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5. hét 

Ragadós árak 

Neoklasszikus szintézis 

Pete Péter 

Árragadósságok 

• A nominális jelenségek (pénz, monetáris politika) reálgazdasági hatása leginkább a 

nominális merevségek, ideiglenes ragadósságok következménye. Emiatt a 

pénzmennyiség változása nem egyszerre változtat meg minden árat, átmenetileg 

relatív (reál) árváltozások is lesznek, amire reagálnak a reál változók. 

• Ezért rövid távon az output nem a potenciális szinten van, lehet a természetes ráta 

alatt is, felett is a kereslet ingadozásától függően. 

• Nem teljesen a kínálat által meghatározott. 

Potenciális output 

• Definíció szerint az, ahol akkor lenne, ha az árak (nominális változók) tökéletesen 

flexibilisek lennének, vagyis a keresletnek semmi szerepe se volna. Ez van például 

az RBC modellben, ezért hagyhatjuk ki a nominális változókat, hiszen nem 

befolyásolnak semmit. 
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• Makroszintű gazdaságpolitika: (optimális esetben) stabilizáció a potenciális ráta 

körül 

• Hosszú távon az árak rugalmasak, hosszú távon a kereslet nem számít, vagyis a 

konjunktúrapolitika csak rövid távú lehet. 

Neoklasszikus szintézismodell AS-AD 

• Árnyaltabb statikus aggregált makromodell 

• Y = D(Y, r, T) + G IS görbe 

• M/P = L(Y, r)  LM görbe  

• Az IS és LM görbék egymásba helyettesítésével, r kiejtésével keletkezik az AD 

görbe 

• Y = Y* + α(P – Pe)   AS 

• Adott Pe mellett az árszinttől pozitíve függő kínálat 

AS-AD egyensúly 
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Keresleti oldal 

• Formálisan azonos a fix áras keynesi modellel. Két fontos, empirikusan megfigyelt 

vonása van: 

• 1. A kereslet függ a reálkamatlábtól 

• 2. A monetáris politika képes átmeneti hatást gyakorolni a kamatlábra 

• Kamatláb tisztázatlan 

• RBC-ben az intertemporális helyettesítést befolyásoló tényező, de itt nincs jövő 

Kínálati oldal 

• Hosszú távon Y* exogén (konstans), vagyis a modell nem magyarázza. 

• Rövid távra VAN kínálati magatartás. 

• A kínálat nem függ a kamatlábtól. 

• Ha függene (mint az RBC-ben) vagy konstans lenne (mint hosszú távon), akkor a 

pénz semleges lenne, hosszú távon az is. 

•  Az árupiac egyensúlyát rövid távon az árszínvonal alkalmazkodása teremti meg. 

• Lucas-féle meglepetés-kínálati görbe 

• Y = Y* + α(P – Pe)  AS 

• Alkalmazkodás váratlan jelenségekhez 

• Akár nominális (pénzkínálati), akár más sokkhoz az alkalmazkodás a nominális 

árváltozókon keresztül megy végbe. 

• Információhiány vagy egyes nominális árak ragadóssága (változtatás 

költségessége, nominálisan rögzített szerződések vagy más tökéletlenségek miatt 

átmenetileg befolyásolja a reál-, relatív árakat, ennek pedig reálhatása van. 



 

 

 

5 

• Ha számítottunk az eseményre, akkor van idő alkalmazkodni, P = Pe. Ez a helyzet 

hosszú távon is. 

• Rövid táv, P  meglepetésszerűen megváltozik, egyes szereplők korábban várt 

árszint, Pe alapján viselkednek még egy darabig.  

• Adott Pe mellett pozitív meredekségű kínálati görbe P függvényében. 

• Általános forma, nagyos sokféle konkrét piaci tökéletlenség gondolható bele. 

Kínálati magyarázatok 

• Legegyszerűbb: bérszerződések, ideiglenesen merev nominális bér 

• Pl. Williamson keynesi modellje 

• Váratlan emelkedés P-ben adott W mellett csökkenti a reálbért, munkakereslet nő,  

output nő. 

• Tulajdonság, W merevsége miatt a munkapiac sohasem tisztul meg.  

• Információhiány modellje (Friedman–Lucas) 

• Egyensúlyi munkapiac, de információhiány miatt a foglalkoztatottak nem veszik 

észre, hogy P eltért Pe-től, ennek felismeréséhez idő kell. 

• Ugyanez a jószágpiacon: termelők a saját termékük árának emelkedése esetén 

nem tudják eldönteni, hogy az árszínvonal nőtt-e vagy kedvező relatív áremelkedés 

történt. 

Várakozások 

• Ha exogének vagy adaptívak (pl. Pe = Pt-1) akkor Y időben elnyúlva alkalmazkodik 

Y*-hoz, tartós output gap keletkezik. 

