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Az állami beavatkozás 
 célja és szerepe 

 Az állam a gazdaságban a következő szerepeket 

tölti be:  

• Allokációs 

• Újraelosztási funkció 

• Stabilizációs funkció 

 A jövedelem-újraelosztási és a stabilizációs szerep a 

makrogazdasági események, folyamatok és 

összefüggések során válnak szükségessé. 



A foglalkoztatás növelésének 

eszközei 

 Szükséges beavatkozni, ha a piaci mechanizmusok 
hatására nem valósul meg a teljes foglalkoztatottság, a 
munkanélküliség tartóssá válik 

 Megoldási mód: növelni kell az összkeresletet 

 Kérdés: Milyen eszközökkel tudja a kormány felszámolni 
a piaci tökéletlenségek miatt kialakult 
munkanélküliséget??? 

 Megközelítés a keynesiánus modell alapján 



A rögzített nominálbérek esete 

 A rögzített nominálbérek mellett kialakuló 

munkanélküliséget a kormány úgy képes felszámolni, ha 

intézkedéseivel az összkeresleti függvény megfelelő 

mértékű eltolódását éri el. 

 A cél elérésének eszköze: 

• Költségvetési politika  

• Monetáris politika  

 



 Költségvetési politika eszközei: 

    -adóztatás 

    -transzferek kifizetése 

    -állami vásárlás 

 A kormányzati áruvásárlások hatására –c. p. –  

az IS-függvény jobbra tolódik, ami azonos irányú 

eltolódást eredményez az összkeresleti 

függvényben is. 

A rögzített nominálbérek esete 
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A kormányzati kiadások hatása 

• Kormányzati áruvásárlás 

• Keresletnövekedés 

• Az összkeresleti függvényt jobbra tolja 

• A gazdaságban túlkereslet alakul ki 

• Az árszínvonal növekedéséhez vezet  

• A reálpénzkínálat csökken 

• A pénzpiac csak magasabb i mellett kerülhet 
egyensúlyba (LM-LM’) 



 A kormányzati kiadások növekedésével a 

kamatláb növekszik, ezért a magánberuházások 

csökkenek. Az állami áruvásárlások ezen 

következményét kiszorítási hatásnak (crowding 

out effect) nevezik. 
 

 A kiszorítási hatás mértéke adott kormányzati 

keresletbővítés mellett az IS- és LM-függvények 

meredekségétől, azok kamatrugalmasságától függ. 

 

A rögzített nominálbérek esete 



 A kamatlábat a jövedelem növekedése mellett az 

árszínvonal emelkedése is növeli. 

 A kormányzatnak figyelembe kell vennie a 

kamatláb növekedésének keresletet csökkentő 

hatását is. 

 Nem elegendő csupán az árupiaci egyensúly 

alapján kiszámított reálkereslet-növekedést 

elérnie. 

A rögzített nominálbérek esete 



 A szükséges G (kormányzati vásárlások, kormányzati 

kiadások)  nagyságát az összkeresleti és az 
összkínálati függvény alapján tudja meghatározni. 

 E két függvény meredekségétől, hogy adott 
kormányzati keresletbővítés milyen mértékű 
árszínvonal-emelkedést vált ki. 

 Abban az esetben amikor nagyobb mérvű az 
árszínvonal emelkedése, akkor erősebb a kiszorítási 
hatás, s több kormányzati áruvásárlásra van szükség 
a munkanélküliség tervezett csökkentése érdekében. 

A rögzített nominálbérek esete 



A költségvetési és a monetáris politika együttes hatása 
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Ha az állami beruházások 

növekedésével egyidejűleg 

növelik a forgalomba lévő 

pénzmennyiségét, tehát a 

pénzpiaci túlkereslet 

kialakulásának megelőzése 

érdekében növelik a 

pénzkínálatot, akkor a 

keresletnövekedés nem fogja 

növelni a kamatlábat, a 

beruházások nem fognak 

csökkenni. 



A költségvetési és a  

monetáris politika együttes hatása 

 A monetáris politika teljes egészében ellensúlyozza a 
kormányzati vásárlások közvetlen kiszorítási hatását. 

 Az összkereslet növekedése azonban mindenképpen növeli 
az árszínvonalat. 

 A keresletnövelő – akár tisztán költségvetési, akár 
monetáris politikával kombinált – gazdaságpolitika 
mindenképpen növeli az árszínvonalat. 

 (A kormányzati beavatkozás kiszorító hatása nem 
kerülhető el.) 



A beruházási csapda 

 A kedvezőtlen profitkilátások hatására 

stagnáló beruházási kereslet által előidézett 

rugalmatlan összkeresletet csak valamilyen 

külső tényező növelheti meg. 

 

 Ebben az esetben a költségvetési politika 

képes a reálkeresletet bővíteni. 



Likviditási csapda 

 A költségvetési politika képes lehet arra is, 

hogy kilendítse a pénzpiacot a likviditási 

csapdából: ha elég erőteljesen növekszik a 

kormányzati kiadás, akkor a pénzpiac túljut 

a likviditási csapda szakaszán, a kamatláb 

elkezd változni és az összkeresleti függvény 

kötöttsége is megszűnik. 



A munkanélküliség csökkentésének 

szükségessége és korlátai 

 Megfelelő mértékű –költségvetési vagy 

monetáris eszközökkel végrehajtott– 

beavatkozással akár a teljes foglalkoztatást 

is elérheti.  

 

 ? Megéri-e ? 

