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TARTALOMJEGYZÉK

Előszó
E könyv megírásának célja a kétszintű, bolognai rendszerű közgazdász
és menedzserképzés programjában szereplő makroökonómia oktatás
támogatása.
Mivel a mikroökonómiával szemben egységes standard
makroökonómiai elmélet mind a mai napig nem alakult ki, egy tankönyv
szerzője a következő lehetőségek közül választhat: Az első, hogy figyelmen
kívül hagyva az egyes elméleti iskolák szembenállását, megkísérli azokat
szintetizálni, s ilyen módon egy többé-kevésbé konzisztens és koherens
ismerethalmazt adni az olvasó kezébe. A második, hogy legalább a rövidés hosszú távon érvényes összefüggéseket egymástól elválasztva tárgyalja.
A harmadik, hogy külön-külön ismerteti minden olyan iskola, illetve
gondolkodási irányzat eredményeit, melyek napjaink makroökonómiai
gondolkodását meghatározzák.
Ez a könyv a harmadikΛlehetőséget
választja. Egyrészt azért, mert e sorok írója szerint ez a legkorrektebb
eljárás mind az Olvasóval, mind pedig a makroökonómiával szemben.
Másrészt ez a szerkezet felel meg legjobban a bolognai folyamatból adódó
követ elményekn ek.
Ennek megfelelően a könyv két nagy részre tagolódik. Az egyes részek
körülbelül egy félév tananyagát ölelik fel. Az első azokat az ismereteket
tartalmazza, amit mindenkinek tudnia kell, aki az alapképzésben bármelyik
szakon oklevelet szerez. Ebben a részben a X X . század legjelentősebb
makroökonómiai irányzatának, a neoklasszikus szintézisnek a bemutatására
helyezzük a fő hangsúlyt, nem mulasztva el az ehhez szükséges alapok
lefektetését.
A makroökonómia fejlődésének korábbi állomásait, a
klasszikus közgazdászok eredményeivel együtt, amint könyvünk címe
is jelzi, nem tárgyaljuk.
A második rész anyaga is nélkülözhetetlen
azok számára, akik a közgazdász képzési ág valamelyik alapszakán,
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vagy az üzleti képzési ág mesterszakán szereznek diplomát. Ebben a
legújabb irányzatokra: a monetaristák két nemzedékére és az újkeynesi
közgazdaságtanra fókuszálunk.
Ez a könyv feltételezi, hogy az Olvasó rendelkezik a bolognai rendszerű
képzés alapszakán oktatott matematikai, mikroökonómiai és statisztikai
alapismeretekkel, de ahol szükséges, ott ezeket röviden feleleveníti. A
kétszintű képzés célkitűzéseit követve számos módszetani eszközt csak
ott vezet be, ahol azok felhasználása nélkülözhetetlen. Ilyen például a
növekedési ráta fogalma. A felhasznált matematikai apparátust igyekszik a
minimálisan szükséges méretűre korlátozni, a szükséges előismeretek hiánya
esetén mégis előfordulhat, hogy egyes részek nehezen követhetők. Ezek nem
egy esetben kihagyhatok. Ilyenek az 5.2.2. szakasz, 10.3. alfejezet, vagy
akár a teljes 7. fejezet.
Egy másik fontos célja volt a könyv megírásának, hogy a hallgatóságot
mentesítse az előadáson bemutatásra kerülő bonyolultabb ábrák és
matematikai formulák lejegyzetelésének fáradságától, elősegítve ezáltal
a logikai összefüggésekre történő koncentrálást.
Ennek megfelelően
viszonylag sok ábrát és egyenletet tartalmaz. Arra biztatom a könyv
tulajdonosát, hogy használja ki az így adódó lehetőséget, készítsen az egyes
ábrákról fénymásolatot, és egészítse ki azokat saját megjegyzéseivel, illetve
módosításaival. Igen tanulságos például az egyensúly helyreállításához
szükséges mértékű fiskális expanzió következményeinek megjelenítése a 4.13
ábrán, vagy a pályagörbék berajzolása a 12.4. ábrára.
Köszönettel tartozom Dr. Oroszi Sándor professzornak, akinek nem
csupán kitűnő előadásait volt szerencsém hallgatni, de számos kérdésben
folytattunk alapos és előre mutató vitát.
Köszönettel tartozom a
Pécsi Tudományegyetem Alapítványnak a műszaki szerkesztéshez adtott
anyagi támogatásért, továbbá az ennek során nyújtott segítségért Németh
Györgyinek.
Remélem, hogy a könyv hatékonyan elősegíti majd az alapvető
makroökonómiai összefüggések átlátását, és a mindenkori makrogazdasági
politika újabb elméletek alapján történő, objektív értékelését.
Bessenyei István

I. rész
Alapvető elméletek

1. Bevezetés
1.1

A makro ökonómia tárgya

A makroökonómia tárgya a társadalom teljes gazdasági alrendszere.
Ezen alrendszer feladata annak meghatározása, hogy a társadalom
rendelkezésére álló termelési eró'források állománya által meghatározott
korlátok között az egyes javakból mennyi kerüljön elállításra, továbbá a
társadalom egyes tagjai mennyit sajátíthatnak el a megtermelt javakból.
Hosszabb időhorizonton egy további kérdésre is választ kell adni a
társadalom gazdasági alrendszerének: Milyen technológiával történjen az
egyes javak előállítása. Mivel vizsgálódásainkat első sorban rövid távra
korlátozzuk, az utóbbi problémát éppen csak érinteni fogjuk.
A makroökonómia tárgya tehát a teljes nemzetgazdaság.
Míg a
mikroökonómia a társadalom gazdasági alrendszerének egyes szereplőire,
illetve szegmenseire koncentrál, a makroökonómia a gazdaság egészének
működését teszi vizsgálat tárgyává. Következésképp vizsgálódásaink során
több és többféle szereplő viselkedésére kell tekintettel lennünk, s ezek
között többféle, egyidejűleg fennálló kapcsolatot kell figyelembe vennünk.
Mindezek miatt a makroökonómia jóval bonyolultabb problémát vet
fel, a mikroökonómiánál, ami elnagyoltabb modellek alkalmazását teszi
szükségessé. Robinson professzorasszony szavaival élve:
„Egy olyan modell, amelyik a valóságot annak teljes
sokszínűségében
igyekszik megragadni,
semmivel sem
hasznosabb az 1:1 léptékarányú térképnél.”
Nem akkor jó tehát egy modell, ha a valóságot pontosan írja le, hanem
akkor, ha jól megmagyarázza. Ehhez az szükséges, hogy a szóban forgó
3
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modell a valóság relevánsnak tekinthető' vonásait ragadja meg, és az összes
többit hagyja figyelmen kívül. Amint Solow megjegyzi:
„A sikeres elmélet alkot ás művészete abban áll, hogy az
elkerülhetetlenül szükséges egyszerűsítő feltevéseket olymódon
kell megtenni, hogy a végeredmény azoktól ne függjön
túlságosan nagy mértékben.”
A makroökonómia legfontosabb feladata tehát a társadalom gazdasági
alrendszerében zajló folyamatok magyarázata.
Ez a magyarázat
általában a statisztikából ismert sémát követi: néhány számszerűsíthető
változó (eredményváltozó) alakulásának magyarázata során további
számszerűsíthető változókat (magyarázó változók) használunk fel.
A
nehézség az, hogy a magyarázatot igénylő közgazdász számára többnyire
magától értetődő módon merül fel az igény a magyarázó változók
alakulásának magyarázatára, továbbá az ennek során felhasznált
magyarázó változók alakulásának magyarázatára, és így tovább.
Az
egyszrű modellekből ilyen módon összeállított általánosabb modellben
gyakran fordul elő, hogy egy változó az egyik egyenletben magyarázó
változóként jelenik meg, a másikban pedig mint eredmény változó.
Az általánosságra való törekvés során azonban egyre újabb és újabb
magyarázó változók jelennek meg a modellben, ami végül annak
áttekinthetetlenségéhez vezet.
Mindezek miatt elkerülhetetlen a problémafelvetést ésszerű határok
között tartani, és bizonyos változók magyarázatáról lemondani. Ezeket
a változókat exogén nagyságoknak szokás nevezni.
Ezzel szemben
azokat a változókat, melyek alakulását az adott modell megmagyarázza
endogén nagyságoknak nevezzük. Az elmondottakból következik, hogy az
exogén változók csupán magyarázó változóként jelenhetnek meg valamely
modellben, míg az endogén változók eredményváltozóként mindenképpen,
de egyidejűleg magyarázó változóként is szerepelhetnek.
Az alábbiakban felsoroljuk a makroökonómia legfontosabb változóit,
és az ezek azonosítására használt jelöléseket.
Az egyes változók
értelmezéséhez szükséges magyarázatokat később adjuk meg.

Y

reálkibocsátás, reál GDP

Y

a reálkibocsátás növekedési rátája
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P

árszínvonal

P

infláció

w

nominálbér

w
_
p —

CO

reálbér

i

reálkamatláb

r

nominális kamatláb

N

foglalkoztatás illetve munkamennyiség

K

fizikai tó'kejavak állománya

C

fogyasztás (reálváltozó)

s

megtakarítás (reálváltozó)

I

bruttóberuházás (reálváltozó)

G

kormányzati vásárlások (reálváltozó)

Tr

jóléti transzferkiadások (reálváltozó)

M

nominális pénzkínálat

L

reálpénzkereslet

B

kötvények mennyisége (nominális változó)

T

adókulcs

A nagybetűvel jelölt változók természetes logaritmusát kis betűvel fogjuk
jelölni. Kivételt ez alól a konvenció alól a fogyasztás és a megtakarítás
képez.
A c illetve s szibólumok az irodalomban megszokott módon
a fogyasztási valamint a megtakarítási határhajlandóságot jelölik. Az
indexek használata során az alábbi konvenciót fogjuk követni:

xd

kereslet

xs

kínálat

6
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xn

nominális nagyság

xE

előzetesen becsült, azaz anticipált nagyság

X *

egyensúlyi nagyság,

B E V E ZE TÉ S

ahol X tetszőleges változó.
A fenti felsorolás korántsem teljes, további változókat és matematikai
ékezeteket a későbbiek során még bevezetünk.

1.2

A makro ökonómia alapfogalmai és módszerei

A fentiekből következően a makroökonómia feladata a társadalom
gazdasági alrendszerének leírása, az itt végbemenő folyamatok magyarázata
és előrejelzése, valamint e folyamatok befolyásolási lehetőségeinek
bemutatása. Az ennek során általánosan használt módszertani apparátust
fogjuk ebben az alfejezetben részletesebben áttekinteni. Előbb azonban egy
lényeges elhatárolást kell tenni:
A társadalom gazdasági alrendszere az egyes háztartások, vállalatok és
az állam döntései által meghatározott módon működik. E döntéshozókat
a továbbiakban gazdasági szereplőknek nevezzük. A gazdasági szereplők
döntései általában a jövőre irányulnak.
Ez pontosabban azt jelenti,
hogy rendelkeznek bizonyos elképzeléssel a gazdasági alrendszer általuk
érzékelhető szegmenségek jövőben várható állapotáról, s ennek megfelelően
alakítják ki szándékaikat.
A gazdasági szereplők jövőre irányuló
elképzeléseit várakozásoknak vagy anticipációknak nevezzük, a jövőre
vontkozó szándékaikat pedig, ha azok számszerűsthető objektumokra
vonatkoznak (pl: kereslet, kínálat, ár) ex-ante nagyságoknak.
A
ténylegesen megvalósuló, ex-post nagyságok ettől eltérhetnek.
A két
érték egybeesése esetén egyensúlyról beszélünk.
Például: Ha valaki
elhatározza, hogy vásárol az üzletben egy üveg Coca-Colát, és tényleg meg
is veszi, akkor a szóban forgó piaci szereplő vonatkozásában teljesült az
egyensúly szükséges feltétele. Ha azonban nem veszi meg, mert az drágább
annál, mint amire számított, vagy nem kapható, akkor nem beszélhetünk
egyensúlyról.
Az iménti példát azonban óvatosan kell szemlélni.
Ugyanis
a
mikroökonómiában
megszokott
introspektív
gondolkodás
a

1.2. A MAKROÖKONÓMIA ALAPFOGALMAI ÉS MÓDSZEREI______________ 7

makroökonómiában félrevezető lehet.
Elemi mikroökonómiai tény
például, hogy ha valaki többet vásárol, akkor kevesebb pénze marad.
Minthogy azonban a vásárlók nagy része egyúttal eladó is, makroszinten ez
a megállapítás már egyáltalán nem magától értetődő, hiszen ha mindenki
többet vásárol, akkor a piaci szereplők birtokában lévő pénz mennyisége
nem változik.

1 .2 .1

A g g reg átu m o k

A mikro- és makroökonómia nem tekinthető két különböző elméletnek,
inkább két különböző módszernek. A mikroökonómiával ellentétben a
makroökonómia nem az egyes gazdasági szereplők vizsgálatából indul ki,
hanem aggregátumokból. Ez azt jelenti, hogy egyetlen kategóriába foglalja
össze az azonos jellegű gazdasági szereplőket, javakat és tevékenységeket.
Minél kevesebb kategória jön létre ilyen módon, annál magasabb szintű
aggregálásról beszélünk.
A továbbiakban gyakran alkalmazzuk az
aggregálás legmagasabb szintjét, melynek során gazdasági szereplőket
mindössze három szektorra: háztartások, vállalatok és állam különítjük el,
nem téve különbséget a kis és nagyvállalat, a jómódban élő nagycsalád
és a szegény nyugdíjas egyszemélyes háztartása, illetve az állam és
az önkormányzatok között.
Hasonlóképpen a megtermelt javakat is
egyetlen kategóriába foglaljuk össze, figyelmen kívül hagyva például
a fogyasztási és beruházási javak közti lényeges különbséget.
Ennél
lényegesen differenciáltabb megközelítést csak a 7. fejezetben fogunk
alkalmazni.
Általában mellőzni fogjuk tehát a különféle termelőszektorok közti
megkülönböztetést, és az aggregálást egészen odáig visszük, hogy a
teljes termelőszférát egyetlen szektorként vesszük figyelembe.
Az
ilyen, erősen egyszerűstett modellekben szokásos feltevés szerint az
egyetlen termelőszektor csupán egyetlen terméket állít elő, ami közvetlen
fogyasztásra és a termelésben történő felhasználásra egyaránt alkalmas. A
legegyszerűbb példa egy olyan gazdaság, amelyik kizárólag búzát termel.
Ez a termék fogyasztásra is alkalmas: kenyeret lehet sütni belőle, és
termelés céljára is felhasználható: el lehet vetni. Megjelenik tehát a
modellben a közgazdaságtan egyik legfontosabb problémája: A megtermelt
termékmennyiség mekkora részét kell elfogyasztani, és mekkora részét
félretenni későbbi termelőfehasználás céljából?
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A többszektoros modellek az egyszektoros konstrukciók természetes
kiterjesztésének tekinthetők, bár elméleti gyökereik Quesnay X V III.
században kidolgozott Gazdasági táblázatára és Marx X IX . században
közzétett híres kétszektoros újratermelési sémájára vezethetők vissza.
Ezek közül viszonylag egyszerűnek számítanak a kétszektoros modellek,
melyekben a fogyasztási és beruházási javakat két elkülönült szektor állítja
elő munka és tőke felhasználásával. E modellek mind a munkát, mind pedig
a beruházási javakat homogénnek tekintik, azaz nem tesznek különbséget
sem az egyes munkafajták (pl: mérnök és takarító) sem pedig a különféle
beruházási javak (pl: frontfejtőgép, illetve toronydaru) között.
A jelen szakasz további részében az aggregálás legmagasabb szintjén
megjelenő aggregátumokat, és a köztük fennálló összefüggéseket tekintjük
át.
A legfontosabb szektorok a háztartások valamint a vállalatok,
és ezen a ponton egy további probléma merül fel az introspektiv
megközelítéssel kapcsolatban. Ennek az az oka, hogy egy és ugyanazon
természetes személy egyidejűleg sok esetben mindkét szektorhoz tartozhat.
Például valaki dologzik egy vállalatnál és egy magánháztartásnak is
tagja. De éppígy egy magánháztartás tagja a pénzügyminiszter, vagy
a jegybank elnöke is. Ebből következően piaci szereplőkön általábam
nem természetes személyeket értünk, hanem háztartásokat illetve jogi
személyeket. Mindenekelőtt az egyes szereplők által alkotott szektorok
köztött fennálló kapcsolatokat vizsgáljuk. A piacok két alapvető típusa
kapcsolja őket össze: a termékpiac, ahol a vállalatok által előállított
fogyasztási cikkeknek a háztartások részére történő értékesítése megy végbe
és a tényezőpiac, ahol a vállalatok a termeléshez szükséges tőkét és munkát
a háztartásoktól beszerzik.
Egyszerűbb a pénzáramlásokra koncentrálni, mivel ebben az esetben
nincsenek aggregálási nehézségek, ezért ebben az alfejezetben (De csak
ebben!) ezt fogjuk tenni. Meg kell azonban jegyezni, hogy egytermékes
(Pl.
kizárólag gabonát termelő) gazdaság esetén a pénzben mért,
azaz nominális nagyságokra felírt összefüggések minden további nélkül
érvényesek a természetes mértékegységekben mért reálnagyságokra is. Ha
például azt mondjuk, hogy a teljes kibocsátás fogyasztásra és beruházásra
kerül, amit az 1.1 alfejezetben bevezetett jelöléseket felhasználva az Y =
C + I egyenlőség fejez ki, akkor itt az egyes változók gabonamennyiséget
éppúgy jelenthetnek, mint pénzmennyiséget. Ha azonban a gazdaság a

1.2. A MAKROÖKONÓM1A ALAPFOGALMAI ÉS MÓDSZEREI______________ 9

gabona mellett traktorokat is termel, akkor beruházáson már az újonnan
legyártott tarktorok és a vetőmagként felhasználásra kerülő gabonának
valamiféle összegét kellene érteni, amit csakis pénzben lehet kifejezni. Az
ezzel kapcsolatos nehézségek elkerülése érdekében általában maradunk az
egytermékes gazdaság példájánál.
Eltekintve az állam gazdasági szerepvállalásától egyelőre csupán két
szektort, a háztartások és a vállalatok szektorát vesszük figyelembe, ezek
között áramlik a pénz a tényező-, illetve a termékpiacok közvetítésével.
Körforgásinodellünk tehát zárt, így érvényes a

zárt körforgásmodellek axióm ája,
mely szerint:
Bármely szektorba befolyó pénz mennyisége megegyezik az onnan
kiáramló pénz mennyiségével.
Megjegyzendő, hogy ez a feltétel csak elegendő hosszúságú időtartam
(pl. egy negyedév) alatt teljesülhet.
Az elmondottakból következik, hogy a szóban forgó egyszerű
kétszektoros gazdaságban a vállalatok által fizetett tényező jövedelmek
nagysága megegyezik a háztartások fogyasztási célú kiadásaival, továbbá
a vállalatok árbevételével és a háztartások összes jövedelmével. Ebben
a kétszektoros modellben természetesen nincsenek megtakarítások,
beruházások, amortizáció, a termelőapparátus pedig változatlan. Az ilyen
egyszerű gazdaságot stacionárius gazdaságnak nevezzük. A vállalatok
kibocsátását Y-nal, a háztartások fogyasztását pedig C-vel jelölve a
stacionárius gazdaság alapegyenlete: Y = C.
Ez az egyenlőség
természetesen nem egy időpontban, hanem egy tetszőleges, de elegendő
hosszúságú időintervallumon áll fenn. Ezért az itt szereplő változókat
szokás folyamjellegű (flow) nagyságoknak is nevezni.
Feloldva az iménti egyszerűsítő feltevéseket az evolúciós gazdaság
modelljéhez jutunk.
A stacionárius gazdaság bemutatásánál említett
aggregátumokon kívül itt már számos további kategória bevezetése
szükséges.
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Bruttóberuházásnak
nevezünk minden olyan megtermelt jószágot, amelyik nem került a
háztartások tulajdonába.
Ilyenek elsősorban az épületek, gépek,
berendezések, termékkészletek, utóbbiak esetében függetlenül attól, hogy
szándékosan nőtt-e nagyságuk, vagy egyszerűen a vállalat nyakán maradt
az áru.
A bruttóberuházások nagyságát 7-vel jelöljük, és az iménti
meghatározásból következik, hogy I > 0, azaz a bruttóberuházás nem lehet
negatív.

Pótló beruházásnak
nevezzük az elhasználódott épületek, gépek, berendezések pótlását. Rövid
távra korlátozva vizsgálódásainkat, figyelmen kívül hagyhatjuk a technikai
haladás hatását, s így feltehetjük, hogy a pótló beruházások nyomán
létrejött termelőkapacitások valamennyi műszaki jellemzője megegyezik az
elhasználódás miatt kiselejtezettekével. A pótló beruházások nagyságát P vel jelölve az elmondottakból következik, hogy P > 0, tehát ez sem lehet
negatív.
Egytermékes gabonatermelő gazdaságban a pótló beruházás nem más,
mint a vetés során felhasznált gabonamennyiség pótlása.

N ettó beruházásnak
nevezzük a tőkeállomány adott hosszúságú, egységnyinek tekintett
időintervallum alatt bekövetkező megváltozását. Ez a következő módon
függ össze a bruttó, illetve pótló beruházással:
( 1. 1)

A fentiekből következik, hogy a nettóberuházás két nemnegatív
nagyság különbségeként adódik, és semmi nem biztosítja e különbség
nemnegativitását. Valóban, a tőkeállomány különösen a gazdasági válságok
időszakában csökkenhet is, tehát a nettóberuházás nagysága negatív értéket
is fölvehet.
Visszatérve az egytermékes gazdaság példájához, a hadviselés bizonyos
mennyiségű tőke, azaz gabona felhalmozását teszi szükségessé. A háborúra
történő felkészülés időszakában e gabonamennyiség növelése szükséges,
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ilyenkor a nettó beruházás pozitív. Amennyiben a háború befejezésekor
meglévő gabona mennyisége túlságosan nagy, annak csökkentése szükséges.
Ilyenkor I n < 0 teljesül.
Természetesen mind a pótló, mind pedig a nettóberuházások nagysága
folyamatjellegű.
Ezzel szemben a tőkeállomány nagysága minden
pillanatban meghatározható, értelmezéséhez semmiféle időintervallum
rögzítése nem szükséges. Az ilyen nagyságokat állomány jellegű (stock)
nagyságoknak szokás nevezni.

Leírásnak
nevezzük a vállalat árbevételének azt a részét, amit nem fizet
ki tényezőjövedelem gyanánt, hanem a későbbi pótló beruházások
finanszírozása érdekében félretesz.
Láttuk, hogy a stacionárius
gazdaságban a vállalatok teljes árbevételüket kifizetik a háztartásoknak
tényezőjövedelem formájában. Ezek szerint evolúciós gazdaságban a leírás
visszatartott tényezőjövedelem.
Természetesen a vállalatok megtehetik azt is, hogy nyereség egy
részét, vagy akár az egészet sem fizetik ki a tulajdonos háztartások
számára, hanem nettóberuházásaik finanszírozása céljából visszatartják.
Ezek szerint a stacionárius gazdasággal szemben az evolúciós gazdaságban
a vállalatok árbevétele nem csak a háztartások fogyasztását, hanem, a
vállalati beruházásokat is finanszírozzák, azaz:
( 1.2 )

Ez az összefüggés csakúgy, mint ebben az alfejezetben valamennyi,
egyaránt érvényes nominális és reálnagyságokra. Nominális nagyságok
esetén bal oldalon a vállalati szektor árbevétele áll, a jobb oldalon pedig
a háztartások fogyasztási kiadásainak és a vállalati beruházások aktuális
költségeinek összege.
Reálnagyságok esetén Y a megtermelt gabona
mennyiségét jelenti, C azt, amit ebből elfogyasztanak, I pedig, amit
vetés, vagy a tőkeáálomány növelése (pl. háborús készülődés) céljából
félretesznek.
Mivel a félkész, illetve köztes termékek vállalatok közti áramlását
figyelmen kívül hagyjuk, a fenti egyenletben Y az összes megtermelt
végtermék mennyiségeként értelmezhető. A beruházások finanszírozása
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azonban nem csupán a leírás, illetve a profit visszatartása révén lehetséges.
Fontosabb
a m eg tak arítás,
melynek értelmezése során külön kell választani a háztartások és a
vállalatok megtakarítását. A háztartások megtakarítása jövedelmüknek
az a része, amit nem fogyasztanak el. Ezek szerint amikor a háztartások
fogyasztásuk nagyságáról döntenek, egyúttal megtakarításuk mértékét is
meghatározzák és fordítva. Ha tehát a háztartások fogyasztása, illetve
megtakarítása közül sikerül az egyik alakulására megfelelő magyarázatot
találni, ez a másik nagyság alakulását is megmagyarázza.
Vállalati
megtakarításon a visszatartott profitot értjük. Jegyezzük meg, hogy ennek
a leírás nem része.
Makrogazdasági szinten azonban megtakarításon a leírásoknak, a
háztartások megtakarításának és a vállalatok megtakarításának az összegét
értjük.
Az elmondottakból következik, hogy minden megtakarítás
fogyasztásról történő lemondás vagy a háztartások részéről, vagy pedig a
vállalatok által fizetett tényezőjövedelmek csökkentése révén. Fennáll tehát
az
(1*3)

egyenlet.
Ezek szerint Y a kifizetett és visszatartott tényezőjövedelmek
összegeként is értelmezhető. Az (1.2) és (1.3) egyenletekből egyébként
rögtön látszik, hogy
(1.4)
azaz, bármely termelőeszköz létrehozása csak vele egyenértékű
megtakarítás révén lehetséges, vagyis a megtakarítás a beruházás
reálfeltétele.
Az eddig elmondottak alapján úgy tűnik, hogy az evolúciós
gazdaságban megsérült a zárt körforgásmodellek axiómája, mivel
1. A háztartások tényezőjövedelme nagyobb, mint a fogyasztásuk. A
különbség a háztartások megtakarításával egyenlő.
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2. A vállalatok árbevétele nagyobb, mint a tényezőköltségük.
A
különbség a leírás és a vállalatok megtakarításának összegével
egyenlő.
Annak érdekében, hogy a zárt körforgásmodellek axiómája továbbra is
érvényben maradjon, bevezetünk egy harmadik, imaginarius szektort,
amely egyrészt fölveszi a megtakarításokat, másrészt finanszírozza a
beruházásokat. Az új szketort felhalmozásnak fogjuk nevezni. Ha az
evolúciós gazdaság ilyen módon nyert zárt körforgásmodelijébe bevezetjük
még az állami szektort is, akkor az egyes szektorok közti pénz-, illetve
termék- és erőforrásáramlások nyomon követése meglehetősen bonyolulttá
válik. Ennek megkönnyítésére szokás alklamazni az úgynevezett folyó
tétel számlákat, melyek az egyes szektorokhoz befolyó és onnan kifolyó
összegeket mutatják ki a pénzmozgás iránya szerint csoportosítva. A
vállalati szektor folyó tétel számláját az 1.1 táblázat m utatja be.
Vállalati szektor
Ki
Bérek
Tőkejövedelmek
Leírás
Közvetett adók
Vállalati megtakarítás
Összesen

Be
IV
Π

P
Tv
Sy
Y

Fogyasztás
Kormányzati kiadások
Bruttóberuházás

C
G
Ib

Összesen

Y

1.1 táblázat: A vállalati szektor folyó tétel számlája
Némi kommentárt itt csupán a közvetett adók fogalma igényel. Ez
a kiadási tétel tartalmaz minden olyan kötelező befizetést, melyeket a
vállalatok az állam felé teljesítenek. Emlékeztetünk rá, hogy az aggregálás
itt alkalmazott legmagasabb szintjén az állam nem csupán a kormányzat,
hanem a kötelező társadalombiztosítás intézményeit is jelenti, ezért pl. a
forgalmi adó mellett a közvetett adókhoz tartozik a munkaadó által fizetett
egészségbiztosítási vagy nyugdíj járulék is. Ugyanakkor gyakori eset, hogy
egyes vállalatok állami támogatásban részesülnek, többnyre valamilyen
adókedvezmény formájában. Ezek a közvetett adókban természetesen nem
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szerepelnek. Ha esetleg valamely vállalat nem adókedvezmény, hanem
valamely állami szervtől érkező átutalás formájában ju t támogatáshoz,
ennek nagyságát a közvetett adókból ki kell vonni.
Amint látható, Y továbbra is a vállalati szektor bevételét jelöli, ezért
kiválóan alkalmas a gazdaság teljesítményének mérésére. Megjegyzendő,
hogy Y nem tartalmazza vállalatok egymástól történő vásárlását, hisz
ebben az esetben a vállalati szektoron belüli tranzakciókról van szó. Mivel
a vállalati szektor árbevétele a gazdaság egyetlen termelőszektora által
előállított kibocsátás ellenértéke, Y -t szokás kibocsátásnak is nevezni.

1 .2 .2

Az S N A -re n d sz e r

A gazdaság teljesítményének mérése ennél természetesen bonyolultabb
probléma, melynek általánosan elfogadott módszere a nemzeti elszámolások
rendszere (System of National Accounts), az angol nyelvű kifejezés
rövidítése nyomán SNA néven ismert rendszer alkalmazása. Mindenekelőtt
el kell dönteni, hogy vállalati szektoron az adott ország területén működő
összes vállalatot (beleértve a külföldi tulajdonban lévő vállalatokat is),
vagy a szóban forgó nemzet tulajdonában lévő, részben az ország területén
kívül működő vállalatokat értjük. Az első esetben a kibocsátást bruttó
hazai terméknek (Gross Domestic Product), a másodikban bruttó nemzeti
terméknek (Gross National Product) nevezzük.
Vegyük észre, hogy
amennyiben a külföldtől eltekintve, zárt gazdaságot tételezünk fel, a bruttó
hazai termék és a bruttó nemzeti termék kategóriák egybeesnek.
Egy valóságos gazdaságban az összes vállalat árbevétele természetesen
jelentős mértékben meghaladja a bruttó hazai vagy nemzeti termék
nagyságát. Ennek oka a félkész és köztes termékek vállalatok közti adás
vétele. Mindazonáltal a GDP vagy GNP a makrogazdaság teljesítményét
pontosabban méri, mint az összes vállalat árbevétele, amit bruttó termelési
értéknek (Gross Output) is szokás nevezni.
Ez az állítás az alábbi
példa segítségével könnyen belátható: Tegyük fel, hogy egy vállalat
elhatározza, hogy a nyersanyag előkészítését a továbbiakban nem maga
végzi, hanem azt az üzemegységet, ahol ez a tevékenység eddig folyt
leányvállalattá alakítja át, s innentől kezdve e leányvállalattól vásárolja
a további feldolgozásra előkészített nyersanyagot.
Önmagában ennek
az átszervezésnek következtében a gazdaság teljesítménye természetesen
nem fog változni, holott a teljes vállalati szektor árbevétele az újonnan

1.2. A MAKROÖKONÖMIA ALAPFOGALMAI ÉS MÓDSZEREI

15

létrehozott leányvállalat árbevételével megnőtt.
E növekedés oka az,
hogy az átszervezés után a nyersanyagelőkészítést kétszer vesszük számba
a bruttó termelési érték meghatározása során: egyszer a leányvállalat,
egyszer pedig az anyavállalat árbevételében.
Éppen e többszörös
számbavétel elkerülése érdekében hagyjuk a kibocsátás meghatározása
során figyelmen kívül a köztes illetve félkész termékeket, és korlátozzuk
az összeadást kizárólag a késztermékekre és szolgáltatásokra.
A vállalati szektor folyó tétel számlájából következik továbbá az

(1.5)
egyenlőség, ami zárt gazdaságban ex-post mindig teljesül.
(Ha
mégsem, akkor valamelyik változó értéke hibásan került meghatározásra.)
Fontos megkülönböztetni továbbá a beruházási javakat a végtermékektől.
Utóbbiak a vizsgált periódus végére a háztartások tulajdonába kerülnek,
míg a beruházási javak a vállalati szektoron belül maradnak.
(A
fenti egyenletben kizárólag folyamat jellegű nagyságok szerepelnek, így
nyugadtan beszélhetünk a vizsgált periódus végéről.)
Hogy jobban
megértsük, miről van szó, nézzünk néhány példát: Világos, hogy egy
hajódaru sem félkész, sem pedig kész állapotban soha nem kerül sem a
háztartások, sem pedig az állam tulajdonába, így a hajódaru a vállalati
szektorban marad, s ezért a beruházások között kell figyelembe venni.
Ezzel szemben egy személygépkocsi egyaránt kerülhet vállalati, állami
tulajdonba, vagy egy magánháztartás birtokába, s ettől függően vagy
beruházásnak, vagy kormányzati vásárlásnak, vagy pedig fogyasztásnak
tekintjük. Még bonyolultabb a helyzet egy kis doboz tej esetében. Ezt
ugyanis, ha egy magánháztartás vásárolja meg, akkor fogyasztás, ha a
kormányzat vásárolja meg, s bocsátja ingyen (pl. iskolatej) formájában a
gyerekek rendelkezésére, akkor kormányzati vásárlás. Az is előfordulhat
azonban, hogy ezt a szóban forgó dobozka tejet a gyártó vagy a
forgalmazó nem tudja eladni, így a raktáron marad. Ebben az esetben
beruházásnak, egészen pontosan nem szándékolt készletberuházásnak
tekintjük. Készletberuházásnak tekintjük a kész vagy félkész termékek
állományának a vállalati szektorban bekövektező növekedését. Csökkenés
esetén dezinvesztícióról beszélünk. A készletberuházás lehet szándékos,
ebben az esetben célja a biztonságosabb termelés vagy a fogyasztók
zökkenőmentesebb kiszolgálása, de lehet nem szándékos is, ami többnyire
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a kereslet váratlan visszaesése miatt következik be.
A háztartások folyó tétel számlájának szerkezetét az 1.2 táblázat
mutatja be.

