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7. hét 

Új keynesi modell II. 

Pete Péter 

Modell fő jellemzői 

• Reálszféra: 

• Monopolisztikusan versenyző vállalatok 

• Árragadósságok 

• Calvo-árazás 

• Új keynesi Phillips-görbe 

• Gap terminusokban megfogalmazott modell 

Monetáris politika 

• Eszköze a nominális kamatláb, i változtatása. 

• i időbeli lefutása azonban nem lehet tetszőleges. 

• A dinamikus rendszer nem konvergál akármilyen i lefutás esetén. 

• Pl. konstans i mellett a rendszer nem konvergens, a kamatlábat fixáló politika 

zűrzavarhoz vezet. 

• Kiindulunk az állandósult állapotból. 

• Valamennyi gap változó értéke 0, a reálkamatláb a természetes ráta. 

• Keresleti (u) sokk → pozitív output gap → infláció → r csökken mert i konstans → 

még nagyobb output gap és így tovább. 
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• Az előretekintés miatt a jelen inflációja is végtelen nagy. 

• A jegybank nyilván nem így viselkedik. 

Transzparencia 

• A jelenből kiindulva gondolkodik mindenki előre. 

• Nem az a fontos, hogy ténylegesen akkor mit fog csinálni a jegybank, hanem az, 

hogy mit gondolnak most, hogy hogyan fog viselkedni a jövőben. 

• Miután ez a jelenbeli inflációt is eldönti, ha ez bizonytalan, akkor a jelenbeli infláció 

is bizonytalan. 

• Ha a bank kézben akarja tartani a jelenbeli inflációt, minél egyértelműbbé kell 

tennie, hogy hogyan fog viselkedni a jövőben.  

Monetáris politika céljai 

• Hosszú távon reálhatása nincs, ezért hosszú távon csak inflációs stabilizálás lehet. 

• Ezen túl: a stabilitás, az output és az infláció ingadozásának, volatilitásának 

minimalizálása. 

• Kézenfekvően valami visszacsatolásos szabály, amely az infláció (és esetleg az 

output gap) céltól való eltérésére reagál.  

• Output gap esetén a cél nyilván 0, inflációnál választás kérdése lehet. 

Inflációs cél 

• 2-3%, Magyarország, ECB 

• Miérte nem 0? 

• Mérési problémák, számos ok szól amellett, hogy az infláció mérése felfelé torzít. 

• Félelem a deflációtól, a 0 bound problémája, i nem lehet negatív. 



 

 

 

4 

Monetáris politikai szabály 

• Kijöhet valamilyen jegybanki célfüggvény (jóléti fügvény) optimalizálásából, 

• de kézenfekvő ad hoc szabály is megfelelhet. 

• Valójában az optimális szabály alakja nem különbözik a szokásos ad hoc 

szabálytól. 

• Inflációs szabály 

• Nem azonos az inflációs célkövetéssel. 

• Taylor-szabály  

•                                       a    , akkor 

 

• Ha az output gap súlya 0, akkor inflációs szabály 

• Taylor: a FED viselkedése a 90-es évektől nem mond ellent ennek a szabálynak. 

• Lean against the wind 

• Ha az infláció nagyobb mint a cél, akkor emeljünk kamatot, ha kisebb 

csökkentsünk. 

• Ha pozitív output gap van, emeljünk, ha negatív csökkentsünk. 

• α1 értéke: nem elég csak szél ellen dőlni, nagyon kell. 

• Ha a bank i-t csak az infláció mértékéig emeli, akkor r nem nő, márpedig az infláció 

csökkentéséhez ez kell, mert csak ekkor csökken az output gap, márpedig az 

infláció ettől függ. 

• Ez az együttható fémjelzi, hogy mennyire agresszív a jegybank az inflációval 

szemben.  

• Minél nagyobb α1 azonos sokk esetén, annál kevésbé ingadozik П, viszont annál 

inkább Y. 
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• Ne feledjük, az infláció a jövőbeli inflációtól is függ. Ha azt gondoljuk, hogy a 

jegybank a jövőben agresszív lesz, akkor már ma is kisebb infláció lesz, nem kell 

tehát ma nagyot emelni. Ez a jelentősége az infláción lévő súlynak. 

g sokk 

• Autoregresszív, tudjuk, hogy g még elég sokáig pozitív lesz. 