 



A munkanélküliség okozta 

 gazdasági károk 

 Érvek a munkanélküliség ellen: 

– A gazdaság nem használja ki a rendelkezésre álló 

kapacitásait 

– A kibocsátás kisebb a potenciálisnál 

– A munka nélkül maradt emberek kára 

– Csökken a jövedelem 

– Csökkenő kormányzati bevételek mellett kell nagyobb 

kiadásokkal számolni 

– Nő a foglalkoztatottak adóterhe 



A munkanélküliség okozta  

gazdasági károk 

 A tartós munkanélküliség negatív hatásai: 

– Elszegényedés 

– Egészségügyi problémák 

– Szociális feszültség fokozódása 

– Bűnözés növekedése 

– Egyes társadalmi csoportok végleges 
elszakadása 

– Növekvő gazdasági tervek 

– … 



A munkanélküliség természetes rátája 

 A munkanélküliség természetes rátája az a 

munkanélküliség arány, amely hosszú távon 

létezik, még rövid távon sem csökken 

lényegesen ezen szint alá. 

 A természetes munkanélküliség ráta melletti 

kibocsátás a hosszú távon elérhető maximális 

kibocsátás, amit gyakran neveznek 

potencionális kibocsátásnak is. 



Okun törvénye 

 Rövid távon a kibocsátás nagyságát a felhasznált 

munka mennyisége és annak termelékenysége 

határozza meg. 

 A termelékenység változása lassú. 

 A felhasznált munka mennyisége függ a gazdaságban 

rendelkezésre álló munka mennyiségétől, ill. a 

foglalkoztatási arányától. 

 Az aktív népesség nagysága lassan változik. 



Okun törvénye 

 Rövid távon a kibocsátás növekedését 

legnagyobb mértékben a foglalkoztatási arány 

növekedése idézheti elő. 

 Ha a munkanélküliségi ráta 1%-kal 

nagyobb a természetes rátánál, akkor a 

kibocsátás 3%-kal kisebb, mint a 

potencionális – ezt az összefüggést nevezik 

Okun törvénynek. 



Az infláció 

 Az infláció az árszínvonal tartós 

növekedése. 

 Az inflációs ráta az árszínvonal növekedési 

üteme két időpont, vagy két időszak között. 



Az infláció fajtái 

 Az infláció mértéke alapján: 

– Kúszó, ha az infláció üteme évente néhány 

százalék. 

– Vágtató infláció évi mértéke már két-  

(esetleg három-) számjegyű. 

– Hiperinfláció esetében az árszintnövekedés már 

olyan mértékű, hogy teljesen szétzilálja a 

gazdaságot és csak határozott kormányzati 

intézkedésekkel számolható fel. 



Az infláció fajtái 

 Azt az árszintnövekedést, amit az összkereslet 
növekedése idéz elő, kereslet „húzta” inflációnak, 
vagy röviden keresleti inflációnak nevezünk. 

 Abban az esetben amikor az inflációt az 
összkínálat csökkenése idézi elő, akkor kínálati 
inflációról beszélünk. 

  

 Az infláció neoklasszikus és keynesi elmélete 



A Phillips-görbe 

 A.W. Phillips (1861-1913) 

 A munkanélküliségi ráta nagysága és a 

nominálbérek növekedési üteme között 

szoros kapcsolat van. 

 A nominálbér a kereslet és a kínálat 

kölcsönhatására változik. 



A Phillips-görbe 
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 Ár-bér spirálnak nevezzük az árszínvonal és 
a nominálbérek egymást gerjesztő 
növekedését. 

 

 ’70-es évek: Stagfláció, amikor az 
infláció gyorsulásával együtt a 
munkanélküliség is növekedett. 

 



Az inflációs várakozások 

 Milton Friedman:  

 Adaptív várakozások hipotézise: a gazdasági 
szereplők a múltbeli események alapján alakítják 
ki a jövőre vonatkozó elképzeléseiket. A megelőző 
időszakok inflációs rátái, azok változásai valamint 
korábbi várakozásaik beteljesülésétől függően 
alakítják ki inflációs várakozásaikat. 

 Az inflációs várakozások felgyorsítják az inflációs 
folyamatokat. 



Az infláció hatásai 

• mindenkit érint 

• kedvezőtlen hatásai kiszámíthatatlanok 

• befolyásolja egyes áruk, szolgáltatások árát 

• legnagyobb vesztesei a munkavállalók 

• vagyon újraelosztását valósíthatja meg 

• megzavarja a piac működését 

• …. 



A stabilizációs politika  

lehetőségei és korlátai 

 Laffer-görbe az adókulcs növekedése és az 

adóbevétel közötti kapcsolatot fejezi ki: az 

adókulcs növekedésével az adóbevétel csak 

egy bizonyos pontig növelhető, ezt követően 

az adókulcs további növekedésével az 

adóbevételek csökkenek. 



Laffer-görbe 
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A stabilizációs politika nehézségei 

• A gazdasági szektor várakozásai befolyásolják a 
magánszektor reagálását a kormányzati intézkedésekre. 

• A gazdaságpolitika formálói nem tudnak számolni a 
véletlen tényezők hatásával. 

• A kormányzati politika hatása csak késéssel érvényesül. 

• Lassú a fellépő nehézségek felismerése. 

• A lemaradás tovább növekszik a döntéshozatal idejével. 

• Az intézkedések hatása is csak időbeli késedelem után 
érzékelhető. 



A konjunktúraciklus  

   
 A konjunktúraciklus a nemzeti 

össztermék, nemzeti jövedelem és a 

foglalkoztatás kilengése, amely 

rendszerint kettőtől tíz évig tart; 

ezalatt a gazdaság legtöbb szektorában 

általános fellendülés vagy visszaesés 

tapasztalható. 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 

 
 


