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Miről lesz szó?





A makrogazdasági stabilizáció a válság előtt alapvetően a 

monetáris politika feladata volt

Nem hatékony 
beruházások

Magas 
munkanélküliség

A ciklikus ingadozások jóléti veszteséget okoznak
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Makrogazdasági stabilizáció az inflációs célkövetés 

rendszerében

� Legfontosabb az inflációs 
várakozások horgonyzása:
� Taylor szabály

� Ha az inflációt stabilizáljuk, 
a növekedést is fenntartható
pályán tartjuk

� Értelmesen elmondjuk mit 
akarunk:
� rövid kamattal is tudjuk 

menedzselni a hosszabb 
kamatokat és a keresletet



Az inflációs célkövető politika sikertörténete



A „Great Moderation” együtt járt a tőkepiacok 

globalizációjával és a nemzetközi tőkeáramlások 

megsokszorozódásával



Visszafogás vagy felmosás ( lean or clean),

mi a jegybank  szerepe a pénzügyi egyensúlytalanságok 

kezelésében 

� Intézményi felelősség a 
mikroprudenciális hatóságnál

� Fókuszban: eszközár-
buborékok
� Nem tudjuk bizonyítani, hogy 

nem fundamentális

� Két eszköz egy cél?
� A kamatlépés kicsi a várható

nyereséghez képest, nem 
hatékony 

� Nem jól targetált: a szigorúbb 
kamatpolitika magasabb 
munkanélküliséget okoz

� „Benign neglect”

� Ha kipukkad: likviditáspumpa

„The Greenspan put”





A stabilizációs kudarc: „The Great Recession”
Az egyes számú bűnbak a pénzügyi szabályozás

� Tűzoltás: hogyan lehet 
kilábalni a válságból

� Hosszabb távú tanulságok: 
hogyan kell működnie a 
jegybanknak

�Pénzügyi stabilitási 
felelősséget, és ezzel új 
eszközöket kapnak a 
jegybankok

�Flexibilis inflációs célkövetés



Tűzoltás: A monetáris politika pont akkor veszítette el a 

hatékonyságát, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá

� Beleütközött az alsó korlátba

� A pénzügyi 
közvetítőrendszer működési 
zavarai miatt nem működött 
a monetáris transzmisszió

� Az adósságleépítés miatt a 
kereslet nem reagált az 
alacsonyabb kamatra

� (Az eladósodottság miatt a 
fiskális politika is csak 
átmenetileg tudott segíteni)



Hogyan lehetne tovább lazítani/hogyan lehetne a 

pénzügyi közvetítést újraéleszteni?
A jegybanki eszköztár expanziója

� Likviditáspumpa (mennyiségi lazítás): 
� Hozamcsökkenés
� Az alacsony kamatok felpumpálják az eszközárakat, szebbnek 

mutatják a pénzpiaci szereplők mérlegeit
� A monetáris politika kockázatvállalási csatornája: csökkennek a 

kockázati felárak, nő a kereslet a kockázatos eszközök iránt
� Forward guidance = Sokáig alacsonyak maradnak a kamatok, még az 

inflációval szemben is toleránsabb leszek 
� Állandó jegybanki vevői jelenlét (intervenció vagy fedezet) minden 

rendszerkockázatot jelentő piacon
� A végső mentsvár funkció kiterjesztése: Likviditás és források 

biztosítása a rendszerkockázatot jelentő szereplőknek
� Bankrendszer forrásmegújítási kockázatának csökkentése

� Hosszú források piaci kamaton: LTRO, TALF
� Pántlikázott források: Funding for lending 
� Pántlikázott + kamattámogatás: NHP



Hogyan lehet kivonulni a nem-konvencionális eszközök 

alkalmazásából?

A tőzsdeindexek elszakadnak a reálgazdasági teljesítménytől



Hogyan kell működnie a jegybanknak hosszabb távon?

� Nem volt „Divine coincidence”: a gazdaság túlfűtött volt, 
pedig stabil volt az infláció

� Ex post úgy látjuk, hogy a pénzügyi 
egyensúlytalanságokból lehetett volna kiolvasni, hogy 
túlfűtött volt a gazdaság

�Az árstabilitás szükséges, de nem elégséges feltétele a 
makrogazdasági stabilitásnak. A pénzügyi 
egyensúlytalanságok sem összeegyeztethetők a 
makrogazdasági stabilitással  

� !!! Senki nem kérdőjelezte meg, hogy az inflációs 
várakozások horgonyzása fontos:  USA, Japán explicit 
inflációs célt vezetett be!!!



Intézményesített pénzügyi stabilitási felelősség
de nem a kamattal és nem az eszközár-buborékokat

� A hitelboommal együttjáró
eszközár-buborékok fájnak 
nagyon
� a pénzügyi közvetítőrendszer 

túlzott kockázatvállalását kell 
megakadályozni

� a hitel, eszközár, és likviditási 
sokkokkal szembeni ellenálló
képességét növelni

� Két cél - két eszköz: 
� a bankok mérlegére 

vonatkozó szabályok
� átfedés a mikroprudenciális 

eszköztárral , de szigorúbb 

A makroprudenciális és a 
mikroprudenciális hatóság 
(Pszáf) eszközei átfednek



Ha a makroprudenciális eszközök megakadályozzák a pénzügyi 
egyensúlytalanságok felépülését, a monetáris politika továbbra is 

koncentrálhat az infláció, és a „hagyományos” ciklikus ingadozások 
stabilizálására



Flexibilis inflációs célkövetés (FIT) = jobban odafigyelek arra, 

hogy a gazdasági növekedés egyensúlyi pályán haladjon 

� A legnagyobb terhet leveszi a monetáris politika válláról a 
makroprudenciális politika
� pl. devizahitelezés, volatilis tőkeáramlások

� De nem old meg mindent:
� Makropru elsősorban a  katasztrófahelyzeteket akarja megelőzni, 

a monetáris politika finomhangol

� Nemcsak pénzügyi egyensúlytalanságok okozhatják

� A monetáris politikában is nagyobb szerepet kell kapjon a 
növekedési ingadozások simítása
� A legtöbb jegybank már a válság előtt is „átnézett”.

� Hosszabb távú eltérésekre is reagál (visszafog!!!)



Mennyire tud FIT lenni egy jegybank? 

� Az inflációt a jegybank nem 
engedheti el: hatástalanná válik

� Amíg az inflációs várakozások 
horgonyzottak, van némi 
mozgástér

� El tudnak e tartósan térni a 
számon-kérhető és transzparens 
inflációs céltól?

� A régi mandátum tökéletesen 
megfelel: elsődleges cél az 
árstabilitás, ennek veszélyeztetése 
nélkül támogatja a 
növekedést/kormány 
gazdaságpolitkáját



Összegzés

� A válság stabilizációs kudarcára a gazdaságpolitikai választ 
a jegybank pénzügyi stabilitási funkciójának megerősítése 
jelentette

� A jegybankok a nem-konvencionális eszközökkel 
próbálták áthidalni a pénzügyi közvetítőrendszer 
működési problémáit, de hogyan lehet visszavonni? 

� Ha a makroprudenciális eszközök képesek 
megakadályozni a pénzügyi egyensúlytalanságok 
felépülését, a monetáris politika továbbra is koncentrálhat 
az infláció, és a „hagyományos” ciklikus ingadozások 
stabilizálására

� „Flexibilis inflációs célkövetés” = „még jobban odafigyelek 
a növekedésre”, de korlátozott a mozgástér