• Monetáris (és fiskális) politikával a kereslet manipulációján át az alkalmazkodás 
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lerövidíthető. 

• Feltétel: a gazdaságpolitika információelőnnyel rendelkezik a privát szférához 

képest. 

• Ha a privát szféra minden információt felhasznál (racionális várakozások), akkor 

csak váratlan sokk okozhat output gapet, azt is csak abban a periódusban, amikor 

történik. Szisztematikus gazdaságpolitika nem lehetséges, mert a meglepetést 

leszámítva Pe = P. 

• A gazdaságpolitika tehetetlensége 

 

AS-AD gazdaságpolitika 

Értékelés 

• Sok megfigyelt jelenséget minőségileg jól leír. 

• Mikro alap hiánya 
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• Emiatt az előretekintő várakozások szerepe a magatartásokban nem jeleníthető 

meg. 

• Ez éppen a gazdaságpolitikai opciók vizsgálatánál hátrány – Lucas-kritika 

• A gazdaságpolitika viselkedésére vonatkozó várakozások érdemileg módosítják a 

magánszféra alkalmazkodását. 

Phillips-görbe (ismétlés) 

• A fenti meglepetés-kínálati görbe dinamizált változata 

 

• Adott Pt-1 mellett 

 

• Ahol  

• Adott vagy múltból becsült várakozás esetén a várttól eltérő (meglepetés) infláció 

output gapet okoz  

Monetáris politika 

• A jegybank képes a jelen inflációját meghatározni a kereslet manipulációján 

keresztül 

• (Ennek pontos leírásához AD-t is dinamizálni kellene, ezt elhagyjuk) 

• Jegybanki célfüggvény 

• Racionális várakozások esetén: függőleges görbe, dinamikus inkonzisztencia, 

inflációs hajlam 
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Phillips-görbe 

Tulajdonságok 

• A jelen időszakra vonatkozó infláció becslése a lényeg. 

• Az oksági viszony: az infláció okozza az output ingadozását, nem fordítva. 

• A magatartás leírásában nincs érdemi többlet az árszint függvényeként leírt kínálati 

görbéhez képest. Pusztán azzal elegánsabb, hogy az árszinthez nem igazán 

kötődhet gazdaságpolitikai cél. 

Prezentáció 

• Monetáris politika a 80-as évtizedben 

• Benjamin M. Friedman (1988):  
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• Lessons on Monetary Policy from the 1980s,The Journal of Economic 

Perspectives, Vol. 2, No. 3 

• Marvin Goodfriend (2007): How the World Achieved Consensus on Monetary 

Policy, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 21, No. 4 

USA empíria 

• USA, 1982–87: monetáris politikai „csoda”: 

• Addig: válság, növekvő infláció (történelmi magasságok), szigorú monetáris 

politika 

• 1982: lazítás -> gazdasági növekedés, inflációcsökkentés 

• Nagy strukturális költségvetési hiány, 

• de: jövedelem-, ill. árváltozások és pénzállomány(M1)-növekedés összefüggései 

felborultak. 

1979–82 

• 1973,’79: olajválság -> inflációs és árfolyamaggályok 

• Fed célja: pénzállomány-növekedés leszorítása, sikertelen 

• Múltba tekintés hiánya 

• 1978–81: M1 évi 1%-os csökkentése átlagban 

• De nominális és reálkamatláb nő és volatilisebb lesz 

• Kritika: hosszú távon nem elkötelezett 
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• 1982: legkomolyabb recesszió a „great depression” óta 

• Magas kamatlábak, gazdasági aktivitás csökken, gyorsuló pénzállomány-

növekedés (4,6% -> 8,6%) 

• M1 helyett M2 és M3 – sikeresebb 

• Rövidtávú kamatlábak stabilizálása 

• Gazdasági aktivitás nő 
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Makroökonómiai törvényszerűségek 

• Pénzállomány és jövedelem, ~ és árszínvonal növekedésének kapcsolata 

összeomlott az 1970-es években. 

• Pénzkeresletfüggvény (itt M/Y idősora) 1980-tól instabil lesz. 

• Pénz gyorsabban kezd nőni, mint a jövedelem. 
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Pénzállomány-ár kapcsolat 

Pénzállomány-infláció kapcsolat: 

• Friedman (1984): 1979q4-83q4-es időszakot vizsgálta:  

• M1-növekedés késleltetettje csökkent, szórása is, a GNP-deflátorra ugyanez 

igaz 

• Friedman szerint előbbi okozza az utóbbit 

• 1984q1-1987q2 időszak: negatív korreláció 
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Más monetáris aggregátumok: 

• M2, M3 és más monetáris aggregátumokra is igaz: 

• 1982–87: soha nem látott növekedés (míg az infláció csökkent, jövedelem alig 

nőtt) -> M2/GNP, M3/GNP és hitelállomány/GNP is a trendje felett 
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A fennmaradt kapcsolat: 

infláció és munkanélküliség 

• Dezinflációs monetáris politika -> növekvő munkanélküliség 

• Viszont hiteles inflációs céllal a negatív hatás minimalizálható. 

