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Eddig tisztán reálmodell 
• A való világban nominális, pénzben mért 

árakon cserélünk, és van pénz 

• Ha a nominális árak késedelem nélkül 
igazodnak a piaci egyensúlyt megvalósító 
szintre, akkor a nominális árak nem torzítják el 
a reál (relatív) áralkalmazkodásokat. Egy ilyen 
világban az eddigi konklúzióink megállnak 

• De még ilyenkor is érdekelhet bennünket a 
nominális árak szintje, és hogy miért akkora, 
amekkora, erről is vannak megfigyeléseink 



Flexibilisek-e a nominális árak? 

• Rossz kérdés. Persze, hogy vannak 
ármerevségek 

• A kérdés az, hogy a vizsgált problémák 
szempontjából ezek elég fontosak-e ahhoz, 
hogy megérje őket belefoglalni a modellbe? 
Nehéz beletenni, esetleg többet rontunk mint 
javítunk 

• Az RBC iskola így gondolja, mások nem 

• Sok múlik azon, hogy milyen kérdést és milyen 
időtávon vizsgálunk 



Pénz 

• Miért használjuk, miért tartjuk? 

(A világpiacok összefüggő rendszere, 

ha akarunk pénzt tartani az pénzkereslet, 

ha van, akkor az pénzkínálat) 

• Pénzfunkciók: mérőeszköz, csereeszköz 

(fizetőeszköz) vagyoneszköz (stock) 

• Árupénz, hitelpénz 

• Pénzkínálat: M0, M1, M2 



Pénz (folyt.) 

• Miért van rá kereslet? 

• Tranzakciós költségeket csökkent 

• Keresési költségeket, amelyek a barter 
esetén prohibitívek lennének 

• Információs költségeket 

• Bizonytalanságot, kockázatot 

• Ha hitelbe adunk el valamit, bizonytalan, 
hogy megkapjuk-e az értéket. A pénzt 
mindenki elfogadja 



A pénz modellbe illesztése 

• A szerepe és haszna tiszta ugyan, de ezek (az 
eddig elemzettekhez képest) nagyon bonyolult 
és sokrétű jelenségek, és nagyon nehéz 
empírikus fogódzót találni a modellezésükhöz 

• Egy egység munka többlet ennyivel növeli az 
outputot. Egy egység többlet pénz mennyivel 
csökkenti a bizonytalanságot és tranzakciós 
költséget? 

• Egyszerűsítésekre, mankókra, technikai 
trükkökre szorulunk  



A pénz modellbe illesztése (folyt.) 

• Ha csak egyszerűen beírnánk a mostani 

modellbe, az kidobná magából 

• RBC modellünkből kiegyszerűsítettük a 

tranzakciós költségeket, bizonytalanságot stb., 

mindent, ami miatt az emberek pénzt 

használnak 

• Sem a fogyasztónk, sem a termelőnk nem 

döntene úgy, hogy pénzt akar tartani, mert a 

tartásának van költsége viszont nincs hozama 



Megoldási irányok 
• Hasznos pénz (miu, money in the utility) 

• Tudjuk, hogy hasznos, de hogy hogyan azt nem 
részletezzük, egyszerűen betesszük a 
haszonfüggvénybe 

• Nagyon sokféle kidolgozottabb megoldás is 
lehetséges, pl. a pénz keresési időt csökkent, 
ami a fogyasztó szabadidejéből jön le.  
A fogyasztó mérlegel a pénztartás költsége 
és a több pénz által lehetővé tett több szabadidő 
között  



Megoldási irányok (folyt.) 

• Készpénzelőleg modell (cash in advance vagy 

finance constraint) 

• Tudjuk, hogy az emberek pénzért 

csereberélnek, ennek okát nem részletezzük a 

modellben, csak kikötjük, hogy a jószágokat 

csak pénzért lehet megvásárolni. Az aktort az 

eddigi forráskorlát (budget constraint) mellett az 

is, korlátozza, hogy először pénzre kell szert 

tennie, és csak az után vásárolhat. Ilyen típusú 

a könyv bankmodellje   

 



Megoldási irányok (folyt.) 