Háztartások
Ki
Közvetlen adók
Fogyasztás
Megtakarítás
Összesen

Be

TH
C
Sh
Th + C + Sh

Bérek
Tőkejövedelmek
Jóléti transzferek
Összesen

W
Π
Tr
W + U + Tr

1.2 táblázat: A háztartási szektor folyó tétel számlája
A háztartások által fizetett adókat közvetlen adóknak nevezzük.
Felidézve a közvetett adókról az előző szakaszban mondottakat
megjegyzendő, hogy végső soron azokat is a háztartásoktól vonja el
az állam, hisz ennyivel kevesebb tényezőjövedelmet tudnak a vállalatok
a háztartások számára kifizetni. Ezeket azonban a háztartások nem
közvetlenül, hanem a vállalatok közvetítésével fizetik. A jóléti transzferek
az állam által közvetlenül a háztartások részére ellenszolgáltatás nélkül
fizetett támogatások. Ilyenek például a munkanélküli segély vagy a kötelező
társadalombiztosítás kifizetései.
A zárt körforgásmodellek axiómájából következően a háztartási
szektorba befolyó jövedelmek nagysága is megegyezik az onnan kiáramló
adók, fogyasztás és megtakarítás összegével.
( 1. 6)

A fenti egyenletet a háztartások jövedelemfelhasználási egyenleteként
szokás említeni. Valóban a bal oldalon a háztartás összes jövedelme áll,
a jobb oldalon pedig az, hogy mire költik ezt a jövedelmet a háztartások.
Mindkét oldalból kivonva a háztartások által fizetett, úgynevezett közvetlen
adók nagyságát, a bal oldalon a rendelkezésre álló jövedelem jelenik meg.
Ennek nagyságát I?7-vel (Disposable Income) jelölve:
(1.7)
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Látható, hogy a háztartások a rendelkezésükre álló jövedelmet vagy
elfogyasztják, vagy pedig megtakarítják.
Harmadik lehetőség nincs.
(Például ha valaki teljesen irracionális módon elégeti a munkabérként
kapott papírpénzt, azt a makroökonómia megtakarításnak tekinti, mivel
az ezért megvásárolható termékmennyiség nem került elfogyasztásra.)
Az (1.7) összefüggésben szereplő első egyenlet jobb oldalához hozzáadva
az Ta + Ty + S y kifejezést, majd ki is vonva ugyanzet az alábbi egyenlethez
jutunk:

Figyelembe véve a vállalati szektor folyó tétel számlájából adódó Y =
W + Π + 7“ + 7V + Sy azonosságot, a rendelkezésre álló jövedelem és a
GNP között fennálló összefüggést kapjuk:

Bevezetjük a nettó nemzeti termék ( N N P ) 1 fogalmát:

így a rendelkezésre álló jövedelem és a nettó nemzeti termék között az
alábbi összefüggés adódik:

A nemzeti jövedelem (National Income),
fogalmát a következőképpen értelmezzük:

vagy hozzáadott érték

Figyelembe véve a vállalati szektor folyó tétel számláját, ez a bérek, a
tőkejövedelmek és vállalati megtakarítások összege2.
'Angolul: Net National Product. Hasonló módon értelmezhető a nettó hazai termék,
ha Y a GDP-1 jelöli.
2Egy olyan modellben, mely a természeti erőforrásokat is figyelembe veszi, és felteszi,
hogy ezek is a háztartások tulajdonában vannak, itt kellne továbbá figyelembe venni az
ezek használata után a tulajdonosoknak fizetett bérleti díjat, azaz járadékot is.
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Most a nemzeti jövedelem és a rendelkezésre álló jövedelem között az
alábbi összefüggés adódik:

Az állami szektor folyó tétel tétel számláját a 1.3 táblázat m utatja be.

Állam
Be

Ki
Kormányzati kiadások
Jóléti transzferek
Állami megtakarítás
Összesen

G
Tr

Közvetlen adók
Közvetett adók

TH
Ty

Sa
G + Tr + SA

Összesen

T

1.3 táblázat: Az állam folyó tétel számlája
Megjegyzendő, bőgj’· az állam megtakarítását nem tekintjük a
megtakarítások részének. Általában az állam negatív megtakarításokat
képez, vagyis S a < 0.
Ezt nevezzük elsődleges deficitnek vagy
államháztartási hiánynak. Az államháztartás egyenlegét a folyó tétel
számlából adódó alábbi összefüggés segítségével határozzuk meg:
( 1. 8 )

Figyelembe véve, hogy az (1.5) egyenletből Y - C = I b + G adódik, a
vállalati szektor folyó tétel számlája alapján pedig fennáll az Y = W + Π +
1“ + Ty + Sy összefüggés3 , kapjuk, hogy

A háztartások (1.6) jövedelemfelhasználási egyenletéből: W + Π — C =
T h —T t + S h ■ Felhasználva ezt és a nettóberuházás (1.1) definícióját, mely
szerint: J n = I b - P , kapjuk, hogy

3ami nem más, mint a GDP meghatározása jövedelem-oldalról.
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Ezt átrendezve:

Figyelembe véve az államháztartás egyenlegének (1.8) meghatározását:

illetve a megtakarításokról mondottakat, mely szerint: S = Sy + S h +
a megtakarítások felhasználsára az alábbi összefüggés adódik:

Egyenletünk azt jelenti,
hogy az evolúciós gazdaságban a
megtakarítások finanszírozzák egyrészt a bruttóberuházásokat, másrészt
az elsődleges költségvetési deficitet. Megjegyzendő, hogy a fenti eredmény
a vagyonszektor folyó tétel számlájából is levezethető.
Ezzel bevezettük az SNA rendszer legfontosabb kategóriáit. Ezek a
bruttó hazai termék (GDP), a bruttó nemzeti termék (GNP), nettó hazai
termék (NDP), a nettó nemzeti termék (NNP), a nemzeti jövedelem (NI) és
a rendelkezésre álló jövedelem (Dl). Ugyanakkor gyakran előfordul, hogy
a makroökonómia irodalma a fenti fogalmak közül némelyeket szinonim
értelemben használ. Az elmondottakból következik, hogy ez az alábbi
esetekben lehetséges:
• Ha eltekintünk a külföldtől, akkor a GDP és GNP, illetve az NDP és
NNP egybeesnek.
• Ha eltekintünk az amortizációtól, akkor a GDP és NDP, valamint a
GNP és NNP ugyanazt jelenti.
• Ha eltekintünk az állam gazdasági szerepvállalásától, akkor az NNP,
az NI és a Dl közti különbségtétel válik szükségtelenné.
Amennyiben az SNA rendszer hat fenti kategóriája közül valamennyit
ugyanabban az értelemben használják, akkor az a fenti három feltétel
mindegyikének elfogadását jelenti. Általában ezt fogjuk tenni a következő
négy fejezetben.
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A legfontosabb alapfogalmak megtárgyalása után áttérünk a
leggyakrabban használt elemzési eljárások ismertetésére. Az ezek kapcsán
bevezetésre kerülő további fogalmak használatában a közgazdászok már
korántsem olyan egységesek, mint az SNA rendszer kategóriái esetében.

1 .2 .3

S tatik u s elem zés

A statikus elemzés során a makrogazdasági egyensúly feltételeit és
jellemzőit vizsgáljuk. Ehhez mindenekelőtt szükség van a makrogazdasági
egyensúly fogalmának meghatározására, ami cseppet sem egyszerű,
ezért a továbbiakban az egyensúly fogalmát egyrészt kénytelenek
leszünk állandóan finomítani, másrészt elkerülhetetlen lesz többféle
egyensúlyfogalmat használni.
Kiindulás gyanánt állapodjunk meg az
alábbiakban:

Egyensúlyról
akkor beszélünk, ha a gazdaság szereplőinek várakozásai megvalósulnak.
Amennyiben a gazdaság szereplői racionálisan viselkednek, akkor arra
számítanak, hogy döntéseik nyomán az adott körülmények között számukra
elérhető legkedvezőbb helyzetbe kerülnek, s egyensúly esetén e várakozásaik
meg is valósulnak. Következésképp nincs rá okuk, hogy viselkedésükön
változtassanak, így mindaddig, amíg valamilyen exogén hatás nem éri
a gazdaságot, az egyensúlyi állapot fennmarad. Az egyensúlyi helyzet
tehát a gazdaság nyugalmi állapota, pontosabban: Egy gazdasági rendszer
egyensúlyban van, ha az exogén változók konstans volta esetén az endogén
változók értéke is konstans.
Vegyük észre, hogy a fenti meghatározás magában foglalja az egyes
piacok egyensúlyát, hiszen a piaci egyensúly a kereslet és kínálat
megegyezését jelenti, és mind a kereslet, mind pedig a kínálat szándékolt
nagyságok. Az ezek által kifejezett szándékok pedig csak abban az esetben
válhatnak valóra, ha a keresleti és kínálati oldalon jelentkező eladási és
vásárlási tervek összességükben megegyeznek. A makrogazdasági egyensúly
azonban ennél többet követel meg. Erre már a mikroökonómia területén
is akad példa: egy ologopol piac Cournot-egyensúlyi helyzete, melynek
fennállásához nem csupán a kereslet és kínálat megegyezése szükséges,
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hanem az is, hogy az oligopolista versenytársak egymás viselkedésére
irányuló anticipációi is helyesnek bizonyuljanak.
Egyensúlyon tehát a továbbiakban a makrogazdaság fent meghatározott
egyensúlyi helyzetét értjük. A piaci egyensúly ettől eltérő fogalmát piaci
kiegyenlítődésnek, vagy a piac megtisztulásának fogjuk nevezni.
Az egyes piacok megtisztulása tehát a makroökonómiai egyensúlynak
szükséges, de nem mindig elégséges feltétele.

Egyensúlytalanságról vagy disequilibriumról
akkor beszélünk, ha a makrogazdasági egyensúly nem áll fenn. Ebben
a helyzetben vannak olyan gazdasági szereplők, akiknek valamilyen
várakozása nem teljesül, ezért ők korábbi döntésik megváltoztatására
kényszerülnek. Ez azonban az endogén változók módosulását eredményezi
az exogén nagyságok konstans értéke mellett is. Egyensúlytalanság esetén
tehát a gazdaság nincs nyugalmi állapotban, és az sem állítható, hogy
ilyenkor az endogén változók az egyensúlyi értékükhöz közelítenének.
Ezzel az egyensúlytalanságot az egyensúlyi helyzettől történő
eltérésként határoztuk meg. Azt is tudjuk, hogy a gazdaság szinte soha
nincs nyugalmi helyzetben, tehát soha nincs egyensúlyban. A gazdaság
egyensúlyi helyzetének vizsgálata ennek ellenére az elemzés legfontosabb
feladata, egyrészt azért, mert az egyensúlyi helyzet tartósan fennállhat, míg
valamely disequilibriumbeli állapot definíció szerint csakis átmeneti lehet.
Másrészt rövid távon a gazdaság általában valamilyen egyensúlyi helyzet
körül ingadozik, így ezen ingadozások gravitációs centrumának kitüntetett
jelentősége van. Egyensúlytalanság esetén nagyobb a valószínűsége, hogy
egy endogén változó az egyensúlyi értéke felé mozog, mint annak, hogy
távolodik attól. Ha például a kamatláb egyensúlyi értéke 8%, ezzel szemben
az aktuális értéke 10%, akkor nagyobb valószínűséggel lehet a kamatláb
csökkenésére, mint annak növekedésére számítani.
Megjegyzendő továbbá, hogy az exogén változók bizonyos értékei
mellett egyáltalán nem is jöhet létre a makrogazdaság egyensúlya,
vagy több különböző egyensúlyi helyzet is létrejöhet.
Ha az adott
exogén nagyságok mellett az egyensúlyi helyzet létezik, akkor annak
egzisztenciájáról beszélünk. Ha pedig csupán egyetlen egyensúlyi helyzet
létezik, az egyensúlyi helyzet unicitásáról van szó. A statikus elemzés
feladata tehát a makroökonómiai egyensúly egzisztenciáját és unicitását
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biztosító feltételek levezetése, továbbá az endogén változók egyensúlyi
értékeinek meghatározása.

1 .2 .4

D inam ikus elem zés

Az előző szakaszban mondottak szerint az egyensúlyi helyzettel
kapcsolaban tisztázandó legfontosabb jellemzők az egzisztencia és az
unicitás. Egy harmadik, nem kevésbé fontos kérdése a makrogazdasági
egyensúlynak a stabilitás.
Akkor mondjuk, hogy a makrogazdaság
egyensúlya stabil, ha valamely exogén változó értékének átmeneti
megváltozása kitéríti ugyan a gazdaságot egyensúlyi helyzetéből, ám
miután a szóban forgó exogén változó eredeti értékét visszanyerte,
olyan folyamatok indulnak be, melyek a gazdaságot visszavezetik a
korábban elhagyott egyensúlyi helyzetbe. A dinamikus elemzés ad választ
arra a kérdésre, stabil-e a makroökonómiai egyensúly, továbbá egészen
pontosan milyen folyamatok térítik vissza a gazdaságot korábban elhagyott
egyensúlyi helyzetébe, illetve milyen folyamatok akadályozzák az oda való
visszatérést, vagy vezetnek még távolabb az egyensúlyi helyzettől. Azt is
fontos tisztázni, hogy milyen gyorsan mennek végbe ezek a folyamatok.
A dinamikus elemzés központi kategóriája tehát az idő, amit
kétféleképpen értelmezhetünk.

Perióduselemzésnek
nevezzük azt az eljárást, amikor az időt egyforma hosszúságú
intervallumokra, úgynevezett periódusokra osztjuk. Ilyenkor az egyes
változók alsó indexe jelöli, hogy azok melyik periódusra vonatkoznak.
Például az előző szakaszban láttuk, hogy nettó beruházásnak nevezzük
a tőkeállomány adott hosszúságú, egységnyinek tekintett időintervallum
alatt bekövetkező megváltozását. Ez a meghatározás perióduselemzés
segítségével az alábbi módon írható fel:

ahol Kt a tőkeállomány nagyságát jelenti a í-edik periódus elején.
Megjegyzendő, hogy a tőkeállomány (mint ez a nevéből is következik)
állomány, míg a nettóberuházás folyamat jellegű változó.
Mivel a
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fenti egyenletben egy változó két különböző időpontban vett értének
különbsége, azaz differenciája szerepel, szokás azt differenciaegyenletnek is
nevezni. Perióduseleinzés során a differenciaegyenletek alapvető fontosságú
szerepet játszanak, fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy lényeges
következtetések levonásához sem szükséges feltétlenül ezek megoldása.
Például a fenti egyenlet nem is oldható meg, azaz a fenti összefüggés
alapján nem határozható meg a nettóberuházás és tőkeállomány idősora.
Kiegészítve egy vagy több alkalmas összefüggéssel a fenti egyenletet, ezek
az idősorok természetesen meghatározhatóvá válnak, amint azt az 5.2.2.
szakaszban látni fogjuk.
A periódusok hosszára vonatkozóan semmiféle általános szabály nincs,
az tetszőleges konstans lehet. Mivel azonban negyedévesnél nagyobb
gyakorisággal nem jelennek meg a makrogazdaság aktuális állapotát leíró
statisztikai adatok, a gyakorlatban ritkán alkalmaznak ennél rövidebb
periódusokat.
Ugyanakkor elméletileg semmi akadálya nem lenne
nagyon rövid periódusokat alkalmazni, melyek hosszúsága akár zéróhoz is
tarthatna. Ez azonban már az idő egy másik fajta értelmezéséhez vezet.

Rátaelemzésnek
nevezzük azt az eljárást, amikor a változókat az idő folytonos,
differenciálható függvényeinek tekintjük. Rátaelemzés esetén például a
nettóberuházások fenti definíciója a következő formát ölti:

A rövidebb írásmód érdekében gyakran nem tüntetjük fel, hogy egy
változó az idő függvénye, az idő szerint vett deriváltat pedig a változó
fölé írt ponttal jelöljük. így a fenti egyenlet helyett a következőt írhatjuk:
I n =

K .

Mivel a fenti egyenletben a tőkeállomány idő szerint vett deriváltja
szerepel, ezt az egyenletet differenciálegyenletnek nevezzük. Rátaelemzés
esetén az ilyen egyenletek töltik be azt a központi szerepet, melyet
perióduselemzés esetén a differenciaegyenletek.
Megoldásuk számos
esetben itt sem szükséges.
Rátaelemzés esetén további nehézséget vet fel a folyamat jellegű
változók értelmezése. Valóban, első pillantásra alig tűnik elgondolhatónak
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például a GDP az idő folytonosan, differenciálható függvényeként történő
értelmezése. A GDP, mint folyamat jellegű változó kiszámítható ugyan
egy évre, egy negyedévre, sőt elméletileg annak sincs akadálya, hogy ennél
rövidebb időtartamra határozzuk meg, nagyon rövid periódusok esetén
azonban nehézségek merülhetnek fel a mérés költségeivel illetve gyakorlati
kivitelezhetőségével kapcsolatban. Szerencsére nincs szükség nagyon rövid
periódusokra, az éves GDP is értelmezhető az idő folytonos, differenciálható
függvényeként. Ehhez csak a következőket kell meggondolni: Az éves
GDP-t általában január 1-től a következő év január elsejéig számítják.
A számbavételhez kapcsolódó költségeket leszámítva semmi akadálya
azonban annak, hogy az éves GDP nagysága ne csak két egymást
követő év január elseje között kerüljön meghatározásra, hanem két
szomszédos február elseje, március elseje, stb. között is. Ebben az
esetben az éves GDP alakulásáról havonta állnának rendelkezésre friss
adatok. Még gyakoribb számbavétel esetén még gyakrabban. Ha most
a GDP-t az idő folytonos, differenciálható függvényének tekintjük, akkor
a számbavétel révén nyert pontokra (úgynevezett alappontokra) kell
valamilyen folytonos, differenciálható függvényt illeszteni. A probléma
megoldására szolgáló matematikai eszközök rendelkezésre állnak, azokkal
a numerikus matematika egyik részterülete, az interpoláció elmélete
foglalkozik.
Az 1.1 alfejezetben említettük, hogy a makroökonómia feladata a
társadalom gazdasági alrendszerében lezajló folyamatok magyarázata.
Ennek során általában szükséges a makrogazdaság mozgástörvényeinek
feltárása. A periódus- és rátaelemzésről elmondottak után már tisztázni
lehet, hogy ez pontosabban mit jelent. Perióduselemzés esetén egy
(1.9)
alakú egyenlet vagy egyenletrendszer felírását, attól függően, hogy x t
egyetlen endogén változót vagy azok egy vektorát jelenti. Rátaelemzés
esetén pedig az alábbi összefüggés meghatározását:
( 1. 10)

A fenti egyenletek bármelyikét szokás az x változó, illetve vektor
mozgásegyenletének is nevezni. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy
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a perióduselemzésre felírt formából nem következik, hogy az endogén
változók í-edik periódusbeli nagysága kizárólag az előző periódus értékétől
függ, s a korábbiaktól nem.
Megmutatjuk, hogy nem ez a helyzet.
Tekintsük az alábbi mozgásegyenletet:

Bevezetve az yt = Xt- 1 helyettesítést, a fenti mozgásegyenlet helyett az
alábbi dinamikus rendszert írhatjuk fel:

A periódus- vagy rátaelemzés révén felírt dinamikus rendszerek
segítségével
az egyensúlyi helyzet is egyszerűen értelmezhető.
Perióduselemzés esetén akkor beszélünk egyensúlyról, ha a (1.9)
egyenletben f { x t~ i) = Xt, rátaelemzés esetén pedig, ha a (1.10)
egyenletben / (x(t )) = 0 teljesül. Ezek szerint az egyensúly valóban a
makrogazdaság nyugalmi állapotaként értelmezhető.
Rátaelemzéssel nyert egy illetve kétváltozós dinamikus rendszerek
stabilitásvizsgálatának hatékony eszköze a fázisdiagram.
Egyváltozós
esetben ez az (1.10) egyenlet jobb oldalán álló függvény olymódon
történő ábrázolását jelenti, hogy a vízszintes tengelyen az x változó, a
függőleges tengelyen pedig annak idő szerint vett deriváltja szerepel. A
rendszer egyensúlyi pontjai most a függvénygörbe vízszintes tengellyel
vett metszéspontjaiban helyezkednek el. Amennyiben a metszéspontban
a függvénygörbéhez húzható érintő negatív meredekségű, az egyensúlyi
helyzet stabil, pozitív meredekség esetén pedig instabil.
Egy ilyen fázisdiagramot mutatunk be az 1.1 ábrán. A rendszer egyetlen
egyensúlyi pontja xo-ban van. Másrészt látszik, hogy x < xq esetén a
rendszer az egyensúlyi állapotot közelíti, x > xq esetén azonban távolodik
attól. Mindezek miatt az 1.1 ábrán bemutatott esetben az egyensúlyi
helyzetet egyfajta sajátságos, féloldali stabilitás jellemzi.
Két változó esetén legyenek a mozgásegyenletek az alábbiak:
( 1. 11)
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1.1 ábra: Féloldali stabilitás

Most a koordinátarendszer egyik tengelyén az egyik, a másikon pedig a
másik változó értéke kerül feltüntetésre. Ezután berajzoljuk a g{y,u) = 0,
illetve h(y,u) — 0 feltételeket kielégítő görbéket. Mivel e görbék mentén
y = 0, illetve ú = 0 teljesül, e görbéket nyugalmi vonalaknak szokás
nevezni. Egyensúly a két nyugalmi vonal metszéspontjában adódik, tehát
ott, ahol g{y,u) = 0 és h(y,u) = 0 egyidejűleg teljesül. Megjegyzendő,
hogy az egyensúlyi helyzet egzisztenciája és unicitása általában kérdéses.
A nyugalmi vonalak a koordinátarendszert több szegmensre osztják.
Egy-egy szegmensen belül y, illetve ù előjele, tehát y és u mozgásának
iránya változatlan.
Az adott szegmens egy tetszőleges pontjának
koordinátáit a g , illetve h függvényekbe behelyettesítve ez az előjel
meghatározható. Az így nyert eredmények segítségével eldönthető, hogy
valamely változó értéke egy-egy szegmensben növekszik-e vagy csökken.
Ennek ismeretében a koordinátarendszerben tetszőleges számú fázisgörbe
tüntethető fel, melyek futásából a rendszer stabilitási tulajdonságaira lehet
következtetni. Az elmondottakból következik az is, hogy e pályagörbékhez
a nyugalmi vonalakkal vett metszéspontokban csakis valamelyik tengellyel
párhuzamos érintő húzható. Például az ÿ = 0 nyugalmi vonal és a
fázisgörbék bármelyikének a metszéspontjában a pályagörbékhez csak az u
tengellyel páruzamos érintő húzható. Kétváltozós fázisdiagrammal először
a 4.3. alfejezetben fogunk találkozni. A módszer részletes leírása mind
az egy-, mind pedig a kétváltozós esetre megtalálható Chiang (1984)
könyvében. A dinamikus elemzés iránt érdeklődőknek ajánljuk továbbá
Simonovits (1998) könyvét.
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1 .2 .5

K o m p a ra tív statik a

A makroökonómiában gyakran merül fel a kérdés: mi történik, ha valamely
exogén változó értéke nem átmenetileg, hanem tartósan módosul? A
legfontosabb annak tisztázása, hogy a változás után is fennáll-e az új
egyensúlyi helyzet egzisztenciája, illetve unicitása? A kérdésre a statikus
elemzés ad választ. A következő kérdés, amit tisztázni kell, hogy az
exogén változás hatására átmegy-e a gazdaság egyik egyensúlyi helyzetből
a másikba, és ha igen, akkor milyen folyamatok révén zajlik le az átmenet?
Erre a kérdésre a dinamikus elemzés válaszol. Csakhogy a dinamikus
elemzés gyakran körülményes: differencia-, illetve differenciálegyenletekkel
kell dolgozni. A komparatív statika egy a dinamikus vizsgálatot bizonyos
megszorításokkal helyettesíteni képes, annál egyszerűbb módszer. Csakis
abban az esetben alkalmazható, ha az exogén változás nyomán a gazdaság
átmegy egyik egyensúlyi helyzetből a másikba, tehát ha az egyensúlyi
helyzet stabil. Nem ad választ arra a kérdésre, hogy milyen folyamatok
vezetnek át egyik egyensúlyi helyzetből a másikba, és arra sem derül fény,
hogy meddig zajlanak ezek a folyamatok. Választ ad azonban a változás
irányának és mértékének a kérdésére.
Az egyik legközismertebb példa a komparatív statikus elemzésre a
kínálati függvény elmozdulása. Ezt mutatjuk be az 1.2 ábrán, ahol a kínálat
növekedésének hatása követhető nyomon. Bár az ábra a mikroökonómiából
jól ismert, mégis fontos néhány megjegyzést tenni.
Mindenekelőtt arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a kínálat növekedését
nem a termék árának növekedése, hanem valamilyen más hatás (pl:
a változó tényező egységárának a csökkenése, a termeléshez felhasznált
tőke mennyiségének növekedése, vagy fejlettebb termelési technológia
alkalmazása) váltotta ki. Jól megfigyelhető az ábrán egyébként, hogy
a kínálati görbe eltolódásának következtében a termék ára csökkent.
Minthogy a kínálati görbe a kínálatot a termék árának függvényében
ábrázolja, az ár megváltozása miatt bekövetkező kínálatváltozás a
függvénygörbe mentén történő elmozdulásban fejeződik ki. Mivel azonban
most egy olyan tényező változott, amelyik egyetlen tengelyen sincs
ábrázolva, maga a függvénygörbe tolódik el. Hasonló módon dönthető el
egyébként minden más esetben is, hogy a függvénygörbe mentén történik-e
elmozdulás, vagy a függvénygörbe tolódik-e el. Az 1.2 ábrán bemutatott
szituációban a kereslet növekedése az ár csökkenése miatt következett be.
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Másrészt az ábra egy olyan szituációt mutat be, amikor a kínálat
nó'tt. Ennek ellenére a függvénygörbe lefelé tolódik el, mert a kínálati
függvény független változója a matematikában megszokott ábrázolási
móddal ellentétben nem a vízszintes, hanem a függőleges tengelyen van
feltüntetve. Az ábra segítségével könnyen ellenőrizhető, hogy adott Px ár
esetén az S q görbe kisebb kínálatot mutat, mit az S\ görbe.

1.2 ábra: Komparatív statikus vizsgálat
Megjegyzendő továbbá, hogy bár a piaci egyensúly egzisztenciája és
unicitása mindkét kínálati függvény mellett biztosított, korántsem biztos,
hogy a kínálat növekedése esetén a piac a kiinduló egyensúlyi helyzetből
valóban el is ju t az S í és D görbék metszéspontja által meghatározott
új egyensúlyi helyzetbe.
Ennek feltételeit a 9.1.
szakaszban fogjuk
részletesebben megvizsgálni.
Az sem derül ki a komparatív statikus
elemzésből, hogy mennyi idő telik el az új egyensúlyi helyzet kialakulásáig,
és az sem, hogy mindvégig túlkínálat jellemzi-e addig a piacot, vagy az
átmenet során előfordulhatnak kereslettúlsúlyos időszakok is. Kiderül
viszont, hogy mennyivel csökken az ár, és mennyivel nő a piac forgalma.

1.3

Egy kis elmélettörténet

Az eddigiekben olyan fogalmakat és módszereket ismertettünk, melyek
használatában, ha van is vita az egyes közgazdászok között, ez nem olyan
jelentőségű, hogy azok alkalmazását vagy alkalmazhatóságát komolyabb
mértékben kérdésessé tenné. A további fejezetekben azonban más lesz a
helyzet.
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A mikroökonómiával szemben a makroökonómia egyik fő nehézsége,
hogy eredményei általában nem tekinthetők abszolút igazságoknak.
Ehelyett egymással sokszor élesen vitatkozó teoretikusok vagy iskolák
gondolati rendszerei között kell eligazodni. Ez a könyv nem tűzheti ki
célul a különféle eszmeáramlatok rendszeres és részletes bemutatását. Az
érdeklődő Olvasó számára ajánljuk a közgazdasági elméletek történetének
beható tanulmányozását, mindenekelőtt Mátyás (1999a) és Mátyás (1999b)
könyveit. Mégis nélkülözhetetlen, hogy az egyes elméletek bemutatása
előtt legalább valami megközelítően átfogó képet nyújtsunk a legismertebb
teoretikusok elmélettörténetben elfoglalt helyéről.
Ezt teszi a jelen
alfejezet, mely sem szélességében, sem pedig mélységében messze nem
tekinthető az elmélettörténet megközelítően kielégítő vázlatának sem. Célja
csupán az elemi tájékozódáshoz szükséges információk közlése.
A makroökonómia egyik klasszikusának számító John Maynard Keynes
némileg szerénytelen módon klasszikusnak tekint minden őt megelőzően
létrejött közgazdasági iskolát. Elfogadhatóbbnak tűnik Kari Marx (18181883) álláspontja, melynek alapján a klasszikus közgazdaságtan fogalmát
a következő szakaszban másképp értelmkezzük.

