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MAKROÖKONÓMIA 

13. hét 

Keynesista-modell II. 

Merev (ragadós) árak 

Horváth Áron, Pete Péter 

Merev árak 

 A mi merev áras modellünkben az ármerevség exogén 

 Nem optimális döntés eredménye, nincs mikro-lapja 

 Nehéz összeegyeztetni a termelői optimalizálással 

 Modern Keynesi-modellek (új Keynesi-modell) mikro alapú, optimális árképzési 

magatartásra támaszkodnak  

Árragadósságok kezelése egyensúlyi modellben 

 Az árragadósságok oka: az árak örökös felülvizsgálata, informálódás, az 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 makroszintű aggregálása embertelenül 

nehéz technika. Nálunk MA szint 
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Ragadós bérek 

 Rugalmas árak, de a bérek merevek (ragadósak) 

 Ok: nominális bérszerződések 

 Csakúgy mint az ármerevségeknél, tudjuk, hogy miért van, de nem adunk neki mikro 

megalapozást (lehet) 

 Legfontosabb következmények: munkapiac nem tisztul meg, van munkanélküliség 

 Csakúgy mint az árak esetén, hosszú távon a nominális bérek sem maradhatnak 

konstansak 

A ragadós bérek következménye 

 Csakúgy mint a ragadós áraknál, a nominális változók hatnak a reál változókra, 

egyebek között a pénz sem semleges 

 Általában: a kereslet ingadozása (manipulálása) a nominális változókon keresztül 

reálgazdasági hatásokkal jár, gazdaságpolitikára kihasználható 

Merev nominális bérek – kínálat 

 Ebben a modellben a termelő viselkedését is be tudjuk építeni a modellbe 

 A munkaerőpiaci kereslet és kínálat (mint RBC-ben) a reálbér függvénye  

 Ha a nominális bér merev, akkor a reálbér (W/P) nem hozza a piacot egyensúlyba  

 Adott W esetén a reálbér az árszint függvénye 



 

 

 

4 

Kínálat – munkaerőpiac 

 A nominális bér merev (konstans), 

 van munkanélküliség, a  

foglalkoztatottságot kizárólag  

a munkaerő kereslete dönti el 

 Problémák: túlkereslet? 

Aggregált kínálat 

 Adott W mellett a reálbér az árszint függvénye. Nagyobb árszint, kisebb reálbér, 

nagyobb foglalkoztatás, több output. A kínálat P, az árszint  függvénye 
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AS pozícióját meghatározó tényezők 

 A munkaerő keresletet vagy a  

termelési függvényt érő exogén  

sokkok, eltolják az AS görbét 

 Nominális bér W exogén  

növekedése (ábrán látható) 

 TFP csökkenése 

Aggregált kereslet 

 Ez pontosan ugyanaz, mint a mereváras modell esetében 

 Mindaz, amit az IS és LM görbék rendszeréről, azok alkalmazkodásáról elmondtunk, 

az változatlanul áll 

 Itt az IS–LM egyensúly természetesen csak a keresletet adja meg, hiszen a kínálatra 

külön magatartásunk van 

IS–LM egyensúly 

 Adott P és M mellett megadja  

az egyensúlyi reálkamatlábat,  

és a hozzá tartozó termékkereslet  

(Y) szintjét. (Az IS adott  

kamatlábhoz tartozó kereslet) 
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 Az IS–LM egyensúlyból P változtatásával levezetve. Figyeljünk, itt a kereslet az 

árszint függvénye, Pontosabban az árszint változtatja a reálkamatlábat, és ez 

okozza a változó Y szintet 

AD görbe eltolódásai 

 AD görbét minden olyan (az árszinten kívüli) tényező tologatja, ami az IS-t vagy az 

LM-et. Illusztráció: 

G növekedése 
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A teljes modell 

 Nominális és reálváltozók együtt, egymásra hatva határozódnak meg, a klasszikus 

dichotómia nem érvényes. A munkapiac nincs egyensúlyban, munkanélküliség van 

A pénz nem semleges 

 M nő, P nő, de kisebb mértékben, M/P nő, r csökken, Y nő, reálbér csökken I nő, C 

nő, N nő, a munkanélküliség csökken 

 Transzmissziós mechanizmus, kamat transzmisszió  

 Hosszú táv? 
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Okozhatják-e a ciklusokat M ingadozásai? 

Friedman, Schwarcz és a monetarizmus szerint 

 M valóban prociklikus és leading 

 Egyes jellemzők illeszkednek Y, N, C I stb. 

 Mások nem: reálbér, termelékenység, P 

 Leginkább: miért piszkálná a FED a pénzkínálatot csak úgy. Racionálisabb, hogy 

más sokkok hatását próbálja ellensúlyozni, akkor viszont egyszerre több sokk van 

Keynesi keresleti sokkok 

 Beruházási szándék szélsőséges ingadozása a jövőre vonatkozó várakozások 

változása miatt 

(„Animal spirit”) 

Árszint, reálbér és termelékenység viselkedése empírikusan nem illeszkedik 

Stabilizációs politika 

 Ha valami kilendíti a gazdaságot a trend alá vagy fölé, lehet-e, érdemes-e fiskális 

vagy monetáris politikai akciókkal visszaterelni? 

 A reálbérek amúgy is igazodnak, hosszú távon tehát a gazdaság maga is visszatér 

 A kérdés, hogy lehet-e, érdemes-e ezt gyorsítani? 



 

 

 

9 

Igazodás beavatkozás nélkül 

 Nominális bérek alkalmazkodásán keresztül, lehet, hogy túl sokáig tart. 

Stabilizáció monetáris expanzióval 

P nő, a reálbér csökken, de a munkanélküliség csökken, r csökken ezért C és I nő 
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Stabilizáció fiskális expanzióval 

r nő, G fogyasztást és beruházást szorít ki. 

A stabilizációs politika korlátai 

 Élni, vagy visszaélni a monetáris és fiskális eszközökkel 

 Valóban tudunk eleget? 

 Elég gyorsak vagyunk? 

 Késedelmek az információ megszerzésében, késedelmek a gazdaságpolitika 

megtervezésénél, késedelmek a gazdaság alkalmazkodásában 

Összefoglalás 

 Az eltérő modellek összehasonlítása, hasonlóságok és különbségek 

 Eltérő vélemények a követendő gazdaságpolitikáról 

 Miért nem értenek egyet a közgazdászok? 

 

Vége 
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ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszék 

Köszönjük, hogy használta a tananyagunkat! 

 

Bármilyen kérdést, megjegyzést örömmel várunk az 

 

eltecon.hu 
 

honlapon feltüntetett címekre 

 
 

 