• „Legal constraint” 

• Ilyen is sokféle van, pl. 

• A többi pénzügyi eszköz, pl. kötvény, ami 
alternatívája lehetne a pénznek a 
fizetésnél, csak túl nagy címletben áll 
rendelkezésre 

• Vagy: a kormányzat csak a saját maga 
által definiált pénzben fogadja el az adót 

• Stb. 



Pénzkereslet 
• Mi „elhisszük” hogy a fenti módszerek 

valamelyikével levezethető egy mikro alapú 
pénzkeresleti függvény 

• Pénzben is (nemcsak kamathozamú 
kötvényben) megtakarítanak, noha annak nincs 
hozama 

• L függ: a jövedelemtől (tranzakcióktól) mert 
csere közvetítésére használjuk, és a nominális 
kamatlábtól, mert ez a hozamhátránya 
(költsége) az alternatív kötvénnyel szemben 

 



Nominális és reálkamatláb, Fisher-

egyenlet 

• Eddig a kölcsönt reáljavakban nyújtottunk, most 

pénzben. Nominális kamatért, ami R 

• 1 Ft. Kölcsön, amelynek reálértéke 1/P lejáratkor 

1+R forintot ér, ezért (1+R)/P’ reálértékű jószágot 

lehet kapni. Az 1 Ft. kölcsön reálhozama tehát: 

=                =                = 1 + r 
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P' 

1 

P 
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P' 

P 
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Fisher-egyenlet 

• Átrendezve: 

Ha r és i elég kicsi, akkor ri elhanyagolható 

r közvetlenül nem mérhető, így definiáljuk a 

reálhozamot és a reálkamatlábat. A döntésnél 

valójában nem a mért eddigi infláció, hanem a várt 

jövőbeli infláció a fontos, ezt közvetlenül nem 

ismerjük. 

(1 + R) = (1 + r) (1 + i) = 1 + r + i + ri 

R = r + i 



Pénzkereslet 

 Md = PL(Y, R), illetve: 

 Md = PL(Y, r + i), ahol  i = Pt + 1/Pt – 1 

• Ha nincs infláció (pontosabban: az 

emberek nem számítanak arra, hogy az 

árszint emelkedni fog), akkor i = 0 és  

 Md = PL(Y, r) 

• Nominális és reálpénzkereslet 

• Ha L létezik, akkor nincs pénzillúzió 



Pénzkínálat 

• Központi bank teremti, de legalábbis erős 

befolyásal bír rá 

• M0, M1, M2 stb. 

• Monetáris politika 

• Külső pénz és belső pénz 

• Pénzpiac egyensúly, stock egyensúly,  

a létező pénzállomny megegyezik a tartani 

kívánt pénzállomnnyal Ms = Md   

 



(Konszolidált) kormányzat 

• A pénz léte és a kormányzati 

pénzkibocsátás megváltoztatja a 

kormányzat költségvetési korlátját  

• Eddig csak természetben szedett adóval, 

vagy jószágban felvett hitellel fedezhette 

kiadásait, most pénzkibocsátással is teheti 



Pénzpiac 
• Adott Y és r esetén L)Y.r) is adott, a nominális 

pénzkereslet lineáris függvénye az 
árszínvonalnak 



Pénzpiac (folyt.) 
• A reáljövedelem emelkedése vagy a reálkamatláb 

csökkenése elfordítja a pénzkeresleti görbét 



Pénzpiac egyensúlya 
• Adott Y és r mellett a pénzkínálat csak az 

árszínvonalat határozza meg 



A teljes modell 



Klasszikus dichotómia 

• A gazdaság reál változóinak alakulása 

független a pénzállománytól, a kormány 

pénzkibocsátási politikájától. Utóbbi, a 

pénzkereslettel kombinálva csak a 

nominális (árszint, nominális kamatláb) 

változókra hat. A reál változókra (Y, r) 

csak reál tényezők hatnak. Ezek 

befolyásolják a 3. diagram pénzpiaci 

változóit, de visszafelé nincs hatás  



Pénzkínálat egyszeri növekedése 

• Mi a különbség az egyszeri, és az időben 

folyamatos növekedés között? 