1 .3 .1

A z elő fu táro k és a klasszikusok

Az előfutárok között mindenekelőtt Sir William Petty (1623-1687)
nevét kell megemlítenünk, aki 1676-ban megjelent „Politikai aritmetika”
című munkájában elsőként alkalmazott statisztikai módszereket a
közgazdaságtani problémák vizsgálata során.
Ebben a munkájában
kiszámította Anglia nemzeti vagyonát és nemzeti jövedelmét.
A közgazdaságtan másik, mindmáig nagy hatással bíró előfutára
Francois Quesnay (1694-1774), aki elsőként alkalmazott többszektoros
modelleket a makrogazdaság működésének vizsgálatához.
A klasszikus közgazdaságtan 1776-tól számítható. Ekkor jelent meg
Adam Smith (1723-1790) skót morálfilozófus ötkötetes „A nemzetek
gazdagsága” c. műve. Ebben a szerző a következő fontos észrevételt teszi:
A társadalom minden tagja saját érdekeinek érvényesítésére törekszik,
a többiekét figyelmen kívül hagyva.
Mégis ezen egyedi cselekvések
hatékonyan mozdítják elő az össztársadalmi érdek érvényesülését. Mintha
valamilyen hatalmas „láthatatlan kéz” irányítaná a piac szereplőit, hogy
nemzetgazdasági szempontból optimális döntéseket hozzanak, miközben e
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szereplők nem látnak egyebet saját céljaiknál. Smith nem habozik levonni
a következtetést, e „láthatatlan kéz” működését semmi módon nem szabad
akadályozni. Praktikusan ez az alábbiakat jelenti:
1. Biztosítani kell a munka szabad áramlásának a lehetőségét.
2. Lehetővé kell tenni a földtulajdon szabad adásvételét.
3. Teljes mértékben meg kell szüntetni az ipar és kereskedelem állami
szabályozását.
4. Szabaddá kell tenni a külkereskedelmet.
A fenti követelmények Smith korában tulajdonképpen az állam gazdasági
beavatkozásának tilalmát mondták ki, amit gyakran neveznek a laissez faire
elvének.
A tőzsdespekulációi révén hatalmas vagyont szerzett David Ricardo
(1772-1823) nevét egyrészt a pénzelmélet terén elért eredményei kapcsán
kell már most megemlíteni. Ezek a neoklasszikus mennyiségi pénzelmélet
egyik korai megfogalmazásaként értelmezhetők. Ő értelmezte elsőként a
pénz forgási sebességét, vagy a pénz iránti kereslet fogalmát. Ricardo
munkásságának másik, mindmáig nagy jelentőségű eredménye a föld
adásvételi árának meghatározása. Az itt követett elvet alkamazzuk mind a
mai napig a tőkejavak értékelése során.
Smith nézeteit Franciaországban Jean Baptiste Say (1767-1832)
igyekezett megismertetni, illetve továbbfejleszteni. A 7.2.3. szakaszban
részletesen foglalkozunk majd sok vitát kiváltott törvényével, a marxista
közgazdászok szerint dogmájával. E tétel szerint általános túltermelési
válság nem lehetséges.
A közgazdaságtan további fejlődését serkentő kihívásnak tekinthető
Thomas Malthus (1766-1834) híres-hírhedt népesedés elmékte. Malthus
megfigyelése szerint ha nem lennének háborúk, járványok és nyomor, akkor
a népesség 25 évenként megkétszereződne. A csökkenő hozadék elve miatt
azonban a létfenntartási javak termelése ezt a növekedési ütemet nem
képes követni. Ebből a helyzetből Malthus a kiutat a házasságról történő
lemondásban, illetve a késői házasodásban látja, ugyanakkor a túlnépesedés
megszüntetését sem tartja kívánatosnak, mivel szerinte ez motiválja a
termelés növelését.

1.3. EGY KIS ELMÉLETTÖRTÉNET ____________________________________

31

Itt említjük meg a Smith és főként Ricardo egyes megállapításain
alapuló, ám a klasszikus közgazdaságtan részének mégsem tekinthető
marxi közgazdaságtant. Marx abból a prekoncepcióból indult ki, hogy
a tőkés piacgazdaságnak szükségképp össze kell omlania, s elmélete az
ehhez vezető okokat igyekezett megjelölni. Marx szerint a munkanélküliség
következtében a bérek nem haladhatják meg a létfenntartáshoz szükséges
minimális szintet, ami már önmagában is a munkások és tőkések közti
ellentét forrása. Másrészt a piac spontán módon működő törvényszerűségei
egyre súlyosabb túltermelési válságokat, egyre hevesebb konjunkturális
ingadozásokat eredményeznek, míg az elnyomorodott proletárok forradalma
fel nem számolja a piacgazdasági berendezkedést.

1.3.2

A n eo k lasszik u so k

A neoklasszikus elmélet számos kiemelkedő alakja közül mindenekelőtt az
alábbiakat említjük meg:
« William Stanley Jevons (1835-1882), aki az egyensúlyi árakat a
határhasznok segítségével határozta meg.
• A Carl Menger (1840-1921) -féle kiesési elv a mikroökonómiából
ismert. Ez a neoklasszikus jövedelemelosztási elmélet alapja, mleynek
eredményeit az 1.4.1. és 1.4.3. szakaszban ismertetjük.
® Leon Walras (1834-1910), aki a teljes gazdaság működését
az egyes piaci szereplők mikroökonómiából ismert viselkedési
mechanizmusaira alapozva modellezte. Ennek részletes ismertetése
a 7.1 alfejezetben következik.
® Alfred Marshall (1842-1924),
akiknek keresleti és kínálati
függvényekből konstruált rendszere, az úgynevezett „Marshallkereszt” az Olvasó számára remélhetőleg ismert, mint a X IX század
legnagyobb jelentőségű elemzési apparátusa a közgadaságtanban.
A neoklasszikusok tehát egy rendkívül jelentős módszertani újítást vezettek
be a közgazdaságtanba: a differenciálszámításon alapuló határelemzést.
A hirtelen a közgazdászok kezébe jutott, rendkívül hatékony elemzési
apparátus olyan nagy jelentőségű új eredményekére vezetett, melyek
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mindmáig meghatározó részét képezik a közgazdaságtannak, elsősorba
a mikroökonómiának. Ezért szokás a neoklasszikusokat „a marginalista
forradalom” képviselőiként számon tartani.
A határelemzés módszertana azonban elsősorban m ásfajta problémák
megoldására alkalmas, mint amilyenekkel az előfutárok és a klasszikusok
foglalkoztak.
A hosszabb időhorizontra vonatkozó vizsgálódásokkal
szemben a neoklasszikusoknál a statikus elemzés került előtérbe.
A gazdaság növekedésének problémái helyett az egyensúlyi árak
meghatározására koncentráltak.
A neoklasszikusok első nemzedékét, melynek néhány kiemelkedő alakját
fentebb említettük, rövidesen követte a második. Említsünk meg ezek közül
is néhány nevet!
• Irving Fisher (1867-1947) a mennyiségi pénzelmélet egyik modern
megfogalmazójaként ismert. Ennek egyik első bírálójaként tartják
számon Knut Wicksellt (1851-1926).
• Vilfredo Pareto (1848-1923) nevét az egyéni preferenciák
aggregálására kidolgozott kritériuma kapcsán kell megemlíteni.
Mivel ezt a későbbi fejezetekben hivatkozni fogjuk, célszerű itt
felidézni: Akkor mondhatjuk, hogy az egyik szituáció jobb, mint
egy másik, ha a másikból az egyikbe történő átmentet legalább
egyvalaki preferálja, és senki sem diszpreferálja. Nem von le semmit
e meghatározás jelentőségéből az a tény, hogy nagyon gyakran nem
alkalmazható, mert van, aki az átmenetet preferálja, s álcád olyan is,
aki diszpreferálja.
• A neoklasszikus iskolát alapjaiban támadó keynesi közgazdaságtannal
szemben Arthur Cecil Pigou (1877-1959) intézte az egyik
legjelentősebb ellentámadást, kimutatva néhány alapvető keynesi
állítás elméleti tarthatatlanságát. Ezt a 8.1 alfejezetben részletesen
tárgyalni fogjuk.
A neoklasszikus közgazdaságtan fejlődése mind a mai napig nem ért
véget.
1956-ban Robert M. Solow a neoklasszikus közgazdaságtan
fogalmait és módszereit sikerrel alkalmazta a gazdasági növekedés
hosszú távon mutatkozó jelenségeinek elemzésére is.
Ugyanakkor a

1.3. EG Y KIS ELMÉLETTÖRTÉNET _____________________________________ 33

neoklasszikus közgazdaságtan nem megy túl a mikroökonómia fogalmainak
és módszereinek makroszintre történő' kiterjesztésén.
Ez erőssége
és korlátja is egyben, s így mélyebb tanulmányozása elkerülhetetlen.
Mindemellett nem nyújtja a makrogazdaság folyamatainak általános
érvényű magyarázatát.

1 .3 .3

K ey n es és a K eynes u tán i k ö zg azd aság tan

1936-ban jelent meg John Maynard Keynes (1883-1946) „A foglalkoztatás,
a kamat és a pénz általános elmélete” című könyve (1965) , melynek a
makroökonómia mai jelentőségét elsősorban köszönheti. A mű megírását
főként az 1929-32-es nagy gazdasági világválság inspirálta, ami korábban
elképzelhetetlen mértékű munkanélküliséget eredményezett. Ez a gazdasági
válság egyúttal a neoklasszikus elmélet válságát is kiváltotta.
A bírálatok a neoklasszikus elméletnek elsősorban az olyan
valóságidegen feltevéseit támadták, mint a tökéletes verseny vagy
rugalmas árak.
Másrészt elfogadhatatlannak tűnt a neoklasszikus
elmélet azon következtetése, mely szerint előbb-utóbb létrejön a teljes
foglalkoztatás melletti egyensúly. A kritikusok szerint még abban az
esetben is, ha ez így van, nincs relevanciája a megállapításnak, mert
a teljes foglalkoztatás kialakulásához szükséges időtartam politikai és
társadalmi szempontból nem vállalható. Ebben az esetben pedig, akár
elméleti megalapozástól független, de eredményes állami intézkedések
meghozatala válik szükségessé.
A bírálatok közül kétségtelenül a legjelentősebb Keynes műve, mely
talán egyedülálló mértékben befolyásolta a gazdaságpolitikát. A könyv
címében az általános jelző azt jelenti, hogy Keynes a neoklasszikus
eredményeket csupán a teljes foglalkoztatás speciális esetében tekinti
érvényesnek, míg az ő elmélete az alulfoglalkoztatás jelenségét is
magyarázza. Valóban, míg a neoklasszikusok a szűkösen rendelkezésre álló
termelési erőforrások által biztosított kapacitások teljes kihasználtságából
indulnak ki, addig Keynesnél ezen erőforrások kihasználtsági foka
alacsonyabb is lehet.
Másképp fogalmazva: míg a neoklasszikusok
elsősorban az allokációs problémára koncentráltak:, addig Keynes a
foglalkoztatásra.
Samuelson (1946) szerint Keynes műve rosszul megírt, silány módon
felépített munka. Arrogáns, kelletlen, polemizáló és vonakodva ismeri el

34

1

.

B E V E ZE TÉ S

mások eredményeit. Benne a keynesi rendszer leírása nehezen érthető,
mégis ha végre túljutottunk az olvasmányon, az analízist megvilágító
erejűnek és gyökeresen újnak találjuk. Végül is zseniális mű. John
K. Galbraith szerint minden közgazdász azt állítja, hogy elolvasta, de
ez általában nem igaz. Legtöbbjüknek titkos bűntudata is van emiatt.
Ezek a kommentárok természetesen túloznak, mégis kiderül belőlük, miért
nem alakult ki mindmáig egységes álláspont azzal kapcsolatban, hogy
tulajdonképpen mennyiben is új a keynesi elmélet a neoklasszikushoz
képest.
Ehelyett az idők folyamán különböző értelmezések láttak
napvilágot, és bár azóta a közgazdaságtan fejlődése ezek nagyrészén
is túllépett, e további lépések a keynesi elvek ismeretének hiányában
követhetetlenek. Most azonban tekintsük át a Keynes-értelmezések főbb
irányait!

A postkeynesi elm élet
Bár az 1929-32-es válság során a neoklasszikus elmélet sokat vesztett
vonzerejéből, majd pedig Keynes több jelentős tételének tarthatatlanságára
mutatott rá, nem mondhatni, hogy a közgazdászok túlnyomó többsége
belátta volna a neoklasszikus tanok hasznavehetetlenségét, elfogadva
egyúttal a keynesi elveket.
Ehelyett Keynes Általános elméletének
megjelenése azonnal heves vitákat váltott ki. Az elkövetkező évtizedekben
a vita elsősorban két meghatározó jelentőségű egyetem köré csoportosuló
teoretikusok között élesedett ki.
Az egyik az angliai Cambridge
egyeteme, ahol a közgazdaságtannak komoly hagyományai alakultak
ki. Itt tevékenykedett annak idején Malthus, Marshall, Pigou, Keynes
és Robertson.
A másik egyetem furcsa módon szintén Cambridgeben található, az Egyesült Államok-beli Massachusetts államban. Itt
elsősorban Samuelson és Solow professzorok voltak a neokasszikus elmélet
fő védelmezői. Velük szemben, Angliában álltak az úgynevezett „modern
cambridge-i iskola” teoretikusai: Joan Robinson, aki különösen élesen
bírált minden a keynesi elvektől való eltérést, vagy Richard F. Kahn,
aki kevésbé aktívan vett részt a vitában. A vita fontos állomása volt,
amikor 1948-ban Roy F. Harrod kimutatta, hogy a vállalkozói várakozások
kényszerű munkanélküliség jelenlétében is teljesülhetnek, s ez az állapot a
gazdaságban hosszú távon is fennmaradhat.
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A „modern cambridge-i iskola” Keynes gondolati rendszerét a
neoklasszikus elmélettel szembeni ellenforradalomként értelmezi. Az általa
kifejlesztett postkeynesi elmélet a neoklasszikus elvek direkt tagadásából
indult ki. Legfontosabb jellemzői az alábbiak:
1. Elutasítják a neoklasszikusok által alkalmazott határelemzést, a
gazdaság szereplői az árak helyett mennyiségi jelzésekre reagálnak.
2. Az árjelzések alárendelt szerepet játszanak.
Pl: a foglalkoztatás szintjét nem a reálbér, hanem az összkereslet
szintje határozza meg.
3. Előtérbe kerül a pénz és a bizonytalanság kérdése.
A pénzkínálat oldaláról induló zavarok és a bizonytalanság jelentősége
akkora, hogy a neoklasszikus általános egyensűlyelmélet nem
tekinthető relevánsnak.

A neokeynesi elmélet
a postkeynesi továbbfejlesztése, ami azért vált szükségessé, mert a
határelemzés következetes elutasítása esetén le kell mondani a neoklasszikus
elmélet egyik legjelentősebb eredményéről:
a jövedelemelosztás
határtermelékenységi elméletéről. Az elmélet a mikroökonómiából ismert,
és azt mondja ki, hogy valamely termelési tényező reáljövedelmének
meg kell egyeznie az adott tényező határtermelékenységével. 1955-ben
a magyar származású Káldor Miklós kidolgozta a jövedelemelosztás
neokeynesi elméletét, szoros kapcsolatba hozva azt a gazdasági növekedés
problémájával.
Az így nyert növekedési modellek következtetései
azonban nem térnek el lényegesen a neoklasszikus növekedési modellek
következtetéseitől, csupán azoknál jóval bonyolultabb konstrukciók4.
A Harrod és Domar postkeynesi növekedési modelljei által felvázolt
pesszimista jövőképet pedig nem igazolta a fejlett tőkés piacgazdaságok
története, így a postkeynesi és neokeynesi elmélet mára már nem tartozik
a makroökonómia fő áramlatába.
4Részletes ismertetésük megtalálható Bessenyei (1995)
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A neoklasszikus szintézis

tekinthető a legjelentősebb Keynes-értelmezésnek, ám terminolőgiailag
szigorúan el kell választani a keynesi elmélettől. A neoklasszikus szintézis
egyik lába a neoklasszikus elmélet talaján áll, a másik lába viszont ott,
amit megalkotói az Általános elméletből újnak és előremutatónak tartottak.
Legfontosabb képviselői Alvin H. Hansen és John R. Hicks. A 4. fejezetben
részletesen ismertetjük majd a neoklasszikus szintézis gondolati rendszerét,
ezért itt csupán annyit szükséges még megjegyezni, hogy a továbbiakban a
keynesiként említett elvek a neoklasszikus szintézis által is elfogadottak.

Az újkeynesi elmélet
a
keynesi
elvek
Leijonhufvud
(1968)
tanulmányán
alapuló
újrafogalmazásából indul ki. Eszerint a fő különbség a neoklasszikusok és
Keynes között az, hogy a kereslet visszaesésére Keynes szerint először a
mennyiségek reagálnak, és csak aztán az árak, míg a neoklasszikusoknál
fordított a helyzet.
Az elmélet másik fontos jellemvonása a makroökonómia mikroökonómiai megalapozása. Álláspontja szerint a makroökonómia megálla
pításai csak abban az esetben fogadhatók el, ha azok mikroökonómiailag is
megalapozottak.
Az újkeynesi elmélet ismertetésére az utolsó két fejezetben még
visszatérünk, csupán arra kell még utalnunk, hogy ez az elmélet mára
már több, mint egy lehetséges Keynes-értelmezés, az új makroökonómiához
tartozó iskolák egyik legjelentősebbike.

1 .3 .4

Az új m ak roök on óm ia

Az újkeynesi elméletről az imént esett szó, ezért ebben a szakaszban csak a
két másik jelentős iskolát említjük meg röviden. Részletes ismertetésükre
a 9. és 10. fejezetben kerül majd sor.
Ezek egyike a monetarizmus, ami tulajdonképpen nem tekinthető
közgazdasági iskolának vagy önálló gondolati rendszernek, inkább egyfajta
gondolkodási irányzatnak, amit szokás a keynesi elmélettel szembeni
ellenforradalomnak is felfogni.

1.4.

A

PIAC SZEREPLŐI
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A moiietarizmus folytatáséinak is tekinthető újklasszikus iskola a
neoklasszikus elméletet fejlesztette tovább. A neoklasszikus elméletet
egyrészt a statikus vizsgálódás helyett alkalmazott dinamikus elemzés révén
haladta meg. Másrészt modelljeiben véletlen zavaró hatásokat is figyelembe
vett. Legfontosabb következtetése, hogy mindez nem eredményez tatós
egyensúlytalanságot egyetlen piacon, így a mukapiacon sem.

1.4

A piac szereplői

Ebben az alfejezetben a piaci szerplők viselkedését leíró legfontosabb
összefüggéseket tekintjük át. Ezek a neoklasszikus elmélet olyan ered
ményei, melyeket kisebb vagy nagyobb részben más elméletek is elfogadnak.
Éppen ezért az itt leírtakat szinte minden fejezetben alkalmazni fogjuk.
Ahol más feltevésekkel élünk, ott arra külön felhívjuk majd a figyelmet.
A piac szereplői a vállalatok, a háztartások és az állam. A vállalatok
és háztartások, azaz a magánszektorhoz tartozó gazdasáőgi szerepők a
valóságban nagyon sokfélék lehetnek, mi azonban azzal a feltevéssel élünk,
hogy mind a vállalatok, mind pedig a háztartások tökéletesen egyformák.
Ezáltal elkerüljük az aggregálásból fakadó nehézségeket, és a továbbiakban
elegendő lesz csupán egyetlen vállalatot, a reprezentatív vállalatot, és
egyetlen háztartást, a reprezentatív háztartást vizsgálni. Vizsgálódásainkat
egyetlen periódusnyi időtartamra korlátozzuk.
Ebben az alfejezetben áttekintjük a piaci szereplők viselkedését
meghatározó legfontosabb mechanizmusokat és összefüggéseket.
A
magánszektorban érvényes viselkedési szabályok bemutatását követően, a
harmadik szakaszban a nemzeti jövedelem elsődleges elosztását ismertetjük.

1 .4 .1

A vállalatok

A reprezentatív vállalat rendelkezésére álló termelési technológiát az alábbi
termelési függvény írja le:
( 1 . 12)

ahol Y a vállalat kibocsátása, N a felhasználásra kerülő munka, K
pedig a tőke mennyisége. Az 1.2.2. szakaszban bevezetett egyenletekkel
szemben innentől kezdve valamennyi szimbólum reálnagyságot jelöl. Ezek

38

_________________________________________ i. BEVEZETÉS

határtermelékenységét a mikroökonómiában megszokott módon az F
függvény megfelelő parciális deriváltjaiként értelmezzük.
A termelési
technológiáról az alábbiakat tételezzük fel:
1.

Az egyes tényezők határtermelékenysége pozitív, tehát akár a
felhasznált munka, akár a felhasznált tőke mennyiségét növeli a
vállalat, ez a kibocsátás növekedését eredményezi:

Ez a feltevés azt is jelenti, hogy eltekintünk az egyes tényezők
technikai maximumának létezésétől.
2.

Valamely tényező felhasznált mennyiségének növelésével a szóban
forgó tényező határtermelékenysége csökken, Érvényes tehát a
csökkenő hozadék elve:

3.

Az egyes tényezők felhasznált mennyiségének növelésével azok
határtermelékenysége nullához tart, a tényezőfelhasználást nullához
közelítve pedig határtermelékenység minden határon túl növekszik.

4.

A neoklasszikus elméletben gyakori további feltevés, hogy az egyik
tényező felhasznált mennyiségének megváltoztatása esetén a másik
tényező határtermelékenysége nem változik:

Ezeknek a föltevéseknek az utolsó kivételével eleget tesz például
a mikroökonómiából ismert lineárisan homogén Cobb-Douglas típusú
termelési függvény:
(1.13)
Az A technológiai paraméter értéke részben a függvényben szereplő
változók mértékegységétől, részben pedig a technológia színvonalától függ.
Jobb műszaki, technológiai feltételek esetén értéke magasabb, a a tőke
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parciális termelési rugalmassága, értéke általában 1/3 körül van. A munka
parciális termelési rugalmasága: 1 — a « 2/3
Az ilyen termelési függvények alkalmazása nem csak az elméletben,
hanem a gyakorlatban is elterjedt, ezeket használják például az Európai
Unió intézményei, vagy Magyarországon az ECOSTAT a GDP becslése
során.
Feltesszük továbbá, hogy a vállalatok profitjukat akarják maximalizálni.
A reprezentatív vállalat profitja:
(1.14)
ahol P a vállalat által termelt termék árát, Y s a kínálat nagyságát,
W a nominálbért, r a nominális kamatlábat, Ds pedig a vállalat
által felvett hitelek állományát jelöli.
A vállalatnál képződő összes
tőkejövedelem nagysága tehát: Π = π + r B s. Fontos megjegyezni a fenti
egyenlettel kapcsolatban, hogy a benne szereplő tagok pénzben kifejezett,
azaz nominális nagyságokat jelentenek.
A jobb megértést segíti, ha
végiggondoljuk, miként adódik az egyes tagok mértékegysége. A bal oldalon
szereplő profit nagyságát mérhetjük forintban, ekkor a jobb oldalon álló
három tag nagyságát is forintban kell mérni. Az első a vállalat árbevétele.
Ha a reprezentatív vállalat gabonát termel, s annak mennyiségét mázsában
mérjük, akkor a gabona árát Ft/q-ban mérhetjük. A kettő szorzataként
forint adódik. A második tag a bérköltség. Itt a nominálbért Ft/fő-ben
mérhetjük, a vállalat munkakeresletét pedig főben. A kettő szorzataként
ismét forintot kapunk. Az utolsó tagban a vállalat által felvett hitelek
állományát forintban mérjük, ezért a nominális kamatláb mértékegysége
egy. A nominális kamatláb ugyanis azt mutatja meg, hogy egy forint
egységnyi időre történő kölcsönvételének ára forintban kifejezve mennyi,
így a nominális kamatláb mértékegysége valóban egy. Az elmondottakhoz
még annyi kiegészítés tartozik, hogy valamennyi tag folyamatnagyság, ezért
fontos, hogy rögzítsük, mit értünk egységnyi időtartamon. Ha a bal oldalon
az éves profit szerepel, akkor Y s a vállalat által egy év alatt megtermelt
gabona mennyisége, a jobb oldalon pedig az egy évi munka díjazásaként
kifizetett nominálbért, illetve az éves nominális kamatlábat kell figyelembe
venni. Tekintve, hogy a gabona évente csak egyszer terem, egy évnél
rövidebb periódusokat nem célszerű alkalmazni.
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Ha az amortizációtól eltekintünk, akkor a bruttó és nettóberuházások
közti megkülönböztetés szükségtelen, mindkét kategóriát jelölhetjük az I
szimbólummal. Egyetlen periódust figyelembe véve érvényes továbbá, hogy
(1.15)
ahol K q a vizsgált periódus elején már meglévő , K pedig a vállalat
által elérni szándékozott tőke állománya a szóban forgó periódus végére.
Feltesszük továbbá, hogy a vállalatok beruházásaikat kötvénykibocsátás
révén finanszírozzák. Eszerint:

Az egyenlet bal oldalán azért kellett a beruházásokat az árral szorozni,
hogy ott a beruházások nominális nagysága szerepeljen.
Ez amiatt
szükséges, mert a jobb oldalon is nominális nagyság áll: a vállalat által
felvett hitelek pénzben mért állományának vizsgált periódusban végbement
megváltozása. Figyelembe véve az (1.14) egyenletet, azt mondhatjuk, hogy
a vállalatok tőkeköltségét már az aktuális beruházások finanszírozásához
felvett hitelek kamatköltsége is növeli.
A beruházást a vállalat természetesen a visszatartott profitból is
finanszírozhatja, ezt azonban úgy tekintjük, mintha a vállalat először
a teljes nyereséget felosztaná, majd pedig a beruházást azonnal
megfinanszírozná idegen tőkével.
A vállalat beruházási javak iránti
kereslete, azaz a reáltőke iránti kereslete tehát egyenesen arányos a
kibocsátott kötvények állományával:5

Legyen a vállalatok által a vizsgált periódust megelőzően felvett hitelek
állománya B q, ekkor B s = B q+ A B s, amit az (1.12) termelési függvénnyel,
valamint a beruházásokra kapott (1.15) összefüggéssel együtt a (1.14)
profitfüggvénybe helyettesítve az alábbi egyenlethez jutunk:
5E z az összefüggés természetesen még csak megközelítőleg sem tekinthető a
beruházások valamiféle magyarázatának, mivel homályban hagyja a kibocsátott
kötvények állományváltozása mögött meghúzódó okokat.
Felhasználva azonban a
későbbiekben ismertetésre kerülő beruházási függvények valamelyikét, ezen összefüggés
révén A B S is magyarázatot nyer.
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(1.16)

ahol Ρ κ egységnyi tőkejószág ára.
Egytermékes gazdaságban ez
természetesen megegyezik a termék árával, ezúttal azonban érdemes a
többtermékes gazdaság esetén szükséges megkülönböztetést megtenni.
Feltesszük, hogy mind a tényező-, mind pedig a termékpiacokon
tökéletes a verseny. Ekkor az árak, azaz a (P,W, Ρ κ ,r) vektor elemeinek
mindegyike a vállalat számára exogén adottság csakúgy, mint B q és K q.
A profitfüggvény fenti felírásának most az az előnye, hogy a vállalatnak
kizárólag azon döntési változóit tartalmazza, melyek π mellett Y s értékét
is meghatározzák. Maximális profit ott érhető el, ahol a π(Ν'\ K ) függvény
parciális deriváltjai nullák. A termelési függvénnyel kapcsolatban tett
föltevések biztosítják a parciális deriváltak zéróhelyének egzisztenciáját és
unicitását, továbbá azt, hogy ebben a pontban a profitfüggvénynek valóban
maximuma van6. A profitmaximum szükséges és elegendő feltételei tehát
az alábbiak:

Átrendezve:
(1.17)
ahol az egyenletek bal oldalán az egyes tényezők határtermelékenysége
áll, i pedig a reálkamatláb.
Megjegyzendő, hogy a nominális
és reálkamatláb megkülönböztetése itt a tőkejavak árának átlagos
árszínvonaltól való eltérése miatt vált szükségessé.
Mivel azonban a
kölcsönvett tőke használatának időtartama sem hanyagolható el, lehetséges,
hogy ezalatt az egytermékes gazdságban előállított egyetlen jószág
ára is megváltozik.
Ebben az esetben szintén szükséges a nominlis
és reálkamatláb megkülönböztetése.
A problémával részletesebben a
következő szakaszban foglalkozunk.
A termelési függvénnyel kapcsolatban a jelen szakasz elején tett
feltevéseink biztosítják az (1.17) egyenleteket kielégítő munkakereslet és
tőkeállomány egyértelmű létezését.
6E z a helyzet az (1.13) Cobb-Douglas típusú termelési függvény esetén is.
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Ezekből az összefüggésekből a vállalat munka, illetve beruházási javak
iránti kereslete levezethető. Cobb-Douglas típusú termelési függvény esetén
a munkakereslet optimális nagysága az alábbi feltételből adódik:

amiből a munkakereslet a reálbér függvényében:
(1.18)
Hasonlóképpen a vállalati tőkefelhasználás optimális nagysága:

amiből:
(1.19)
Figyelembe véve továbbá, az I = K — K q összefüggést, a beruházási
függvény is a reálkamatláb szigorúan monoton csökkenő függvényeként
adódik.

A most levezetett munkakeresleti, illetve beruházási függvények fontos
jellegzetessége, hogy mindkettő független változója két ár hányadosa. A
munkakeresleti függvény független változója a reálbér, ami a nominálbér
és árszínvonal hányadosa: w — W / P , a beruházási függvény független
változója pedig a reálkamatláb, ami a egységnyi tőkejószág nominális
hozamának és az árszínvonalnak a hányadosa: i = τ Ρ χ / Ρ .
Ezek
szerint a reprezentatív vállalat munkakeresleti függvénye a munka
határtemelékenységi függvényének az inverze, a beruházási függvény pedig
a tőke határtermelékenységi függvényéből ífo-lal történő eltolás révén
származtatható.
A vállalati beruházásnak kettős hatása van.
A beruházás végre
hajtásakor keresletet jelent tőkejavak iránt, a berhuázás megvalósulásával
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pedig a tőkeállomány növelése révén változatlan munkafelhasználás mellett
magasabb kibocsátást tesz lehetővé. A beruházás keresletnövelő hatása
tehát rövid távon jelentkezik, míg kínálatbővítő hatása hosszú távon. Mivel
a további elemzések általában rövid távra vonatkoznak, többnyire csak a
keresletbővítő hatást vesszük figyelembe. így vizsgálódásaink rövid távra
történő korlátozásának két fontos következménye van:
1.

Rövid távon a tőke mennyisége konstans,
így az (1.12)
termelési függvény helyett a munka parciális hozadéki függvényét
alkalmazhatjuk:

Ennek a felírási módnak az az előnye, hogy a kétváltozós termelési
függvény egyváltozósra egyszerűsödik. Ekkor az (1.12) termelési
függvénnyel kapcsolatban tett első három feltételt a (1.13) formula
is kielégíti, a negyedik feltétel pedig irreleváns.
2.

