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1. Prezentáció 

• Sargent: Hogyan ért véget négy 

súlyos inflációs időszak? In: 

Sargent (2005): Infláció és 

racionális várakozások, Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest 



• Adaptív várakozások – tehetetlenség 

• Fiskális és monetáris intézkedésekre 

nem reagáló alapinfláción alapul. 

• Racionális várakozások 

• Jelenlegi megfigyeléseken, politikai 

megnyilvánulásokon alapul. 

• Infláció eliminálásának feltétele 

• Rezsimváltáson, kiszámítható 

politikán alapul. 

 



• USA – aranystandard 

• Vizsgált országok – fedezet nélküli pénz 

• Bankóprés, deficitfinanszírozás, 

leértékelődés 

• Hiperinflációk után közel teljes 

aranykonvertibilitás 

• Nincs 100%-os aranyfedezet – 

költségvetési politika válik fedezetté 

• Akciók vs. rezsimváltás 



• Ausztria, Magyarország, Lengyelország, 

Németország 

• Közös jellemzők 

• Hasonló fiskális politika & magas 

deficit 

• Drasztikus változások (fiskális és 

monetáris) 

• Hirtelen valutastabilizálódás 

• Bázispénz további növekedése 

 



• Világháború okozta gazdasági károk 

• Gazdasági átállás – munkanélküliség 

• Munkanélküli- és élelmiszer-kiadások 

• Deficit a kiadások 50%-a 

• Állampapírokkal finanszíroz 

• Nagy erejű pénz kínálat növekedése 

• Bankjegyek és látra szóló betétek 

• Készpénzállomány 288-szorosára nő 

• Árszínvonal nő, leértékelődés, menekülés 



• Népszövetség – osztrák kormány 

kötelezettségvállalása fiskális és 

monetáris szinten 

• Független központi bank 

létrehozása 

• Deficit konszolidálása 



• Korona dollárral való 

konvertibilitása érdekében fiskális 

politika 

• Korona stabilizálódik, egy 

hónappal később az árszínvonal 

is, holott a pénzkínálat 

növekedési üteme nem változott 



• OMM korona felülbélyegzése 

• Jóvátétel mértéke és ütemezése 

okozta bizonytalanság 

• Adósságot emiatt nem lehet stabilizálni 

• Magyar Királyi Állami Jegyintézet 

hitelei 

• Magánszférának nyújtott alacsony 

kamatozású hitelek – kvázi ingyen 



• Árindex gyorsabban nő, mint a 

bankjegyállomány 

• Korona reálértéke csökken, menekülés 

• Népszövetség 

• Rekonstrukciós terv elfogadása 

• Költségvetés kiegyensúlyozása 

• Független központi bank létrehozása 

(1924) 



• Népszövetségi kölcsön (250millió 
aranykorona) az állam belföldi 
hitelfelvételét elkerülendő 

• Bankjegy és betétállomány 
bővülését fedezően (aranyban 
vagy külföldi valutában tartalékot 
képez) 

• Brit font-sterlinghez köti a koronát 

Magyarország 



• Eddig nem is létezett 

• Területén különféle államok valutái 

(rubel, márka, korona) 

• Bankjegyek állományának 5-szörösére 

nőtt az árszínvonal 

• Leértékelődés, elfordulás a valutától 

• Külső beavatkozás csak 1927-től  

• Költségvetés kiegyensúlyozása, 

központi bank függetlensége 

 



• Aranyra való átválthatóság 

(bankjegyek 30%-a) afelett váltó- vagy 

ezüstfedezet 

• Bankjegyállomány növelése ellenére is 

stabil marad az árszínvonal és a 

valutaárfolyam 



• Hatalmas jóvátétel – fiskális ügyekre 

hatással van 

• Gazdasági politikai kapcsolatok 

fennmaradnak a háború előtti korszak 

embereivel 

• Nem adókból finanszírozzák 

• Jóvátételi kötelezettség instabillá teszi a 

valutát 

• Infláció – adóbehajtás lassúsága – 

jelentős bevételkiesés 



• Árindex növekedése nagyobb, mint 

bankjegybővülés – leértékelődés 

• 1923 Rentenmark bevezetése  

• 1 Rentenmark = 1 ezermilliárd márka 

• Rentenbank korlátozza a kormányzatnak 

nyújtható hitelek nagyságát 

• Megszűnik a kiadások ilyen 

finanszírozása 

• Költségvetés egyensúlyba került 

• Infláció megállt 



• Adóbevétel-növelés, kiadáscsökkentés 

• Bankjegyek pótlólagos növekedése mögött 

nem államadósság, hanem diszkontált 

magánváltók vannak 

• Phillips-görbe kapcsolat nem látható, de az 

árszínvonal növekedés hatást gyakorolt a 

reálváltozókra 

• Tőkejószágokba túlberuházás történt 

Németország 



• Konzervatív fiskális és monetáris politika 

• Nincs hiperinfláció 

• Ügyes felülbélyegzés – egy része hitelként 

visszatartva 

• Fedezet nélküli pénzállomány korlátozása és 

betartatása 

• Adóbevételekre támaszkodnak – progresszív 

vagyonadó, gyarapodási adó 

• Erősödő korona – defláció 

 

 



