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1. A TÉMA ÉS RELEVANCIÁJA
1.1. AZ ÚJKLASSZIKUS MAKROÖKONÓMIÁRÓL
Az újklasszikus makroökonómia tételeit 1995‐ben Nobel‐díjjal jutal‐
mazták. Joggal gondolhatnánk, hogy ezzel az elméleti csoport hódító
útja kiteljesedett – a monetarizmus azonban soha nem tudta teljes kö‐
rűen elfogadtatni nézeteit. Milton Friedman és Robert E. Lucas díjazása
sem hozta el azt a nyugvópontot, amely egy paradigmaváltás után jel‐
lemezné 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 radika‐
lizmusa jelentette. Lucas és csoportja semmiféle hajlandóságot nem
mutatott a keynesiánus alapokhoz való visszakanyarodásra (bár ez az
elhatárolódás 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
már 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 fiská‐
lis politika csak a gazdasági szereplők legyőzésével érheti el célját, be‐
szélhetünk‐e arról, hogy e cél valóban összhangban van az aktorok ér‐
dekeivel? Úgy tűnhet, a gazdaságpolitika az embereknél is sokkal job‐
ban tudja, hogy mire van szükségük. Társadalomfilozófiai kérdéseket
sajnos nem vizsgálhattam, habár az elemzés ezen a téren is új szem‐
pontok és eredmények elérésével kecsegtetett. Vajon melyik az a pont,
amelyet átlépve az újklasszikus elmélet szerint eljáró gazdaságpolitiká‐
nak már meg kell birkóznia a paternalizmus súlyával és felelősségével?
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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 (REH – Rational
Expectations Hypothesis) azonban mind közül a legjelentősebb. A racio‐
nális várakozások elmélete 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. A legfőbb cél az újklasz‐
szikus makroökonómiáról formált koherens kép kialakítása volt, ugyan‐
akkor el akartam kerülni, hogy a dolgozat csupán egy olvasónapló be‐
nyomását 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 elmé‐
let megjelenése, illetve a díj odaítélése között. Lucas esetében ez ne‐
gyedszázad volt. Ennyi idő kellett ahhoz, hogy a közgazdaságtudományt
átjárja az új elmélet, s hogy létrejöjjön mindaz, amit újklasszikus köz‐
gazdaságtannak nevezhetünk. Az újklasszikus iskola – úgy tűnik– lénye‐
gesen több a Lucas, Sargent, Wallace és Barro által kifejtett tételeknél. A
dolgozat figyelme így a szellemi vezetők „farvizén felúszó” közgazdász‐
okra is kiterjedt – mindezt az egységes és megbízható kép kialakítása
érdekében. A dolgozat eközben kritikai elemzésre törekszik, vagyis az
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elmélet pontos mondanivalójának összefoglalása, s az elmélet határai‐
nak kijelölése egyaránt feladatát képezte. Úgy gondolom, e célok sem
nem túlzottan szerények, sem nem elítélhetően nagyratörők.

1.2. AKTÍV SZABÁLYOZÁS, VAGY GAZDASÁGPOLITIKAI NIHI‐
LIZMUS?
A dolgozatban viszonylag kevés szó esik elmélettörténeti vonatkozá‐
sokról. Meg sem kíséreltem, hogy az újklasszikus makroökonómia
elméletegyüttesét a közgazdaságtani elméletek evolúciójában elhelyez‐
zük. Mégis, a dolgozat címe olyan kérdést tesz fel, hogy elengedhetet‐
lenné válik a közgazdasági elméletek (vagy legalábbis egy jól körülhatá‐
rolható 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 a címben említett duálisról, amely a
magaselmélet, illetve a gyakorlati gazdaságpolitika szereplőinek alter‐
natívát 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 mű‐
ködésére. A passzív szabályozás során – értelmezésünk szerint – a gaz‐
daságpolitika néhány célváltozó megfigyelése révén valamely automa‐
tizmus révén avatkozik be a kérdéses makrogazdasági rendszer műkö‐
désébe. Mérlegelésnek itt nincs helye. A merev szabálytól való eltérés
csak a szabálykövetés megszegése révén képzelhető el. Az aktív szabá‐
lyozás jó példája lehet az ortodox keynesi makrogazdasági politika. A
szükséges lépésekről természetesen itt is indikátorok alapján dönthe‐
tünk, automatizmusokról azonban szó sincs. A különbség úgy is megra‐
gadható, hogy aktív szabályozás esetén csak a cél definiált, míg passzív
(vagy más szóval: vegetatív) szabályozás esetében egy algoritmust (ma‐
gatartási formát, illetve függvényt) definiálnak, amely a beérkezett in‐
formációk alapján automatikussá teszi a beavatkozást; döntésről utóbbi
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esetben nincs értelme beszélni (Ligeti – Sivák 1978: 23. old.). Aktív és
passzív szabályozás között természetesen csak képlékeny határ húzha‐
tó. Talán nem járunk messze az igazságtól, ha a két rendszer által fel‐
használt információk mennyiségére helyezzük a hangsúlyt. Aktív szabá‐
lyozás esetén olyan nagy mennyiségű adattal dolgozhatunk, amely alig‐
ha tömöríthető be egyetlen reakciófüggvénybe – vagy legalábbis nem
ringatjuk magunkat annak olykor hiú ábrándjába, hogy a kérdéses mak‐
rogazdasági rendszert leíró modellnek már valamennyi releváns válto‐
zóját azonosítottuk, s nincs szükség arra sem, hogy beavatkozásinak
hatásait függvényszerű következménynek tekintsük.