• Pozitív output gap keletkezik. A jelenbeli keresletnövekedés miatt is, meg a jövőbeli 

kereslet növekedése miatt is, az ebből várt jövőbeli jövedelmet részben most 

akarják elkölteni (fogyasztássimítás). 

• Ha a jegybank nem csinálna semmit, akkor a túlkereslet még inkább dagadna. Az 

output gap inflációt okoz, ez csökkenti a jelenbeli és a jövőben várt reálkamatlábat. 

A jegybank passzivitása még tovább fűtené a keresletet. 

• i emelése azzal a tudattal, hogy ez később is így lesz, csökkenti a túlkeresletet. És 

az ebből fakadó inflációt. 

• Ha nem is tudhat mindent, és ezért pontosan nem is tudja eltüntetni a hatást, a 

kamatemelés mindkét célt egyszerre szolgálja. 

• Nincs átváltási helyzet a két cél elérése között, tökéletes információ esetén a 

jegybank teljesen ellensúlyozhatná a sokk hatását. 

Ársokk, u sokk 

• Autoregresszív, növeli az inflációt ma és a jövőben. 

• Az árak ragadósak, nem merevek, a tiszta ársokk közvetlenül áthárítható. 

• A jövőbeli inflációra vonatkozó várakozás a reálkamatlábat csökkenti, ha a 

jegybank nem csinálna semmit, akkor pusztán ettől ma és a jövőben pozitív output 

gap keletkezne, ami még tovább növeli az inflációt. 
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• Jegybank szigorít, ma és várhatóan a jövőben is. 

• Negatív output gap keletkezik. 

• A jegybank csak a kereslet hűtésén át tud inflációt csökkenteni, emiatt átváltás 

keletkezik a két cél között. 

• Kérdés azonban, hogy mekkora mai outputcsökkentést (munkanélküliséget) kell 

csinálni az infláció csökkentéséért. 

• Mekkora a volatilitása, szórása inflációnak és output gapnek. 

• Siker kritérium: kis volatilitás. 

• Attól függ, mennyire hiteles a jegybank, hogy a jövőben is kemény lesz az 

inflációval szemben. 

Hitelesség 

• Ekkor a mai infláció kisebb lesz, kisebb kamatemelés, kisebb keresletcsökkentés is 

elég. Javul az átváltás, a jövőbeli inflációs várakozásokon keresztül. 

• Hiteltelen jegybank, nem hisznek a jövőbeli elkötelezettségében. 

• A mai infláció leszorítására sokkal nagyobb keresleti restrikciót kell végrehajtani. 

g és u sokk tulajdonságai 

• g és u sokkok úgy vannak definiálva, hogy a termelés technológiáját ne érintsék. 

• Vagy a kereslet vagy csak a nominális változók vannak érintve. 

• Valójában a potenciális output, s ezért a természetes reálkamatláb szintjét az 

alkalmazkodás során konstansnak tekintettük noha tudjuk, hogy pl. a kormányzati 

kiadási sokk befolyásolják a természetes rátát. (Emlékszünk hogyan?). Ám a sokk 

ideiglenes, ezért steady state-ben tényleg nem okoz semmit. 
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• Ez azzal az egyszerűséggel is jár, hogy az output gap és a tényleges output egy 

irányba és egyenlő mértékben mozog (potenciális output konstans). 

• Az eredmény viszonylag könnyen prezentálható, a köz érdeklődése nem a gap, 

hanem az output tényleges szintjéhez kötődik, a változás itt ugyanaz. 

• A gyakorlatban azonban a sokkok jó része a termelés technológiáját is érinti. 

• Pl. TFP megváltozása 

TFP megváltozása 

• TFP megváltozása közvetlenül az output gapet változatlanul hagyja, mert a 

tényleges outputot és a természetes rátát egyformán érinti. A tényleges, mért 

output természetesen változik. 

