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Új keynesi modell 
• State of the art dinamikus makromodell 

monetáris politikai elemzésekhez 

• Az eddigiekhez képest sokkal bonyolultabb, 

ezért a teljes algebrai levezetéstől eltekintünk 

• Reál része egy végtelen időhorizontú RBC 

• Az alap RBC – mint tudjuk – tökéletes 

versennyel, árragadósságok nélkül nem 

alkalmas monetáris politikai hatások 

interpretálására 



Modell jellemzői 
• Árragadósságok optimalizáló döntés 

eredményeként csak úgy 

keletkezhetnek, ha van döntés árakról.  

• Tökéletes verseny helyett ezért a reál 

RBC alapban monopolisztikusan 

versenyző vállalatok vannak,  rugalmas, 

de nem végtelenül rugalmas keresleti 

görbével. 



Modell jellemzői 
• Sok kínáló, profitmaximalizáló vállalat, 

kicsit eltérő, differenciált terméket termel, 

de minden más tekintetben egyformák.  

• Hosszú távon nincsenek 

árragadósságok,  az output a nominális 

változóktól függetlenül a potenciális 

szinten van.  



Modell jellemzői 

• Ez a potenciális kibocsátás kisebb 

mintha tökéletes verseny volna 

(monopolisták, MR = MC), de  a pénz 

semlegessége hosszú távon érvényes. 

• Reprezentatív fogyasztó minden 

terméket fogyaszt, haszonfüggvénye 

alapján összfogyasztása aggregálható 

egy  C összes fogyasztási volumenbe, 

ez az aggregált fogyasztás. 

 



Aggregált kereslet 
• Az aggregált fogyasztási, beruházási és 

kormányzati kereslet összevonható egy 

dinamikus aggregált keresleti függvénybe, mint 

RBC-nél korábban 

• Yt = D(Yt, Yt+1, rt, ) + Gt 

• Az output iránti kereslet függ a jövőbeli outputtól 

a fogyasztási simítás miatt. 

• A kamatlábtól az intertemporális fogyasztói 

helyettesítés, és a beruházási kereslet 

kamatérzékenysége miatt, 

• valamint az exogén kormányzati kereslettől. 



Output gap 
• A monetáris politika az árragadósságok miatt hat a 

rövid távú outputra. A potenciális outputra nem. 

Ezért célszerű a modellt az output gap 

terminusában felírni. 

• A keresleti függvényt átalakítjuk úgy, hogy minden 

változója a természetes rátától való eltérését 

mutassa. 

• Vesszük az output potenciálistól való (százalékos) 

eltérésének lineáris közelítését, vagis log 

linearizáljuk. 

• A lineáris függvény sokkal egyszerűbb is, de csak 

a potenciális közvetlen környezetében jó. 



Kitérő: log linearizálás 

 

 

 

 

• Vesszük a természetes logaritmust 
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Aggregált kereslet 
• Új keynesi IS görbe, log linearizált 

aggregált keresleti görbe, amely az 
output gapet (túlkeresletet) mutatja 

 

• A jelenlegi output gap függ: 

1. a várt jövőbeli output gaptől, 

2. a reálkamatréstől, 

3. a kormányzati kiadások ingadozásától, 
„szokásostól” való eltérésétől.    
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Kereslet meghatározói 

1. A fogyasztó simít, adott potenciális output 

mellett a jövőbeli output emelkedése növeli a 

jövőbeli túlkeresletet, a fogyasztói kereslet egy 

részét előre hozzák. 

2. Ha a reálkamatláb nagyobb a természetesnél, 

a fogyasztók a jelenből a jövőbe halasztják a 

fogyasztást . 

3. A magasabb kamatláb a beruházási 

szándékot is csökkenti, az output gap 

csökken. 



Kereslet meghatározói 
4. gt-be  be sűrítjük a fiskális politika által 

generált sokkokat, de általában  

mindenféle exogén keresleti sokk ebben 

jelenik meg. 

• gt autoregresszív, egy előre nem látható 

esemény, amely ha bekövetkezik, utána 

hosszabban elnyúló hatása van. 