A harmadik lehetőség az általunk gazdaságpolitikai nihilizmusnak ne‐
vezett álláspont, amelyet követve megkérdőjelezzük az aktív és passzív
szabályozás szükségességét, illetve lehetőségét. Úgy gondoljuk, az elmé‐
leti irodalomban ezt az álláspontot legtisztábban Milton Friedman kép‐
viselte a konstans pénzbővítés szabályával. Az elgondolás kifejtését a
dolgozat főszövegében végezzük el.
Úgy gondoljuk tehát, hogy az aktív szabályozás és a nihilizmus állás‐
pontja közötti választás (vagy a két véglet között való elhelyezkedés)
kérdése volt a makrogazdasági elméletek alapproblémája (annál is in‐
kább, 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 eszközö‐
ket 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 szkep‐
tikus–nihilista álláspont szép példáját kapjuk. E nézetek szerint mivel az
egyéni optimalizáció sikeresen működik, a külső sokkok után a társa‐
dalmilag hatékony egyensúly magától helyreáll, állami beavatkozásra
nincs szükség, s az valójában káros is lenne.
Keynes elméletének lényegét felesleges lenne bővebben kifejteni.
Keynes számára az egyensúly nem jelentett (feltétlenül) teljes foglalkoz‐
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tatást, így az aktív gazdaságpolitika szükségessége igazolhatóvá vált –
amely nála eredendően a fiskális politika jelentőségének és hatásossá‐
gának (túl)hangsúlyozását jelentette. Az 1920‐as évek végén már senki
sem hihette, hogy a teljes foglalkoztatás és a termelői kapacitások ma‐
ximális 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 bővítésé‐
nek csak korlátozottan lesz inflációs hatása (Keynes teljes félreértelme‐
zéséről tanúskodik, ha arról olvashatunk, hogy teljes foglakoztatás alatt
nincs infláció), a finomhangolás csak időnkénti túllövések mellett vite‐
lezhető ki – az inflációs veszély tehát reális marad. A keynesi gazdaság‐
politika 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.
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 alkal‐
mazást). Az adaptív várakozási séma beépítésével az elmélet bizonyíta‐
ni tudta, hogy csak folyamatosan gyorsuló monetáris expanzió árán
lehetséges a foglalkoztatást annak természetes szintje alatt tartani. Az
újklasszikus makroökonómia és a reálciklusok elmélete érdemben már
nem változtatott ezen az állásponton. A korábbi hangsúlyok a kínálati
oldalon kifejtett szabályozásra (serkentésre) kerültek át. A kínálati köz‐
gazdaságtan tagadta ugyan az anticiklikus politikák helyénvalóságát, a
gazdaságpolitika mégsem volt többé tétlenségre kárhoztatva – habár e
politikai útmutatások alapján aligha sejlik fel az aktivizmus szelleme.
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***
Amit ebben a dolgozatban leírtam, az egy messzire vezető témakör leg‐
alapvetőbb 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 rendel‐
kezünk.
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2. KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK
1. Az újklasszikus makroökonómia elméletéről alkotott koherens kép
kialakítása az eredeti szövegek alapján. A szekunder irodalom által
végrehajtott vulgarizálódási folyamat eredményeit meghaladva olyan
egységes rendszer felvázolása, amely a leginkább megfelel az újklasszi‐
kus csoport eredeti tanításainak.
2. A racionális várakozások elméletének (REH), az újklasszikus
makroökonómia központi tételének kritikai elemzése. Muth (1961)
eredeti szövege alapján a racionális várakozások erős és gyenge hipoté‐
zise közötti ellentmondások tisztázása, valamint a makroökonometriai
modellezési gyakorlat jellemzői alapján a REH erős hipotézise által kikö‐
tött feltételezések ellenőrzése.
3. A Phillips‐görbe keynesizmust követő – monetarista – evolúciójának
feltérképezése, egyszersmind a Phillips‐görbe Milton Friedman és Ro
bert E. Lucas (illetve az újklasszikusok) által adott magyarázatának
kritikai elemzése. A Phillips‐görbe jelentésváltozásai mögött álló feltéte‐
lezések számbavétele és a logikai rend ellenőrzése.