• Permanens változás TFP-ben a természetes kamatlábat nem érinti. 

• A fogyasztó számra nincs ok intertemporális helyettesítésre, a természetes 

kamatláb változatlan marad. 

• Az output mért szintje persze változik, ám a ma ugyanolyan jó, mint a jövő lesz. 

Nincs gap, nem okoz inflációt, nem kell monetáris korrekció. 

Példa 

• Greenspan a 2000-es években 

• A mért output gyorsult, a munkanélküliségi ráta szokatlanul alacsony szintre került. 

• A FED nem emelt, mert úgy ítélte: nem az output gap (túlkereslet) nőtt, hanem a 

természetes output gyorsult. 

• Vagyis nem volt jövőbeli inflációs veszély. 
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• Más kérdés, hogy asset price buborék keletkezett. 

Ideiglenes TFP változás, TFP sokk 

• Pozitív példa: dot com boom 

• Most jó időszak van, de a jövő nem lesz ennyire jó.  

• Fogyasztók a jelen magas jövedelmeit részben a jövőre akarják halasztani. 

• Természetes kamatráta csökken. 

• Negatív példa: olajársokk  

• Most rossz, de ez elmúlik, később jobb évek jönnek. 

• A természetes kamatláb emelkedik, mert mindenki a jövőbeli jövedelmekre most 

akar kölcsönkérni. 

• Fogyasztássimítás ismétlése az RBC modellből. 

Példa: negatív sokk 

• Ideiglenes TFP csökkenés →Ideiglenes emelkedés a természetes reálkamatláb 

szintjében 

• Hogyan reagáljon a monetáris politika? 

• Ha nem reagál, akkor pozitív output gapet generál. 

• A természetes ráta emelkedése + változatlan nominális kamat→ rt  rrt alá kerül, 

pozitív output gap, túlkereslet lesz. 
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Negatív sokk 

• A mért output visszaesik, „válság van”. 

• A potenciális output is visszaesik. 

• Fogyasztók simítanának, kölcsönkérnének a jövőből, a természetes kamatláb 

emelkedik. 

• A mért output kevésbé esik vissza, mint a potenciális. 

• Emiatt túlkereslet van, ami fokozza az inflációt. 

• Dinamika, előretekintő várakozások miatt nagyon fokozza. 

Praktikus nehézségek 

• Infláció ellen a jegybanknak emelnie kell egy olyan időszakban, amikor a mért 

output zuhan. 

• Nem könnyű. 

• Ideiglenes TFP javulás esetén a természetes kamat csökken. 

• Jegybank akkomodál, ez könnyebben megtehető. 

• Csak fel kell ismerni, hogy ez a helyzet. 

Kombinált sokk  

• Olajársokk vagy agresszív szakszervezeti bérkövetelés. 

• Egy nominális ársokk, és egy ideiglenes TFP romlás kombinációja. 
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• 1973–75 az infláció évtizede 

• Ha a jegybank az infláció megszüntetését tartotta volna legfőbb célnak, akkor 

agresszíven emelnie kellett volna. 

• A recesszió és a válság közepette az ellenkezőjét tette. 

• Tartós infláció lett. 

Inflációs célkövetés rendszere  

• Viszonylag friss módszer 

• 80-as évek végén, 90-es évek elején kezdődött 

• Először Új-Zélandon, Kanadában, később Nagy-Britanniában, ma hivatalosan 

nagyon sok országban ez a rendszer. 

• Jellemzője:  

1. A jegybanknak explicit középtávú inflációs célja van. 

2. Saját inflációs prognózisa tartalmazza azt a pályát, ahogy ezt el fogja érni. 

3. Rövid távra ez a prognózis a cél, ezt használja az inflációs várakozások rögzítésére 

• Nagyon támaszkodik az előretekintő várakozásokat beépítő szemléletre. 

• Ha a prognózis hihető és a bank elkötelezettsége hiteles, akkor az előrejelzés 

nominális horgonyként szerepel. 

• Magyarországon 2001 óta 
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