. Budapest: Kossuth Könyvkiadó. 

MÁTYÁS Antal (1979): A polgári közgazdaságtan története az 1870es évektől napjainkig. Budapest: 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 

MÁTYÁS Antal (1984): A polgári közgazdaságtan napjainkban. Budapest: Kossuth Kiadó. 

MÁTYÁS Antal (2002): A korai közgazdaságtan története. Budapest: Aula Kiadó. 

MÁTYÁS Antal (2003): A modern közgazdaságtan története. Budapest: Aula Kiadó. 

MCCALLUM, Bennet T. – NELSON, Edward (2005): Targeting versus Instrument Rules for Monetary Policy. In: 
Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 597–611–611. old. 

MCELHATTAN, Rose (1982): On Federal Deficits and their Economic Impact. In: Economic Review, 6―17. old. 



157 

MENGER, Carl (1871*): A nemzetgazdaságtan alapvonalai. In: BEKKER Zsuzsa (szerk.) (2000): Alapművek, 
alapirányzatok I. Budapest: Aula Kiadó. pp. 231–235. 

MILL, John Stuart (1980): A szabadságról ― Haszonelvűség. Budapest: Magyar Helikon. 

MISHKIN, Frederic S. (1996): The Channels of Monetary Transmission – Lessons for Monetary Policy. Cambridge, 
MA: National Bureau of Economic Research. 

MIZEN, Paul – ALBERT, Charles – GOODHEART, Eric (2003): Central Banking, Monetary Theory and Practice. 
Cheltenham, UK – Northampton, MA: Edward Elgar Publishing. 

MNB (2002): Monetáris politika Magyarországon. Budapest: Magyar Nemzeti Bank. 

MNB (2006): Monetáris politika Magyarországon. Budapest: Magyar Nemzeti Bank. 

MNB (2008a): A monetáris politika keretei. Budapest: Magyar Nemzeti Bank. 

MNB (2008b): Jelentés az infláció alakulásáról – időközi felülvizsgálat, 2008. augusztus. Budapest: Magyar 
Nemzeti Bank. 

MODIGLIANI, Franco (1961): LongRun Implications of Alternative Fiscal Policies and the Burden of the National 
Debt. In: The Economic Journal, 730–755. old. 

MODIGLIANI, Franco (1988): Reagan’s Economic Policies – A Critique. In: Oxford Economic Papers, 397–426. old. 

MOLNÁR Attila Károly (1999): Max Weber. Miskolc: Novissima Kiadó. 

MUTH, John F. (1961): Rational Expectations and the Theory of Price Movements. In Economica, 1961, 3. 
315―335. old. 

NEWTON, Isaac (2003): Válogatott írásai. Budapest: Typotex. 

O’DRISCOLL, Gerald P. (1977): The Ricardian Nonequivalence Theorem. In: The Journal of Political Economy, 
207–210. old. 

OZSVALD Éva ― PETE Péter (2003): A japán gazdasági válság ― likviditási csapda az új évezredben? In 
Közgazdasági Szemle, 571―589. 

PATINKIN, Don (1989): Money, Interest, and Prices. Cambridge: The MIT Press. 

PETE Péter (2001): Bevezetés a monetáris makroökonómiába. Budapest: Osiris Kiadó. 

PHELPS, Edmund S. (1967a): Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment Over Time. In: 
Econimca, 254―281. old. 

PHELPS, Edmund S. (1967b): MoneyWage Dynamics and LaborMarket Equilibrium. In: Journal of Political 
Economy, 678―711. old. 

PHELPS, Edmund S. et al. (1969a): Microeconomic Foundations of Employment and Inflation Theory. New York: 
Norton. 

PHELPS, Edmund S. (1969b): The New Microeconomics in Inflation and Employment Theory. In: American 
Economic Review, 147–160. old. 

PHELPS, Edmund S. (1972): Inflation Policy and Unemployment Theory. London: MacMillan. 

PHELPS, Edmund S. (2006): Macroeconomics for a Modern Economy ― Nobel Lecture. Stockholm: The Royal 
Swedish Academy of Sciences. 

Letölthető: http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2006/phelps-lecture.html 



158 

PHELPS, Edmund S. – TAYLOR, John B. (1977): Stabilizing Powers of Monetary Policy under Rational Expectations. 
In: Journal of Political Economy, 163–190. old. 

PHILLIPS, Alban William (1958): The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage 
Rates in the United Kingdom, 1861―1957. In: Economica, 1958. november, 283―299. old. 