4. Az újklasszikus makroökonómiának a monetáris politika hatástalan‐
ságáról alkotott tételeinek bemutatása és elemzése, illetve azon feltéte‐
lezések azonosítása, amelyekből a monetáris politika makro‐
szabályozási képességinek hiánya következik.
5. A fiskális politikára vonatkozó újklasszikus tanok számbavétele és
elemzése. A ricardói ekvivalencia tételének teljesüléséhez szükséges
feltételek azonosítása, s ezen keresztül az elmélet hatókörének felrajzo‐
lása. A szakirodalomban általánosan elterjedt nézettel szemben, amely
szerint az újklasszikus makroökonómia kizárólag a monetáris politikára
vonatkozóan fogalmazta meg tételeit, a fiskális politikának az újklasszi‐
kus rendszeren belül egyenrangú elemként való kezelése és bemutatá‐
sa.
6. Az újklasszikus közgazdaságtanra, a várakozási elméletekre, illetve a
Phillips‐görbére vonatkozó magyar nyelvű szakirodalom gazdagítása, az
iskolateremtő szövegek részletes számbavétele.
9

3. METODOLÓGIAI ALAPELVEK
A monetarizmus elméleti alapjait alkotó neoklasszikus közgazdaságtan
irodalma számos helyen árulkodik egy tiszta elmélet létrehozásának
szándékáról. Az absztrakt entitások működését a valóságban elő nem
forduló, hipotetikus viszonyok között vizsgálták. Ami Galilei fizikájában
az absztrakt geometriai tér volt, az lett a neoklasszikus közgazdaságtan
számára a tökéletesen szabad verseny nem kevésbé elvont közege, ame‐
lyet az ideális alakzatok analógiájaként a racionális, kizárólag gazdasági
döntések meghozatalával foglalatoskodó aktorok töltöttek meg. A köz‐
gazdaságtan tehát tiszta tudomány lett, amely deklaráltan nem a szub‐
jektum jelenlétének is teret engedő élet realisztikus vizsgálatát és leírá‐
sát tűzte maga elé programként, hanem a feltevésként kezelt tökéletes
verseny következményeinek deduktív számbavételére törekedett. 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. A neoklasszi‐
kus közgazdászok által feltételezett homo oeconomicus olyan idealizált,
absztrakt lény tehát, amely akár a fogyasztás, akár a termelési tevé‐
kenység 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 neoklasszikus közgazdaságtan célja tehát nem az élet 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 homo oeconomicus következetesen végrehajtott absztrahálási‐
idealizálási folyamat eredménye. A neoklasszikus elmélet alapvető axi‐
ómája, a csökkenő határhaszon törvénye a Weber–Fechner‐féle pszi‐
chológiai törvény (Hecht 1924; Dehaene 2003) kiemelése révén jött
létre (Mátyás 1969: 101–103), amely szerint az azonos erősségű, ismé‐
telten fellépő ingerek által keltett érzetek intenzitása csökkenő. Ugyan‐
ez az elv jelentkezik a termelési tényezők csökkenő határtermékének
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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. old.). E törvények analitikai kifejtésére kezdték
általánosan alkalmazni a határérték‐számítást olyan parciális hasznos‐
sági és termelési függvények pusztán modellként való feltételezése mel‐
lett, amelyek függvénytani sajátságai jól kifejezték az axiomatikus felté‐
telezéseket. 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 módo‐
sítjuk számukat, új rendszert, új elméletet és modelleket kapunk (vö. pl.
Galbács 2008; vagy Galbács 2009, különösen 530–531. old. és 5–6 jegy‐
zet; az euklideszi és az abszolút, illetve az affin geometria közti össze‐
függések axiomatikus kifejtéséhez lásd Coxeter 1973: 22 és 183–184.
old.). Így születethetett meg például a Phillips‐görbe ortodox monetaris‐
ta értelmezése, amelynél a teljes körű informáltságra vonatkozó axió‐
mát 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.
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 gyako‐
rolnak az idealizálni kívánt fogalom valós manifesztációinak működésé‐
re, ám ebben az esetben az a célunk, hogy e létező viselkedésének fi‐
gyelmünk szempontjából pillanatnyilag egyetlen releváns aspektusát a
maga tisztaságában megragadjuk. Minden egyéb, e központinak válasz
tott funkció melletti szerep és működési effektus úgy tekinthető, mint
amelyek eltávolítják a valós működést attól, hogy abban az érdeklődé
sünk szempontjából központi funkció kizárólagosan megvalósulhasson.
Mivel a valós és végtelenül komplex működés számtalan tényező együt‐
tes befolyásának eredője, természetesnek tűnik, hogy az idealizált foga‐
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lom képe távol fog esni azoktól a valós egyedektől, amelyek működésé‐
ből eme ideális fogalmat elvonatkoztattuk.