• 1982: recesszió -> nagy kormányzati deficitek -> CA/GNP növekvő negatívuma -> 

1986-ra USA a legeladósodottabb 

• Átfogó értelemben vett $-kínálat nő. 

• M1-növekedés helyett új fókusz: rövid távú kamatlábak és dollárárfolyam 

• 1987: tőkepiaci válság 

Következtetések 

• 1982-ig: jegybanki működés elméleti koncepciójának hiánya 

• Felismerés: a cél a gazdaság hosszú távú stabil pályán tartása -> hosszú távú 

inflációs horgony kell 

• De milyen makroökonómiai kimenetet mérjünk?  

• 1982–87: rövid távú kamatlábak kontrollálásával érték el a sikert  

• ~‘50-60-as évek, de más:  

• kamatlábak nem cél, hanem eszköz 

• árstabilitás 

• reálkamatláb a lényeges 
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• 1979-ig pesszimizmus: monetáris politika az inflációt nem tudja kordában tartani. 

• Okun (1978): infláció 1%-nyi csökkentése 10% GNP-csökkenéssel járna. 

• Volcker: 1979-84: infláció 4%-kal csökken. 

• Greenspan: 2001: 2% alá – árstabilitás 

• Világszinten is csökkenő infláció (átlag: 1980-2000: 14%->4%). 

• 1981–82: világszinten is legnagyobb recesszió ‘30 óta. 

• 1980–2000: GDP volatilitása csökken a sikeres monetáris politikának 

köszönhetően. 

• 1990-es évek 2. fele: konszenzus a monetáris politika alapelveiben: újkeynesi 

modell 

• Árstabilitás, maginfláció célzása, alacsony inflációs cél hitelessége, jövőbe 

tekintő, átlátható kamatpolitika 

1960–70-es évek: káosz elméletben  

és gyakorlatban 

• A Phillips-görbe jegyében 

• „Go-stop monetary policy”:  

• go = inflációnövelés->munkanélküliség-csökkentés 

• stop = go fordítottja (megnövelt infláció köztudottá válik) 

• Infláció és output volatilitását növelte 

• Bretton Woods-i fix árfolyamrendszert tönkretette (1971–73) 

• 1978: Humphrey–Hawkins Full Employment Law: cél: munkanélküliség 4%, 

infláció 3% (1983) 
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• tőkepiac összeomlása 

• Kérdések: Van-e … 

• A jegybanknak hatalma az infláció felett? 

• A jegybanki hitelességnek befolyása az inflációs várakozásokra? 

• Monetaristák: Friedman, Brunner, Meltzer: 

• Hosszú távú infláció a hosszú távú pénzállomány-növekedés következménye 

• Pénzkeresleti függvény 

• Jegybank a pénzállomány meghatározója 

• Lucas–Sargent: inflációs várakozások is közrejátszanak, hiteles elköteleződés kell 

az alacsony infláció iránt. 

• Kydland–Prescott (1977): dinamikus inkonzisztencia: alacsony inflációs cél nem 

hiteles, törvényes elköteleződés kell. 

Fed hozzájárulása a monetáris politikai 

gyakorlathoz 

• 1979: Volcker nyilvánosan bejelenti az infláció elleni küzdelmet -> rövid távú 

kamatlábak növekedése árán is. 

• 1980: inflációs félelem -> munkanélküliség helyett az infláció elleni küzdelem 

• Federal funds rate 17%-ra emelkedett márciusban, reál GDP visszaesett 

• Hitelkorlátozások, majd monetáris lazítás 

• Köz támogatása az inflációellenes harcban 

• 1981: újabb félelem: inflációs várakozások 3%-kal nőnek -> Volcker: hosszú távú 

stabilitás a cél. 
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• 1981 döntő: szigorú dezinflációs politika 

• 1982q2: infláció már csak 5%, szövetségi kamatláb 9%, már megvan a hitelesség 

• 1982: recesszió vége 

• 1984: 3. inflációs félelem: megszorítás, federal funds rate 11%-ra emelése, 

infláció 4% marad -> recesszió nincs 

• Tanulság:  

• A jegybank képes az inflációt kordában tartani. 

• Az alacsony inflációs cél hiteles tud lenni. 

• Az inflációs várakozásokat le tudja szorítani. 

• Vívmánya: monetáris politika alacsonyan tudja tartani a munkanélküliséget és 

inflációt egyszerre. 

• Cél: az inflációs várakozások eltűnjenek a gazdasági szereplők 

döntéshozatalából. 

• Nincs formális inflációs cél. 