• Ha M folyamatosan nő, akkor az emberek 

inflációt (P folyamatos növekedését) fogják 

várni, i > 0 R > r, és a reál pénzkereslet 

csökken. Ha M egyszer megnő, és a 

magasabb szinten marad, akkor a következő 

időszakra nincs ok áremelkedést várni.  

P a jelenben persze megnő 



M növelésének módjai 

• M nő, G nő. Seigniorage (gyakorlatban 
persze nem egyszeri, hanem folyamatos és 
inflatórikus). Levezetése nehéz, mert G 
megnövekedése megváltoztatja a reál 
egyensúlyt is 

• B növelése. Nyílt piaci művelet. Kamatozó 
adósság és nem kamatozó adósság (pénz) 
cseréje. Ezt sem könnyű levezetni 



M növelésének módjai (folyt.) 

• Egyszeri adócsökkentés, vagy transzfer 

(helicopter drop). A reprezentatív fogyasztó  

miatt jövedelem újraelosztás nem keletkezik.  

Ezt az esetet vizsgáljuk 

• (És akkor mi van, ha T B növelésével csökken, 

de úgy, hogy sem M pályája, sem a hosszú távú 

államadósság nem változik meg, vagyis a 

jövőben egy jelenértékben ugyanekkora 

ellenkező lépés is lesz?) 



M egyszeri növekedése 

A klasszikus dichotómia érvényes, a pénz semleges. 

Y-t és r-a reál faktorok határozzák meg, azok nem változtak,  

M növekedése csak az árszínvonalat növelte azonos arányban 

Empírikus relevancia? (Mennyire gyorsan alkalmazkodnak a 

nominális árak?) 



Rövid táv, reálsokk, TFP csökkenése 

• Olajársokkok okozta recessziók 

Y,C,I N, w csökken, r nó, P nő. Ahogy a kínálati sokk okozta recesszióban 

gyakori. Vigyázzunk, a modellünk azonnali áralkalmazkodást tételez fel. 

Továbbá M változatlanságát. Ha az árak ragadósak, a jegybank 

megpróbálhatja  r-t M növelésével csökkenteni. P méginkább nőni fog. 



A pénzkereslet eltolódása 
• Nem Y és r változására reagálva, hanem az 

L függvény megváltozása miatt változik a 
pénzkereslet 

A vagyontartók a pénzt 

preferálják a többi 

vagyoneszközhöz képest 

például a kockázatok 

érzékelt növekedése miatt 



Okok 

• Információs technológia és banktechnika 

(pl. bankautomaták és kompjuteres 

bankolás) csökkentik a pénztartási igényt 

• Bankok állami szabályozása a 

bankköltségek megváltozásán keresztül 

• Kockázatok változása 

• Fizetési forgalom időbeli hullámzása, 

ciklikussága 



Monetáris politika 

• M (esetleg más nominális változó, R) 

manipulálása valamilyen makro cél 

érdekében 

• Modellünk jelenlegi formájában nem igazán 

illusztrálja ennek az értelmét. A nominális 

árak azonnali alkalmazkodása miatt a pénz 

egészen rövid távon is semleges, M 

változtatása csak P-re hat, P-nek viszont 

nincs normatív tartalma, mindegy, hogy 

centiben vagy méterben mérünk 



Monetáris politika (folyt.) 
• Az inflációs rátának, (P növekedési 

sebességének, viszont lehet 

• M/P = L(Y, r + i), nagyobb infláció adott Y és r 

mellett növeli a pénz tartásának költségét és 

csökkenti a reálpénztartást, csökkentve azokat a 

szolgáltatásokat, amiket a pénz nyújt. Vagyis az 

infláció még akkor is rossz, ha teljesen átlátható, 

és tökéletes rugalmassággal lehet 

alkalmazkodni, nincsenek alkalmazkodási 

merevségek 



A monetáris politika céljai 
• Hosszú távú árstabilitás, i = 0 

• Praktikusan a mérési hibák miatt a jegybankok 
2-3% körüli célt szoktak kitűzni. 