A közvetlenül megélt valóság és az idealisztikus‐utópisztikus modell‐
környezetek elkülönítése még a neoklasszikus hagyományból kinövő
ortodox monetarista közgazdaságtan esetében is adott volt. Az ortodox
monetarista közgazdászok hangsúlyozták, hogy modelljeik és elmélete‐
ik nem a közvetlenül megélt valóság leírását nyújtják. Nem is lehetett ez
másként, hiszen Milton Friedman a mainstream közgazdaságtan meto‐
dológiai közelítésmódját tisztázó tanulmányában (Friedman 1986: 17–
50. old.) a modelleket megalapozó feltételezések és az elemzett valóság
közti viszony esetlegessége mellett érvelt. Ezen érvelésben ha egy elmé‐
let által szolgáltatott előrejelzések és a később megfigyelt jelenségek
kellően közel esnek egymáshoz, akkor modellünk a predikciók szem‐
pontjából megfelelően teljesít, s – eszerint – nem is lehet más az elméle‐
tek megítélésének mércéje. A feltevések realitása, e realitás számonké‐
rése, valóban nem megfelelő alap a mainstream közgazdaságtan ellené‐
ben kifejtett kritikához.
Egy ideális fogalomnak nincs erkölcsi tartalma. Egy geometriai értelem‐
ben vett pont, egy euklideszi sík nem lehet jó, és nem lehet rossz. Ugyan‐
így, 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 megértésé‐
ben, 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 szem‐
beni kritikára, még akkor sem, ha ezen ideális fogalmak végtelenül
messze esnek a valós viszonyoktól. Még akkor sem tehát, ha tudjuk,
hogy a mainstream közgazdaságtan egyik‐másik ideális fogalma soha
nem fog feltűnni a valóságban. Probléma akkor jelentkezik, ha ezen
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ideális fogalmaknak erkölcsi jelentést (kellést) tulajdonítunk, vagy ha
összekeverjük őket a valósággal.
A valós viszonyok és az absztrakt elmélet összemosásából adódó mód‐
szertani 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 ala‐
pozott megállapításairól már azt állította, hogy mindez maga a valóság
(Weeks 1998: 150–151. old.). A mainstream közgazdaságtan valósághoz
való viszonya sajátos átrendeződésen ment át. Míg a neoklasszikus köz‐
gazdaságtan tudatosan élt a megélt valóság és az idealisztikus‐
utópisztikus elmélet és modellek elkülönítésével, addig az ortodox mo‐
netarizmus esetében ez a viszony esetlegessé vált, végül az újklasszikus
makroökonómia végleg felszámolta a határvonalat. A főáramú közgaz
daságtan azonban ennek bekövetkezéséig sem volt mentes a módszertani
csúsztatásoktól. A mainstream elmélet az újklasszikus fordulatig jobbá‐
ra nem azt állította, hogy a megélt valóság megfelel utópisztikus modell‐
jeinek. Ám e megfelelés kellésének (s ami ebből következik: lehetőségé
nek) felvetésével határozottan élt: a neoklasszikus és monetarista köz‐
gazdaságtan következetesen érvelt eredményeik normatív jellege mel‐
lett.
A kritika lehetséges útjának megválasztása alapvetően attól függ, muta‐
tunk‐e szándékot a mainstream közgazdasági elmélet megmentésére
(vagy legalábbis mentegetésére). 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
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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 vonatkoz‐
tatott) rendszerben vezeti le tisztán logikai eszközök alkalmazásával.
Lehetőségünk van tehát arra, hogy a mainstream elméletet tiszta tudo
mányként, 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 dolgozatban mind‐
két kritikai irányba teszünk lépéseket. Mivel, ahogy látni fogjuk, az új‐
klasszikus makroökonómia modelljeiről azt állította, hogy azok a való‐
ság, 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 vagyunk kíváncsiak, vajon e fogalmak és fel‐
tevések valóban absztrakció eredményeként jöttek‐e létre, vagy pedig
önkényes feltételezésekkel van dolgunk.
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4. KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁ‐
SA: ÚJ ÉS ÚJSZERŰ MEGÁLLAPÍTÁSOK
A következőkben áttekintjük a disszertációban megfogalmazott tézise‐
ket, s röviden vázoljuk a rájuk adott válaszokat, a vonatkozó érvelési
vonalakat.
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 REH gyenge hipotézise a vélekedés és annak alapja közti viszonyt
vizsgálja, s emiatt ez a fogalom közeli kapcsolatban áll a szociológiael‐
méleti irodalomban felmerülő meghatározásokkal. A REH gyenge hipo‐
tézise szerint a racionalitásnak nem feltétele, hogy a vélekedések helye‐
sek legyenek, vagyis a gyenge hipotézis szerint a racionális várakozá‐
soknak nem kell egybeesniük sem a későbbi tényleges kimenetekkel,
sem azok előzetesen ismert valószínűség‐eloszlásának várható értéké‐
vel.