• 1987-es válság -> bankrendszert likviddé kell tenni (utolsó hitelező) -> 1990: 6% 

infláció 

• Csak 1992-re csökken 3%-ra (flexibilitás). 

• Hitelesség csökkent, munkanélküliség nőtt. 

• 1993-as inflációs félelem: infláció 3%, nem okozott recessziót, sőt gazdasági 

növekedés 

• 1994: Fed újra kommunikálja a kamatcélokat – koherens dezinflációs monetáris 

politika 

• Monetáris politikát a köz is az infláció, foglalkoztatottság és hosszú távú 

kamatlábak stabilizálójaként értékeli. 

• 2001/09/11: recesszió fel sem merül: a hitelesség hatott. 
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Konszenzus nemzetközi szinten: inflációs 

célkövetés 

• 1990–92: Új-Zéland, Kanada, Svédország, Nagy-Britannia 

• 1998–2002: Korea, Thaiföld, Fülöp-szigetek 

• IMF: hitelek feltétele 

• Inflációs célkövetés jellemzői: 

• számszerűsített cél bejelentése 

• az inflációs sokkot nem azonnal kezelik 

• kamatpolitika átláthatósága 

• elszámoltathatóság 

• 1999. január óta: Eurosystem = Európai Központi Bank + EU-tagállamok 

jegybankjai 

• Cél: árstabilitás: középtávon 2% infláció 

• Hiteles elköteleződéshez intézményi támogatás is kell. 

• Így tartható az alacsony infláció -> gazdaság stabil pályája.  
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Akadémiai hozzájárulások a konszenzushoz 

• Racionális várakozások1982–87: Volcker sikerének elméleti alapjai, majd 

újraelemzése (kölcsönös) 

• Volcker a monetarista tanácsot (jegybank a pénzállománnyal uralhatja az inflációt) 

megfogadta, sikerült. 

• Fejlődés empirikus elemzésekben: 

• reálgazdasági ciklusok 

• kamatpolitika-modellezés 

• infláció-munkanélküliség kapcsolat dinamikája 

• Tobin (1980): közös alapok:  

• markup, várakozásokon alapuló ártrendek, munkanélküliség természetes 

rátája, infláció a várt output gap pozitív függvénye 

• De nincs konszenzus az ár- és bérmeghatározás, várakozások, monetáris 

politika, reáltényezők modellbe emelésének módjában. 

• Fischer, Taylor, Calvo: dinamikus előretekintő ár- és bérmeghatározás (ma: 

ragadós árak lépcsőzetes modellje) 

• Lucas (1976): várakozások a monetáris politikai hitelesség alapján, Taylor (1979): 

output és infláció nagyobb volatilitása 

• Sargent–Wallace (1975): eszköz: monetáris aggregátum 

• McCallum (1981): rövid távú kamatláb is lehet eszköz 

• Reálgazdasági sokkokra fókuszálás 

• Új neoklasszikus szintézis = újkeynesi konszenzus modellje (Goodfriend–King 

1997, Clarida–Galí–Gertler, 1999): 
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• intertemporális optimalizálás 

• reálciklus-mag 

• racionális várakozások 

• monopolisztikus verseny 

• árragadósság 

• monetáris politika stabilizáló szerepe 

• Monetáris politika szerepe: mintha flexibilis árak lennének 

• Információs politika: átláthatóság jólétnövelő hatása (elkötelezettség ekkor 

hatékony) 

Az elméleti konszenzus haszna a gyakorlatban 

• Megvalósult: 

• Árstabilitás, alacsony infláció 

• Output stabilizálása, hatékony, torzítatlan kimenet 

• Reálgazdasági ciklus hatását nem kell ellensúlyozni 

• Infláció 0% alá nem eshet 

• Cél a maginfláció 

• Volatilis árak nincsenek benne 

• Mintha flexibilis árak lennének 

• Hitelesség 

• Inflációs félelmek elleni védelem 

• Inflációs várakozások lehorgonyzása a kamatlábbal 

• Előretekintő kamatpolitika 
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• Hosszú távú kamatláb a jövőbeli rövid távú kamatlábak átlaga 

• Kommunikáció, transzparencia 

Következtetések 

• Maradtak kérdések: 

• Japán deflációs problémája (‘90) 

• Bankközi kamatlábak befolyása a gazdaságra 

• Valuta- és tőkepiaci árak volatilitása 

• Phillips-görbe rövid távú érvényessége: Blanchard–Galí (2007) ragadós 

reálbérekkel igen 

• Hitelesség, inflációs félelmek, fiskális politika szerepe sem teljesen tisztázott 

• Természetes kamatláb létezik? 

• Az infláció világszintű leküzdése csekély 30 év alatt mindenesetre nagy dolog 

• Csak akadémikusok és jegybankárok összefogásával sikerülhetett 
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