• A mi modellünk szerint azonban P stabil szint 
körüli rövid távú ingadozásai érdektelenek.  
A gyakorlatban vannak rövid távú ármerevségek, 
ezek átmeneti következményekkel járnak a reál 
(relatív) árakban és ezért nem kívánatos reál 
reakciókkal jár(hat)nak. A jegybankok ezeket 
próbálhatják kezelni rövid távú monetáris 
politikával, hiszen ugyanezen okból M rövid 
távon nem semleges, átmenetileg a reál 
változókra is hat(hat) 



Árragadósságok kezelése 

a modellben 
• Exogénül beépítjük, de a 

modellen belül nem 
indokoljuk, vagyis a 
szereplők magatartása nem 
indokolja meg, hogy miért 
akkora az ár amekkora, és 
miért nem alkalmazkodik. 
Ebből disequilibrium modell 
keletkezik. Ilyent fogunk 
látni később, így járnak el a 
(régi) keynesi modellek 

Keynesi munkaerőpiac 



Árragadósságok kezelése  

egyensúlyi modellben 
• Árragadósságok oka: az árak örökös 

felülvizsgálata, informálódás, optimális ár 
kialakítása költséges. Ha ezt a tényt beépítjük a 
szereplők döntéshozatalába, akkor az 
ármerevség az optimalizáló döntéshozatal 
részévé válik. Ilyenek az új keynesi-modellek 

• Ezek technikailag nagyon nehezek, mert nem 
tételezhetünk fel árelfogadást (tökéletes 
versenyt) hiszen az árakról valaki dönt. 
Minimum sokszereplős monopolisztikus verseny 
modell kell, ennek makro szintű aggregálása 
embertelenül nehéz technika. Nálunk MA szint 



Mit tehetünk? 

• Modellünkön belül nem magyarázzuk, 
hogy a jegybank miért akarja stabilizálni a 
rövid távú áringadozásokat (a rövid távú 
árragadósság miatt), csak megmutatjuk, 
hogy hogyan, milyen stratégiával 
próbálhatja ezt végrehajtani 

• Feltesszük: rövid távú cél: árstabilitás, az 
árszínvonalat befolyásoló sokkok 
hatásának ellensúlyozása 



Az árszínvonal változásával 

járó sokkok 
 Pénzkereslet eltolódása,  

pl. a kockázatok 

növekedése miatt a 

pénzkereslet megnő. 

Változatlan M mellett az 

árszínvonal csökkenne.  

A jegybank M növelésével, 

a megnövekedett pénzigény 

kielégítésével stabilizálni 

tudja az árszínvonalat  



Az árszínvonal változásával 

járó sokkok (folyt.) 
• A jövőbeli jövedelem várt növekedése miatt a mai jószágkereslet 

nő. Y nő, r nő, ha Y hatása a pénzkeresletre erősebb, akkor 
változatlan M esetén P csökkenne. M növelésével a jegybank 
stabilizálhatja P-t.  



Figyelem! 
• Az, hogy a jószágkereslet növekedése nem az 

árszínvonal emelkedését, hanem csökkenését 
okozza, ellentmondani látszik az intuíciónak 

• Modellünkben a jószágpiacot nem az 
árszínvonal, hanem a reálkamatláb hozza 
egyensúlyba. Jövőbeli várt jövedelmet ma 
akrnak elkölteni, ezért nő a hitelkereslet, 
kamatláb, ami növeli a jelen munkakínálatot.  
Y-nő, változatlan pénzmennyiséggel 
csereberélünk el több outputot, P ezért csökken  



Az árszínvonal változásával 

járó sokkok (folyt.) 
• Kínálat növekedése TFP növekedése miatt. Y nő, r csökken, 

mindkettő növeli a pénzkeresletet, változatlan M mellett P 
csökkenne, a jegybank M növelésével stabilizálhat 