A REH erős hipotézise ennél azonban messzebbre megy, s a racionalitás
fogalmához a vélekedés és a vélekedés tárgya közti viszonyt is hozzá‐
kapcsolja, sőt, gyakorlatilag kizárólag erre koncentrál; vagyis a helyes‐
ség is bekerül a kritériumok közé, s mindezt úgy teheti meg – mivel a
vélekedés nem egy jelenbeli, ellenőrizhető tényre irányul –, hogy a pon
tosság továbbra sem lesz feltétel. A REH erős hipotézise a jövő lehető
legpontosabb ismeretét követeli meg, ami persze nem lehet több, mint
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annak elvárása, hogy a gazdasági szereplők várakozásai kövessék a
jövőbeli folyamatok objektív valószínűség‐eloszlását. Csak a társadalmi
és gazdasági folyamatok sztochasztikus jellege miatt nem beszélhetünk
pontosságról a kritériumok között.
A releváns modell kialakításának lehetőségei korlátozottak, s így egy‐
egy makrogazdasági rendszert leíró teljes és tökéletes tudás legfeljebb
kényelmes előfeltételezés lehet. Az elméleti paramétervektor ismerete
még magas szintű ökonometriai eszközök birtoklása és a releváns ma‐
gyarázó változók adekvát azonosítása mellett sem képzelhető el. Esze‐
rint a becslések torzítása nem független a modellező által birtokolt in
formációk mennyiségétől és minőségétől.
A REH erős hipotézisének olyan (mérsékelt) értelmezése is megadható,
amelyben nem követeljük meg a releváns modelltől az elméleti paramé‐
terek ismeretét. Az a gazdasági szereplő (például a monetáris hatóság),
aki kellő mennyiségű és minőségű információ, illetve módszertani isme‐
ret birtokában van, el tudja készíteni a kérdéses makrogazdasági rend‐
szert leíró kvázi‐releváns modellt (a felhasznált információk növelésé‐
vel tehát mindenképpen mérsékelni tudja a torzítás mértékét), s minél
inkább központi szerepben van, annál nagyobb eséllyel tudja azt elfo‐
gadtatni majd a gazdaság többi szereplőjével. Ezzel eljutunk az inflációs
célkövetési rendszer alkalmazása mellett szóló érvhez, hiszen ebben a
rendszerben a gazdasági szereplők várakozásai – bár passzivitás mellett
– a (kvázi‐)releváns modell outputjaival fognak egybeesni.
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.

A munkanélküliség az újklasszikus közgazdászok számára a természe‐
tes munkanélküliségi ráta (s ezzel együtt a kibocsátás természetes rátá‐
jának) érvényesülését jelenti ― s ez valójában a teljes foglalkoztatás
neoklasszikus állapotának felújítását jelenti.
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Érdekes az a felfogás, ahogy az újklasszikus közgazdaságtan a bérek
kialakulását szemléli és elképzeli. A munkapiac megtisztulásához – s
ezen keresztül a munkanélküliség szigorúan önkéntes jellegének fenn‐
tartásához – szükséges rugalmas bérek feltételezéséről lemondanak, s
helyette azt állítják, hogy a béreket előzetesen úgy állapítják meg, hogy
azok lehetőleg biztosítsák az egyensúlyt. Az egyensúly létezése most már
puszta tautológia. Az egyensúly azért van, mert a gazdaság szereplői azt
akarják, hogy legyen. Számukra az egyensúly evidencia, hiszen minden‐
ki erre törekszik (még ha ennek feltételezett eléréséhez számos prob‐
lémán kell nagyvonalúan átlépni).
A neoklasszikus makromodellekben a rendszerek egyensúlya a munka‐
piacról indul ki, s így a reálgazdasági teljesítmény a teljes foglalkozta‐
táshoz tartozó output szintjén rögzül. A barter‐modell keretei között az
Euler‐tétel érvényesülése arra ösztönzi a munkavállalókat, hogy a fog‐
lalkoztatást az egyensúlyi szinten jelöljék ki. A foglalkoztatás expanzió‐
jával együtt a jövedelem is emelkedik. A bérigények csökkentése azért
lehet kifizetődő a munkavállalók számára, mert így jövedelmüket bizo‐
nyosan növelhetik. A neoklasszikus modellek mindegyike felett ott hú‐
zódik ennek az érvelésnek az árnyéka. A kamatláb e mechanizmusban
alárendelt szerepet játszik, hiszen az egyensúly kialakulásában semmi‐
féle jelentősége nincs. A rugalmasan alakuló kamatláb nem határoz meg
semmit, szintjét a rendszer egyéb elemei egyértelműen kialakítják.