Láttuk, hogy a vállalat munkakereslete a reálbértől függ, így Y “ =
f {N d(tu)) , és a reálbér növekedésével a termelés csökken: d Y s/ d w <
0.
Másrészt a tőkeállomány a beruházástól független rögzített
nagyság, ezért a kamatláb megváltozása a kibocsátásra nincs hatással:
d Y s/d i = 0

1 .4 .2

A h á z ta rtá so k

Mivel az amortizációtól eltekintünk, továbbá feltettük, hogy a vállalatok
teljes nyereségüket szétosztják a tulajdonosok között, állami beavatkozás
hiányában a teljes nominális nemzeti jövedelem szétosztásra kerül a
háztartások között:

ahol B d a háztartások vállalati kötvények iránti kereslete. A fenti
egyenlőség ex-post mindig teljesül, ex-ante azonban az egyensúly szükséges
feltételeként értelmezendő. Az egyenlet bal oldalán a nominális nemzeti
jövedelem szerepel, a jobb oldal első tagja a munkajövedelem, az utolsó két
tag a tőkejövedelem. A háztartások munkakínálatuk és kötvényvásárlásuk
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révén képesek jövedelmüket meghatározni.
Ezt a jövedelmet aztán
elfogyasztják, vagy megtakarítják. C'-vel jelölve a fogyasztás, S-sel pedig a
megtakarítás reálnagyságát:

A fenti egyenletet a makroökonómiában szokás a háztartások
költségvetési korlátjának vagy költségvetési egyenletének is nevezni.
Ha a háztartások jövedelmüknek abból a részéből, melyet nem terveznek
elfogyasztani, rögtön annak megszerzése után vállalati kötvényeket
vásárolnak, akkor azok a vizsgált periódusban már kamatoznak. Eszerint
a fenti egyenletben: B d — B q + P S .
A továbbiakban azzal a kérdéssel foglalkozunk, miként határozza meg
a reprezentatív háztartás a munkakínálatát, illetve a fogyasztását. Bár
a két döntés egyidejűleg születik, ezen a helyen a mikroökonómiában
használatos elemzési technikát alkainazva, egymástól elkülönítve mutatjuk
be azokat. Az együttes döntést csak a 11.2.3. szakaszban fogjuk tárgyalni.
A már bevezetett jelölések a jelen szakasz további részében a reprezentatív
háztartásra vonatkoznak.
Az egyéni munkakínálatot az opportunity cost fogalmára támaszkodó
elmélet logikája szerint határozzuk meg. A megtakarításoktól eltekintünk.
Legyen a háztartás hasznossági függvénye a következő: U = U(C, Z),
ahol Z a szabadidő. Legyen a biológiai energiák restaurálása után a
potenciálisan a háztartás rendelkezésére álló szabadidő mennyisége Zq,
y0” pedig a háztartás nem munkavégzésből származó nominális jövedelme.
Ez lehet tőkejövedelem, vagy jóléti transzfer. A háztatás munkakínálata:
N s = Zq — Z. Legyen a háztartás vagyona és megtakarítása exogén
konstans, ekkor a racionális viselkedés az alábbi feltételes szélsőértékfeladat
megoldását jelenti:
( 1 . 20 )

Ebben az esetben a háztartásnak két döntési változója van, a fogyasztás
és a szabadidő.
Utóbbi N s = Zq — Z révén a rnunkakínálatot is
meghatározza. A Lagrange-függvény:
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amiből az optimum elsőrendű feltételei:

Bevezetve a fogyasztás, illetve a szabadidő határhasznára a következő
jelöléseket:

majd mindkét egyenletből kifejezve A-t:

A fenti egyenlet bal oldalán a fogyasztás és szabadidő közti helyettesítés
határrátája áll, jobb oldalon pedig a korlátozó feltételt kielégítő szabadidő
fogyasztás kombinációkat tartalmazó egyenes, az úgynevezett életminőség
egyenes meredeksége. Geometriailag ez az egyenlet úgy értelmezhető,
hogy az optimális választás szükséges feltétele, hogy az életminőség
egyenes érintse a hasznossági függvény egyik közömbösségi görbéjét. Jól
viselkedő preferenciák esetén ez a feltétel elegendő is. Mivel a határhasznok
a fogyasztás és szabadidő nagyságától függenek, egyenletünknek két
ismeretlené van.
A másik egyenlet a költségvetési feltétel.
A két
összefüggésből a munkakínálat alábbi függvénye vezethető le:
( 1 . 21 )

A munkakínálat meghatározódását az 1.3 ábra szemlélteti. Y0n > 0
esetén a korlátozó feltételt reprezentáló életminőség egyenes nem éri el
a vízszintes tengelyt. A jobb alsó végpont azt a helyzetet reprezentálja,
amikor a háztartás egyáltalán nem vállal munkát. Az életminőség egyenes
egyenlete szerint ekkor: C = Yq /P .
A megtakarítási függvény levezetéséhez két periódusra kell kiterjeszteni
az elemzést. Legyen a háztartás nominális jövedelme az első periódusban
Y " , a másodikban Y2n, a reálfogyasztása pedig Ci, illetve C 2 . Legyen
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1.3 ábra: A munkakínálat meghatározódása
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az árszínvonal nagysága az első periódusban F i, a másodikban pedig P 2·
Tegyük fel, bogy a háztartás hasznossága a két periódus fogyasztásától
függ, ekkor a következő feltételes szélsőértékfeladatot kell megoldania:
( 1. 22 )

ahol az r nominális kamatláb az eddigiekhez hasonlóan egységnyi
(pl. egy forintnyi) megtakarítás egy periódus alatti hozamát adja meg
pénzben kifejezve.
A korlátozó feltétel jobb oldalát azért írtuk fel
kétféleképpen, mert az első kifejezés alapján világos, hogy a második
periódus fogyasztását a háztartásnak a második periódus jövedelméből
és az első periódus megtakarítása révén kell finanszíroznia. (Hitelfelvétel
esetén ez az utóbbi, S = Y ” — P\C\ nagyság negatív is lehet.) A
második felírási mód előnye egyrészt az, hogy rögtön látszik, hogy
a feltételt kielégítő jelen-, illetve jövőbeni fogyasztáskombinációk egy
negatív ineredekségű egyenes, az úgynevezett tőkepiaci egyenes mentén
helyezkednek el. Az is világos, hogy az egyenes függőleges tengelymetszete
az Y ” , Y J1 nomiális jövedelemáram reál jövőértéke, és alkamas átrendezéssel
az is megmutatható, hogy a vízszintes tengelymetszet a reál jelenérték.
P2 > P i esetén inflációról, fordított esetben pedig deflációról beszélünk.
Amint az (1.22) problémából látható, a nominális kamatláb mellett P\ és
P2 nagysága is befolyásolja a megtakarítás nagyságát. Reálkamatlábon
a tőkepiaci egyenes meredekségének egységnyit meghaladó részét értjük.
Ez az értelmezés látszólag eltér attól az Irving Fishertől származó
összefüggéstől, mely szerint a reálkamatláb a nominális kamatláb és
az infláció különbsége.
Rögtön megmutatjuk a két értelmezés közti
összefüggést. Legyen δ az inflációs ráta, legyen továbbá P\ = 1. Ekkor
P l = (1 + Æ). A mondottak szerint a reálkamatláb:

amiből látható, hogy csekély mértékű infláció vagy defláció esetén
a reálkamatláb jól közelíthető a nominális kamatláb és az inflációs
ráta különbségével. A feltételes szélsőértékfeladathoz tartozó Lagrangefüggvény:
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Az optimum elsőrendű feltételei:

Bevezetve a jelenbeni és jövőbeni fogyasztás határhasznára a következő
jelöléseket:

az iméntiez hasonló optimumkritériumot kapunk:

Eszerint az optimumpontban az intertemporális helyettesítés
határrátája a reálkamatlábhoz igazodik. Figyelembe véve az S = Y™—P\Ci
összefüggést ebből a megtakarítási függvény a munkakínálati függvényhez
hasonló módon vezethető le.
A háztartások munkakínálata tehát a reálbértől, megtakarítása pedig
a reálkamatlábtól függ. Nem állíthatjuk azonban, hogy ezek a függvények
minden egyes háztartás esetében szigorúam monoton növekedők lennének,
monotonitásuk elsősorban a háztartás preferenciáitól függ. Mivel azonban
makroszinten szigorúan monoton növekedés tapasztalható, a továbbiakban
ilyen függvényeket tételezünk fel.
További
fontos
meghatározó
tényező
az
induló
készletek
(Zo, Y0n, Y ” , Y2n) vektora.
Csakhogy Zq hosszú távon is konstansnak
tekinthető, míg Y0n nagyságát a megtakarítás, Y ” és Y2n értékét pedig az
adott periódusban kifejtett munkakínálat meghatározása révén képes a
háztartás befolyásolni. Ezért e hatások vizsgálatától, legalábbis egyelőre,
eltekintünk. A problémára csak a 11. fejezetben fogunk visszatérni.
Függetlennek tekintjük azonban a megtakarítást a reálbértől, illetve a
munkakínálatot a reálkamatlábtól.
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Megjegyzendő továbbá, hogy a klasszikusoknál a megtakarítás és a
beruházás még szinonim fogalmak voltak. Ennek oka, hogy a klasszikus
közgazdaságtan kialakulása idején csupán egy szűk réteg volt képes
megtakarítani: elsősorban a jelentős vagyonnal rendelkezők, ők azonban
megtakarításaikat közvetlenül vagy tőkepiaci közvetítők révén feltétlenül be
is fektették valamilyen hozamot biztosító aktívába. Csak a neoklasszikus
iskola létrejöttétől kezdve különíti el a két döntést az elmélet, mivel a
megtakarítás nagyságát a háztartások, a beruházásét pedig a vállalatok
határozzák meg.
Ugyanakkor a háztartások (1.22) problémájában célfüggvényként
megjelenő intertemporális hasznossági függvény nem lehet Cobb-Douglas
típusú.
Az ilyen hasznossági függvény alkalmazása esetén ugyanis
az intertemporális helyettesítés határrátája a jelenbeni fogyasztás
növekedésével egységnyi alá csökkenne, ami azt jelenti, hogy egységnyi
jelenbeni fogyasztásról a háztartás hajlandó lenne ennél kevesebb jövőbeni
fogyasztás ellenében is lemondani. Ez a viselkedés azonban ellentmondana
a pozitív időpreferencia elvének, mely szerint egységnyi többletfogyasztást
a háztartás a jelenben feltétlenül magasabbra értékel, mint a jövőben. Ez
még akkor is így van, ha a nyújtott hitel visszafizetése teljesen biztos. Ha
azonban a visszafizetés kockázatát is figyelembe vesszük (Pl. váratlan halál
esetén nincs aki a hitelt visszafizesse, vagy nincs azt kinek visszafizetni.),
akkor a háztartás csakis abban az esetben hajlandó megtakarítani, ha
megtakarításáért cserébe kamatot kap.
A kamat ugyanis egyrészt a
fogyasztás elhalasztásának, másrészt a hitelnyújtással járó kockázatnak
a díja.
Az intertemporális hasznossági függvény például az alábbi,
kvázilineáris alakú lehet:

ahol a pozitív határhasznok csökkenő jellegét mindenekelőtt a 0 < β <
1 paraméter számszerűsíti. Megmutatható, hogy ad1~°‘/ a b > 1 esetén a
pozitív időpreferencia minden jelenbeni és jövőbeni fogyasztáskombináció
esetén fennáll.
Hasonlóképpen a fogyasztás - szabadidő vontakozásában értelemzett
U(C,Z) hasznossági függvény sem lehet Cobb-Douglas típusú. Ebben az
esetben ugyanis a fogyasztás növelése a szabadidő határhasznát növelné, a
több szabadidő mennyiségének növelése pedig a fogyasztás határhasznát.
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így a fogyasztás és szabadidő között kiegészítő viszony állna fenn. Ez
bizonyos esetekben el is fogadható, makroszinten azonban nem hagyható
figyelmen kívül az a munka, amit a háztartás saját ellátása érdekében végez.
A reálbér csökkenése esetén ugyanis a háztartások általában csökkentik
munkakínálatukat, s ezáltal több szabadidőhöz jutnak. A megnövekedett
szabadidő azonban felhasználható a háztartás ellátása érdekében végzett
otthoni munkára (pl: takarítás, főzés, növénytermesztés), ami a fogyasztási
célú kiadások határhasznát növeli. Ebben az esetben a fogyasztás és
szabadidő között fennálló viszony helyettesítő, ami a Cobb-Douglas típusú
hasznossági függvénnyel összeegyeztethetetlen. E fogyasztási kapcsolat
jelentőségére a 11.2.3. szakaszban még vissza fogunk térni.

1 .4 .3

A n em zeti jövedelem elsődleges elo sztása

Ebben a szakaszban azt a kérdést vizsgáljuk, hogy az állami beavatkozástól
mentes, zárt gazdaság egyensúlyi helyzetében a megtermelt reál nemzeti
jövedelem mekkora hányada kerül tőkejövedelemként, s mekkora része kerül
bérjövedelemként kifizetésre. Megjegyzendő, hogy feltevéseink szerint a
reál nemzeti jövedelem a reál GDP szinonimájaként is értelmezhető.
Induljunk ki a profit (1.16) meghatározásából.
A tényezőpiacok
egyensúlya esetén az egyes változókhoz írt keresletre illetve kínálatra utaló
felső index elhagyható. Figyelembe véve az (1.12) egyenletet, továbbá
azt, hogy a háztartások birtokában lévő kötvények teljes állománya a
vállalatoknál lekötött tőkét finanszírozza, azaz B q = P K q, az alábbi
összefüggést írhatjuk fel:

Könnyen ellenőrizhető, hogy iP = τΡ χ , és így a jobb oldalon álló
utolsó tagban szereplő iP tényező egyésgnyi reáltőke egy periódusnyi
használatának nominális díjazásaként értelmzhető. Mindkét oldalt elosztva
az árszínvonallal, a reálprofit az alábbi módon határozható meg:

Figyelembe véve továbbá a (1.17) összefüggéseket:
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Ebből az egységnyi reálkibocsátásra eső reálprofit:

ahol a jobb oldalon álló kifejezés utolsó két tagja a munka illetve
a tőke parciális termelési rugalmassága. Lineárisan homogén termelési
függvények esetén, mint amilyen például a (1.13) formula, a parciális
termelési rugalmasságok összege egy, ezért a fenti egyenlet csakis π = 0
esetén teljesülhet. Fennáll tehát az

összefüggés, amit úgy értelmezhetünk, hogy az egyes vállalatok
az általunk előállított termékmennyiséget teljes egészében kifizetik a
tényezőtulajdonosoknak.
Nominális kategóriákkal megfogalmazva azt
mondhatjuk, hogy a tényezőjövedelmek kifizetése a teljes vállalati
árbevételt kimeríti
Ezt az eredményt kimerítési elv néven ismeri a
közgazdaságtan.
A vállalatok természetesen abban bíznak, hogy a
kimerítési elv valamilyen ok miatt nem teljesül. Ez a helyzet gyakran
elő is fordul, most csak azt a mikoökonómiából ismert tényt említjük
meg, hogy a tényező- vagy termékpiacon fennálló tökéletlenségek esetén
a (1.17) egyenlőségek helyett az igaz, hogy az egyes tényezők díjazása
elmarad azok határtermelékenységétől, ami a vállalati profit forrása. A
továbbiakban azonban a tökéletes piaci verseny feltevéséből indulunk ki.
Ekkor a kimerítési elvből következően:

Megmutatjuk, hogy a jobb oldalon álló első tag az összes reál
bérjövedelem. Valóban, ez a következőképpen is felírható:

Hasonló módon mutatható meg, hogy a második tag az összes reál
tőkejövedelem. Azt kaptuk tehát, hogy a teljes reálkibocsátás e/<- hányadát
tőkejövedelemként, 1 —tK = £n hányadát pedig bérjövedelmként sajátítják
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el a háztartások az elsődleges jövedelemelosztás során.
Figyelembe
véve, hogy általában e x ~ 1/3, azt mondhatjuk, hogy a nemzeti
jövedelem egyharmad része tőkejövedelemként, kétharmad része pedig
bérjövedelemként kerül a háztartások részére kifizetésre.
A fenti eredmények levezetésében kulcsszerepet játszanak az (1.17)
egyenletek. Eltekintve az egyes vállalatok és háztartások között fennálló
különbségektől, azt mondhatjuk, hogy ezek biztosítják, hogy az egyes javak
piaci allokációja során:
« minden tényezőegység ahhoz a vállalathoz kerül,
határtermelékenysége maximális.

ahol

• minden termékegység ahhoz a háztartáshoz kerül,
határhaszna maximális.

ahol annak

1 .4 .4

annak

A z állam

A háztartások és vállalatok előző két szakaszban ismertetett viselkedési
mechanizmusaiból levezethető a tiszta piacgazdaság modellje, ahol az adók
csupán a közjavak előállítását finanszírozzák. Napjaink gazdasága azonban
sajátos átmenet a tiszta piacgazdaság és a tervgazdaság között. Míg a tiszta
piacgazdaságban az adók kizárólag a közjavak előállítását finanszírozzák,
addig a tervgazdaságban nincs piac: az erőforrások és termékek elosztását
a központi tervező hatóság végzi. A vegyes gazdaságban a piac elsődleges
szerepét állami intézkedések egészítik ki. Ezek az intézkedések az alábbi
célokat szolgálják:
1. A l l o k á c i ó , amennyiben az egyes javak piaci allokációja nem
megfelelő. Ilyen újraelosztó mechanizmus keretében megy végbe
az externális hatások internalizálása, vagy ju t el az iskolatej
a gyerekekhez.
Az állami gazdaságpolitika e redisztribúciós
tevékenységének elemzése elsősorban a mikroökonómia tárgya, ezért
ezzel a továbbiakban nem foglalkozunk.
2. A j ö v e d e l m e k ÚJRAELOSZTÁSA, ha a tényezőpiacokon végbemenő
elsődleges jövedelemelosztás politikai szempontból problematikus. Ez
a helyzet például akkor jöhet létre, ha az egyes háztartások eltérő
határtermelékenységű munkakínálattal jelennek meg a tényezőpiacon.

1.4. A PIAC SZEREPLŐI________________________________________________ 53

A megoldás eszköze lehet a progresszív jövedelemadó és a jóléti
transzferek.
A problémával a mikroökonómia mellett a jóléti
közgazdaságtan foglalkozik, ezért a jövedelmek redisztribúciójának
kérdését a továbbiakban szintén nem érintjük.
3.

ami elsősorban az árszínvonalra vonatkozik,
továbbá a foglalkoztatás magas szinten tartását, a külgazdasági
egyensúly biztosítását és a kibocsátás állandóan azonos, magas
növekedési ütemének fenntartását jelenti. A gazdasági növekedés
kérdésével a növekedéselmélet, a külgazdaság egyensúlyával pedig
a külgazdaságtan foglalkozik.
Figyelmünket a továbbiakban az
árstabilitás és a foglalkoztatás magas szinten tartásának kérdésére
összpontosítjuk, nem feledkezve meg az államadósság problémájáról
sem.
S

t a b il iz á c ió

,

Árstabilitás akkor áll fenn, ha az árszínvonal és ezzel együtt a
nominálbér színvonala konstans. E nagyságok növekedése esetén inflációról,
csökkenésük esetén deflációról beszélünk. Az infláció egyik lehetséges oka
az aggregált kereslet növekedése lehet. Ezt mind a pénzmennyiség, mind
pedig a kormányzati vásárlások növekedése kiválthatja. Ez a kereslet
húzta infláció esete. A másik lehetséges ok a termelés során felmerülő
költségek emelkedése, melyet a termelők igyekeznek az áraik emelése révén
a fogyasztókra hárítani. Ez a költség-tolta infláció esete. Ha a költségek
emelkedése a nominálbérek emelkedéséből adódik, bér-tolta inflációról
beszélünk.
A gazdaságpolitikai célkitűzések egyik legfontosabbika a foglalkoztatás
magas szinten tartása.
A munkanélküliség nem csupán az érintettek
jövedelmét csökkenti és önérzetét rombolja, hanem gyakran vezet a
munkavállalók elégedetlenségéhez, társadalmi helyzetük romlásához. A
foglalkoztatás növelése ezen kívül a magasabb reálkibocsátás révén a
gazdaság növekedésének irányába hat. Teljes foglalkoztatáson azt értjük,
amikor a munkakereslet a munkakínálattal megegyezik. Ez az értelmezés
eltér ugyan a munkaügyi statisztikában megszokottól, mely szerint akkor
van teljes foglalkoztatottság, ha az aktív népesség teljes egészében
alkalmazásban áll, céljainknak azonban jobban megfelel.
Az állami gazdaságpolitika két fontos eszközét fogjuk a továbbiakban
szemügyre venni. Az egyik a monetáris politika.
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A m onetáris politika
a pénzkínálat nagyságának meghatározását, szükség szerinti módosítását
jelenti. A monetáris politika értelmezéséhez szükséges a pénz fogalmának
a meghatározása.
Bár a pénzügytan többféle definíciót ismer, mi a
következőből indulunk ki:

Pénznek
tekintjük az összes olyan bankjegyet és érmét, mely valamelyik, a
bankrendszeren kívüli gazdasági szereplő birtokában van, továbbá pénznek
tekintjük a kereskedelmi bankokkal szemben fennálló látra szóló követelések
állományát.
A pénzkínálat nagyságát közvetlenül a központi vagy jegybank képes
befolyásolni, ennek különféle technikáival a pénzügytan foglalkozik. Bár
a jegybank általában független a kormánytól, mégis köteles bizonyos
stabilizációs célkitűzéseket követni, ezért a továbbiakban nem teszünk
különbséget a kormány és a jegybank között: az állam kategóriájába
mindkettőt beleértjük.
A pénzkínálat bővítése során figyelmen kívül hagyjuk annak vagyon-,
illetve jövedelemelosztásra gyakorolt hatását, és az egyszerűség érdekében
úgy tekintjük, hogy a pénzmennyiség k százalékos növelése esetén ennyivel
nő az egyes gazdasági szereplők birtokában lévő pénz mennyisége. Ez a
feltevés a valóság erős leegyszerűsítése, mivel a pénzkínálat bővítése az
államháztartás számára jelent kamatmentes kölcsönt, ami a költségvetés
bevételének néhány százalékát teszi ki. Ettől azonban az egyszerűség
érdekében eltekintünk.

Fiskális politikán
a kormányzati és önkormányzati költségvetések bevételeit és kiadásait
érintő intézkedéseket értjük.
Az egyszerűség kedvéért nem teszünk
különbséget a kormányzati és önkormányzati költségvetések között, az
utóbbiakat a kormányzat kiterjesztésének tekintjük.
Ide tartozónak
tekintjük továbbá a kötelező nyugdíj- és egészségbiztosítás rendszerét is.
A továbbiakban a fiskális politika három fontos döntési változóját fogjuk
figyelembe venni. Mindhárom reálnagyság:
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• A G -vei jelölt állami vásárlások, vagy kormányzati kiadások az állam
által megvásárolt azon végtermékeket illetve szolgáltatásokat jelentik,
melyeket az állam ingyen bocsát a magánszféra rendelkezésére.
Ebben az értelemben tehát önálló vállalatnak tekintünk egy kórházat
vagy egy iskolát. Ennek szolgáltatásait az állam megvásárolja, és
ingyenesen bocsátja azt a betegek vagy tanulók rendelkezésére.
• A T-vel jelölt adók kategóriájába tartozik minden jogszabály által
előírt állami elvonás.
A fent mondottak alapján a kötelezően
fizetendő egészségbiztosítási vagy nyugdíjjárulék is.
Az 1.2.2.
szakaszban mondottak szerint: T = Tfj + T y .
• A T r -rel jelölt jóléti transzferek elsősorban a jövedelmek
újraelosztásának adókkal ellentétes irányú csatornájaként működnek.
Ide tartozik a nyugdíj, a táppénz vagy a gyermekgondozási segély.
Fontos emlékeztetni rá, hogy az állami bevételek általában nem fedezik a
kiadásokat azaz: T < G + Tr. Fiskális expanzió, azaz G növelése esetén
tehát fölmerül a kérdés: miből finanszírozza azt a kormányzat? Ha a
pénzkínálat növelésének államháztartási bevételekre gyakorolt hatásától
eltekintünk, két további lehetőség marad: az adóból illetve a hitelből
történő finanszírozás. Mindkettő hatását vizsgálni fogjuk a későbbiekben.
Itt kell még szólni a stabilizációs gazdaságpolitika két nagy
paradigmájáról is:

A liberalizmus
hívei szerint nem szükséges a piacgazdaságot stabilizálni, mert az
önmagában stabil.
Egyébként sem létezik hatékony kormányzati
stabilizációs politika. Ha a kormány mégis megkísérli, biztosan nem éri
el a kívánt hatást az alábbi okok valamelyike miatt:
• Téves intézkedések születnek.
• Helyes intézkedések születnek ugyan, ám a beavatkozás mértéke nem
megfelelő.
• Nem a megfelelő időpontban hozza meg a kormány a szükséges
intézkedéseket.
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• Az állami beavatkozás hatása nem a megfelelő időpontban, hanem
később jelenkezik.
Esetleg akkor, amikor az gazdaságpolitikai
szempontból már nem is kívánatos.
A liberális közgazdászok szerint épp ezek az intézkedések destabilizálják a
gazdaságot. Velük szemben állnak

az intervencionizmus
hívei, akik szerint a piacgazdaság önmagában nem stabil, így azt stabilizálni
szükséges. Továbbá egyedül az állam képes hatékony stabilizációra, amit
elsősorban monetáris, illetve fiskális beavatkozások révén érhet el.
A nézetkülönbségek okai az egyes közgazdászoknál részben
ideológiai, részben elméleti természetűek. A későbbiekben látni fogjuk,
hogy a neoklasszikus elmélet a liberalizmushoz, míg a keynesi az
intervencionizmushoz vezet.
Didaktikai okok miatt a következő négy fejezetben eltekintünk az állam
gazdasági szerepvállalásától. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket elsőként csak
a hatodik fejezetben tesszük részletes elemzés tárgyává.

2. A neoklasszikus elmélet
Már a klasszikus közgazdászokat is sokat foglalkoztatta a következő
probléma: Miként lehetséges az, hogy a gazdaság szereplői egymástól
viszonylag függetlenül alakítják ki jövőre vonatkozó elképzeléseiket, ezek
általában mégis valóra válnak.
A neoklasszikusok szerint az egyéni
tervek összehangolását az ármechanizmus végzi, ez működteti a smithi
„láthatatlan kezet”, egymáshoz igazítva a kereslet és kínálat struktúráját.
Természetesen azt a neoklasszikusok sem tagadják, hogy átmeneti zavarok
ezen alkalmazkodás során felléphetnek, véleményük szerint azonban a
gazdaság végső soron mégis egy olyan állapot felé tart, melyben a kereslet
megegyezik a kínálattal minden jószág piacán. Ezt nevezzük általános
egyensúlynak. Az általános egyensúly a neoklasszikusok szerint a gazdaság
gravitációs centruma. Átmeneti válságok ugyan előfordulhatnak, hosszú
távon azonban a gazdaság az általános egyensúly felé tendál, bár annak
elérése évtizedekig is eltarthat. Következésképp a neoklasszikusok szerint a
piacgazdaság a lehető legjobb társadalmi berendezkedés, mivel itt az egyén
gazdasági szabadsága teljes mértékben megvalósulhat, mégis biztosított az
autonóm tervek koordinációja.
A neoklasszikus közgazdaságtan másik fontos eredménye a „pénzfátyol”
fellebbentése. Ezen azt értjük, hogy a neoklasszikusok szerint a pénz és a
gazdagság két különböző dolog. Szerintük a pénzt senki sem önmagáért
kívánja, hanem az érte vásárolható javak miatt, tehát a pénz pusztán
csereeszköz. Egy nemzet gazdagsága, annak jószágtermelő képességében
és a birtokában lévő jószágkészlet nagyságában rejlik. A pénz tehát csupán
fátyol, mely a reálfolyamatokat takarja. Ebből következik a
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makroökonómiai dichotómia,
vagyis az, hogy egy gazdaságban a monetáris és reálnagyságok alakulása
egymástól független. Például - amint azt látni fogjuk - a pénzmennyiség
növekedése esetén nőnek az árak, de a reálszférában nem történik semmi.
A makroökonómiai dichotómia következtében válik külön a
neoklasszikusoknál az értékelmélet és a pénzelmélet. Az

értékelmélet
tárgya a nemzetgazdaságban tapasztalható reálnagyságok, illetve
árarányok meghatározása.
A neoklasszikusok szerint a pénz semleges, amennyiben az árarányok
határozzák meg a gazdasági szereplők viselkedését, s nem az árak abszolút
nagysága. Ezt tapasztaltuk is egyébként az előző fejezetben a vállalatok és
háztatások viselkedésének leírása során. Láttuk ugyanis, hogy amennyiben
pl.
a nominálbér is és az árszínvonal is a λ-szorosára nő, ennek
következtében a reálbér nem változik, következésképp a munkakínálat és
munkakereslet is változatlan marad.

A pénzelmélet
tárgya pedig a pénzben mért árak meghatározása, vagy az egyes javak
pénzhez viszonyított cserearányának a megállapítása.
A továbbiakban először a neoklasszikus értékelmélettel fogunk
foglalkozni, aztán a pénzelmélettel. Az utolsó alfejezetben a reálnagyságok
és a pénzben mért árak egyidejű meghatározásának módját mutatjuk be.

2.1
2.1.1

A tényezőpiacok
A m u n k ap iac

Továbbra is érvényesnek tekintjük a munkakeresletről az 1.4.1. szakaszban
mondottakat. Eszerint: N d = N d (ro), ahol w a reálbér, és dN d/clw < 0.
Szintén érvényesek a munkakínálatról az 1.4.2. szakaszban leírtak, mely
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szerint: N s = N s (w), és dNd/d w > 0.
egyensúlya a
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A foglalkoztatás és reálbér

egyenletrendszer megoldása révén adódik, ahol N* a foglalkoztatás,
w* pedig a reálbér egyensúlyi nagysága. Az egyenletrendszer megoldása
a munkakeresleti és -kínálati függvények metszéspontjához tartozó
koordináták meghatározását jelenti. Az egyensúlyi reálbér mellett mind a
háztartások, mind pedig a vállalatok munkapiaccal kapcsolatos anticipációi
megvalósulnak.
Ismert továbbá, hogy a reálbér a nominálbér és az
árszínvonal hányadosa: w = W/ P .
Az árszínvonal azonban nem a
munkapiacon határozódik meg. Következésképp a munkapiaci egyensúly
létrejötéhez a nominálbérnek kell azt a nagyságot felvennie, amelyik mellett
a reálbér eléri egyensúlyi értékét.
A munkapiaci egyensúlyhoz tartozó teljes foglalkoztatás ezek szerint
csakis akkor maradhat fenn tartósan, ha a nominálbér képes rugalmasan
alkalmazkodni a munkakereslet, illetve munkakínálat változásaihoz, tehát
nincsenek intézményi akadályai a nominálbér csökkentésének.
A
neoklasszikusok felteszik, hogy ez a helyzet, azaz nincsenek hosszabb
távra szóló, rögzített nominálbért garantáló munkaszerződések, illetve a
nominálbér csökkentését megakadályozni képes szakszervezetek.
Mivel a teljes foglalkoztatás fogalmát nem empirikusan, hanem
elméletileg alapoztuk meg, a munkapiac egyensúlyi helyzetében is vannak
munkanélküliek.
Ezek az egyensúlyi reálbért túlságosan alacsonynak
tartják, ezért nem vállalnak munkát. Az ilyen munkanélkülieket önkéntes
munkanélkülieknek nevezzük. Munkapiaci egyensúly esetén az önkéntes
munkanlküli számára nem elegendő, ha munkája után reálbérként annak
határtermelékenységét fizetik. Egy ilyen önkéntes munkanélküli háztartás
optimális döntését m utatja be a 2.1 ábra az 1.4.2. szakaszban bevezetett
fogalmi rendszerben. Felidézve, hogy az életminőség egyenes meredekségét
a reálbér határozza meg, jól megfigyelhető az ábrán, hogy alacsonyabb
reálbér esetén a háztartás nem kínál munkát, magasabb reálbér mellett
azonban igen.
Ezen a ponton természetesen föl kell adni azt a feltevést, mely szerint
az egyes háztartások fogyasztás-szabadidő vonatkozásában értelmezett
preferenciái azonosak lennének. Ehelyett azt tesszük fel, hogy az U(C,Z)
hasznossági függvény minden egyes háztartásra más és más lehet, s e
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függvény formájától függ, hogy valamely háztartás a reálbér adott szintje
mellett önkéntes munkanélküli-e vagy sem.
Bemutatjuk azt az helyzetet is, amikor nincs önkéntes munkanélküliség,
tehát a munkaügyi statisztikában bevezetett teljes foglalkoztatás esete
áll fenn.
Ekkor az életminó'ség egyenes és a közömbösségi görbék
elhelyezkedését valamennyi háztartás esetében a 2.2 ábra szemlélteti.
Érdemes megfigyelni, hogy a reálbér elegendó'en nagymértékű csökkenésével
az optimális megoldás elhagyja a C tengelyt, ami a munkakínálat
csökkenését jelzi. Az új életminőség egyenes berajzolását az Olvasóra
bízzuk.
A továbbiakban azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy miként
reagál a munkapiac a munkakereslet visszaesésére.
Amint a 2.3
ábrán bemutatott komparatív statikus elemzésből látható, bármelyik
munkakínálati függvényt tekintjük is az ábrán feltüntetett kettő közül,
mind a reálbér, mind pedig a foglalkoztatás egyensúlyi nagysága csökken. A
csökkenés mértéke azonban a rnunkakínálati függvény meredekségétől függ.
Ez a meredekség természetesen az érintő független változót reprezentáló
tengellyel, ez esetben a függőleges tengellyel bezárt szögének tangense. E
meredekség közgazdasági tartalma az, hogy miként reagál a munkakínálat
a reálbér egységnyi növekedésére. Ezt a továbbiakban a munkakínálat
reálbérérzékenységének fogjuk nevezni. Az ábrán a munkakereslet azonos
mértékű visszaesésének következményeit mutatjuk be a munakínálat
eltérő reálbérérzékenysége mellett. Amint látható, magasabb érzékenység
esetén az egyensúlyi reálbér kis mértékű csökkenése a foglalkoztatás
nagyobb mértékű visszaesésével jár együtt. A munkakínálat alacsonyabbb
reálbérérzékenysége esetén fordított a helyzet. A reálbér nagymértékű
csökkenése azonban súlyos társadalmi feszültségekhez vezetne, és ez a
tendencia nem is mutatható ki hosszú távon. Ezért a neoklasszikusok
feltételezik a munkakínálat magasabb reálbérérzékenységét. Feltevésüket
az alábbiakkal indokolják:
1. A farmergazdaságokból álló mezőgazdaság a domináns nemzetgazdasági ág.
2. Még nem alakult ki a bérmunkához szokott életmód: a bérmunkássá
válás folyamata reverzibilis. Ez azt jelenti, hogy a reálbér csökkenése
esetén létezik visszaút a családi farmergazdaságba.
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2.3 ábra: A munkakínálat reálbérérzékenységének hatása
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3. A munkások szalagrendszerben, betanított munkát végeznek,
következésképp a munkapiac iskolai végzettség alapján nem
szegmentált.
E föltevések létjogosultsága ma már vitatható, ám nem volt az a X X . század
elejének fejlett piacgazdaságaiban, amikor a munkapiac neoklasszikus
modellje elnyerte végleges formáját.