PISTAFERRI, Luigi (2001): Superior Information, Income Shocks, and the Permanent Income Hypothesis. In: The 
Review of Economics and Statitics, 465–476. old. 

P. KISS Gábor (1998): A költségvetés tervezése és a fiskális átláthatóság problémái. Budapest: Magyar Nemzeti 
Bank. 

PLATÓN (1988): Az állam. Budapest: Gondolat Könyvkiadó. 

PULA Gábor (2005): Az euro bevezetésével járó strukturális politikai kihívások – munkapiac. Budapest: Magyar 
Nemzeti Bank. 

RAMANATHAN, Ramu (2003): Bevezetés az ökonometriába alkalmazásokkal. Budapest: PANEM. 

RASCHE, Robert H. – WILLIAMS, Marcela M. (2005): The Effectiveness of Monetary Policy. St. Louis: Federal 
Reserve Bank of St. Louis. 

SAMUELSON, Paul Anthony (1958): An Exact ConsumptionLoan Model of Interest with or without the Contrivance 
of Money. In: Journal of Political Economy, 467–482. old. 

SAMUELSON, Paul Anthony ― NORDHAUS, William D. (2008): Közgazdaságtan. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

SARGENT, Thomas J. ― WALLACE, Neil (1974): Rational Expectations and the Theory of Economic Policy. 
Minnesota: The University of Minnesota. 

Letölthető: http://minneapolisfed.org/research/common/pub_detail.cfm?pb_autonum_id=508 

SARGENT, Thomas J. ― WALLACE, Neil (1975): „Rational” Expectations, the Optimal Monetary Instrument, and the 
Optimal Money Supply Rule. In: Journal of Political Economy, 1975 (2) 241―254. old. 

SARGENT, Thomas J. – WALLACE, Neil (1981): Some Unpleasant Monetarist Arithmetic. In: Federal Reserve Bank 
of Minneapolis Quarterly Review (Fall) 1–17. old. 

SARGENT, Thomas J. (2005). Infláció és racionális várakozások. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

SEATER, John J. (1993): Ricardian Equivalence. In: Journal of Economic Literature, 142–190. old. 

SHAW, G. K. (1984): Rational Expectations ― An Elementary Exposition. Brighton: Harvester Press. 

SHEA, John (1995): Union Contracts and the LifeCycle/PermanentIncome Hypothesis. In: The American 
Economic Review, 186–200. old. 

SINGH, Balvir – ULLAH, Aman (1976): The Consumption Function – The Permanent Income versus the Habit 
Persistence Hypothesis. In: The Review of Economics and Statistics, 96–103. old. 

SINGH, Balvir – DROST, Helmar (1971): An Alternative Econometric Approach to the Permanent Income 
Hypothesis – An International Comparison. In: The Review of Economics and Statistics, 326–334. old. 

STIGLITZ, Joseph E. (2000): A kormányzati szektor gazdaságtana. Budapest: KJK‐KERSZÖV. 

STRAUSS, Robert (2000): NEW JERSEY & CO. – All Eyes Are on Fort Lee. In: The New York Times (April 23). 

SYDSÆTER, Knut ― HAMMOND, Peter (2000): Matematika közgazdászoknak. Budapest: Aula Kiadó. 



159 

SVENSSON, Lars E. O. (1996): Price Level Targeting vs. Inflation Targeting – A Free Lunch? Cambridge, MA: 
National Bureau of Economic Research. 

SVENSSON, Lars E. O. (2000): How Should Monetary Policy Be Conducted in an Era of Price Stability? Cambridge, 
MA: National Bureau of Economic Research. 

SVENSSON, Lars E. O. (2001): The Zero Bound in an Open Economy – A Foolproof Way of Escaping from a Liquidity 
Trap. In: Monetary and Economic Studies (February) 277–322. old. 

SVENSSON, Lars E. O. (2003a): Monetary Policy and Real Stabilization. Cambridge, MA: National Bureau of 
Economic Research. 

SVENSSON, Lars E. O. (2003b): What Is Wrong with Taylor Rules? Using Judgment in Monetary Policy through 
Targeting Rules. In: Journal of Economic Literature, 426–477. old. 

SZABÓ‐BAKOS Eszter (2005): Finn E. Kydland – Edward C. Prescott. In: BEKKER Zsuzsa (szerk.) (2005): 
Közgazdasági Nobeldíjasok. Budapest: KJK–Kerszöv. 893–913. old. 

SZALKAI István (1995): A monetáris irányítás. Budapest: Bankárképző. 