Ha a reálrendszerre a pénz fátylát terítjük, az egyensúly továbbra is
reáljellegű, a pénznek az egyensúly kialakulásában nincs szerepe. A
pénzt is tartalmazó dichotómia modell egyensúlyát meghatározó piacok
(függvénykapcsolatok) explicite továbbra is nélkülözik a kamatlábra
történő hivatkozást: az IS‐görbe bevezetése nem biztosítja, hogy a ka‐
matlábnak az egyensúly meghatározásában bármilyen szerep jusson. Az
IS‐görbe bevezetése azonban további problémák forrása is. Mivel nem
kötöttük ki, hogy a tőkeinputok alkalmazásának jutalma a tőke határ‐
terméke, felborulna az összegzési egyenlet, ami azt jelentené, hogy az
aggregált kibocsátás pénzértéke és a gazdasági szereplők nominális
összjövedelme nem feltétlenül egyezne meg egymással. Ez az inkonzisz‐
tencia csak egyetlen módon oldható fel: a kamatláb többé nem lehet az
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egységnyi tőkefelhasználás után járó jutalom. Ezt a problémát a neo‐
klasszikus közgazdászok nem hangsúlyozzák.
3.A tézis
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.

A Friedman által leírt rendszer működésének magyarázatához a pénzil‐
lúzió valójában nem elégséges. A pénzillúzió bevezetését Friedman azon
feltételezése tette lehetővé (s ezzel együtt szükségessé), amely szerint
az árak különböző ütemben reagálnak a megváltozott keresleti helyzet‐
re: a korábbinál élénkebb kereslet hamarabb érezteti hatását a termék‐
piaci, mint a munkapiaci árakban, s így a korábbinál alacsonyabb mun
kanélküliség végső soron a csökkenő reálbérek hatása, a kiindulásnak
megfelelő (természetes) munkanélküliségi rátára való visszatérés egye‐
düli oka pedig eszerint a munkavállalók pontos helyzetfelismerése
(vagyis a pénzillúzió állapotának vége, amikor végül is felismerik az
árak és bérek változása terén lejátszódó tényleges folyamatokat). 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. Ha ilyen nem áll rendelkezésre
(mint ahogy Friedman‐től nem kaptunk ilyet), nyugodtan feltételezhe‐
tünk egy ettől ellentétes rugalmassági struktúrát, amelyben a pénzbé‐
rek reagálása lesz gyorsabb. A pénzbérek kezdeti (időben hamarabb
bekövetkező, illetve meginduló) emelkedése a termékárak lassúbb rea‐
gálása mellett a reálbérek emelkedését eredményezi, ami a munkakíná‐
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lat növekedéséhez, ám ezzel együtt a munkakereslet csökkenéséhez
vezet. A foglalkoztatás kezdeti expanziója ekkor tehát elmaradna.
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. Ezzel a pénzillúzió a
Friedman által mesélt történet egyik legvitatottabb eleme lesz. A pénzil
lúzió jelenségére való hivatkozást azért tartjuk problémásnak, mivel ön
kényesnek tűnik a munkavállalók alapvető helyzetfelismerő képességük
től való megfosztása, miközben a munkaadók esetében erről nincs szó.
A Phillips‐görbe újklasszikusok által kidolgozott értelmezése a zavaró
tudásbeli egyenlőtlenséget már igyekezett kiküszöbölni, a működéshez
azonban a pénzillúzióra továbbra is szükség van. Az új értelmezés sze‐
rint a munkapiaci effektusok már határozottan (és kizárólag) a jelkinye‐
rési probléma következményei. Shaw (1984: 67–68. old.) a munkaválla‐
lók oldalán is a relatív árak érzékelését érintő zavarokról beszél, azon‐
ban ezen hatás eredője – szerinte – továbbra is az lesz, hogy a munká‐
sok, 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.
3.B tézis
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.
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Lucas azt akarta bebizonyítani, hogy a Phillipsgörbe úgy létezik, hogy az
valójában nincs. Lucas világában az információs hiányosságok forrása
az, hogy a relatív és az abszolút árváltozások biztonsággal nem különít‐
hetők el egymástól, vagyis a termelők számára nem egyértelmű, hogy az
általuk kínált jószág ára reál‐, vagy nominális sokkhatásnak köszönhe‐
tően változik. S mivel e következtetéseik nem pontosak, a monetáris
változások reálalkalmazkodást váltanak ki a rendszerből. Lucas számá‐
ra a nem tökéletes információk jelentették annak a súrlódásnak az alap‐
ját, amely végső soron biztosította azt, hogy a pénz ne legyen semleges e
modellgazdaság keretei között. A várakozások nem pontosak, vagyis
tévedésektől terheltek; e tévedések azonban nem tartalmaznak szisz‐
tematikus torzítást, vagyis a gazdaságpolitika számára nem létezik ki‐
aknázható trade‐off infláció és reálkibocsátás között.