•                        , ahol           és     egy 0 

várható értékű valószínűségi változó. 
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A sokk perzisztenciája  
• Perzisztens és nem perzisztens sokkok 

egyaránt léteznek. 

• Ciklusok perzisztenciája: nem feltétlenül azért 

van, mert a sokk perzisztens. 

• A gazdaságban rengeteg alkalmazkodási 

nehézség, költség, döccenő van, nem is lehet, 

meg nagyon költséges is volna azonnal 

alkalmazkodni. Ezt a millióféle súrlódást nem 

bírjuk beletenni a modellbe. Ehelyett magába 

a sokkba tesszük a perzisztenciát. 



Reálkamatrés 
• A reálkamatláb eltérése a természetes 

(steady state) szinttől 

 

• ahol rrt a természetes kamatráta. 

• Steady state-ben (hosszú távon, ill. 
flexibilis árak mellett) ez zéró, vagyis a 
reálkamat a potenciális szinten van, rövid 
távon viszont hozzájárul az output gap 
keletkezéséhez. 

ttt rrrr~



Reálkamatrés 
• A reálkamat közvetlenül nem figyelhető 

meg, a nominális kamatból és a várt 

inflációból számítjuk a Fisher-egyenlet 

alapján. Behelyettesítve: 

 

• Behelyettesítve a keresleti egyenletbe: 
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Monetáris politika 

• A nominális árragadósság miatt a jegybank a 

nominális kamatláb, i mozgatásával képes hatni 

a reálkamatlábra.  

• Hosszú távon a reálkamatláb a nominális 

változóktól függetlenül adott,  i és П együtt 

változik, lásd inflációs modell. 

• Rövid távon azonban i és П pályája eltér 

egymástól, így a monetáris politika ideiglenesen 

tudja manipulálni a reálkamatlábat, ezen 

keresztül a keresletet, a pénz nem semleges. 



Pénzkínálat vagy kamatláb? 
• Monetáris politika: eddig a pénzmennyiség 

manipulálása, a pénzkínálat változtatásán 

keresztül hatni a (reál) kamatlábra 

• LM görbe 

• Statikus modell: M egyszeri növelése →r 

• Dinamikus modell: M növekedési rátájának 

gyorsítása 

• Itt feltesszük, hogy a központi bank i-t 

használja instrumentumként, és ezen a 

megcélzott kamatlábon passzívan kielégíti a 

pénzkeresletet. 



Pénzkínálat vagy kamatláb? 
• A reálkamatláb manipulálása azonos elven 

működik, de i közvetlen kezelése miatt a 

pénzmennyiség a modellben feleslegessé válik, 

nincs is benne pénzpiac, ill. LM görbe. 

• Okok: a jegybankok tényleg így járnak el 

praktikusan. 

• A sok pénzhelyettesítő miatt megoldhatatlan, 

hogy melyik pénzaggregátumot kellene 

gyakorlati célokra használni, ezek kereslete 

instabillá vált.  

• i szerepeltetésével a probléma megkerülhető, 

nem kell bajlódni a pénzkereslettel. 



Pénz szerepe 
• Mi az elméleti szerepe a pénznek a 

modellben? 

• Vannak nominális változók, de nincs benne 

pénz. 

• LM görbe: vagyonpiaci választás, portfólió- 

egyensúly, a pénz vagyoneszköz és 

fizetőeszköz (ezért van rá kereslet). 

• Itt a pénz: elszámolás egysége, csak az a 

szerepe, hogy nominális egységben áraznak, 

és ezek az árak nem igazodnak azonnal. 



Előre tekintő várakozások 
• Monetáris politika: i emelése csökkenti az output 

gapet.  

• Az output gapre azonban nemcsak a jelenbeli 

kamatláb hat, hanem az összes jövőbeli kamatláb is 

a jövőbeli outputot érintő várakozáson keresztül. 

• A monetáris politika nem egy egyszeri lépés, hanem 

egy szekvencia, egy stratégia, a jelen és jövőbeli 

kamatlábak meghatározásának szabálya 

• Nem egyszerűen az a kérdés, hogy mit csinál 

ténylegesen a bank a jövőben, hanem az, hogy mit 

várnak a szereplők a jövőbeli kamatlábra 

vonatkozóan. 