2.1.2

A tő k e p ia c

A tőkepiacon értékpapírokkal kereskednek.
Ezek fizikai javakra
vonatkozó jogokat, illetve követeléseket jelentenek, akkor is, ha a
szóban forgó értékpapír egy vállalat által kibocsátott kötvény, hiszen
a hitel visszafizetéséért a vállalat a birtokában lévő tőkejavakkal felel.
Az értékpapírokat általában a vállalatok adják el, és a háztartások
vásárolják meg.
Az 1.4.1.
és 1.4.2. szakaszokban láttuk, hogy a
fejlett piacgazdaságban beruházási és megtakarítási döntések egymástól
függetlenül születnek.
Azt is láttuk, az 1.2.2.
szakaszban, hogy
állami beavatkozás hiányában, vagy kiegyensúlyozott költségvetés esetén
a megtakarításoknak éppen fedezniük kell a beruházásokat.
Szükség
van tehát egy koordinációs mechanizmusra, mely a megtakarítások és
beruházások megegyezését biztosítja. A neoklasszikus elméletben, ez a
kamatmechanizmus.
A tőkepiaci folyamatok makrogazdasági hatásainak jobb megértését
szolgálja, ha azokat lépésről lépésre áttekintjük.
Első lépésben a
háztartások lemondanak egy bizonyos termékmennyiség elfogyasztásáról.
Ezt megtakarításnak nevezzük.
A szóban forgó termékmennyiséget
átengedik a vállalatok számára. Ennek fejében a háztartások a vállalatokkal
szembeni követelésekhez jutnak (pl: kamat, osztalék, likvidációs hányad).
A vállalatok az így megszerzett termékmennyiséget beruházási célra
használják. A tőkejavak elhasználódását meghaladó nettóberuházások
a fizikai tőke állományát növelik. Amikor a vállalatok a háztartások
követelését teljesítik (pl: kamatot vagy osztalékot fizetnek), akkor ezzel
a háztartás számára egy bizonyos termékmennyiséget adnak át, így a
háztartás reáljövedelmét növelik.
Fontos megjegyezni, hogy a neoklasszikusok szerint a háztartások
minden megtakarításukat értékpapírban tartják.
(Az ingatlanoktól,
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nemesfémtől vagy a műkincsektől eltekintünk.) Ennek oka az, hogy az
értékpapírok pozitív nettóhozamot biztosítanak a tulajdonos számára,
míg a pénznek a defláció esetétét kivéve nincs hozama. Felidézve az
(1.22) problémát, ez azt jelenti, hogy a vagyon pénzben tartása esetén
i = 0, míg kötvényvásárlás esetén i > 0. Szemügyre véve a korlátozó
feltételt, látható, hogy amennyiben a háztartás megtakarít, azaz Yjn >
Pi Cl teljesül, akkor i növekedésével a jövőbeni fogyasztás, és ezáltal
a két periódus alatt elért összhaszon is növekszik. A kötvények után
fizetett kamat nagyságát a háztartás ugyan nem képes befolyásolni, de
a számára kedvezőbb i > 0 állapot csak abban az esetben érhető el
számára, ha vagyonát értékpapírokban tartja. Következésképp irracionális
a megtakarított vagyont pénzben tartani.
A tökéletes piac modelljéhez a tőkepiac, áll a legközelebb, itt
érvényesülnek legtisztábban a mikroökonómiából ismert mechanizmusok,
ezért további megjegyzésekre ebben a szakaszban nincs szükség.

2.2

Walras törvénye és a termékpiac

A tényezőpiacok megtárgyalása után úgy tűnik, a termékpiaccal kell
folytatni a sort. Ez akkor van egyensúlyban, ha

teljesül. Megmutatjuk azonban, hogy különösebb vizsgálódásra ebben
az esetben nincs szükség. Walras törvénye értelmében ugyanis, ha a
munka és tőkepiacon egyensúly van, akkor a termékpiacnak is feltétlenül
egyensúlyban kell lennie. Igaz ugyan, hogy mind a háztartási, mind pedig
a vállalati szektornak három-három döntési változója van. A háztartások
esetében a fogyasztás (C ), a munkakínálat ( Ns) és a megtakarítás ( S );
a vállalatok esetében pedig a kibocsátás (K 4), a munkakereslet ( N d) és
a beruházás (7). Mégis a döntések során mindkét szektor csupán két
szabadságfokkal rendelkezik. A háztartások döntési változóinak ugyanis
ki kell elégíteniük a
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költségvetési egyenletet, ahol a vizsgált periódusban π és B o exogén
adottságok, a vállalatoknak pedig figyelembe kell venniük a termelés
technológiai lehetőségeit:

Walras törvényének
definíciójából:

levezetéséhez

induljunk

ki

a

profit

(1.14)

Másrészt a háztartások költségvetési korlátjából:

Hozzáadva a fenti két egyenlet összegéhez a triviális P l — P l — 0
egyenlőséget, az alábbi összefüggéshez jutunk:

(2 . 1 )
Figyeljük meg, hogy a zárójelekben rendre a termékpiaci túlkereslet
{kapcsos zárójelben}, az értékpapírpiaci túlkereslet [szögletes zárójelben],
illetve a munkapiaci túlkereslet Ccsúcsos zárójelben> szerepel. A negatív
túlkeresletet túlkínálatnak tekintjük. Figyeljük meg azt is, hogy a zárójelek
előtt álló tényezők mindegyike azt a célt szolgálja, hogy a reál túlkeresletek
összeadhatók legyenek. Ezt oly módon éri el, hogy a reál túlkeresletek
a megfelelő árral szorozva eredményül nominális túlkeresletet adnak. A
tőkepiac esetében az (1 — i) korrekciós tényezőre azért van szükség, mert
a kötvények már abban a periódusban teljes kamatot fizetnek, amelyikben
megvásárolták őket. Ezek szerint tehát a zárójelek előtt álló kifejezések
mindegyike egy-egy pozitív szám. A bal oldalon szereplő három tag
mindegyikének előjele tehát attól függ, hogy az illető piac kereslet- vagy
kínálattúlsúlyos. Mivel a bal oldalon álló három tag összege zérus, a három
piacra érvényesek az alábbiak:
1. A piaci túlkeresletek értékösszege zérus.
Walras törvényének.

Ezt az állítást nevezik
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2. Ha bármelyik két piacon egyensúly van, akkor a harmadik piacnak
is egyensúlyban kell lennie.
Ezért ha a munka- és tőkepiacok
egyensúlyban vannak, akkor az egyensúly fennállása a termékpiacon
is szükségszerű.
Ezek szerint nem fordulhat elő kényszerű
munkanélküliség a termék- és pénzpiacok egyidejű egyensúlya mellett.
3. Ha a munka-, értékpapír-,
illetve
termékpiacok
egyike
kereslet/kínálattúlsúlyos, akkor feltétlenül kell lennie egy másik
piacnak, ahol kínálat/kereslettúlsúly áll fenn.

A 2. és 3. állítások az 1. következményei. Vegyük észre azt is, hogy Walras
törvényének levezetéséhez csupán a profit definícióját, és a háztartások
költségvetési egyenletét használtuk fel. Ezek azonban disequilibriumban
is érvényesek, következésképp Walras törvénye nem csak egyensúly, hanem
egyensúlytalanság esetén is fennáll.
Egy másik érdekes következtetés, hogy a beruházások és megtakarítások
egyenlőségéből nem következik termékpiaci egyensúly.
Legalábbis a
neoklasszikus modellben nem. Később majd látni fogjuk, hogy a keynesi
elméletben más a helyzet, ott azonban az egyensúly fogalmát is másképp
fogjuk értelmezni.
A három piac egymáshoz való viszonyára a későbbiekben még
visszatérünk, egy fontos észrevételt azonban már most megtehetünk:
a munkapiaci egyensúly meghatározza a reálbér egyensúlyi nagyságát.
Az 1.4.1.
szakasz végén azt is megmutattuk, hogy az aggregált
kínálat a reálbértől függ.
Ugyanakkor az aggregált kereslet, azaz a
fogyasztás és beruházás összege a kamatláb szigorúan monoton csökkenő
függvénye.
A termékpiaci egyensúly létrejöttéhez tehát az szükséges,
hogy a kamatláb fölvegye az egyensúlyt biztosító értékét.
Csakhogy
az előző szakaszban láttuk, hogy a kamatlábnak kell a beruházások és
megtakarítások megegyezését is biztosítania, és semmi nem garantálja,
hogy a beruházások és megtakarítások egyenlőségéhez szükséges kamatláb
esetén az aggregált kereslet is megegyezne az aggregált kínálattal.
Ezért mondják a neoklasszikus elmélet bírálói, hogy a kamatlábnak a
neoklasszikus modellben kettős funkciója van, amit nem feltétlenül képes
betölteni.
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2.3

A pénz mennyiségi elmélete

Az előző szakasz végén röviden áttekintettük, miként magyarázza a
neoklasszikus elmélet a legfontosabb reálváltozók alakulását.
Nem
kaptunk azonban még választ arra a kérdésre, miként határozódik meg az
árszínvonal. A kérdés megválaszolásához a neoklasszikusok pénzelméletét
kell szemügyre venni.
Az 1.4.3. szakaszban tisztáztuk a pénz fogalmát, ehhez itt még annyit
kell hozzátenni, hogy a pénz egy olyan jószág, melyet nem termelnek. Az
utóbbi megállapítás pontosabban azt jelenti, hogy az egyszerűség érdekében
tett feltevésünk szerint a pénz előállításához nincs szükség semmiféle olyan
termelési erőforrásra, mely a háztartások birtokában van. Itt kell szólni
arról is, hogy a pénznek is van piaca, bár ez egy fiktív piac. Fiktív
piac abban az értelemben, hogy a pénzt mind a termék-, mind a munka-,
mind pedig a tőkepiacon cserélik, hisz a termékekért pénzzel fizetnek, a
munkabért pénzben fizetik ki, és az értékpapírokért is pénzzel fizetnek.1
Azt is megbeszéltük az 1.4.3. szakaszban, hogy a pénzkínálat nagyságát a
jegybank határozza meg. Sorra kell még venni a pénzkereslet motívumait.
Ehhez a pénz funkcióiból célszerű kiindulni, melyek az alábbiak:
1. Általánosan elfogadott fizetési eszköz, ami megkönnyíti a cserét.
Valóban, a pénzt olyan aktívaként értelmezzük, melynek fizetési
eszközként történő elfogadását törvény garantálja. A piacgazdaság
szereplői pedig gyakran kénytelenek fizetési kötelezettségeket
teljesíténi.
Ha erre rendszeresen és határidőre képesek, akkor
likvidnek nevezzük őket. A likviditás fenntartásához pedig pénzre
van szükség.
2. Általános értékmérő, amennyiben egy csereaktus során mind az eladó,
mind pedig a vevő pénzben fejezi ki a csere tárgyául szolgáló jószág
értékét. Ha sikerül ennek során kölcsönösen elfogadható értékelésre
jutniuk, létrejön a csere, melynek részét képezi a fizetés. Ha viszont
a felek másként ítélik meg a szóban forgó jószág értékét, akkor sem
fizetésre, sem pedig cserére nem kerül sor, csupán értékmérésre.
1A pénzpiac makroökonómiában használatos fogalma nem tévesztendő össze a
rövid lejáratú követelések piacával. Utóbbit a pénzügytan nevezi pénzpiacnak, a
makroökonómia azonban nem.
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Ehhez azonban nem szükséges, hogy a felek ténylegesen a pénz
birtokában legyenek, így az értékmérő funkció közvetlenül nem
eredményez pénzkeresletet.
3. Elszámolási eszköz, például amikor egy vállalat az év végi mérlegét
vagy eredménykimutatását elkészíti.
Itt azonban megint nincs
szükség arra, hogy a vállalat rendelkezzen a pl. mérlegfőösszegben
szereplő pénzmennyiséggel, pénzkeresletet tehát ez a funkció sem
eredményez.
4. Vagyontartási eszköz, hiszen a vagyon pénzben is tartható. Ebből
az 1.
ponthoz hasonlóan ismét közvetlenül következne a pénz
iránti kereslet. Csakhogy a 2.1.2. szakaszban megbeszéltük, hogy
ez a neoklasszikusok szerint nem racionális.
Következésképp a
neoklasszikusok szerint a piaci szereplők nem támasztanak keresletet
a pénz iránt vagyontartás céljából.
Az elmondottakból következően a neoklasszikus elméletben a
pénzkeresletnek egyetlen motívuma van: a likviditás fenntartásának
igénye.
Jelöljük M-mel a pénzkínálat jegybank által meghatározott
nagyságát. Ez állomány jellegű nagyság, következésképp ahhoz, hogy
pénzpiaci egyensúlyról beszélhessünk, a pénzkeresletet is hasonló jellegű
nagyságként kell értelmeznünk. A neoklasszikus elméletben a pénzkereslet
az a pénzmennyiség, melyet a gazdaság szereplői likviditásuk fenntartása
érdekében tartani kívánnak.
A pénzkereslet nagyságának meghatározásához induljunk ki egy olyan
stacionárius gazdaságból, ahol évente egyszer fizetnek bért.
A zárt
körforgásmodellek axiómája értelmében ekkor a vállalati szektor teljes
árbevételét, azaz a teljes nominális GDP-t ki kell fizetni bérként. Ehhez
a nominális GDP nagyságának megfelelő pénzmennyiség szükséges. L nnel jelölve a pénzkeresletet: L n = P Y . Az így kifizetett pénzmennyiség
aztán a bérfizetést követő egy év alatt fokozatosan visszaáramlik a
háztartásoktól a vállalatokhoz, így egy év múlva a vállalatok újra ki
tudják fizetni a változatlan nominális GDP-vel megegyező nominálbért.
Ebben az esetben minden egyes pénzegység egy év alatt futja végig
az egyszerű körforgásmodellt, ezért azt mondjuk, hogy a pénztartási
koefficiens egységnyi. Most vizsgáljuk meg, hogy lehetne-e a gazdaság
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pénzkeresletét csökkenteni!
Lehetne, ha gyakrabban fizetnének bért.
Például évente kétszeri bérfizetés esetén a pénzkereslet a felére csökkenne,
ekkor azonban minden egyes pénzegységnek fél év alatt kellene körbe
fordulnia a háztartások és vállalatok között, ami azt jelenti, hogy a
pénztartási koefficiens fél év. Havonkénti bérfizetés esetén a pénzkereslet a
nominális GDP 1/12-e, s a pénztartási koefficiens egy hónap. Ezek szerint
a pénzkereslet:
( 2 .2)

ahol a k arányossági tényezőt pénztartási koefficiensnek nevezzük. Ez
azt m utatja meg, hogy valamely pénzegység mennyi idő alatt tesz meg
egy kört a háztartások és vállalatok között, pontosabban mennyi idő
telik el e pénzegység két bérfizetésre, illetve fogyasztási cikk vásárlására
történő felhasználása között. Figyeljük meg, hogy a pénzkeresletet is
állomány jellegű nagyságként határoztuk meg: A pénztartási koefficiens
mértékegysége év, az árszínvonal mértékegysége Ft/q, a reálkibocsátásé
pedig q/év. Elvégezve a szorzást, az eremény: Ft.
Az iménti példában eltekintettünk a vállalati és háztartási szektoron
belül bonyolódó tranzakcióktól, holott általában ezekhez is pénzt hasz
nálnak. Még bonyolultabb a helyzet evolúciós gazdaságban, ahol a pénzt
nem csupán bérfizetésre és fogyasztási cikk vásárlásra használják. Pénzben
fizetik a tőkejövedelmeket, és pénzben fizetnek az értékpapírokért is. A
neoklasszikusok szerint azonban az ezen utóbbi, és az esetleges többi
(pl. az állammal folytatott) tranzakció lebonyolításához szükséges pénz
mennyisége egyenesen arányos a nominális nemzeti jövedelemmel, így a
pénzkereslet fenti egyenlete továbbra is fennáll. Az átlagos pénztartási
koefficiens értékét a gazdaságban kialakult fizetési szokások határozzák
meg, pl. az, hogy milyen gyakran fizetnek bért, milyenek az egyéb fizetési
szokások, mennyire fejlett a pénzügyi intézmények rendszere, stb. Mivel
ezek a szokások lassan változnak, rövid távon k értékét a neoklasszikusok
konstansnak tekintik.
Mindezek alapján felírhatjuk a pénzpiac egyensúlyának feltételét:

melyet szokás a pénz forgalmi egyenletének cambridge-i vagy jövedelmi
szemléletű változatának is nevezni. Az egyenlet egyszerűen átrendezhető

2.3. A PÉNZ MENNYISÉGI ELMÉLETE ___________________________________71

olymódon, hogy mindkét oldalon folyamat jellegű nagyságok szerepeljenek.
Ehhez csupán a pénz forgási sebességét kell bevezetni, ami az átlagos
pénztartási koefficiens reciproka: v = l / k . A pénz forgási sebessége
megmutatja, hogy egységnyi pénz adott hosszúságú periódus (példánkban
egy év) alatt hányszor kerül a háztartásoktól a vállalatokhoz. Most a
pénzpiac egyensúlyának feltétele a pénz forgalmi egyenletének teljesülése:

Az egyenlet jobb oldalán a nominális kibocsátás áll, amit nominális
aggregált kínálatként is értelmezhetünk. Jobb oldalon pedig a vásárlás
céljára egységnyi idő (pl. egy év) alatt rendelkezésre álló pénz mennyisége
szerepel. Amint azt rögtön látni fogjuk, a neoklasszikusok szerint ez a
nominális aggregált kereslet.
A pénz forgalmi egyenlete a mennyiségi pénzelmélet alapja. A fenti
összefüggésből egyrészt az következik, hogy ha a pénz forgási sebessége, és
a pénzmennyiség konstans, akkor a reálkibocsátás és az árszínvonal között
fordított arányosság áll fenn. (Valóban, az utóbbi két nagyság szorzata
konstans.) Másrészt a reálkibocsátás, mint láttuk a reálszférában határo
zódik meg a munkapiaci adottságok és a termelési technológia révén. A
pénz forgási sebessége továbbá a gazdaság számára exogén, intézményi
adottság, így az árszínvonal elsősorban a pénzkínálattól függ, éspedig
olymódon, hogy a pénzkínálat λ-szorosára történő növekedése esetén, az
árszínvonal is λ -szorosára nő. Ha például a jegybank 2%-kal növeli a
pénzkínálatot, akkor A = 1.02, és az árszínvonal is 2%-kal nő.
A kérdés, amit ezek után tisztázni kell, a következő: miként váltja
ki a pénzkínálat növekedése az árak emelkedését? Vizsgáljuk meg az itt
működésbe lépő mechanizmust lépésről lépésre! Induljunk ki abból, hogy
a pénzmennyiség növekedése a reálszféra általános egyensúlyi helyzetében,
változatlan árszínvonal mellett következik be. Ekkor a piac szereplői úgy
találják, hogy több pénzük van, mint amennyi a fennálló árszínvonal mellett
a likviditásuk fenntartásához szükséges. Ezért a fölösleges pénzmennyiséget
elköltik fogyasztási cikkre vagy értékpapírra, ami beruházási keresletként
jelenik meg, illetve tőkejószágra. Mindez az összkeresletet növeli. Csakhogy
a megnövekedett összkereslettel szemben változatlan nagyságú összkínálat
áll, hiszen az aggregált kínálat nagyságát meghatározó reálváltozók egyike
sem módosult. A termékpiacon ilyen módon fellépő túlkereslet az árak
emelkedését eredményezi.
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Meddig tart ez az áremelkedés? Erre a kérdésre kézenfekvő lenne
azt válaszolni, hogy addig, amíg a gazdaság szereplőinek sikerül fölös
pénzkészletüktől megszabadulni.
Csakhogy ez az okoskodás csupán
mikroszinten lenne igaz, makroszinten már nem. Ha ugyanis a valamely
piaci szereplő birtokában lévő pénz mennyisége vásárlás révén csökken,
akkor egy másik piaci szereplő pénzkészletének feltétlen növekednie
kell.
A megnövekedett kereslet kielégítésére irányuló törekvés tehát
nem eredményezi a gazdaság szerplőinek birtokában lévő pénz összes
mennyiségének csökkenését. Az árak emelkedését azonban igen. Láttuk
azonban, hogy az árszínvonal növekedésével a piaci szereplők likviditásához
szükséges pénz mennyisége növekszik. Ezek szerint az árak növekedése
addig tart, amíg a gazdasági szereplők likviditásának fenntartásához a teljes
pénzkínálat birtoklása szükségessé nem válik. 2%-os pénzkínálat bővülés
esetén a (2.2) egyenlet szerint ez akkor következik be, amikor az árak is
2%-kal nőnek.
Definiáljuk a reálpénzkészletet a nominális pénzkínálat és az árszínvonal
hányadosaként. Ekkor azt mondhatjuk, hogy a pénzkínálat növekedése
következtében megnő a reálpénzkészlet, az ennek következtében fellépő
túlkereslet, illetve áremelkedés pedig addig tart, míg a reálpénzkészlet az
eredeti értékére nem csökken. Ekkor az aggregált kereslet is visszaesik a
változatlan aggregált kínálattal megegyező értékre, s a reálszféra általános
egyensúlya helyreáll.
Ezek szerint az aggregált kereslet a reálpénz
állományától függ, éspedig a pénz forgalmi egyenletéből következően azzal
egyenesen arányos:

(2.3)
Ez már csak azért is így van, mert a likviditási igényt a tervezett
vásárlások nagysága, tehát az aggregált kereslet határozza meg.
Megjegyzendő, hogy az aggregált keresletet az előző alfejezet elején
a C(i) + I(i) kifejezés segítségével határoztuk meg.
O tt azonban
az értékelmélet logikáját követve az összekeresletet a reálszférában
magyaráztuk, s ehhez magyarázó változóként a reálkamatlábat kellett
használnunk.
A pénzelmélet tárgyalása során azonban az aggregált
keresletet a monetáris szférában magyarázzuk, így a magyarázó változó
csakis az árszínvonal lehet. A két féle magyarázat természetesen azonos
aggregált keresletet határoz meg.
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A neoklasszikus pénzelméletet már a X IX . század végén komoly bírálat
érte Wicksell (1898) részéről. A támadás legfontosabb irányai az alábbiak:
1. A pénz forgási sebessége nem konstans még rövid távon sem. így
azonban a forgalmi egyenlet megoldhatatlan, hisz két ismeretlen
szerepel benne: az árszínvonal mellett a pénz forgási sebessége is.
2. A pénzkínálat nem konstans, még aranypénz-rendszer esetén sem,
hiszen ha váltóval is lehet fizetni, a váltók állománya is a
pénzkínálathoz tartozik. Ha tehát a jegybank növeli a pénzkínálatot,
vagy aranypénzrendszer esetén több arany áramlik be az országba,
erre a piac szereplői a váltók állományának csökkentésével is
reagálhatnak, így a tágan értelmezett (a váltókat is tartalmazó)
pénzmennyiség a gazdasági aktivitás ingadozásait követheti.
3. Problematikus az a megállapítás, mely szerint az aggregált keresletet
a reálpénzállomány jelentős mértékben befolyásolná. Valóban, a (2.3)
összefüggés szerint az aggregált kereslet reálpénzállomány szerint
vett rugalmassága egységnyi, ami azt jelenti, hogy a reálpénzkészlet
egy százalékos növekedése az aggregált kereslet egy százalékos
növekedését eredményezi a pénz forgási sebességének nagyságától
függetlenül. A gyakorlatban azonban gyakran tapasztalható, hogy a
reálpénzállomány egy százalékos növekedése ennél lényegesen kisebb
arányú növekedést eredményez az aggregált keresletben.
A továbbiakban egyelőre nem vesszük figyelembe Wicksell fenti kritikai
megjegyzéseit. Csak a későbbi fejezetekben fogunk annak egyes elemeire
visszatérni.

2.4

A makrogazdaság neoklasszikus modellje

A mennyiségi pénzelmélet megtárgyalása után kezünkben van minden
eszköz ahhoz, hogy a teljes makrogazdaság neoklasszikus modelljét
felépítsük. Ezt fogjuk tenni a következő szakaszban, meghatározva a
legfontosabb makrováltozók egyensúlyi értékeit. Az azt követőben pedig
két egyszerű komparatív statikus vizsgálat révén mutatjuk be, hogyan lehet
további következtetéseket levonni.
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2 .4 .1

Á ltalán o s m ak ro gazd aság i egyensúly

A 2.1. táblázatban a neoklasszikus modellben megjelenő hat endogén
változó egyensúlyi értékének meghatározására szolgáló egyenleteket
foglaltuk össze. Az 1-4. egyenletek a reálszféra egyensúlyát határozzák
meg, az 5-6. összefüggések a monetáris szféra egyensúlyát. A kettő között
csupán a reálkibocsátás teremt kapcsolatot, ám a nominális pénzkínálat
meghatározó volta miatt a monetáris nagyságok egyensúlyi értéke valóban
a reálnagyságoktól függetlenül alakul. Az egyes egyenletek a táblázatban
feltüntetett sorrendben oldhatók meg, szükség esetén a már megkapott
megoldásokat felhasználva.

sorszám
1-2.
3.
4.
5.
6.

6 db egyenlet
N d (ro*) = N* = N S (w*)
Y = f(N )
S { i ) = I(i)
M = kPY
W = vj P

6 db ismeretlen

N \ vj*
Y*
i*
P*
W*

dichotómia
reál
szféra
monetáris
szféra

2.1 táblázat
Az endogén változók meghatározása a neoklasszikus modellben
Az egyes egyenletek funkciói az alábbiak.
1-2.

A munkapiac egyensúlyát előíró két egyenlet révén határozható
meg a foglalkoztatás és reálbér egyensúlyi szintje.

3.

A termelési függvény határozza meg a foglalkoztatás egyensúlyi
szintje mellett előállításra kerülő kibocsátás nagyságát.

4.

A kamatláb a tőkepiacon határozódik meg. Ez osztja fel
a reálkibocsátást beruházásra és fogyasztásra. Ilyen módon
három további endogén nagyság határozódik meg: I, S és

C = Y -s.
5.

A pénz forgalmi egyenlete révén határozódik meg az egyensúlyi
árszínvonal.

2.4. A MAKROGAZDASÁG NEOKLASSZIKUS M O D E L L J E _______________ 75

6.

A nominálbér definíció szerint, a reálbér és az árszínvonal
szorzataként adódik. Ez az összefüggés úgy is felfogható, hogy
a reálbér és az árszínvonal között egyenes arányosság áll fenn,
az arányossági tényező pedig a reálbér.

A hat egyenlet által leírt összefüggésrendszert a 2.4 ábra szemlélteti. Az
egyes koordinátarendszerekben a 2.2 táblázatba felsorolt összefüggéseket
tüntettük fel:

1-2.
3.
4.
5.
6.

N d (w *) = N* = N s (w*)
Y = f { N)
S(i) = I(i)
M = kPY
W = wP

középső alsó
középső felső
bal felső
jobb felső
jobb alsó

2.2 táblázat: Az egyes függvények elhelyezkedése a 2.4 ábrán
A három bal oldali koordinátarendszer a reálszféra egyensúlyát írja
le, a két jobb oldali pedig a monetáris szférát. A kettő között csupán
a reálkibocsátás teremt kapcsolatot a mennyiségi pénzelmélet révén.
Az elmondottakból következik, hogy a jobb alsó koordinátarendszerben
ábrázolt egyenes meredeksége az egyensúlyi reálbér nagyságával egyezik
meg. Másrészt a jobb felső koordinátarendszerbe rajzolt téglalap területe a
nominális GDP nagyságát reprezentálja. A bal felső ábrán az egyszerűség
érdekében eltértünk a neoklasszikus tőkepiac szokásos ábrázolásától,
amennyiben a két tengelyt felcsréltük. Az alsó méretnyíl a beruházások
illetve megtakarítások, a felső méretnyíl a fogyasztás nagyságát mutatja.
A neoklasszikus közgazdászok magától értetődőnek tekintették, hogy a
makrogazdaság most bemutatott általános egyensúlya stabil. Az egyensúly
stabilitásának kérdésére a 12.2.1 szakaszban még visszatérünk, és látni
fogjuk, hogy a stabilitás valóban fennáll.
Ezen a ponton fontos emlékeztetni rá, hogy az (1.13) termelési függvény
nem mindenben felel meg a neoklasszikus elveknek, ezért helyesebb a
reprezentatív vállalat rendelkezésére álló termelési technológiát az
(2.4)
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2.4 ábra: Egyensúly a neoklasszikus modellben
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aggregált termelési függvény segítségével leírni.
Ez ugyan nem
lineárisan homogén, és a kitevők sem értelmezhetők az egyes tényezők
parciális termelési rugalmasságai gyanánt, mindazonáltal 0 < a , β < 1
esetén továbbra is érvényes a csökkenő hozadék elve, továbbá kielégíti azt
a fontos neoklasszkus feltevést, mely szerint az egyik tényező felhasznált
mennyiségének megváltoztatása nem érinti a másik határtermelékenységét.
Ezt a tényt a következő szakaszban ki is fogjuk használni.