Blinder és Fischer (1979) a termelés befejezése után nem azonnal fo‐
gyasztásra 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 makrogaz‐
dasági adottságok megváltozására. A tárgyidőszakot követően termé‐
szetesen megkezdődik a készletek ismételt felhalmozása révén azok
korábbi szintjének beállítása, vagyis a kibocsátás hosszabb időn keresz‐
tül „emlékszik” egy‐egy korábbi sokkhatásra. Ennek következtében a
következő időszaki kibocsátás attól függetlenül nagyobb lesz, hogy ab‐
ban az időszakban bekövetkezik‐e az inflációs várakozások nem teljesü‐
lése. Az LSW‐elmélet mérsékelt változata lehetőséget teremt a sziszte‐
matikus gazdaságpolitikai akciók számára. Ekkor tehát a teljes mérték
ben anticipált (ismert) változások válnak a kibocsátás egyik meghatáro
zójává (vö. Gordon 1979).
Hangsúlyozni kell: a szisztematikus monetáris politika (s tágabban ér‐
telmezve a gazdaságpolitika) hatástalansága az újklasszikus közgaz‐
dászok szemében érték, s nem pedig hátrány. Ha megfelelően működ‐
nek a racionális várakozások, az infláció leszorítása például reálgazda‐
sági áldozatok nélkül is megvalósítható (vö. Erdős 1998: 44–45. old.), s
bármit tesz is a gazdaságpolitika, az nem zavarja meg a reálgazdaság
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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 „hagyomá‐
nyos” módon, tekintélyes foglalkoztatási áldozat révén törhető le (vö.
Sargent 2005: 130. old.). A magára hagyott gazdaság hatékony működé
sébe vetett hit kendőzetlenül jelentkezik. Ezzel összefüggésben nem fe‐
ledkezhetünk meg Taylor és Fischer modelljeiről, amelyek alapján bizo‐
nyítást nyert, hogy a reálgazdasági alkalmazkodás a várakozások racio‐
nalitása mellett is elképzelhető, ha hiányzik az újklasszikusok érvelésé‐
ből jól ismert általános egyensúlyi környezet. A várakozások racionali
tásából tehát nem következik a pénz semlegessége.
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.

Az újklasszikus iskola tanításai annak kimondására korlátozhatók, hogy
csakis a nem várt monetáris hatások képesek a reálkibocsátás változá‐
sának kiváltására. Hasonló érvek hallhatók a fiskális politikára vonatko‐
zóan is: ezek szerint a fiskális politikai akciók csak annyiban lehetnek
hatásosak, ha a pénzmennyiséget érintik – eszerint tehát a fiskális szfé‐
rára ugyanazok az érvek vonatkoztathatók, mint a monetáris politikára.
A permanens jövedelmi elmélet működése szempontjából alapvető fontos
ságú a tökéletes tőkepiacok létezésének feltételezése. Az elmélet egyik
következménye annak feltételezése, hogy a rendelkezésre álló jövede‐
lem drasztikus csökkenésekor a fogyasztási kiadások akár meg is ha‐
ladhatják a rendelkezésre álló jövedelem nagyságát – s ennek teljesülé‐
séhez természetesen vagy arra van szükség, hogy a háztartások piacké‐
pes 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 fo‐
gyasztási célú kiadások csökkentése lesz (Flemming 1973: 161. old.).
Ugyanez a helyzet akkor is, ha egyes háztartások folyó jövedelme elma‐
rad jövőbeli várt jövedelmüktől – a permanens jövedelem elméletéből
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ekkor az következik, hogy e háztartások folyó jövedelmüket meghaladó
fogyasztási kiadásokat eszközölnek, s bevételeik és kiadásaik különbsé‐
gét hitelfelvétellel hidalják át. Ha a permanens és a folyó (rendelkezésre
álló) jövedelem eltérését a munkanélküliség növekedése, illetve a ház‐
tartások bevételeinek ennek nyomán bekövetkező összehúzódása okoz‐
za, s ha a tőkepiac működésének tökéletlenségei megakadályozzák azt,
hogy a munkanélküliek hitelhez jussanak, a fogyasztási függvény, s így
az egész multiplikátor‐hatás sokkal közelebb fog esni a Keynes által
bemutatott esethez.