Kereslet 
 

 

 

• A jelenbeli output gap a jelenbeli és jövőbeli monetáris 

politikák (i) és sokkok függvénye. Nagyon sokféle 

kamatlefutás okozhat ugyanolyan eredményt. Pl. egy 

jelenben nagyon magas i (resztrikció), de a jövőbeli 

lazításra való várakozás ma, nem csökkenti az output 

gapet. 

• A jegybank politikáját céljai határozzák meg, az a 

stratégia, amellyel meghatározza i-t ma és a jövőben, 

nyilván attól függ, hogy mit szeretne az output gappel és 

az inflációval. A szabály szükségszerűen valami 

visszacsatolás lesz. 
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Kínálat 
• Honnan jön az infláció és az inflációs 

várakozás? 

• Hosszú távon, pénz, monetáris politika 

semleges, output a potenciális szinten, 

reálkamatláb a természetes rátán. A steady 

state inflációt a nominális kamat (a jegybank) 

határozza meg. Rövid táv: az árak 

ragadósak.  

• Megfigyelés: a termelők csak időnként 

változtatnak árat. Miután ezt nem egyszerre 

teszik, az árszint változása nem egyszeri, 

hanem folytonos. 



Árképzés 
• Monopolisztikusan versenyző ármeghatározó 

termelők  

• Nagyon sokféle praktikus oka lehet annak, 

hogy csak időnként változtatnak árat: 

• étlapköltségek, 

• intézményi okok.  

• Optimalizációs újrakalkulálás költségessége 

és nehézkessége. 

• Modellünk explicite ezt az utóbbit használja. 



Calvo-árazás 
• Minden vállalat csak meghatározott idő elteltével 

áraz újra. 

• A profitot maximalizáló ár  (MR=MC) 

meghatározásánál figyelembe veszi, hogy az 

árdöntés több periódusra előre szól,  vagyis előre 

tekintve a jövőbeli MR-t (keresletet) és MC-t is 

figyelembe veszi addig előre, amíg ismét árat 

változtathat. A terméke iránti keresleti görbe és a 

többiek viselkedésének adottsága mellett ez 

meghatározza a terméke iránti keresletet. 

• Azokban az időszakokban, amikor nem állapít meg 

új árat, az eddigi áron kielégíti a keresletet. 



Keynesi flavor 
• Régi keynesi modell: a kínálat passzívan 

igazodik a kereslethez a fennálló 

árszinten. 

• Új keynesi modell: Miután a gyakori 

árváltoztatás költséges vagy nem 

lehetséges, a cég a jövőt előre becsülve 

igyekszik optimális árat megállapítani, 

amely egy darabig változatlan marad. A 

következő árváltoztatásig ezen az áron 

kielégíti a keresletet.  



Calvo-technika 
• Ezt a mechanizmust az egyéni viselkedés 

aggregálásából előállítani lehetetlen, ám 

vannak egyszerűsítő „trükkök”. 

• Ha a meghatározott árak átlagos 

érvényességi hossza adott,  ebből adódik, 

hogy a vállalatok mekkora hányada áraz 

adott időben, és mekkora nem. 

• Ez megadja, hogy egy „átlagos” vállalat 

mekkora valószínűséggel áraz az adott 

időszakban, és mekkora valószínűséggel 

tartja a korábbi árat. 



Calvo-technika 
• Minden árazó vállalat ezért úgy maximalizál 

profitot, hogy a következő időszakokat azzal a 

valószínűséggel veszi figyelembe, hogy az ár 

változatlan marad. A jövőbeli profitot az 

időtényezővel diszkontálja. 

• Trükk: implicite feltettük, hogy az ár 

változatlanul maradásának valószínűsége 

független a múlttól. Ez az egyes vállalatokra 

nézve biztosan nem igaz, de  az „átlagos” 

helyzetet ettől még jól tükrözheti. Ezt már lehet 

„egyszerűen” aggregálni. 



