5. Lecke: Infláció hosszú távon
Talán észrevette, hogy az eddigiekben nem is nagyon esett szó még magáról a pénzről.
Mindeddig a pénznek egyedül azt a szerepet tulajdonítottuk, hogy mérje a termékek,
szolgáltatások árait, és azok ezáltal összehasonlíthatóvá váljanak. Ugyanez a szerep hárult rá
a mikroökonómiában is. A makroökonómiában azonban jóval nagyobb jelentősége lesz,
ráadásul olyan, amit mikro szinten egyáltalán nem is tudunk értelmezni.
Az infláció nem más, mint az árszínvonal tartós emelkedése. Ha csak egy terméke ára
emelkedik egyszer, az még nem infláció. Sőt, az sem infláció, hogyha minden termék ára
hirtelen, egy egyszeri eseménynek, sokknak a következtében nő meg: ilyennek lehettek tanúi
Kelet-Németország lakói, amikor a Német egyesítés után az NDK márkájukat Deutschmark-ra
cserélték. Az inflációt úgy is megfogalmazhatjuk, mint a pénz vásárlóértékének csökkenése.
Vagyis általában véve minden terméket több pénzre fogunk tudni elcserélni infláció esetén.
Ahhoz, hogy megérthessük, miért van ez, a pénzre, mint egy különleges árufajtára fogunk
tekinteni, amelynek az egyik fő tulajdonsága, hogy bármilyen más árura költségmentesen
elcserélhető. Tulajdonképpen ez lesz az egyetlen olyan „áru” a gazdaságban, amelynek a
mennyiségére konkrétan kíváncsiak leszünk, és nem csak a többi termék és szolgáltatás
mennyiségével összevontan.
A fő gondolatunk ebben a leckében az lesz, hogy a pénz, mint speciális áru, különleges
tulajdonságai révén megkönnyíti az árucserét a gazdaságban – éppen így alakult ki annak
idején – egyfajta kenőanyagként működik a gazdaságban. Azonban ugyanúgy, mint bármi
más dolog esetében, itt is van költség és haszon: a semennyi kenőanyagnál jobb egy kevés, a
kevésnél egy kicsivel több, de a túl sok kenőanyag már nem jó.
Igazából már meg is tanulta az 5. lecke fő mondanivalóját. Azért ezt az elkövetkező
videokban a pénzpiac működésének bemutatásán keresztül pontosítjuk és formalizáljuk egy
kicsit, hiszen emlékezzen vissza, a modellek feltételezései arra valók, hogy megmondják
nekünk, hogy milyen esetben, vagy mire használható a modell és mikor vagy mire nem, és
hogy a modellekkel a fő célunk a magyarázás és az előrejelzés.
Az első videoban amellett, hogy egy kis ismétlést végzünk, és felelevenítek néhány olyan
dolgot, amit a pénzügyi alapismeretek kurzus során már tanult, de itt is fontos szerepe lesz,
megismerkedünk a pénzkereslettel. A második videoban némi további ismétléssel együtt a
pénzpiac kínálati oldalát vizsgáljuk meg. A harmadik videoban összerakjuk a pénz keresletét
és kínálatát és hagyjuk, hogy ezek kialakítsák a hosszú távú egyensúlyt. A modell, amit itt
fölépítünk, elő fog majd kerülni a rövid távú elméletben is, de a hosszú távú elméletben egy
fontos összefüggésre jutunk belőle: a mennyiségi pénzelmélethez, amely az infláció egy
egészen egyszerű magyarázatát adja meg nekünk. Az árupiacon lehetőségünk adódott
elemezni különböző fiskális vagy költségvetési politikai beavatkozások hatásait, és a hatások
ismeretében ajánlásokat tudtunk megfogalmazni a kormányzat számára. Most a pénzpiac
modellezésével a másik nagy gazdaságpolitikai szereplő, a jegybank által végzett monetáris

vagy pénzügypolitika hosszú távú hatásait ismerhetjük meg, és a jegybank tanácsadóivá
válhatunk gondolatban. Ezek után az infláció költségeiről és tipizálásáról lesz szó. Végül
szokás szerint néhány számpéldán keresztül illusztrálom, amikről a leckében tanultunk.
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Ismerni fogja és megfelelően tudja használni az infláció fogalmát.
Megismeri a pénzpiac hosszú távú működését.
Tudni fogja, hogy milyen tényezők és hogyan hatnak a pénzpiac keresleti és kínálati
oldalára, és ezek hogyan befolyásolják az árszínvonalat hosszú távon.
Érteni fogja, hogyan befolyásolja a Központi Bank a forgalomban lévő pénz
mennyiségén keresztül az árszínvonalat.
Megérti és alkalmazni tudja a mennyiségi pénzelméletet.
A mennyiségi pénzelmélet segítségével meg tudja magyarázni az inflációt hosszú
távon.
Ezzel összefüggésben immár informált véleményt tud alkotni a különböző
gazdaságpolitikai beavatkozások hosszú távú hatásáról az inflációra.
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