A szakirodalom bőséges forrásokat kínál a ricardói ekvivalencia tétele
mellett és ellen szóló bizonyítékok vonatkozásában. A ricardói ekviva‐
lencia tétele számos túlságosan szigorú (a fogyasztói magatartást, illet‐
ve a gazdasági környezetet érintő) előfeltételezésen nyugszik ahhoz,
hogy az elmélet által képviselt következetességgel érvényesüljön a való‐
ságban. A két szembenálló érvrendszertől származó kifogások például
•
•
•
•

a kötvények futamidejének és a gazdasági szereplők életidejé‐
nek eltérésére;
az örökhagyási szándékra, illetve az altruizmusra;
a várható életidő bizonytalanságára;
és a tőkepiacok minőségére

vonatkoznak, illetve hivatkoznak. Az ekvivalencia‐tétel működésétől
teljes mértékben valószínűleg 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. A véges és bizonytalan életidő, az élettartam
és a kötvények futamidejének eltérései, a tőkepiacok jellege és a kamat‐
lábak szerkezete mind olyan körülményeket jelentenek, amelyek
egyenként is alkalmasak arra, hogy az ekvivalencia‐tétel érvényesülését
gyengítsék. A Barro–Ricardo‐tétel tehát nem volt alkalmas arra, hogy
szilárd alapot jelentsen a fiskális politika hatástalansági tételéhez.
5.A tézis
A monetáris és fiskális politikának összhangban kell lennie egymással. Az inflációs célkö22

vetési 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.

A költségvetési deficit pénzkibocsátással való finanszírozásának tilalma
mára általános politikai normává emelkedett. Ha a ricardói ekvivalencia
működik, sem inflációval, sem (átmeneti) reálhatásokkal nem kell szá‐
molni; ehhez azonban arra van szükség, hogy a közönség a jelenlegi
adócsökkentéshez későbbi adóemelés szükségszerűségét (és bekövet‐
kezését) társítsa. Érdekes helyzet alakulhat ki, ha ez a kapcsolat hiány‐
zik, vagy erodálódik.
Általános érvényű tanulság lehet, hogy a monetáris és fiskális politiká‐
nak összhangban kell lennie egymással. 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 (fiská‐
lis hatóság) kezében: ahogy a kedvezmények növekedésre ösztönzik, a
megszorítások visszafogják a makrogazdaság működését.
5.B tézis
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.

23

A Taylor‐szabályok értelmében az infláció és a kibocsátás varianciájá‐
hoz rendelt súlyok határozzák meg, hogy a jegybank milyen élénken
reagál a két célváltozó ingadozásaira, diszkrecionális lépésekre azonban
nem nyílik lehetőség. 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, információfeldolgo‐
zási tevékenységére hagyatkozik, elismerve, hogy léteznek olyan infor‐
mációk, amelyek relevánsak a gazdasági rendszer szabályozása tekinte‐
tében, ám figyelembevételük nem lehet automatikus (Bernanke –
Mishkin 1997). A mechanizmus lényege, hogy a monetáris hatóság ki‐
alakít és kinyilvánít egy explicit (és minimalizálandó) veszteségfügg‐
vényt, amely az infláció és az output céltól való eltérését bünteti. A hite‐
lesen működő jegybank monetáris politikai lépéseivel a gazdasági sze‐
replők várakozásit is befolyásolja – s ebben érvényre jut az újklasszikus
makroökonómia egyik legfontosabb tanítása, amely szerint az infláció
(részben) várt jelenség.
5.C tézis
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.

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 szerep‐
lők 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 mérsé‐
keltebb lehet). A várakozások lehorgonyzása praktikus szempontból azt
jelenti, hogy a közönség inflációs várakozásai a cél körül alakulnak – s
ha a jegybank hitelesen működik, mindez azt jelenti, hogy teljesül a
Muth (1961) által a várakozások racionalitására adott kritérium. Az
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adott makrogazdasági rendszer folyamatait leíró, relevánsnak tekinthe‐
tő modell outputjai egybeesnek a közönség várakozásaival. A céltévesz‐
tés sem jelenti a várakozások racionalitásának megszűnését: a releváns
modell jelzi a pályaelhagyást, s mindez beépül a közönség várakozásai‐
ba is; s ha a jegybank képes a várakozások lehorgonyzására, e folyamat
valójában a célhoz való visszatérés része lesz. A közönség árazási dön‐
téseinél figyelembe veszi a jegybank által nyújtott becslést, mivel bízhat
annak beteljesedésében, s így végső soron az infláció az előre jelzett
pályán fog haladni. A gazdasági szereplők a komplex folyamatokra vo‐
natkozóan néha meglepően egyszerű eszközöket használva készítenek
egészen jól teljesítő becsléseket. A jegybankok az inflációs célkövetés
rendszerében kiválóan alkalmasak arra, hogy efféle egyszerűen hasz‐
nálható eszközöket adjanak a közönség kezébe. A hiteles központi ban‐
kok tevékenysége hozzájárul ahhoz, hogy a gazdasági szereplők várako‐
zásaikat a publikált indikátorok alapján formálják – beteljesítve azt,
amit az újklasszikus közgazdászok csoportja néhány évtizeddel koráb‐
ban vizionált.
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