Calvo-technika 
• Következmény: mindig a vállalatok egy 

része áraz újra, az árváltozás folyamat, 

és nem azonnali ugrás. Azok, akik árat 

változtatnak, figyelembe veszik azt, hogy 

a többiek nem, vagyis az ő termékük iránti 

kereslet megváltozik az árváltoztatás 

miatt. Ha elég rugalmasak az egyedi 

keresleti görbék, ez tompítja az 

árváltoztatási hajlandóságot. 



Kínálat, árazás 
• Mindennek aggregálásából keletkezik a 

kínálati, pontosabban árazási 

összefüggés: 

 

• Az infláció a jövőbeli inflációtól 

(várakozástól), az ouput gaptől és egy 

random autoregresszív ársokktól függ. 

• Nem az output függ az inflációtól, hanem 

az output szintje dönti el, hogy hogyan 

emelik az árakat. 
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Kínálat, árazás 
• Az output gap inflációs hatása 

• A termelők emelkedő MC görbével 

rendelkeznek. 

• A potenciálishoz képest emelkedő 

kibocsátás magasabb határköltséggel 

jár, árazáskor ezt veszik figyelembe.. 

• K-nak mikro alapja van, K függ a 

költséggörbe meredekségétől, és attól, 

hogy milyen gyakran áraznak. 



Ársokk 
• ut azokat az inflációra ható tényezőket jelenti, 

amelyek a termelés (output gap) szintjétől 

függetlenek, egyszerűen megnövelik a 

költségek szintjét 

• Áfaemelés, benzinárjegyzések emelkedése 

(nem a termelékenységcsökkenés, csak a 

nominális áremelkedés, élelmiszer, 

mezőgazdasági termékeke világpiaci 

áremelkedése. 

• Szakszervezeti bérharc, minimálbér (amit bér 

ár-spirálisnak szoktunk hívni) 



Ársokk 
• Az árszint ragadós, mégis az ársokk közvetlenül 

átmegy az inflációba, hiszen ott nem kell 

újrakalkulálni 

• ut autoregresszív 

 

 

• Hasonlóan mint g sokknál,  az alkalmazkodási 

nehézségek sokaságát nem lehet beépíteni, a 

perzisztenciát részben a sokk perzisztenciájával 

helyettesítjük. 

• Az output gap a költséggörbén való elmozdulás, út a 

költséggörbe eltolódását jelenti. 
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Előretekintő várakozás 
• Пt+1, jövőbeli infláció szerepe 

 

• Kifejtve: 

 

 

• A jövőbeli infláció a jövőbeli túlkeresletektől (és a 

jövőbeli ársokkoktól) függ. 

• Miután a vállalatok előre tekintve áraznak, az árak 

kialakításakor nemcsak a jelenbeli output gapet, 

hanem a jövőbelit is figyelembe veszik. A jövőt 

diszkontálják, ezért kerül az inflációs várakozás elé 

β. 
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Új keynesi Phillips-görbe 

 

• A régi és az új keynesi Phillips-görbe egyaránt 

nominális és reál változók kapcsolatát, 

egymásra hatását ragadja meg, és formálisan is 

hasonlítnak. A különbség azonban érdemi.  

• Régi Phillips-görbe:  valami (leginkább a 

jegybank) meghatározza az inflációt,  a 

szereplők várakozásai múltból adottak. 

• A kettő különbsége alapján az output szintjéről 

születik döntés. 

 

tt1tt uY
~

K



Új keynesi Phillips-görbe 
• Új keynesi: teljes előretekintés, a 

jövőben várt költségek előretekintése 

magyarázza az inflációt. 

• A vállalatok áraznak. Várt jelenbeli és 

jövőbeli  output kereslet (MR és MC) 

alapján döntenek az áralakításról. 

Vagyis megfordul a magatartás iránya, 

nem az infláció hat az outputra, hanem 

az output az árképzésen át az inflációra. 



Kereslet és kínálat 

 

 

 

 

• Két dinamikus egyenlet, három változó  

• A modellt a monetáris politika, i időbeli 

lefutása zárja. 
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