2 .4 .2

K o m p a ra tív sta tik a

Először egy a munkakínálat oldaláról érkező sokkhatást veszünk szemügyre.
A munkakínálat hirtelen bekövetkező jelentős növekedését eredményezheti
például a tömeges bevándorlás, a nyugdíjkorhatár emelése vagy az állam
által finanszírozott felsőoktatásban részt vevők számának jelentős szűkítése.
A főbb makro ökonómiai nagyságok egyensúlyi értékeinek megváltozását
a 2.5 ábra m utatja be. A jobb alsó koordinátarendszerben feltüntetett
egyenes óramutató járásával megegyező irányú elfordulását a reálbér
egyensúlyi szintjének csökkenése eredményezi. Vegyük észre, hogy bár
a reálkibocsátás növekszik, a nominális kibocsátás nagysága változatlan
marad. Ennek oka az, hogy a jobb felső koordinátarendszerben feltüntetett
görbe egy hiperbola, melyről ismert, hogy az alá rajzolt téglalapok területe
állandó.
A nominális kibocsátás tehát független a reálkibocsátástól.
Ezért mondhatjuk, hogy fennáll a makroökonómiai dichotómia.
A
nominális kibocsátás nagyságát a jobb felső koordinátarendszerbe rajzolt
hiperbolának az origótól való távolsága határozza meg. Ez a távolság annál
nagyobb, minél nagyobb a pénz forgási sebessége, illetve minél nagyobb a
nominális pénzkínálat.
Még érdekesebb a technológiai sokk hatása.
Legyen az aggregált
termelési függvény Cobb-Douglas típusú, azaz Y = A K a N 1~a . Ekkor
a 2.6 ábrán bemutatott szituáció kétféleképpen is bekövetkezhet. Az egyik
lehetőség a vállalatok rendelkezésére álló tőke állományának növekedése, a
másik a technikai haladás, ami az A paraméter értékének növekedésében
ju t kifejezésre.
Bármelyik következzék is be azonban a kettő közül,
a munka parciális hozadéki függvénye fölfelé tolódik, következésképp
annak deriváltja, a munkakereslet is nő.
A neoklasszikusok szerint
tehát a tőkeállomány növekedése, illetve a technikai haladás egyaránt a
foglalkoztatás és reálbér egyensúlyi nagyságának növekedését eredményezi,
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2.5 ábra: A munkakínálat növekedésének hatása
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nem érvényes tehát az a marxista alapokon nyugvó vélekedés, mely szerint
a gép kiszorítaná az embert. Sőt, elfogadva a reálbért az életszínvonal
indikátoraként, a neoklasszikus elméletben az életszínvonal növekedése
hosszú távon kizárólag a technikai haladás révén lehetséges. A beruházási
függvény bal felsó' koordinátarendszerben bemutatott elmozdulását csak
a technikai haladás képes kiváltani, a tőkeállomány növekedése nem. A
nominális kibocsátás egyensúlyi nagysága most sem változik. Ez csakis az
árszínvonal csökkenése révén lehetséges, így a nominálbér megváltozásának
iránya nem határozható meg egyértelműen.
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2.6 ábra: A technikai halads hatsa

3. A keynesi elmélet
alapelemei
Az előző fejezetben mondottak szerint a fogyasztási javak termelését csupán
az alábbi tényezők korlátozzák;
• a háztartások munkakínálata,
• a felhalmozott tőke állománya és
• a termelés technológiai feltételei.
Azt is tudjuk, hogy rövid távon a munkakínálatnak van meghatározó
szerepe. Ezek szerint nem fordulhat elő egy olyan szituáció, amikor
az éppen fennálló reálbér mellett a munkakínálat a munkakeresletet
meghaladja, ugyanakkor pedig a háztartások szeretnének többet
fogyasztani. Azért nem fordulhat elő, mert ez a probléma foglalkoztatás
növelése révén egyszerűen megoldható lenne. A kényszerű munkanélküliség
e paradoxonára Keynes talált magyarázatot.
E magyarázat alapja a
kereslet eddigiekben értelmezett kategóriájának a hatékony kereslettől
történő megkülönböztetése.
Ismert, hogy a kereslet nem más, mint az egységnyi idő alatt
megvásárolni szándékozott jószágmennyiség.
Az 1.4.1.
szakaszban
a neoklasszikus elveket követve meghatároztuk a vállalatok beruházási
javak iránti keresletét, az 1.4.2.
szakaszban pedig a háztartások
megtakarítását, illetve fogyasztási javak iránti keresletét.
A kereslet
ezen két elemének meghatározása során azonban azzal a hallgatólagos
feltevéssel éltünk, hogy a piaci mechanizmus biztosítja a gazdasági
81
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szereplők anticipációinak megvalósulását. Ez a háztartások esetében azt
jelenti, hogy a munkakínálat azonos nagyságú munkakereslettel találkozik,
a vállalatok esetében pedig azt, hogy a vállalatok pontosan anticipálják
a kereslet és árak várható alakulását, és a kínálat a termékpiacon a
profitmaximum biztosításához elegendő nagyságú kereslettel találkozik.
A hatékony kereslet meghatározása során Keynes abból indul ki, hogy
a piaci szereplők anticipációi nem feltétlenül teljesülnek, következésképp
a hatékony kereslet mértéke kisebb lehet a vállalatok számára optimális
mértékűnél. Ebben az esetben pedig a hatékony kereslet határozza meg a
vállalatok termelését, következésképp munkakeresletét is.
A következő alfejezetben a hatékony kereslet meghatározása lesz
a feladatunk.
Ez a fogyasztás esetében viszonylag egyszerű, a
beruházások esetében már nehezebb.
Ezért a második alfejezetben
exogén beruházási kereslet mellett határozzuk meg a hatékony kereslet
nagyságát.
A beruházások endogenizálásához szükség lesz a keynesi
pénzelmélet ismertetésére, ami a harmadik alfejezetben kerül tárgyalásra,
így következő fejezetben a hatékony kereslet már endogén beruházások
mellett is meghatározható lesz.
Ezek alapján válik majd érthetővé,
hogy miért maradhat el a hatékony összkereslet a neoklasszikusok által
meghatározott aggregált kereslettől.

3.1

A hatékony kereslet elemei

Ebben az alfejezetben tulajdonképpen az összkereslet neoklasszikus
elméletének két legfontosabb elemét bíráljuk Keynes nyomán: afogyasztásés beruházáselmélettel szemben fogalmazunk meg alternatívákat.
A kínálati oldalon hasonlóan radikális módosításokat nem fogunk
megfogalmazni, mégis a neoklasszikustól gyökeresen eltérő következtetések
adódnak.

3 .1 .1

F o g y asztási kereslet

A neoklasszikus elméletben a reprezentatív háztartás három döntési
változóval rendelkezett:
a reáljövedelemmel, a munkakínálattal és
a megtakarítással.
A reáljövedelem azonban jelentős mértékben a
munkakínálat nagyságától függött a háztartás költségvetési korlátja
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által meghatározott módon. Ha viszont a fent említett hallgatólagos
neoklasszikus feltevéssel ellentétben a háztartás nem képes munkakínálatát
teljes mértékben realizálni, azaz kényszerű munkanélküliség van a
gazdaságban, akkor számára a reáljövedelem nem döntési változó,
hanem exogén adottság.
Ebben az esetben a munkakínálat elveszti
jelentőségét, hisz a foglalkoztatás a munkakereslet révén határozódik
meg, a háztartás számára pedig egyetlen döntés marad: reáljövedelméből
mennyit fogyasszon, s mennyit takarítson meg.
Mivel a háztartás
számára a reáljövedelem exogén adottság, ez lesz a fogyasztási, illetve
megtakarítási függvény legfontosabb, Keynes szerint egyetlen lényeges
magyarázó változója. A neoklasszikusoknál oly fontosnak tartott kamatláb
fogyasztásra gyakorolt hatását Keynes nem az egyszerűség érdekében
hagyja figgyelmen kívül, hanem azért, mert véleménye szerint a kamatláb
változása szinte alig gyakorol hatást a fogyasztásra. A mikroökonómia
apparátusának felhasználásával ezt oly módon lehetne megmagyarázni,
hogy Keynes szerint a kamatláb megváltozása következtében fellépő
jövedelmi és helyettesítési hatások eredője megközelítőleg nulla.
Keynesnél tehát a folyó reálfogyasztás a folyó reáljövedelemtől függ:

A keynesi elmélet egyik alapvető fontosságú feltevése, hogy a
folyó fogyasztás sem a korábbi, sem a következő periódusokra várható
jövedelmektől nem függ.
Ezt a feltevést szokás abszolút jövedelem
hipotézisnek is nevezni.

Fogyasztási határhajlandóságnak
nevezzük a keynesi fogyasztási függvény deriváltját.
Közgazdasági
tartalmát tekintve ez a kategória azt m utatja meg, hogy a reál
nemzeti jövedelem egységnyi növekedése esetén mennyivel változik az
összes reálfogyasztás.
A definícióból következik, hogy a fogyasztási
határhajlandóság geometriai tartalma a keynesi fogyasztási függvényhez
húzott érintő meredeksége.
Érvényes továbbá Keynes szerint az úgynevezett alapvető lélektani
törvény, mely szerint:
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ahol c természetesen a fogyasztási határhajlandóságot jelöli.
Ennek
közgazdasági tartalma úgy is megfogalmazható, hogy a jövedelem
növekedése nem eredményezheti a megtakarítások csökkenését. Emögött
az az elv húzódik meg, hogy a háztartások számára fontos ugyan a
létbiztonság, ám a létfenntartás még fontosabb.
Következésképp ha
a jövedelem növekszik, lehetó'ség nyílik a létfenntartás színvonalának
javítására, azaz a fogyasztás növelésére, ezzel párhuzamosan eló'térbe kerül
azonban a létbiztonság iránti szükséglet, mely vagyonfelhalmozás, azaz a
megtakarítás növelése révén elégíthető' ki.
Az 1.4.2. szakaszban láttuk, milyen szoros összefüggés áll fenn a
fogyasztás és megtakarítás között. Hasonló a helyzet most is, ám az Y =
C + S összefüggésből most az következik, hogy amennyiben a fogyasztás
a nemzeti jövedelemtől függ, akkor ugyanez a helyzet a megtakarítás
tekintetében is:

A fogyasztási határhajlandósághoz hasonlóan értelmezhető' a

m egtakarítási határhajlandóság,
ami algebrailag a fenti megtakarítási függvény deriváltja. Közgazdasági
tartalma pedig az, hogy a megtakarítási határhajlandóság m utatja meg,
mennyivel nő a megtakarítás a nemzeti jövedelem egységnyi növekedése
következtében. A megtakarítási határhajlandóság geometriai tartalma
ezek szerint a megtakarítási függvényhez húzott érintő meredeksége. A
megtakarítási határhajlandóság jelölése a következő:

A makroökonómi a irodalmában gyakori feltevés, hogy mind a
fogyasztási, mind pedig a megtakarítási határhajlandóság egy-egy, a
háztartások fogyasztói illetve megtakarítói viselkedését szmászerűsítő
konstans. Ezért az egyszerííbb írásmód érdekében már a fentiekben is c(Y )
helyett c-t, s(Y) helyett pedig s-t írtunk.
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Minthogy a keynesi elméletben mind a fogyasztás, mind pedig a
megtakarítás a nemzeti jövedelemtől függ, érvényes az Y — C(Y) + S(Y)
egyenlet. Mindkét oldalt Y szerint deriválva kapjuk, hogy

A fogyasztási és megtakarítási határhajlandóság között fennálló fenti
összefüggésből következik, hogy az alapvető lélektani törvény teljesülése
esetén a megtakarítási határhajlandóság értékének is nulla és egy közé kell
esnie. A valóságos gazdaságokban teljesül továbbá az s < c reláció.
A fogyasztási és megtakarítási határhajlandóság, valamint az alapvető
lélektani törvény keynesi elméletben betöltött kulcsszerepe rávilágít annak
a neokeynesi megállapításnak a tarthatatlanáságára is, mely szerint idegen
lenne a határelemzés módszere a keynesi gondolati rendszertől. Hisz az
itt bevezetett kategóriákat éppúgy határelemzés révén nyertük, mint a
neoklasszikusok a határhaszon vagy határtermelékenység fogalmát.
Ha mégis lemondunk a határelemzésről, a következő fogalmak
vezethetők be:

Fogyasztási hányadnak
nevezzük az egységnyi nemzeti jövedelemre eső fogyasztás nagyságát: c =
C / Y . Geometriailiag ez nem más, mint a C(Y) fogyasztási függvény
adott nemzeti jövedelemhez tartozó pontját az origóval összekötő egyenes
meredeksége. Továbbá

megtakarítási hányadnak
nevezzük az egységnyi nemzeti jövedelemre eső megtakarítás nagyságát:
s = S / Y . Geometriailag ez az S(Y) megtakarítási függvény megfelelő
pontjából az origóhoz húzott egyenes meredekségeként értelmezhető.
Mivel mind a fogyasztás, mind pedig a megtakarítás pozitív nagyságok,
a fogyasztási és megtakarítási hányad is nulla és egy közé esik az alapvető
lélektani törvény teljesülésétől függetlenül. Másrészt az Y — C + S egyenlet
mindkét oldalát H-nal osztva kapjuk, hogy c + s = 1.
A fogyasztási függvény egyik leggyakrabban használt, igen egyszerű
formája az alábbi:
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(3.1)
Az egyenletben könnyű felismerni a lineáris regresszió logikáját: a
fogyasztást, mint eredményváltozót két tag összegére bontjuk fel, ahol
az autonóm fogasztásnak nevezett konstans első' tag az összfogyasztás
azon része, melyet a magyarázó változó, azaz a nemzeti jövedelem nem
képes megmagyarázni. A második tag a konstans fogyasztási határhaj
landóság és a magyarázó változó, azaz a reál nemzeti jövedelem szorzata.
Megjegyzendő', hogy az 1.2.2. szakasz végén tett megállapítások szerint
Y itt reál GDP-ként, illetve reál nemzeti jövedelemként is értelmezhető.
Ha azonban az állam gazdasági szerepvállalását is figyelembe vennénk, a
fogyasztási függvény magyarázó változója a rendelkezésre álló jövedelem
lenne: C = C + c ■D l, ahol D l a rendelekzésre álló jövedelmet jelenti.
A fenti fogyasztási függvény előnye, hogy a nemzeti jövedelem és
fogyasztás idősorai alapján egyszerűen becsülhető, és az eredmény, illetve
magyarázó változó között rendkívül szoros korreláció mutatkozik. Ez
azonban nem szabad, hogy félrevezessen bennünket. Egyrészt ugyanis
a rendelkezésre álló idősorok ex-post nagyságokat tartalmaznak, míg a
keynesi fogyasztási függvény változói ex-ante nagyságok.
Másrészt a
fogyasztás a nemzeti jövedelem legjelentősebb részét teszi ki, ezért az itt
tapasztalt korreláció álkorreláció.
Vegyük észre azt is, hogy amennyiben az autonóm fogyasztás nulla,
akkor a fogyasztási határhajlandóság és a fogyasztási hányad értéke
azonos. Ez a helyzet egy zárt gazdaságban hosszú távon. C > 0 esetén
azonban konstans fogyasztási határhajlandóság esetén a nemzeti jövedelem
növekedése a fogyasztási hányad csökkenését eredményezi. Figyelembe
véve, hogy a fenti fogyasztási függvényből az S = —C + sY megtakarítási
függvény adódik, könnyű belátni, hogy az autonóm fogyasztás pozitivitása
a megtakarítási hányad növekedését eredményezi konstans megtakarítási
hatáxhajlandóság és növekvő nemzeti jövedelem esetén.
A (3.1) fogyasztási függvényt a 3.1 ábra felső koordinátarendszere
mutatja be.
Az oda halványan berajzolt egyenes a tengelyekkel 45
fokos szöget zár be. Ez egy olyan speciális fogyasztási függvényként
értelmezhető, mely esetén az autonóm fogyasztás zérus, a fogyasztási
határhajlandóság nagysága pedig egységnyi. Egy ilyen gazdaságnak, ahol a
fogyasztás mindig a nemzeti jövedelemmel egyezik meg, a realitása ugyan
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meglehetősen csekély, a fogyasztás és megtakarítás között fennálló S =
Y —C összefüggés geometriai tartalmának meghatározásához mégis hasznos
lehet. Megfigyelhető ugyanis az ábrán, hogy az alsó koordinátarendszerben
feltüntetett megtakarítási függvény az origóból húzott 45 fokos egyenes és
a fogyasztási függvény függőleges távolságaként adódik.

3.1 ábra: A keynesi fogyasztási és megtakarítási függvények
Az ábra kissé eltér a tankönyvekben általában megszokottól,
amennyiben a fogyasztási határhajlandóság nagyobb a megtakarítási
határhajlandóságnál.
Az ábrázolás így valóban nehézkesebb, az itt
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bemutatott szituáció azonban jobban megfelel a tapasztalatoknak, mint
a szokásos tankönyvi ábrák mögött gyakran meghúzódó s > c feltevés.
A nemzeti jövedelem megváltozása természetesen a fogyasztási
és megtakarítási függvény görbéje mentén történő elmozdulásban jut
kifejezésre. A fogyasztási határhajlandóság növekedésével a fogyasztási
függvény meredeksége növekszik, a megtakarítási függvény meredeksége
pedig csökken. Ezt m utatja be a 3.2 ábra.

3.2 ábra: A fogyasztási határhajlandóság megváltozása
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Mivel elemzésünk rövid távra szól, feltesszük, hogy az autonóm
fogyasztás nullánál nagyobb.
Ennek növekedése következtében a
fogyasztási függvény önmagával párhuzamosan fölfelé tolódik el, a
megtakarítási függvény pedig önmagával párhuzamosan lefelé, amint azt
a 3.3 ábra szemlélteti.

3.3 ábra: Az autonóm fogyasztás megváltozása
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3.1.2

B e ru h á z á si k e re sle t

A beruházási javak iránti kereslet meghatározása során Keynes ismét
szembefordul a neoklasszikus elmélet egy fontos hallgatólagos feltevésével,
mely szerint a beruházás eredményeként létrejött tó'kejószág segítségével
előállított termékmennyiség a jövőben biztosan értékesíthető lesz a
beruházó által előre eltervezett áron és mennyiségben. Ebben az esetben
a beruházási döntés alapja valóban a tőke határtermelékenysége lenne.
Minthogy azonban a beruházás összegének a jövőben kell megtérülnie, s
a jövő bizonytalan, a beruházási döntés során a létrehozott tőkejószág
várható hozamaival kapcsolatos bizonytalanságot is figyelembe kell venni.
Vizsgáljuk meg tehát alaposabban, mit is jelent egy beruházás
valamilyen tőkejószágba.
Mindenekelőtt költséget, mely a beruházás
időpontjában esedékes.
Fölmerülnek továbbá később esedékessé váló
költségek is, melyek a beruházás esetleges elhúzódása esetén, illetve a
tőkejószág jövőbeni működtetése során keletkeznek. Végül a beruházás
jogosultságot is jelent a tőkejószág kihasználásából a jövőben származó
bevételekre.
Ezek szerint a beruházások gazdaságosságának meghatározása során
központi szerepet játszik az idő, hisz nem mindegy, hogy a költség
vagy bevétel egy-egy eleme mikor esedékes. Perióduselemzés alkalmazása
esetén a különböző időpontokban esedékes összegek összehasonlíthatóvá
tételére azokat egy közös periódusra kell átszámítani.
Amennyiben
ez a közös periódus a jelen periódus, akkor diszkontálásról vagy
jelenértékszámításról beszélünk. Az itt követett elv a következő: Egy
jövőben esedékes pénzösszeg a jelenben annyit ér, amekkora összeget a
jelenben adott kamatláb mellett kockázatmentesen be kellene fektetni a
szóban forgó, jövőben esedékes összeg eléréséhez. Algebrailag ez a kamatos
kamatszámítás fordítottja. Egy éves periódusok esetén az alkalmazandó
összefüggés:

ahol N P V a nettó jelenértéket, R a szóban forgó összeg nagyságát, t az
esedékességig hátra lévő évek számát, r pedig a kockázatmentes befektetés
éves kamatlábát jelenti. A jelen periódust a nulladiknak tekintjük. Az
R összeg előtt álló tényezőt szokás diszkontfaktornak is nevezni. Látható,
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hogy egy jövőben esedékes összeg jelenértéke mindig kisebb, mint maga
az összeg, éspedig annál kisebb, minél nagyobb a kamatláb, illetve minél
később esedékes a szóban forgó összeg.
Jelölje a beruházás révén létrejött tőkejószág működtetéséből a tedik periódusra várható bevétel nagyságát T R t , a működtetés várható
költségét pedig TGV
Ekkor az Rt = TRt — TCt különbséget a tedik peródus nettóhozamának nevezzük. Az első periódus nettóhozama
valószínűleg negatív, amit a későbbi periódusok pozitív nettóhozamainak
kell kompenzálniuk. Feltesszük, hogy a beruházó véges időhorizontra
tervez, és jelölje a tervidőszak utolsó évét T . Ekkor T R t a tőkejószág
(esetleg hulladékként történő) értékesítéséből származó várható árbevételt
is tartalmazza. A beruházás nettójelenértékét most az egyes periódusok
diszkontált nettóhozamainak összegeként kapjuk, azaz
(3.2)
Egy beruházást csakis abban az esetben szabad megvalósítani, ha
annak nettójelenértéke nullánál nagyobb. Több lehetséges alternatíva
esetén mindig a legmagasabb nettójelenértékűt kell megvalósítani, ha
a nettójelenérték pozitív.
A 3.1.
táblázat egy példán szemlélteti
a nettójelenérték meghatározását. Az adatok például millió forintban
érthetők, és amint látható: T = 4.
Érdemes megfigyelni, hogy a beruházás nettójelenértéke a kamatláb
növekedésével csökken.
Az utolsó oszlopban szereplő adatokat
természetesen azon feltevés mellett számítottuk ki, hogy a kamatláb
nagysága a teljes tervidőszak alatt konstans. Ez általában nem igaz, a
nettójelenérték számítás fent bemutatott módszere tehát már csak ezért is
problematikus. E probléma kezelését könnyíti meg az úgynevezett belső
kamatláb módszer, mely továbbra is feltételezi a nettóhozamok idősorának
ismeretét, a kamatláb konstans voltát, nagyságának ismeretét azonban
nem. Egy beruházás belső kamatlábán az alábbi, r-ben egyismeretlenes
egyenlet megoldását értjük:

Egy beruházás belső kamatlába tehát azt m utatja meg, hogy a
befektetett pénz a tervidőszak alatt átlagosan milyen ráta szerint
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3.1 táblázat: Egy beruházás nettóhozamai és nettójelenértéke
térül meg. Jegyezzük meg, hogy a belső kamatláb alakulása a piaci
kamatlábtól független, alakulására csupán a nettóhozamok anticipált
idősora van befolyással. Amint egy gazdaságban a beruházási alternatívák
mindegyikének -más-más nettójelenértéke lehet, úgy mindegyik más-más
belső kamatlábbal is jellemezhető. A nettóhozamok növekedésével a belső
kamatláb növekszik.
A fenti egyenlet T > 4 esetén általában nem oldható meg. A numerikus
matematika azonban számos olyan eljárást ismer, melynek segítségével a
megoldás tetszőleges pontossággal közelíthető. Ezek ismertetése helyett a
3.1 táblázatban bemutatott példára utalunk. A táblázatból rögtön látszik,
hogy a példában szereplő beruházás belső kamatlába 9 és 10 százalék közé
esik.
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Az elmondottakból következik, hogy egy beruházást csak akkor
szabad megvalósítani, ha annak belső kamatlába a piaci kamatlábat
meghaladja. Ellenkező esetben magasabb hozam érhető el a beruházás
céljára rendelkezésre álló pénzeszköz tőkepiacra történő kihelyezése révén.
Több beruházási alternatíva esetén a legmagasabb belső kamatlábbal
jellemezhetni kell megvalósítani, ha ez a belső kamatláb a piaci szintet
meghaladja.
A beruházási döntés ezek szerint akár a belső kamatláb, akár
a nettójelenérték alapján meghozható.
Azonban bármelyik módszert
választja is a döntéshozó, az alkalmazás nélkülözhetetlen feltétele,
hogy az egyes periódusokra várható költségek és bevételek alakulásával
kapcsolatban többé-kevésbé megalapozott anticipációkkal rendelkezzék.
Ezek az anticipációk azonban erősen függenek a jövőre irányuló
várakozásoktól.
Egy-egy beruházás megvalósulását ezek szerint a
döntéshozók optimizmusa illetve pesszimizmusa is befolyásolja.
Tegyük fel, hogy a döntéshozók jövőképe változatlan.
Ekkor a
beruházások alakulása a piaci kamatlábtól függ. A kamatláb növekedésével
a beruházások nettójelenértéke és belső kamatlába csökken. Ennek során
számos beruházás nettójelenértéke pozitívról negatívra változik, illetve
belső kamatlába a piaci kamatláb alá esik.
Ezeket a projekteket a
kamatláb magasabb szintje mellett már nem érdemes megvalósítani, így
a kamatláb növekedésével a beruházási kereslet csökken.
A keynesi
beruházási függvényt szemlélteti a vékonyabb görbe a 3.4 ábrán.
Szemügyre véve az ábrát nem sok eltérés látszik a neoklasszikus
beruházási függvényhez képest. A beruházás mindkét esetben a kamatláb
szigorúan monoton csökkenő függvénye. A 3.4 ábrán látható görbe azért
éri el a vízszintes tengelyt, mert a gazdaságban csak véges sok beruházási
lehetőség van, következésképp a beruházási kereslet zéró kamatláb esetén
is véges nagyság. Ez azonban jelentéktelen eltérés a Cobb-Douglas típusú
termelési függvényből levezethető beruházási függvényhez képest.
Sokkal fontosabb különbség mutatkozik a két beruházási függvény
közgazdasági tartalma között. Láttuk, hogy a neoklasszikusok a beruházási
függvényt az aggregált termelési függvény tőke szerint vett parciális
deriváltjából, azaz a tőke határtermelékenységéből vezetik le. Ez a termelés
műszaki-technológiai feltételeit fejezi ki, és rövid távon rögzítettnek
tekinthető.
Következésképp a neoklasszikus beruházási függvény is

94__________________________________ 3. A KEYNES1 ELMÉLET ALAPELEMEI

3.4 ábra: A keynesi beruházási függvény
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rögzítettnek tekinthető rövid távon, arait úgy is megfogalmazhatunk,
hogy a neoklasszikus elméletben rövid távon stabil összefüggés áll fenn
a kamatláb és a beruházási kereslet között. Nem ez a helyzet a keynesi
modellben.
Láttuk, hogy itt a beruházásokat a döntéshozók jövővel
kapcsolatos derűlátása is befolyásolja. Ez viszont azt jelenti, hogy a
keynesi beruházási függvény korántsem teremt oltyan stabil kapcsolatot a
kamatláb és a beruházás között, mint a neoklasszikus. Például a potenciális
beruházók várakozásainak pesszimistára fordulása esetén a beruházási
függvény az origó felé mozdul el az ábrán vastag görbével jelölt helyzetbe. A
3.4 ábrán / jelöli a beruházási kereslet azon szintjét, melyet a megtérüléssel
kapcsolatos várakozásoktól függetlenül ki kell fejteni. Ilyenek lehetnek
bizonyos biztonsági vagy infrastrukturális beruházások.
Amint látható, a keynesi modellben a beruházások nagyságát nem
csak a kamatláb, hanem a vállalkozói várakozások is befolyásolják.
Ezek számszerűsítésére bevezetjük a beruházások határhatékonyságának
fogalmát, ami az egyes projektek belső kamatlábainak R q szerint súlyozott
átlaga.
Ekkor a beruházási függvénynek két magyarázó változója
van: a piaci kamatláb és a beruházások határhatékonysága.
Ezek
közül a piaci kamatláb nagysága általában meghatározható, mozgása
jól követhető pl.
a jegybanki alapkamat segítségével.
Más a
helyzet a beruházások határhatékonyságával. Ennek nagysága ugyanis
a vállalkozói várakozásoktól is függ, ezért mindenkori értéke nehezen
számszerűsíthető. A következő alfejezetben a beruházásokat az egyszerűség
érdekében exogén adottságnak tekintjük, a következő fejezetben pedig a
kamatláb függvényének. A beruházások határhatékonyságának hatását
a 4.4.2. szakaszban vesszük majd szemügyre. A vállalkozói várakozások
alakulásának további magyarázatára pedig az 5. fejezetben kerül sor.

3.2

A reálszféra egyensúlya

A multiplikátor elmélet a hatékony kereslet egyensúlyi nagyságának
meghatározására szolgál. Mivel azonban felteszi, hogy a kínálat minden
kori nagyságát a hatékony kereslet határozza meg, az egyensúly nem értel
mezhető· a kereslet és kínálat megegyezéseként. Egyensúlyi helyzeten itt
azt értjük, hogy a piaci szereplők jövedelemmel, megtakarításokkal illetve
beruházásokkal kapcsolatos anticipációi teljesülnek.
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Az a feltevés, hogy a kibocsátás nagyságát a hatékony kereslet
határozza meg kikapcsolja a modellből mind a mukapiaci, mind pedig a
termelés technológiáját leíró összefüggéseket, tehát a teljes kínálati oldalt,
így a reálszférát mindössze két piac alkotja: a termékpiac és a tőkepiac.
Ezért a multiplikátor elmélet a kibocsátás keresletoldalú elemzésének az
alapja. A szóban forgó feltevés egyébként a kényszerű munkanélküliség
jelenségével magyarázható. Kényszerű munkanélküliség esetén ugyanis
az aggregált kínálat szinte azonnal képes reagálni az aggregált kereslet
növekedésére.
A multiplikátor elmélet másik fontos feltevése szerint a beruházások
nagyságát a modell exogén változójának tekintjük, ami azt jelenti, hogy
nem magyarázzuk sem a beruházások aktuális színvonalát, sem azt, hogy
milyen okok eredményezik ennek megváltozását. Csupán a beruházási
kereslet módosulásának következényeit vizsgáljuk. Látni fogjuk, hogy ezek
közül a leglényegesebb a kibocsátás megváltozása, ezért a jelen alfejezet a
keynesi konjunktúraelmélet alapjának is tekinthető.

3 .2 .1

M u ltip lik áto r elm élet

Feltesszük tehát, hogy a kibocsátás nagyságát a hatékony kereslet
határozza meg. Zárt gazdaságban, ha az állam szerepét figyelmen kívül
hagyjuk, akkor ennek két összetevője marad: a fogyasztás és a beruházás.
A jelen szakaszban végzett dinamikus vizsgálat során perióduselemzést
alkalmazva a t-edik periódus kibocsátása:
(3.3)

A fogyasztásra a 3.1.1. szakaszban mondottakat alkalmazzuk, azaz
a fogyasztási függvény a következő: Ct — C + cY E . Mivel Ct exante nagyság, az egyenlet jobb oldalán álló magyarázó változónak is exante nagyságnak kell lennie. Ezt hangsúlyozza az E felső index a í-edik
periódusra anticipált jövedelem szimbólumában. A továbbiakban szükség
lesz annak specifikálására, miként képzik a háztartások a jövedelemmel
kapcsolatos anticipációikat. Ennek során Keynes nyomán a
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statikus várakozások
hipotézisét fogjuk alkalmazni. Eszerint a háztartások minden periódusra
az eló'ző periódus jövedelmét anticipálják, azaz:
(3.4)
Behelyettesítve a fogyasztási függvénybe:
(3.5)
Hasonló megfontolásokra a beruházások esetében azok exogenitása
miatt nincs szükség.
A multiplikátor működését először egy példán szemléltetjük1. Legyenek
adottak az alábbi nagyságok:

Az első feladat a statikus vizsgálat elvégzése, azaz az egyensúlyi helyzet
meghatározása. Mivel egyszerű modellünkben kizárólag a háztartások
képeznek várakozásokat, az 1.2.3. szakaszban mondottak szerint egyensúly
akkor áll fenn, ha a háztartások jövedelemmel kapcsolatos anticipációi
teljesülnek, azaz Yj = YtE fennáll.
Statikus várakozások esetén az
egyensúly feltétele a (3.4) egyenletből következően: Y) = Yt~\. Ebben
a modellben tehát akkor van egyensúlyban a gazdaság, ha a kibocsátás
időben változatlan. Ezek szerint modellünk figyelmen kívül hagyja a
gazdasági növekedés jelenségét, ám ez rövid távon megengedhető. Jelölje
Yo a kibocsátás egyensúlyban fennálló konstans értékét, ekkor a fogyasztási
függvény Yo = Y_i miatt a következő: C q = 30 + O.8 Y0 , a kibocsátás
pedig: Yo = 30 + 0.8Yo + 70. Megoldva ezt az egyismeretlenes egyenletet,
a kibocsátás egyensúlyi nagyságaként Yo = 500 adódik. Behelyettesítve
a fogyasztási függvénybe: C q = 30 + 0.8 · 500 = 430-at kapunk. A
fogyasztás azonban ennél egyszerűbb módon is kiszámolható, felhasználva,
hogy a kibocsátást a hatékony kereslet határozza meg, azaz Yo = Co + I q.
Elvégezve a behelyettesítést, a fogyasztás ismét Co = 500 — 70 = 430.
A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, milyen folyamatok indulnak
be, ha az 1. periódustól kezdődően a beruházás volumene 90-re nő.
1Ezt a példát Stobbe (1975) könyvéből vettük át.
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Behelyettesítve a (3.5) fogyasztási függvénybe: C i = 30 + 0.8 · 500 = 430
továbbra is. A kibocsátás viszont a hatékony kereslet növekedése miatt
a (3.3) egyenletnek megfelelően növekszik: Y\ = 430 + 90 = 520. Az
eddigiekben nincs semmi meglepő, mivel a kibocsátás nagyságát a hatékony
kereslet határozza meg, és az 20 egységgel nőtt. Csakhogy a folyamat
ezzel nem áll le.
A magasabb kibosátás ugyanis magasabb nemzeti
jövedelmet jelent, s erre a fogyasztás a következő periódusban reagál. A
(3.5) fogyasztási függvény szerint: C i — 30 + 0.8 · 520 = 446, és így:
y2 = 446 + 90 = 536. A nemzeti jövedelem újabb növekedésére a 3.
periódus fogyasztása további növekedéssel reagál. A további eredményeket
a 3.2 táblázatban foglaljuk össze:

t

h

Yt

ct

Ct - Ct- i

-1
0
1
2
3
4
5
6

70
70
90
90
90
90
90
90

500
500
520
536
548.8
559.0
567.2
573.8

430
430
430
446
458.8
469.0
477.2
483.8

0
0
0
16
12.8
10.2
8.2
6.6

3.2 táblázat: A multiplikátor hatás
A kibocsátás növekedését a 2. periódusban a beruházások exogén
növekedése eredményezi, a 3. periódustól kezdődően pedig a fogyasztás
emelkedése. A táblázat utolsó oszlopából látható, hogy a fogyasztás, és így
a kibocsátás is periódusról periódusra egyre kisebb mértékben növekszik.
Ez fölveti a táblázatban közölt idősorok konvergenciájának a kérdését.
Hosszabb idősorokat meghatározva látható, hogy mind a fogyasztás, mind
pedig a kibocsátás idősora konvergens, tehát a beruházások növekedése
kimozdította a gazdaságot korábbi egyensúlyi állapotából, s az egy új
egyensúlyi helyzet felé tart. Ez az új egyensúlyi helyzet a táblázatbeli
idősorok határértékeivel írható le. Ezek a határértékek meglehetősen
egyszerűen meghatározhatók a fentiekben végzett statikus vizsgálatot az
I = 90-es értékre megismételve:
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Tegyük fel, hogy az új egyensúlyi helyzet η —1 periódus elteltével áll be.
Jelölje Yn a kibocsátás új egyensúlyi értékét, ekkor a fogyasztási függvény
Yn =
miatt a következő': Cn = 30 + 0.8Yn, a kibocsátás pedig: Yn =
30 + 0.8Yn + 90. Megoldva ezt az egyenletet, a kibocsátás új egyensúlyi
nagyságára Yn = 600 adódik. A fogyasztás pedig Cn = 600 — 90 = 510.
Azt kaptuk tehát, hogy a beruházások exogén növekedése a kibocsátás
növekedését eredményezi, továbbá egységnyi többletberuházás ennek
többszörösével növeli akibocsátást. Ezt a jelenséget multiplikátor hatásnak
nevezzük.
A fenti példában bemutatott multiplikátor hatással kapcsolatban
érdemes két további észrevételt tenni:
1. A multiplikátor a beruházások színvonalának exogén csökkenése
esetén is működik.
Ebben az esetben a kibocsátás egyensúlyi
nagysága a beruházás volumenében bekövetkezett visszaesés
mértékének többszörösével csökken.
Érdemes a fenti példát
végigszámolni azon feltevés mellett, hogy az 1. periódustól kezdődően
a beruházás színvonala 50-re csökken. Ha a multiplikátor folyamat
során a kibocsátás növekszik, expanzív, ellenkező esetben kontraktív
multiplikátorról beszélünk.
2. A beruházás exogén megváltozásához hasonló hatást vált ki az
autonóm fogyasztás színvonalának megváltozása. Érdemes a fenti
példát végigszámolni azon feltevés mellett, hogy az 1. periódustól
kezdődően az autonóm fogyasztás nagysága 50, illetve 10, miközben
a beruházás mindvégig a 0. periódusra megadott 70-es szinten marad.
Megjegyzendő azonban, hogy az autonóm fogyasztás a gyakorlatban
jóval kisebb változékonyságot mutat a beruházásoknál.