TARAFÁS Imre (1995): Monetáris politika – eszközök és feltételek. In: Közgazdasági Szemle, 1024–1043. old. 

TARAFÁS Imre (2001): A monetáris politika a nagy válságtól az ingatag pénzpiacokig. Budapest: AULA Kiadó. 

TAYLOR, John B. (1975): Monetary Policy during a Transition to Rational Expectations. In Journal of Political 
Economy, 1975/5. 1009―1021. old. 

TAYLOR, John B. (1979a): Staggered Wage Setting in a Macro Model. In: The American Economic Review, 108–
113. old. 

TAYLOR, John B. (1979b): Estimation and Control of a Macroeconomic Model with Rational Expectations. In: 
Econometrica, 1267–1286. old. 

TAYLOR, John B. (1980): Aggregate Dynamics and Staggered Contracts. In: The Journal of Political Economy, 1–
23. old. 

TAYLOR, John B. (1995): Changes in American Economic Policy in the 1980s – Watershed or Pendulum Swing? In: 
Journal of Economic Literature, 777–784. old. 

THURSTON, Thom B. (1977): The Permanent Income Hypothesis and Monetary Influences on Consumption. In: 
Money, Credit, and Banking, 586–596. old. 

TOBIN, James (1984): Pénz és gazdasági növekedés. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 

TÓTH István János – VINCZE János (1998): Magyar vállalatok árképzési rendszere. Budapest: Magyar Nemzeti 
Bank. 

TÓTH István János – VINCZE János (1999): Hihetünke a vállalati felvételeken alapuló kutatások eredményeinek? 
In: Statisztikai Szemle, 844–855. old. 

TÓTH István János (2002): Vállalati és lakossági konjunktúra felmérések Magyarországon. Budapest: Magyar 
Nemzeti Bank. 

VADAS Gábor (2001): Túl a makróváltozókon: a lakossági bizalmi index és a magyar háztartások fogyasztási 
kiadása. Budapest: Magyar Nemzeti Bank. 

VÁRPALOTAI Viktor (2003): Dezaggregált költségbegyűrűzésalapú ökonometriai inflációelőrejelző modell. 
Budapest: Magyar Nemzeti Bank. 



160 

VERESS József (2007): Búcsú a „klasszikus” gazdaságpolitikától. Előadás, Lillafüred, 2007. október 10. 

VIGVÁRI András (2002): Közpénzügyek, önkormányzati pénzügyek. Budapest: KJK‐KERSZÖV. 

VIGVÁRI András (2004): Pénzügy(rendszer)tan. Budapest: KJK‐KERSZÖV. 

VIGVÁRI András (2008): Pénzügy(rendszer)tan. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

VÍGH László (1997): Keynes, keynesianizmus, monetarizmus. Kandidátusi értekezés. Budapest: Kézirat. 

VINCZE János ― MADARÁSZ Kristóf (2005): George A. Akerlof ― A közgazdasági Nobeldíj 2001. évi díjazottja. In: 
BEKKER Zsuzsa (szerk.): Közgazdasági Nobeldíjasok. Budapest: KJK‐KERSZÖV. 

VISCO, Ignazio (1984): Price Expectations in Rising Inflation. Amsterdam ― New York ― Oxford: North‐Holland. 

VONNÁK Balázs (2007): The Hungarian Monetary Transmission Mechanism – An Assessment. Budapest: Magyar 
Nemzeti Bank. 

WALRAS, Léon (1926*): A tiszta politikai gazdaságtan elemei, avagy a társadalmi gazdagság elmélete. In: BEKKER 
Zsuzsa (szerk.) (2000): Alapművek, alapirányzatok I. Budapest: Aula Kiadó. pp. 243–264. 

WEBER, Max (1998): Tanulmányok. Budapest: Osiris. 

WEEKS, John (1998): A neoklasszikus közgazdaságtan kritikája. Budapest: Aula Kiadó. 

WEINTRAUB, Robert (1980): Comment on Barro–Rush. In: FISCHER, Stanley (szerk.): Rational Expectations and 
Economic Policy. Chicago: University of Chicago Press. 63―70. old. 

YAARI, Menahem E. (1965): Uncertain Lifetime, Life Insurance, and the Theory of the Consumer. In: The Review 
of Economic Studies, 137–150. old. 

ZALAI Ernő (2000): Matematikai közgazdaságtan. Budapest: KJK‐KERSZÖV. 

 


	címoldal
	dolgozat_GP_nyilvanos