• Ausztria – infláció előtt már – a korona 

stabilizálása tovább fokozza (nem lehet 

meghatározni, hogy melyik mennyiben 

felelős) 

• Magyarország – adathiány, de látható, 

hogy két évvel később sem változik – 

vagy nagyon hosszan tart, vagy nincs 

hatása 



• Lengyelország – árszínvonal 

stabilizálódása – növekszik a 

munkanélküliség, de  a 

legpesszimistább elképzeléshez képest 

nem vészes 

• Németország – magasabb infláció nem 

okozott munkanélküliség-csökkenést – 

zavarokat okozott 

 

Munkanélküliség 



• Független központi bank létrehozása 

• Fedezetlen hitelezés megszüntetése 

• Fiskális politikai rezsimváltás 

• Nem a bankjegyállomány növekedése okozza 

az inflációt 

• A bankjegyállomány fedezetlensége okozta a 

hiperinflációt – jövőbeli adóbevétel mint 

fedezet nem volt mögötte 

• A fiskális politika „játékszabályait” kell 

megváltoztatni 



2. Prezentáció 

• Sargent-Wallace: Egy kis 

monetarista számtan. In: Sargent 

(2005): Infláció és racionális 

várakozások, Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest 



• Monetáris politika  fiskális politika 

• A monetáris hatóság seigniorage 

jövedelem növekedési szintjével 

befolyásolja az infláció szintjét. 

• Fiskális politika  monetáris politika 

• A monetáris hatóság a fiskális politika 

által kijelölt deficit pályához tartozó 

hiányt kezeli. 

CÉL: a figyelmet az ÖSSZEHANGOLÁS 

PROBLÉMÁJÁRA irányítsuk! 

 

Ki fegyelmez kit? 



USA – empirikus megfigyelések 

• 1981 első félév: államkötvények igen 

magas adózás előtti reálhozama 

• Tartósan deficites költségvetés 

 

• Fiskális politika: Kongresszus és 

végrehajtó hatalmi ág 

• Monetáris politika: FED 
 



• Plusz források – miből? 

• További kötvénykibocsátás 

• Pénzkínálat növelése  

• Fiskális restrikció  

 

Feltevés:  

1 főre jutó államkötvény < egy főre jutó 

megtakarítás 

 

Mit tegyen a FED? 

 

Államkötvény reálhozama > 

gazdasági növekedés üteme 



A modell feltevései 
• A monetarista politika egyetlen 

reálváltozót se képes befolyásolni 

(Friedman feltételei) 

1. A reáljövedelem és a népesség azonos, 

konstans n ütemben nő 

2. Államkötvények reálhozama > n 

3. A bázispénzkeresletet megadó 

mennyiségi egyenletben a jövedelem 

forgási sebessége konstans 



Állítás 

Amennyiben a fiskális politika a Dt 

sorozat által meghatározott módon 

adott, jelenlegi szigorú monetáris 

politika a jövőben inflációhoz vezet. 



• (5.2.) N1 > 0 és n>-1 

 

• (5.1.) 

 

• (5.3.)  

 

 



• Alternatív monetáris politikák 

különbsége 

 

• T: a kamatozó adósságállomány egy 

főre jutó reálállományát ezen a szinten 

rögzítjük.  

 



Feltesszük, hogy 
 

• t=1 időszakban bejelentették a T,  

Dt, Ht-re vonatkozó információkat 

bejelentették 

• t > T esetén (T2) Ht-t a rögzített 

szint határozza meg.  

 



Árszínvonal 

• A p az egy főre jutó pénzállomány 

konstans hányada 

 

 

• Plusz 1 inflációs ráta értéke: 

 



1 főre jutó adósságállomány  

• ha ez függ tetától, akkor a T-ig tartó és T 

utáni inflációs ráta között van kapcsolat 

 



(5.3) és az (5.5.) összefüggést 

használva 

• Ahhoz, hogy az egyenlet pozitív 

árszínvonalakra teljesüljön, a jobb 

oldal<1 kell lennie. Ez az a korlát, ami az 

egy főre jutó kamatozó 

államadósságnak minden határon 

történő túlnövekedése előtt áll. 

• (5.6.) 



BTETA;T teta negatív függvénye 

    0. időszakban kibocsátott 

kötvényállomány névértéke  

 (t=2,3,… -tól) 

 



Iterációval ebből az alábbi 

összefüggés adódik: 
  

 

Ahol 

 

 

És t>s 

bteta;T akkor növekszik, ha TETA csökken. 

 



Cagan–Bresciani–Turroni 

hatás 
• Emlékezzünk, a pénzkeresleti fv 

ignorálta a pénzkereslet és a várható 

infláció közti kapcsolatot. Ezt viszont 

empirikus tapasztalatok támasztják alá.  

 

Az infláció jövőbeli várható értéke 

hatással van a jelenbeli infláció 

szintjére. 

 



(5.5.)-t (5.10)-zel 

helyettesítjük: 
 

 

kikötések: 

 

a t-dik időszaki árszínvonalra a köv. 

összefüggést adja 

 



Adott időszaki árszínvonalat az 1 

főre jutó pénzállomány adott 

időszaki, ill. összes jövőbeli 

értékének függvényében adja meg. 

Vagyis a mai p attól függ, hogy 

milyen a mai pénzkínálat ma, és az 

összes jövőbeli. 

 