3.2.2

A keynesi kereszt

A továbbiakban azt tisztázzuk, hogy általában is stabil-e az előző
szakaszban meghatározott egyensúlyi helyzet.
Ha igen, akkor
a beruházás exogén megváltozása következtében fellépő hatások
vizsgálatához a komparatív statikus elemzés felhasználható. A kibocsátás
mozgásegyenletének meghatározásához rátaelemzést alkalmazunk. Tegyük
fel, hogy a háztartások minden pillanatban a dt időintervallummal korábbi
jövedelmükre számítanak, azaz:
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dt hosszát, az előző szakaszban egy periódusnyinak tekintettük.
kibocsátás idő szerint vett differenciálhányadosa definíció szerint:

A

Legyen most dt = 1, ekkor az alábbi közelítő forma alkalmazható:

Mindezek alapján a fogyasztási függvény a következőképpen írható fel:

és így a hatékony kereslet által meghatározott kibocsátás:
(3.6)
amiből a kibocsátás mozgásegyenlete:
(3.7)
Az 1.2.4.
szakaszban mondottak szerint a gazdaság akkor van
egyensúlyban, ha a fenti mozgásegyenlet jobb oldalán álló kifejezés értéke
zérus. Ebben az esetben Y(t) = Y(t — dt) = Y E(t), azaz a háztartások
jövedelemmel kapcsolatos anticipációi teljesülnek. A jövedelem egyensúlyi
nagysága ezek szerint a következőképpen határozható meg:
(3-8)
Az előző fejezetben a kibocsátás, illetve nemzeti jövedelem egyensúlyi
nagyságának jelölésére az Y* szimbólumot alkalmaztuk.
Ez ott az
általános egyensúly helyzetére vonatkozott, itt azonban másként kell
értelmezni, hiszen a kibocsátás nagyságát a hatékony kereslet határozza
meg.
A hatékony kereslet fogalma azonban feltételezi, hogy a piaci
szereplők várakozásai nem feltétlenül teljesülnek, így a hatékony kerslet
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által meghatározott egyensúlyi kibocsátás az általános egyensúly esetén
adódó értéknél kisebb lehet.
A (3.8) egyenletet szokás multiplikátor egyenletnek is nevezni. A
továbbiakban a (3.7) egyváltozós dinamikus rendszer tulajdonságait
vizsgáljuk.
Mivel a fogyasztási határhajlandóság értéke nulla és egy
közé esik, az egyensúly egzisztenciája és unicitása biztosított, továbbá
az egyensúlyi kibocsátás nullánál nagyobb, így közgazdasági szempontból
is értelmezhető.
A 3.5 ábra a rendszer fázisdiagramját szemlélteti.
A kibocsátás mozgásegyenlete szerint az ábrán feltüntetett egyenes
meredeksége: —(1 — c)/c < 0. Az 1.2.4. szakaszban az egyváltozós
rendszerek fázisdiagramjáról mondottak szerint az egyensúlyi helyzet stabil.
Megjegyzendő, hogy amennyiben dt nagyságát egységnyinek tekintjük,
akkor az előző szakaszban alkalmazott perióduselemzéshez jutunk. Ekkor
Y'{t) = Yt — Y t- 1 , a keynesi fogyasztási függvény pedig a (3.5)
egyenletben megadottal megegyező, Ct = C + cYt — c(Yt — Y t- 1 ) =
C + cY j_i alakú. Az új egyensúlyi helyzet kialakulásához szükséges idő
természetesen elsősorban a választott periódus hosszától függ. Elvégezve a
3.2 táblázat számításait magasabb fogyasztási határhajlandóságra, látható,
hogy magasabb fogyasztási határhajlandóság esetén a konvergencia gyorsul.
Mindazonáltal Keynes azzal a feltevéssel él, hogy az új egyensúly eléréséhez
szükséges időtartam igen rövid.

3.5 ábra: Az egyensúlyi helyzet stabilitása
A komparatív statikus elemzés során mindenekelőtt a multiplikátor
erősségét kívánjuk meghatározni.
A (3.8) egyenletben az autonóm
beruházás szerint deriválva:
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Beruházási multiplikátornak
nevezzük a fenti differenciálhányadost. Ennyivel növekszik az egyensúlyi
kibocsátás abban az esetben, ha az autonóm beruházás volumene
egységnyivel növekszik. Figyelembe véve a 3.1.1. szakaszban mondottakat,
a beruházási multiplikátor a megtakarítási határhajlandóság reciprokával
egyenlő. Felidézve, az előző szakaszban bemutatott példát a megtakarítási
határhajlandóság értéke 0.2, s így a multiplikátor erőssége 5: Példánkban
húsz egységnyi többletberuházás a kibocsátás egyensúlyi nagyságának 100
egységgel történő növekedését eredményezte. Hasonló módon értelmezhető
a fogyasztási multiplikátor is, mely az autonóm fogyasztás egységnyi
növekedésének a kibocsátás egyensúlyi értékére gyakorolt nagyságát
mutatja. Parciális deriválással egyszerűen megmutatható, hogy értéke
szintén a megtakarítási határhajlandóság reciprokával egyezik meg.
Igen tanulságos az elmondottak alkalmas ábrákon
történő
megjelenítése. Ehhez legjobb a (3.6) egyenletet felhasználni. Figyelembe
véve, hogy egyensúlyban Y — 0, az egyes változók időben konstansok,
ezért az alábbi, egyszerűbb forma írható fel:

Az egyenlet jobb oldalán az aggregált kereslet áll, ami most a hatékony
kereslettel egyezik meg.
Mivel az autonóm fogyasztás, a fogyasztási
h at ár h aj 1an dóság és a beruházás exogén módon meghatározott nagyságok,
a jobb oldalon egyetlen endogén változó szerepel: a reálkibocsátás, azaz
a reál nemzeti jövedelem. Mivel a fogyasztási határhajlandóság pozitív,
a nemzeti jövedelem növekedésével az aggregált kereslet növekszik. Az
aggregált kereslet tehát a nemzeti jövedelem szigorúan monoton növekedő
függvénye2. Ha most a hatékony kereslet által meghatározott aggregált
kínálatot is a nemzeti jövedelem függvényében kívánjuk felírni, akkor
megállapíthatjuk, hogy az 1.2.1, illetve 1.2.2. szakaszokban mondottak
szerint az aggregált kínálat éppen a nemzeti jövedelemmel egyezik meg.
így a fenti egyenlet bal oldalát tekinthetjük úgy is, hogy ott az aggregált
2Bizonyára emlékszik még rá az Olvasó, hogy a neoklasszikus modell ismertetése során
a (2.3) egyenlet szerint az aggregált kereslet negatív meredekségéi görbeként adódóit.
Csakhogy ott az árszínvonal volt a magyarázó változó, s nem a nemzeti jövedelem.
Ez magyarázza, hogy ott negatív, most pedig pozitív meredekségű aggregált keresleti
függvényt kaptunk.

3.2. A REÁLSZFÉRA EGYENSÚLYA _____________________________________ 103

kínálat áll. A két függvényt szemlélteti a 3.6 ábrán bemutatott felső
koordinátarendszer.

3.6 ábra: A keynesi kereszt
Egyensúly
az
aggregált
keresleti
és
kínálati
függvények
metszéspontjában van.
Mivel azonban az aggregált kereslet itt a
hatékony keresletet jelenti, a két függvény által meghatározott keresztet
nem Marshall-keresztnek, hanem keynesi keresztnek szokás nevezni.
Az aggregált kereslet természetesen a fogyasztás és a beruházás összege.
A fenti egyenlet mindkét oldalából kivonva a fogyasztást, a bal oldalon a

104_________________________________ 3. A KEYNESI ELMÉLET ALAPELEMEI

megtakarítás nagyságát kapjuk, így az egyensúly előbbivel ekvivalens, új
feltétele:

A fenti formulában a = szimbólummal jelölt egyenlőség mind
egyensúlyban, mind pedig egyensúlytalanság esetén teljesül, egyensúly
fennállásáról az = szimbólummal jelölt egyenlőség fennálása esetén
beszélünk. Az egyensúlyi kibocsátás beruházási és megtakarítási függvény
segítségével történő meghatározódását a 3.6 ábrán bemutatott alsó
koordinátarendszer szemlélteti.
A beruházási függvény természetesen
konstans.
Ezek szerint a kibocsátás akkor és csakis akkor egyensúlyi, ha a
beruházás egyenlő a megtakarítással. Ugyanakkor a 2.2. szakaszban
láttuk, hogy Walras törvénye értelmében a beruházás és megtakarítás
megegyezéséből még nem következik az aggragált kereslet és aggregált
kínálat megegyezése.
Az eredmények eltérésének a magyarázata
az egyensúly fogalmának eltérő meghatározásában keresendő.
A
neoklasszikusok nem ismerik a hatékony kereslet fogalmát, ők a kereslet
meghatározása során felteszik, hogy a piaci szereplők arra számítanak,
hogy optimális döntésüket képesek lesznek végrehajtani minden piacon.
(Pl. a munkapiacon is.) Keynes ezzel szemben a hatékony kereslet
segítségével határozza meg az aggregált keresletet, és az egyensúly itt
mindössze azt a kibocsátási szintet jelenti, ahol az a hatékony kereslettel
egyezik meg. Vegyük észre, hogy munkapiaci egyensúly feltételezése esetén
Walras törvényének 2.2. szakaszban tárgyalt alakjából is az következik,
hogy az aggregált kereslet és kínálat megegyezése ekvivalens a beruházás
és megtakarítás egyenlőségével. A multiplikátor modell azonban nem
tartalmazza a munkapiacot.
így két piac marad: a termék- és az
értékpapírpiac. Walras törvénye értelmében most az egyik piac akkor
és csakis akkor lehet egyensúlyban, ha a másik piac is egyensúlyban
van. Ez a magyarázata a két piac egyensúlya között a 3.6 ábrán is
felismerhető összefüggésnek. Fontos azonban még egyszer hangsúlyozni,
hogy a termékpiac egyensúlya most nem a hatékony kereslet és az attól
függetlenül meghatározódó aggregált kínálat megegyezését jelenti, hanem
csupán azt, hogy a háztartások reáljövedelemmel kapcsolatos statikus
várakozásai teljesülnek.
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Foglalkozzunk most az egyensúlytalanság helyzetével, tehát azzal az
esettel, amikor a kibocsátás nem egyezik meg a hatékony kereslettel. A
3.6 ábrán jól nyomon követhető, hogy a hatékony kereslet akkor és csakis
akkor maradhat el a kibocsátástól, ha a megtakarítás szintje a beruházásét
meghaladja. Fordítva: a hatékony kereslet akkor és csak akkor haladhatja
meg a kibocsátást, ha a megtakarítás a beruházásnál kisebb. A (3.7)
egyenlet, illetve a 3.5 ábra alapján látható, hogy ebben az esetben Y ψ 0,
és a kibocsátás az egyensúlyi érték felé közelít. Ezek szerint a beruházás és
megtakarítás kiegyenlítődését a neoklasszikusokkal ellentétben Keynesnél
nem a kamatláb, hanem a kibocsátás rugalmas alkalmazkodása biztosítja.
Csakhogy a kamatláb megváltozásának a neoklasszikus rendszerben koránt
sincs olyan drámai hatása, mint a kibocsátás módosulásának. Hiszen
a termelés csökkenése recessziót, a foglalkoztatás és a reáljövedelmek
visszaesését vonja maga után.
A megtakarítás növekedését pedig
kiválthatja akár a fogyasztási határhajlandóság, akár az autonóm
fogyasztás visszaesése. Ezek szerint a megtakarítások növekedése Keynes
elméletében káros hatással van a makrogazdaságra, ami élesen ellentmond
a neoklasszikus következtetéseknek3.
A megtakarítások növekedése következtében könnyen állandósulhat egy
olyan állapot, melyben a vállalatok nem állíthatják elő a profitmaximumot
biztosító kibocsátást, mivel csak annál kevesebb terméket képesek
értékesíteni. Ugyanakkor a háztartások szeretnék fogyasztásukat növelni,
ám ehhez magasabb jövedelemre lenne szükségük, amit a kényszerű
munkanélküliség miatt nem érhetnek el. A 3.6 ábrán meghatározott
egyensúlyi helyzet tehát semmiképp nem tekinthető Pareto-hatékonynak.
A multiplikátor egyenlet egyébként a 3.6 ábra alapján is levezethető.
Tekintsük a felső koordinátarendszerben azt a derékszögű háromszöget,
melynek átfogója az aggregált keresleti függvény.
Ebben ta n a =
(Y* — C — Ϊ ) / Y * .
Másrészt ta n a = c, amiből a multiplikátor
egyenlet egyszerűen levezethető.
Az alsó koordinátarendszerben a
függőleges tengely, a beruházási és a megtakarítási függvény által határolt
derékszögű háromszögben a hegyesebb szög tangense a megtakarítási
határhajlandósággal egyenlő, másrészt: s = (C + T ) / Y * . Ebből a
3Érdemes felidézni, hogy a neoklasszikusok szerint a megtakarítás növekedése teszi
lehetővé a beruházások növekedését, ami a termelőkapacitások bővítése révén hosszú
távon a kibocsátás és a foglalkoztatás növekedéséhez vezet.
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multiplikátor egyenletet megint csak egyszerű átalakítással kapjuk.
A 3.7 ábrán a komparatív statikus elemzésre mutatunk be egy példát.
Amint az alsó koordinátarendszerben megfigyelhető, az aggregált kereslet
növekedését a beruházások exogén növekedése váltja ki. A kibocsátás ennek
többszörösével növekszik.

3.7 ábra: A multiplikátor hatás
Hasonló módon ábrázolható a fogyasztási multiplikátor működése is.
Ehhez a felső koordinátarendszerben mindössze annyit kellene változtatni,
hogy a fogyasztási függvény tolódik el fölfelé, az autonóm fogyasztás
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növekedésének megfelelő mértékben. Az így kapott új fogyasztási függvényt
a beruházás változatlan nagyságával tolva felfelé, kapjuk az új aggregált
keresleti függvényt. Az alsó koordinátarendszerben pedig a beruházási
függvény helyben marad, a megtakarítási függvény pedig az autonóm
fogyasztás növekményével lefelé tolódik. Hasonló meggondolásokat téve
ábrázolható a fogyasztási határhajlandóság megváltozásának hatása, ebben
az esetben azonban nem beszélünk multiplikátorról.

3 .2 .3

A lkalm azkodási
m űködése során

m echanizm usok

a

m u ltip lik áto r

Ebben a szakaszban visszatérünk a 3.2.1.
szakaszban bemutatott
számpéldához, és azt tisztázzuk, milyen folyamatok hatnak a multiplikátor
működése során.
Ehhez két további feltevést teszünk, melyeket a
későbbiekben fokozatosan fel fogunk oldani:
1. A kínálat azonnal reagál a kereslet változásaira
2. Az árak rögzítettek.
Láttuk, hogy a multiplikátor értelmezése során a gazdaság két egyensúlyi
helyzetét hasonlítottuk össze. Mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy az
új egyensúlyi helyzet eléréséig milyen típusú egyensúlytalanság jellemzi
a termékpiacot. Tekintsük a 3.2.1. szakaszban bemutatott példa 2.
periódusát.
A megtakarítások szándékolt nagysága az alábbi módon
határozható meg:

Ismert továbbá, hogy a beruházások tervezett nagysága 90, ami ezek
szerint 16 egységgel nagyobb a szándékolt megtakarításnál. Az előző
szakaszban mondottak szerint tehát túlkereslet van a termékpiacon. A
táblázatban szereplő ex-post adatok alapján azonban a megtakarítás
tényleges nagysága:

ami éppen a szándékolt beruházással egyenlő. A kérdés ezek után az,
hogy miért takarítanak meg a háztartások többet a tervezettnél. A válasz
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a fenti megtakarítási függvényben rejlik. Eszerint ugyanis a háztartások
megtakarítási terveik kialakítása során arra számítank, hogy jövedelmük
az előző periódus jövedelmével megegyező, példánkban 520 egységnyi lesz.
Csakhogy a háztartások tévednek: tényleges jövedelmük az anticipált
értéket 16 egységgel meghaladja. A (3.5) fogyasztási függvény szerint erre
a váratlan többletjövedelemre a háztartások úgy reagálnak, hogy annak
80%-át elfogyasztják. De csak egy periódussal később! Addig a nem
anticipált többletjövedelem teljes egészében a háztartások megtakarítását
képezi, ezért a tervezett 74 egységnyi megtakarítás mellett a háztartások
további 16 egységnyi nem tervezett megtakarítást is végrehajtanak. Ez
biztosítja a beruházás és megtakarítás ex-post nagyságainak megegyezését.
Kontraktív multiplikátor folyamat esetén a megtakarítások ex-ante
nagysága a beruházások tervezett mértékét meghaladja, a háztartások
pedig a ténylegesnél magasabb jövedelmet anticipálnak.
Jövedelmük
váratlan csökkenésére szintén egy periódus késéssel reagálnak, ezért az
egyes periódusokban csakis olymódon tudják a tervezett fogyasztást
végrehajtani, hogy a szándékoltnál kevesebbet takarítanak meg. Ezek
a nem tervezett negatív megtakarítások biztosítják a beruházás és
megtakarítás ex-post nagyságainak megegyezését.
A továbbiakban a fenti 1. feltevés helyett azt tesszük fel, hogy a kínálat
is egy periódus késéssel reagál a kereslet változásaira. Innentől kezdve
példánk számadatai nem feltétlen érvényesek. Egyelőre fenntartjuk viszont
a fenti 2. feltevést, mely szerint az árak rögzítettek.
A 2.
periódusban a fogyasztás tervezett nagysága, azaz a
fogyasztási javak iránti kereslet 446 egység, ám a kínálat ezzel szemben
csak 430.
A kereslet kielégítéséhez feltesszük, hogy a vállalatok
elegendő raktárkészlettel rendelkeznek, így a megnövekedett keresletet
raktárkészletük nem tervezett csökkentése révén képesek kielégíteni. Az
1.2.2. szakaszban mondottak szerint ebben az esetben a vállalatok nem
tervezett dezinvesztíciót, azaz negatív készletberuházást hajtanak végre. A
vállalatok tehát végrehajtják a tervezett 90 egységnyi beruházást, továbbá
a nem tervezett -16 egységnyi dezinvesztíciót, s e kettő eredője éppen a
tervezett megtakarítások nagyságával egyenlő. Ebben az esetben
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mennyiségi alkalmazkodásról
beszélünk.
Az expanzív multiplikátorfolyamat során a vállalatok
termelésüket bővítik. Ezt a raktárkészletek kívánatosnál alacsonyabb
szintje váltja ki. A termelés tehát nem ár-, hanem mennyiségi jelzésre
reagál.
Kontraktív multiplikátorfolyamat esetén a vállalatok nem tervezett
pozitív készletberuházást hajtanak végre, s így jön létre a beruházások
és megtakarítások ex-post megegyezése. A termelés csökkenését itt a
raktárkészletek nem tervezett növekedése váltja ki.
Továbbra is feltesszük, hogy a kínálat egy periódus késéssel reagál a
kereslet változásaira, de most feloldjuk az árak rögzítettségére vonatkozó
feltevésünket. Ehelyett azt tesszük fel, hogy a vállalatoknál egyáltalán
nincsenek késztermékek raktáron.
Legyen a 2.
periódus elején az
árszínvonal egységnyi. A túlkereslet most az árak emelkedését eredményezi,
ami addig tart, míg a háztartások a tervezett 446 egységnyi pénzt
fogyasztásra el nem költik. Ám ezért most csak 430 egységnyi fogyasztási
cikket vásárolhatnak, mivel az árszínvonal mintegy 3.7%-kal, 446/430 «
1.037-re emelkedett. A vállalatok árbevétele tehát megnő, s ezzel szemben
nem áll magasabb költség. Ez azt jelenti, hogy a vállalatok profitja
is magasabb, pontosan annyival, amennyivel azok árbevétele növekedett,
azaz 16 pénzegységgel. Ez a többletprofit azokhoz a háztartásokhoz
kerül, melyek tulajdonában vállalatok vannak. E háztartások jövedelme
tehát nem anticipált módon megnövekszik, ám erre fogyasztásuk csak
a következő periódusban reagál.
A 2. periódusban a 16 egységnyi
többletjövedelem teljes mértékben megtakarításra kerül csakúgy, mint
abban az esetben, amikor a kínálat azonnal reagált a kereslet változásaira,
így megint az történik, hogy a tervezett 74 egységnyi megtakarítás
mellett további 16 egységnyi nem tervezett megtakarítás képződik. Ezt a
megállapítást most azonban kiegészíthetjük azzal, hogy a nem tervezett
többletmegtakarítást a tőketulajdonos háztartások fogják végrehajtani.
Az árszínvonal növekedésével a reálbér csökken, ami az 1.4.1 szakaszban
mondottak szerint a vállalatok kínálatát növeli. Ebben az esetben
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áralkalmazkodásról
van szó.
Kontraktív multiplikátorfolyamat esetén a termékpiacon
túlkínálat jelentkezik, ami az árszínvonal, és ezzel együtt a profitjövedelmek
visszaesését eredményezi. Emiatt a tőketulajdonos háztartások jövedelme
csökken, ezért a tervezettnél kevesebb megtakarítást hajtanak végre, ami
megint csak a beruházás és megtakarítás ex-post megegyezéséhez vezet. Az
egyes vállalatok termkeik árának csökkenése, illetve a reálbér növekedése
miatt csökkentik kibocsátásukat.
Végül megvizsgáljuk azt az esetet, amikor az árak rögzítettek és
raktárkészletek sincsenek. Ebben a helyzetben az előzőhöz hasonlóan ismét
lesznek olyan fogyasztók, akik nem jutnak hozzá a megvásárolni kívánt
termékhez. Csakhogy azt a kérdést, hogy melyek lesznek ezek a fogyasztók,
most nem az dönti el, hogy kik nem képesek, illetve hajlandók a magasabb
árat megfizetni. A szűkösen rendelkezésre álló termékmennyiség fogyasztók
közti allokációjára most m ásfajta mechanizmusok lépnek működésbe. Ezek
háromféle elvet követhetnek:
1. Az „aki kapja, marja” elve.
Ennek legcivilizáltabb formája az
elárusítóhelyek előtti sorban állás. Itt a sor elején állók még ki tudják
elégíteni a keresletüket, a sor végén állók azonban már nem.
2. A „pult alóli kiszolgálás”, ami részben reciprok elosztási sémát jelent:
a vállalatok terméke nem csupán csere tárgya, hanem egyben ajándék
is. Ebben az esetben az eladó dönti el, ki juthat hozzá a termékhez,
és ki nem. Az ilyen módon megajándékozott vevő a reciprocitás
integrációs sémájának megfelelően nem feltétlenül közvetlenül az
eladónak viszonozza a szívességet.
3. Redisztributív elosztás, melynek során az állam különféle várakozó
sorokat hoz létre, vagy mennyiségi korlátozást alkalmaz (pl:
jegyrendszer).
Bármelyik elv szerint történik is azonban a javak allokációja, lesznek olyan
fogyasztók, akik nem jutnak hozzá a keresett termékhez, ezért jövedelmük
megmarad, s így nem tervezett megtakarítást képeznek. Kornai (1979)
nyomán ezt
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kényszermegtakarításnak
nevezzük. Kényszermegtakarítások esetén a háztartások éppen a túlkereslet
mértékével megegyező nagyságú nem tervezett megtakarítást hajtanak
végre (példánkban 16 egységnyit), s így a beruházás és megtakarítás expost egyensúlya ismét helyreáll. Hasonló a helyzet az áralkalmazkodás
esetéhez, azzal az eltéréssel, hogy most nem a tőketulajdonos háztartások,
hanem az allokáció során diszpreferált fogyasztók képeznek nem
tervezett megtakarításokat.
Kontraktív multiplikátorfolyamat esetén
a kényszermegtakarításnak megfelelő, ellentétes irányú alkalmazkodási
mechanizmus nem működik.
A valóságban természetesen szinte soha nem fordul elő, hogy
a multiplikátor működése során kizárólag mennyiségi alkalmazkodás,
áralkalmazkodás, vagy kényszermegtakarítás révén igazodjon egymáshoz
a beruházás és megtakarítás. A legtöbb esetben e három alkalmazkodási
mechanizmus valamilyen kombinációja működik.

3.3

A monetáris szféra egyensúlya

Az előző alfejezetben a kibocsátás egyensúlyi nagyságát olymódon
határoztuk meg, hogy a beruházást exogénnek tekintettük.
Az
endogenizáláshoz a 3.1.2.
szakaszban mondottak szerint szükséges a
kamatláb magyarázata. Ezt tesszük ebben az alfejezetben, előrebocsátva,
hogy a kamatláb alakulását meghatározó tényezők feltárása szükséges, de
nem elégséges feltétele a beruházási tevékenység kielégítő magyarázatának.
A 2.1.2.
szakaszban láttuk, hogy a neoklasszikus elméletben a
kamatláb a tőkepiacon határozódik meg. Ez az álláspont Keynes számára
elfogadhatatlan. Véleménye szerint ugyanis a kamatláb a pénzpiacon
határozódik meg. Csakhogy amint azt a 2.3. alfejezetben bemutattuk, a
neoklasszikus elméletben mind a pénzkereslet, mind pedig a pénzkínálat
független a kamatlábtól.
Következésképp Keynes nem fogadhatja el
a neoklasszikus pénzelméletet sem.
A revízió ezúttal is a keresleti
oldalra koncentrál.
Láttuk, hogy a neoklasszikusoknál a pénztartás
egyetlen motívuma a piaci szereplők likviditás iránti igénye.
Ezt a
motívumot Keynes is elismeri, s az ebből fakadó pénzkeresletet tranzakciós
pénzkeresletnek nevezi. A
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tranzakciós pénzkereslet
tehát az a pénzmennyiség, melyet a gazdaság szereplői likviditásuk
fenntartása érdekében kívánnak tartani.
Nagyságát Keynes a
neoklasszikusokhoz hasonló módon határozza meg:

Az alsó indexben szereplő egyes azonban arra utal, hogy ez a
pénzkeresletnek csupán az egyik motívuma. Egy másik fontos motívum
abból adódik, hogy Keynes álláspontja szerint a pénznek van vagyontartási
funkciója is. Ez az állítás még abban az esetben is meglepő lehet, ha
eltekintünk az inflációtól. Hiszen az értékpapírban tartott vagyon hozamot
biztosít a tulajdonosának, míg a pénzben tartott vagyonnak nincs hozama.
Infláció esetén még előnytelenebb a vagyont pénzben tartani, hiszen az
ebben az esetben negatív reálhozammal rendelkezik, ezért a továbbiakban
az inflációmentes esetet vesszük alaposabban szemügyre. A pénzkereslet és
infláció összefüggésére majd a 9.2 alfejezetben térünk vissza.
Tegyük fel Keynes nyomán, hogy csupán kétféle vagyontartási forma
létezik: pénz és hosszú futamidejű kötvény. Két fontos fogalmat kell
a továbbiakban bevezetnünk: egy kötvény névértéke az az összeg, mely
után az kamatot fizet, egy kötvény árfolyama pedig az az összeg,
amennyiért az a kötvénypiacon értékesíthető. Egy kötvény árfolyama annak
nettójelenértékével egyezik meg. Ez a (3.2) egyenlet alapján határozható
meg, tehát a piaci kamatláb emelkedésével a kötvények árfolyama
csökken.
Ezzel szemben a kötvények névértéke a piaci kamatlábtól
független konstans, ami általában rá is van nyomtatva a kötvényre. A
kövénytulajdonos által elért hozam ezek szerint két komponensből tevődik
össze:
1. kamat
2. a kötvény árfolyamának megváltozása
Az első komponens feltétlen pozitív, a második azonban negatív is lehet.
Ha a kötvény lejáratig a tulajdonos birtokában marad, akkor a második
komponens zérus. Eltekintve a visszafizetési kockázattól, ebben az esetben
a kötvénytulajdonos biztosan pozitív hozamhoz ju t.
Csakhogy nem
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feltétlen érdemes a kötvényt lejáratig birtokban tartani. Különösen akkor
nem érdemes, ha időközben magasabb kamatozású kötvények jelennek meg
a piacon. Ebben az esetben a kötvénytulajdonos csak árfolyamveszteséggel
tudja értékpapírját pénzzé tenni, s ez az árfolyamveszteség a korábban elért
kamatövedelmet meg is haladhatja. Lássunk egy példát! Tegyük fel, hogy
a kötvény futamideje hét év, és 10%-os nominális kamatot biztosít. Ekkor a
kötvény árfolyama a kamatláb függvényében a 3.3 táblázatban bemutatott
módon alakul.
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3.3 táblázat
Egy hét éves, fix kamatozású kötvény árfolyama a kamatláb függvényében
Az R fv e l jelölt oszlopban az egyes évek nominális hozamát tüntettük fel
forintban, a megvásárláskor fizetendő összeget azonban nem. Ezért szerepel
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az első év hozamában zérus. A 3.3 táblázatból kiolvasható, hogy 10%-os
piaci kamatláb esetén a kötvény nettójelenértéke éppen 100.000 F t. Mivel
ez a kötvény piaci árfolyama, ennyi lesz a névértéke is. Tegyük fel, hogy
egy év alatt a piaci kamatláb 15%-ra nő, ami azt jelenti, hogy 15%-os
kamatozású, hét éves futamidejű kötvényeket lehet a tőkepiacon vásárolni.
Ehhez képest a 10%-os kamatozású kötvény rossz befektetésnek minősül.
Lehetőség van ugyan eladni az értékpapírpiacon a 10%-os kamatozású
kötvényt, s az érte kapott pénzt 15%-os kamatozású papírba fektetni,
csakhogy a 3.4 táblázat szerint a 100.000 F t névértékű kötvény piaci
árfolyama már csak 83.239,2 Ft. Érdemesebb lett volna ezek szerint egy
éven át a százezer forintot pénzben tartani, és csak egy év múlva befektetni
15% mellett.
A bemutatott példa alapján látható, hogy előfordulhat olyan
eset,
amikor célszerűbb a vagyont pénzben,
mint kötvényben
tartani.
Az is kiderült, hogy a kamatláb növekedése esetén a
kötvénytulajdonosokat árfolyamveszteség éri, a kamatláb csökkenése esetén
pedig árfolyamnyereséghez jutnak. (A 3.4 táblázatból kiolvasható, hogy
amennyiben a kamatláb egy év alatt 5%-ra csökken ez az árfolyamnyereség
21.647,4 Ft.)
Keynesnél tehát a jövedelemtulajdonosok két döntést hoznak:
Meghatározzák megtakarításuk nagyságát, továbbá eldöntik, hogy
megtakarított vagyonukat pénzben vagy értékpapírban tartsák-e. Az első
döntéssel a 3.1.1. szakaszban a keynesi megtakarítási függvény tárgyalása
során foglalkoztunk, a második mögött meghúzódó magatartást most
kell tisztázni. A kamatláb és árfolyam közti összefüggésből következik,
hogy a kamatláb várható növekedése esetén célszerű a vagyont pénzben,
csökkenése esetén pedig értékpapírban tartani.
Csakhogy senki sem
tudhatja biztosan előre, hogy a kamatláb a jövőben növekedni fog-e, vagy
csökkenni. Az világos, hogy az egyes vagyontulajdonos döntése attól függ,
hogy a kamatláb jövőbeni növekedésére vagy csökkenésére számít, a sok
vagyontulajdonos eltérő anticipációja azonban így nehezen aggregálható.
Ezért Keynes a következő feltevéssel él: Minden vagyontulajdonosnak van
valamilyen elképzelése a kamatláb normális szintjéről. Ez minden egyes
vagyontulajdonos esetében más és más lehet, de egyértelműen létezik,
és nagysága exogén konstans. Tekintsünk most egy vagyontulajdonost.
Ha a piaci kamatláb magasabb a szóban forgó vagyontulajdonos által
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3.4 táblázat
A 3.3 táblázatban szereplő kötvény árfolyama egy év elteltével

normálisnak tartott értéknél, akkor ő a kamatláb csökkenésére számít.
Ezért az árfolyamnyereség elérése érdekében vagyonát értékpapírban
fogja tartani.
Ha viszont az általa normálisnak tartottnál a piaci
kamatláb alacsonyabb, akkor a kamatláb emelkedésére számít. Ezért az
árfolyamveszteség elkerülése érdekében vagyonát pénzben tartja. Ez már
csak azért is így van, mert alacsony kamatláb mellett a vagyon pénzben
történő tartásának költsége, azaz a kieső kamatjövedelem alacsony. Legyen
most a piaci kamatláb 10%. Ekkor vannak olyan vagyontulajdonosok,
akik ezt a szintet a normálisnál magasabbnak tartják, ők a kamatláb
csökkenésére, ezzel együtt az árfolyamok növekedésére számítanak.
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Őket nevezi Keynes hausse-spekulánsoknak. Ugyanakkor vannak olyan
vagyontulajdonosok is, akik ezt a 10%-os piaci kamatlábat a normálisnál
alacsonyabbnak tartják. Ők a kamatláb emelkedésére, s ezzel együtt az
árfolyamok csökkenésére számítanak, ezért az árfolyamveszteség elkerülése
érdekében vagyonukat pénzben tartják. Keynes baisse-spekulánsoknak
nevezi őket. A baisse-spekulánsok tehát a likviditásuk fenntartásához
szükségesnél több pénzt tartanak maguknál: teljes vagyonukat is pénzben
tartják.
Mivel a baisse-spekulánsok tranzakciós igényt meghaladó
pénzkereslete a kamatláb jövőbeni alakulásával kapcsolatos várakozásoktól,
spekulációktól függ, Keynes ezt a pénzkeresletet

spekulációs pénzkeresletnek
nevezi. A spekulációs pénzkereslet tehát az a pénzmennyiség, melyben
a gazdaság szereplői a vagyonukat kívánják tartani. Nézzük most meg,
mi történik, ha a piaci kamatláb az iménti 10%-ról 12%-ra növekszik.
Azok a vagyontulajdonosok, akik szerint a kamatláb normális szintje 11%,
korábban teljes vagyonukat pénzben tartották. A 2%-os kamatnövekedés
következtében azonban baisse-spekulánsból hausse-spekulánssá válnak, így
vagyonukat a továbbiakban értékpapírban tartják.
Ez természetesen
azt is jelenti, hogy ennyivel csökken a szóban forgó vagyontulajdonosok
spekulációs pénzkereslete. A kamatláb növekedésével tehát a spekulációs
pénzkereslet csökken. Ennél pontosabban m utatja be a kamatláb és
spekulációs pénzkereslet összefüggését a 3.8 ábra.
Az ábrán a spekulációs pénzkeresletet a reálkamatláb függvényében
ábrázoltuk, és a továbbiakban is a reálamatlábat fogjuk a pénzkeresletet
magyarázó változójának tekinteni.
Ez semmiféle zavart nem okoz,
ha meggondoljuk, hogy a nominális és reálkamatláb egymással
megegyező irányban mozognak.
Másrészt eltekintünk minden olyan
tényezőtől (infláció, több termék), mely a nominális illetve reálkamatláb
megkülönböztetését szükségessé tenné.
Az ábrán bemutatott pénzkeresleti függvény két fontos jellegzetességét
szükséges kiemelni.
Az egyik, hogy létezik egy olyan, az ábrán
imax-szal jelölt kamatláb, melynél a spekulációs pénzkereslet nullára
csökken.
Ez azért van így, mert bár nagyon sok vagyontulajdonos
létezik, csak véges sok van. Következésképp a vagyontulajdonosok az
általuk normálisnak tekintett kamatláb szerint növekvő sorba rendezhetők.
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3.8 ábra: A spekulációs pénzkeresleti függvény
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Válasszuk ki a sor végén álló vagyontulajdonost, és jelöljük az általa
normálisnak tekintett kamatlábat imax-szal.
Ha a piaci kamatláb
ennél magasabb, azt mindenki abnormálisán magasnak tartja, ezért az
árfolyamnyereség érdekében mindenki értékpapírban tartja a vagyonát,
következésképp a spekulációs pénzkereslet nulla. Hasonlóképpen válasszuk
ki a vagyontulajdonosok imént felállított sorából a legelsőt, s az általa
normálisnak tekintett kamatlábat jelöljük ?-min-nel. Ez alatt a szint alatt
már kivétel nélkül minden vagyontulajdonos abnormálisán alacsonynak
tekinti a piaci kamatlábat, ezért a várható árfolyamveszteségtől tartva
minden vagyonát pénzben tartja. A gazdasági szereplők vagyona ugyan
véges, ám fmin kamatláb esetén a pénzmennyiség esetleges növekedése
esetén sem vásárolnának értékpapírokat, ezért mondjuk azt, hogy ennél
a kamatszintnél a spakulációs pénzkereslet végtelen.
A teljesség érdekében megemlítjük, hogy Keynes a pénzkereslet egy
harmadik motívumát is megemlíti: az óvatosságot.

Óvatossági pénzkeresletnek
nevezi Keynes azt a pénzmennyiséget, melyet a piaci szereplők előre
nem látható kifizetések teljesítése érdekében tartanak. Ilyen előre nem
látható kifizetés szükségessége merülhet fel például, ha a fogyasztó a
szupermarketben váratlanul kedvező áron lát meg egy olyan terméket,
melynek megvásárlását jóval későbbre tervezte, vagy a vállalatnál, ha
valamilyen váratlan bírságot kell megfizetni (netán a bírság kiszabására
készülő hivatalnokot kell lefizetni). Racionálisan viselkedik a piaci szereplő,
ha az ilyen, nem várt helyzetekre is biztosítja a fizetőképességét. Az ehhez
szükséges pénzmennyiséget nevezzük óvatossági pénzkeresletnek. Keynes
szerint az, hogy egy piaci szereplő mennyi pénzt tart óvatosságból, két
tényezőtől függ:
1. A szóban forgó háztartás jövedelmétől, illetve vállalat árbevételétől.
Ha ez magasabb, akkor több, ha alacsonyabb, akkor kevesebb pénzt
tart óvatossági megfontolásból.
2. A pénztartás költségétől: magasabb kamatláb esetén alacsonyabb,
alacsonyabb kamatláb esetén magasabb az óvatossági pénzkereslet.
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Ugyanezen összefüggések érvényesek makroszinten is azzal a módosítással,
hogy a jövedelem, illetve árbevétel szerepét a GDP veszi át.
Vezessük be a reálpénzkereslet fogalmát, ami a nominális pénzkereslet
és az árszínvonal hányadosa.
Pénzkeresleten a továbbiakban a
reálpénzkeresletet értjük, ahol nem ez a helyzet, ott azt külön jelezni fogjuk.
Keynesnél tehát a pénzkeresletnek három motívuma van:
1. Tranzakciós motívum, a neoklasszikusokhoz hasonlóan: L i =
L i(Y ) = kY , amiből a pénztartási koefficiens pozitivitása miatt:
dL x/dY > 0
2. Spekulációs motívum:
= L ^ i). A 3.8 ábra szerint dL^/di < 0,
továbbá i = ï m i n esetén dL^/di = —00 .
3. Óvatossági motívum:

L 3 = L ziy ,i), és dL ^ /dY > 0, továbbá

dLs/di < 0
E három motívum összegeként adódik a teljes pénzkereslet:

A fentiekből következik, hogy a pénzkeresleti függvény az alábbi
tulajdonságokkal rendelkezik:

Végül megjegyezzük, hogy Keynes szerint a pénzkereslet három
komponensre történő fenti felosztása csakis elméletben lehetséges. Egyetlen
gazdasági szereplő sem képes valamely, birtokában lévő pénzegységről
megmondani, hogy azt ő pontosan melyik motívum miatt is tartja.
A reál- és monetáris szféra egyensúlyi feltételeinek előző két alfejezetben
tett áttekintése után az Olvasó joggal várja a két szféra együttes egyensúlyi
feltételeinek vizsgálatát. A két szféra összekapcsolásának legkézenfekvőbb
magyarázata a kamatláb és beruházások között a 3.1.2.
szakaszban
bemutatott összefüggés felhasználása. Erre az elemzésre azonban csak a
következő fejezetben fog sor kerülni, mivel - mint azt később látni fogjuk
- ennek nyomán számos különféle következményekkel járó eset állhat elő.
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4. A neoklasszikus szintézis
A keynesi pénzelmélet áttekintése révén olyan eszközhöz jutottunk, melyet
felhasználva lehetőség nyílik a kamatláb, ennek felhasználása révén pedig
a beruházási kereslet magyarázatára. Ennek során mind a termékpiac
3.2.2. szakaszban bevezetett egyensúlyi helyzetét, mind pedig a pénzpiac
egyensúlyát a reálkibocsátás és kamatláb függvényében vizsgáljuk. A
két egyensúlyi feltétel egyidejű teljesülése meghatározza a kamatláb és
reálkibocsátás egyensúlyi nagyságát.
Vizsgálódásaink során ebben a
fejezetben már nem Keynes, hanem a neoklasszikus szintézis megalkotóinak
Hicksnek (1937) és Hansennek (1965) a munkáira támaszkodunk. Látni
fogjuk azonban, hogy a keynesi elmélet előző fejezetben ismertetett elemei
a neoklasszikus szintézis nélkülözhetetlen alapjait képezik.
Az IS - LM görbék jelen fejezetben ismertetésre kerülő rendszerét a
X X . század közgazdaságtanának éppúgy legismertebb modelljeként tartják
számon, mint a X IX . század eredményei közül a Marshall-keresztet. Bár
mindkét konstrukció első pillantásra hasonlónak tűnő ábrán foglalható
össze, a köztük lévő eltérések alapvető fontosságúak. Ezek tisztázása a
jelen fejezet feladata.
A fejezet első részében elvégezzük a reál- és monetáris szférák egyidejű
egyensúlyának előző fejezet végén elhalasztott vizsgálatát. Magára a
vizsgálatra a harmadik alfejezetben kerül sor, az azt megelőző két
alfejezetben az elemzéshez szükséges eszközöket vezetjük be.
Az
utolsó alfejezetben a kínálati oldalt, azaz a munkapiacot és a termelési
technológiát is bevonjuk az elemzésbe. Az így adódó lehetséges eseteket
négy önálló szakaszban mutatjuk be.
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4. A NEOKLASSZIKUS SZINTÉZIS

Az LM görbe

Az előző szakaszban láttuk, hogy a reálpénz kereslete a reálkibocsátás
és a kamatláb függvénye, azaz L = L(Y ,i). Tekintsük most ennek a
függvénynek a szinthalmazait1. Ha adott a nominális pénzkínálat, és
az árszínvonal, akkor a reálpénzkínálat is egyértelműen meghatározott.
Válasszuk most ki a pénzkeresleti függvény azon szinthalmazát2, melyhez
éppen a reálpénzkínálatnak megfelelő függvényértékek tartoznak.
A
kiválasztott szinthalmaz éppen azokat a reálkibocsátás - kamatláb
kombinációkat tartalmazza, melyek mellett a pénzpiac egyensúlyban van.
Ezt a szinthalmazt LM görbének nevezzük. Az LM görbe tehát azon
reálkibocsátás - kamatláb kombinációk összessége, melyek fennállása esetén
a pénzpiacon egyensúly van.
Megjegyzendő, hogy a pénzpiaci egyensúly fennállása esetén a
tőkepiacon is fennáll az egyensúly. Ez nem Walras törvényéből következik,
hiszen más piacok is léteznek, hanem abból a tényből, hogy az
értékpapírpiaci túlkínálat egyidejűleg pénzpiaci túlkeresletet is jelent és
megfordítva, hiszen a gazdaság szereplői vagyonukat csak pénzben és
értékpapírban tarthatják.
A továbbiakban azt a kérdést tisztázzuk, hogy folytonos-e az LMgörbe, és ha igen, akkor mitől függ a meredeksége. Legyen Y = Y0
és i = íq esetén a pénzpiac egyensúlyban, azaz legyen az (Y"o, *o) pont
az LM görbe eleme, és tegyük fel, hogy a reálkibocsátás dY mértékben
megnő. Az előző alfejezetben mondottak szerint ekkor mind a tranzakciós,
mind pedig az óvatossági motívum által keltett pénzkereslet növekszik,
tehát a pénzpiaci kereslet a korábbi, egyensúlyi értéket meghaladja. A
kérdés az, hogy a kamatláb milyen irányú változása képes a pénzkeresletet
a korábbi, egyensúlyi szintre csökkenteni. Szintén az előző alfejezetben
láttuk, hogy ehhez a kamatláb emelkedése szükséges. Ez ugyanis mind az
'Egy függvény valamely szinthalmazán az értelmezési tartomány azon részhalmazát
értjük, melyen a függvény értéke konstans.
Ezek szerint egy függvénynek
annyi szinthalmaza van, ahány elemű annak értékkészlete.
Ilyen szinthalmaza a
mikroökonómiából ismert hasznossági függvénynek a közömbösségi görbe, vagy a
termelési függvénynek az izokvant. A szinthalmaz vagy szintvonal fogalmának részletes
ismertetése megtalálható pl. Sydsæter és Hammond (2000) tankönyvében.
A mikroökonómiából kölcsönzött kifejezéssel élve kissé pongyolán, ám a fennálló
analógiát jól megvilágítva fogalmazva mondhatnánk azt is: azon „izokvantját”.
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óvatossági, mind pedig a spekulációs pénzkeresletet csökkenti. Mivel pedig
feltehetjük, hogy a pénzkeresleti függvény folytonos, minden dY > 0 esetén
létezik olyan di > 0 kamatnövekmény, mely a reálpénzkereslet nagyságát
a korábbi, egyensúlyi nagyságra csökkenti. Ezek szerint az LM görbe
folytonos, és pozitív meredekségéi. Az elmondottakból az is következik,
hogy az LM görbe fölött a pénzpiacon túlkínálat, alatta pedig túlkereslet
van.
A 6.3 alfejezetben meglehetősen fontos szerepet fog játszani az LM
görbe meredeksége , ezért most levezetjük az ezt meghatározó tényezőket.
Legyen (Ybi^o) és (Yq + dY, íq + di) az LM görbe két pontja, azaz:

A differenciálszámításból ismert, hogy ha dY nagyon kicsi, akkor

Figyelembe véve, hogy a bal oldali egyenlőség két oldalán álló kifejezés
mindegyike a reálpénzkínálattal egyenlő, egyszerűsítve:

adódik, amiből az LM görbe meredekségére a következő összefüggést
kapjuk:

Ezek szerint az LM görbe meredekségét a pénzkereslet reálkibocsátásés kamatérzékenységének a hányadosa határozza meg. Az előző alfejezet
végén láttuk, hogy az előbbi pozitív, az utóbbi pedig negatív, illetve
speciális esetben —oo-hez tart, ezért azt mondhatjuk, hogy az LM görbe
meredeksége nemnegatív.
A fenti differenciálhányados azt sugallja, hogy a kamatláb a
reálkibocsátás függvénye lenne, ezért szokás LM görbe helyett LM
függvényről is beszélni. Ilyen függvény valóban értelmezhető, ha kikötjük a
pénzpiaci egyensúly fennállását, azonban fontosabb közgazdasági tartalma
nincs, ezért fölösleges, és némiképp félrezvezető is. Helyesebb és egyszerűbb
az LM görbe elnevezést használni.
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A továbbiakban Hicks és Hansen nyomán azzal a feltevéssel élünk, hogy
az óvatossági motívumból fakadó pénzkereslet a spekulációs és tranzakciós
pénzkeresletek összegével egyenesen arányos, azaz L 3 = μ(Ιη + L i)· ahol
μ > 0 arányossági tényező, μ — 0 esetén eltekintünk az óvatossági
pénzkereslettől.
A reálpénzkeresleti függvény most: L (Y ,i) = (1 +
μ) (kY + Z/2 (i)), és az LM görbe alakjára továbbra is a fent mondottak
érvényesek. A pénzpiaci egyensúly feltétele, azaz LM görbe egyenlete most:
(4.1)
amiből a görbe meredeksége dL\/dY — k miatt:

Ezek szerint az átlagos pénztartási koefficiens emelkedése (illetve a pénz
forgási sebességének csökkenése) az LM görbe meredekségének növekedését
eredményezi. A fentiekből az is kitűnik, hogy amennyiben a spekulációs
pénzkeresleti függvény a 3.8 ábrának megfelelően konvex, akkor az LM
görbe is konvex, hiszen a kamatláb növekedésével a spekulációs pénzkereslet
kamatérzékenysége (a
differenciálhányados értéke) csökken. A
reálkibocsátás növekedésével tehát együtt nő a kamatláb, és csökken
a spekulációs pénzkereslet kamatérzékenysége, ami konstans átlagos
pénztartási koefficiens esetén az LM görbe meredekségének növekedéséhez
vezet, tehát az LM görbe konvex.
Ugyanakkor számos tankönyv lineárisnak ábrázolja az LM görbét.
A fentiekből látszik, hogy ezen ábrázolási mód mögött a lineáris
spekulációs pénzkeresleti függvény feltevése húzódik meg, ami több ponton
összeegyeztethetetlen az előző alfejezetben mondottakkal.
A tranzakciós és spekulációs pénzkereslet összegével egyenesen arányos
óvatossági pénzkereslet esetén az LM görbe levezetését a 4.1 ábra m utatja
be. A jobb alsó koordinátarendszerben a tranzakciós, a bal felsőben
pedig a spekulációs pénzkeresleti függvényt ábrázoltuk.
A bal alsó
koordinátarendszerben a pénzpiaci egyensúly (4.1) feltétele található.
Vegyük észre, hogy az egyenlet bal oldalán a tranzakciós és spekulációs
célra, valamint óvatossági tartalék képzése céljából rendelkezésre álló összes
pénzmennyiség szerepel, a jobb oldalon pedig az első tag a tranzakciós, a
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második tag a spekulációs pénzkeresletet jelenti. így egyenletünk hasonlít
a fogyasztó mikroökonómiából ismert költségvetési korlátjára. Figyelembe
véve, hogy a pénz ára egy, az egyenes meredeksége is egységnyi.

4.1 ábra: Az LM görbe levezetése
A pénzpiaci egyensúlytalanság helyzetét a 4.2 ábra m utatja be. Amint
látható, alacsony reálkibocsátás (Yi) és magas kamatláb (í' i ) esetén a
tranzakciós és spekulációs pénzkereslet összege kisebb, mint az e célra
rendelkezésre álló reálpénz mennyisége, tehát a pénzpiacon túlkínálat van.
Ezt mutatja, hogy az (Υχ,ϊχ) páros egy a bal alsó koordinátarendszerben
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látható háromszög belsejébe eső pontot határoz meg. (Szemben a 4.1
ábrával, ahol a feltüntetett reálkibocsátás-kamatláb kompinációk által
meghatározott pontok az átfogóra esnek.) Magasabb reálkibocsátás (Y2 )
és alacsonyabb kamatláb (1 2 ) esetén fordított a helyzet.

4.2 ábra: Egyensúlytalanság a pénzpiacon
A pénzpiaci egyensúly stabilitásának vizsgálatához induljunk ki
egy kereslettúlsúlyos helyzetből.
Ekkor a vagyontulajdonosok több
pénzt szeretnének spekulációs célból tartani, ezért igyekeznek eladni
értékpapírjaikat. Mivel azonban mind a pénzmennyiség rögzített, mind
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pedig a forgalomban lévő értékpapírok mennyisége, az értékpapírpiaci
kínálattúlsúly egyetlen következménye az árfolyam csökkenése.
Az
előző szakaszban említettük, hogy az értékpapírok árfolyama azok
nettójelenértékével egyezik meg.
Felidézve a nettójelenérték (3.2)
definícióját, rögtön látszik, hogy változatlan nominális hozamok mellett az
értékpapírok árfolyama csakis a kamatláb növekedése révén csökkenhet. A
magasabb kamatláb azonban mind a spekulációs, mind pedig az óvatossági
motívum által keltett pénzkeresletet csökkenti, ami az egyensúly irányába
történő elmozdulásként értelmezhető. Azt kaptuk tehát, hogy a pénzpiaci
túlkereslet a kamatláb emelkedését eredményezi. Ez a 4.2 ábrán egy az
(Y2 , i'2) pontból függőlegesen felfelé, tehát az LM görbe irányába történő
elmozdulásként jeleníthető meg.
Hasonló módon látható be, hogy a
pénzpiaci túlkínálat a kamatláb csökkenéséhez vezet, így a pénzpiaci
egyensúly stabil, és a pénzpiaci kereslet és kínálat alkalmazkodása a
kamatláb változása révén megy végbe. Legyen most a kamatláb az idő
folytonos, differenciálható függvénye, ekkor a kamatláb mozgásegyenlete:
(4.2)
ahol a > 0 az alkalmazkodás sebességét meghatározó paraméter.
Az eddigiekből következik,
hogy a kamatlábat Keynes a
neoklasszikusoknál differenciáltabb kategóriának tekinti.
Láttuk,
hogy a neoklasszikusoknál a kamatláb teremtette meg a beruházások
és megtakarítások megegyezését, így ott a kamatláb egyértelműen
reálnagyságként jelent meg. Keynesnél ezzel szemben a kamatláb osztja
meg a gazdasági szerplők ossz vagyonát pénzre, illetve értékpapírra,
ebben a vonatkozásban tehát a kamatláb monetáris nagyság. Másrészt a
kamatláb a reálszférának is fontos változója, mivel a beruházások mértékét
befolyásolja.
Az LM görbe elmozdulásának lehetséges okai a 4.1 ábra alapján az
alábbiak:
1. A tranzakciós pénzkeresleti függvény elmozdulása. Ez a pénz forgási
sebességének megváltozása miatt következhetne be, ám egy ilyen
változás csak hosszabb távon mehet végbe, így rövid távú elemzésünk
során ettől eltekinthetünk.
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2. A spekulációs pénzkeresleti függvény elmozdulása, ami akkor
következhet be, ha a vagyontulajdonosok jelentős részénél a kamatláb
normális szintjére vonatkozó elképzelés megváltozik.
Ilyen eset
előfordulhat, a következmények részletesebb vizsgálatát a 4.4.3
szakaszra halászijuk.
3. A reálpénzmennyiség megváltozása esetén a pénzkeresleti függvény
egy másik szinthalmaza jeleníti meg a pénzpiac egyensúlyát, tehát az
LM görbe eltolódik. Ez mind a nominális pénzkínálat, mind pedig
az árszínvonal változása esetéh bekövetkezhet. Mindkettőnek már
rövid távon is van realitása, ezért a következményeket a 4.3 ábrán
bemutatjuk. Amint ott látható, a reálpénzkínálat növekedése a (4.1)
egyenletnek megfelelően a bal alsó koordinátarendszerben feltüntetett
egyenest az origótól távolabbra tolja el, önmagával párhuzamosan. Ez
az LM görbe jobbra tolódását eredményezi.
Végül felhívjuk a figyelmet arra az eltérésre ami a neoklasszikus és
keynesi elmélet között áll fenn a nominális pénzkínálat növekedése által
kiváltott hatásmechanizmusban:
A neoklasszikusok szerint a gazdaság szereplői szeretnék a többletpénzt
többlettermékkel helyettesíteni, ami az aggregált keresletet növeli. Mivel
azonban a kínálat nem képes a megnövekedett kereslethez felzárkózni, csak
az árszínvonal emelkedése fog bekövetkezni.
Ezzel szemben Keynesnél a gazdaság szereplői a többletpénzt
többletértékpapírral szeretnék helyettesíteni, de mivel az értékpapírok
kínálata változatlan, csupán azok árfolyama emelkedik, ami a kamatláb
csökkenésével jár együtt.
Ugyanakkor az alacsonyabb kamatláb
a beruházásokat növeli, következésképp az összkereslet megint csak
növekszik.
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4.3 ábra: A reálpénzkínálat megváltozása

4.2

Az IS görbe

Az előző szakaszban végzett pénzpiaci elemzés után most ismét a
termékpiacra koncentrálunk. Visszatérünk a 3.2. alfejezetben ismertetett
multiplikátor elmélethez azzal a módosítással, hogy a beruházás a
modellnek nem exogén változója, hanem a kamatláb függvénye. Továbbra
is fenntartjuk azonban azt a feltevést, hogy a kibocsátás nagyságát a
hatékony kereslet határozza meg, ezért továbbra is érvényesek a termékpiaci
egyensúlyról a 3.2.2. szakaszban mondottak.
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Bevezetjük a termékpiaci túlkereslet fogalmát, ami nem más, mint a
hatékony kereslet és a reálkibocsátás különbsége:
(4.3)
A negatív túlkeresletet túlkínálatként értelmezzük, zérus túlkereslet
esetén pedig egyensúly van a termékpiacon. Ez utóbbi szituációt exogén
konstansként adott beruházási kereslet mellett részletesen vizsgáltuk a
3.2.2. szakaszban. Figyelembe véve, hogy a megtakarítás definíció szerint
a reálkibocsátás és a fogyasztás különbsége, azaz: S{Y) — Y — C ( Y ), a
termékpiaci túlkereslet függvénye az alábbi módon is felírható:
(4.4)
A továbbiakban fontos szerephez jutnak a fenti függvény parciális
deriváltjai, ezért érdemes végiggondolni ezek közgazdasági értelmezését. A
kibocsátás szerint vett parciális derivált

nem más, mint a megtakarítási határhajlandóság —1-szerese.
kamatláb szerinti parciális derivált pedig:

A

a beruházás kamatérzékenysége, ami azt mutatja meg, hogy a
kamatláb egységnyivel (pl. egy százalékponttal vagy bázisponttal) történő
növekedése mennyivel változtatja meg a beruházási keresletet. Ismert, hogy
a kamatláb növekedése esetén a beruházás csökken, ezért a beruházások
kamatérzékenysége negatív.
Válasszuk most ki a fenti túlkeresleti függvény szinthalmazai közül
azt, amelyik mentén a termékpiaci túlkereslet zérus. Ezen reálkibocsátás
- kamatláb kombinációk mellett van a jószágpiac egyensúlyban, ezért e
halmaz pontjait nevezzük IS görbének. E(Y,i) — 0 a (4.3) egyenlet
alapján a termékpiac egyensúlyaként értelmezhető, a (4.4) alapján pedig
a tőkepiac egyensúlyaként. A két egyensúly ekvivalenciáját szemlélteti a
4.4 ábra. Y > Y* esetén a függőleges méretnyilak hossza az E[Y, i) > 0
termék-, illetve tőkepiaci túlkínálatként, Y < Y* esetén pedig E (Y ,i) < 0
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túlkeresletként értelmezhető. Ez a felfogás kevésbé elterjedt pedig kevesebb
zavart eredményez, mint a kizárólag termékpiaci egyensúlyként történő
értelmezés, ami a 3.2.2. szakaszban mondottak szerint ebben az esetben
csupán azt jelenti, hogy a háztartások reáljövedelemmel kapcsolatos
anticipációi teljesülnek.

4.4 ábra: A termék- és tőkepiac egyensúlyának ekvivalenciája
Megmutatjuk, hogy az LM görbéhez hasonlóan az IS görbe is folytonos.
Legyen az (Υο,ι'ο) pont az IS görbe eleme, és tegyük fel, hogy a
reálkibocsátás dY mértékben megnő. A 3.1.1. szakaszban mondottak
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szerint ekkor a megtakarítás növekszik, így a megtakarítás a beruházás
értékét meghaladja, a termékpiacon túlkínálat van. A kérdés az, hogy
a kamatláb milyen irányú változása képes a túlkeresletet ismét egyensúlyi,
azaz zérus szintre növelni. Ehhez most a beruházások növekedése szükséges.
A 3.1.2. szakaszban láttuk, hogy ezt a kamatláb csökkenése képes kiváltani.
Mivel pedig feltehetjük, hogy a beruházási függvény folytonos, minden
dY > 0 esetén létezik olyan di < 0 kamatváltozás, mely a beruházás
nagyságát a megnövekedett megtakarításnak megfelelő szintre növeli. Ezek
szerint az IS görbe folytonos, és negatív meredekségű. Az elmondottakból
az is következik, hogy az IS görbe fölött a termékpiacon túlkínálat, alatta
pedig túlkereslet van.
Az IS görbe meredekségét az előző szakaszban bemutatotthoz hasonló
módon vezetjük le. Legyen (Ίο,ζο) és L[Yq + dY,io + di) az IS görbe két
pontja, azaz:

Ekkor:

Elvégezve a behelyettesítést, majd egyszerűsítve:

amiből az IS görbe meredeksége:
(4.5)
Az IS görbe meredeksége tehát negatív, és a megtakarítási
határhajlandóság emelkedésével ez a meredekség nő, a beruházások
kamatérzékenységének növekedésével pedig csökken. Konvex beruházási
függvény esetén az IS görbe is konvex, a linearitáshoz pedig a beruházási
függvény linearitása szükséges. Az LM görbéhez hasonló módon az IS
görbe alapján is lehetne függvénykapcsolatot definiálni a reálkibocsátás
és kamatláb között, ez azonban fontosabb közgazdasági tartalmat nem
hordozna, ezért a továbbiakban IS függvény helyett mindig IS görbéről
fogunk beszélni.
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Az IS görbe Hicks és Hansen nyomán történő grafikus levezetéséhez
még csak különösebb megszorításra sincs szükség, az eljárást a 4.5
ábra szemlélteti. A jobb alsó koordinátarendszerben a megtakarítási,
a bal felsőben a beruházási függvényt ábrázoltuk.
A bal alsó
koordinátarendszerben feltüntetett egységnyi meredekségű egyenes a
termékpiaci egyensúly S = I feltételét fejezi ki.

4.5 ábra: Az IS görbe levezetése
A termékpiaci egyensúlytalanság eseteit a 4.6 ábra m utatja be. Az
IS görbe alatt elhelyezkedő alacsony reálkibocsátás (Y j) és alacsony
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kamatláb (ii) által meghatározott ( h , S i ) beruházás - megtakarítás
kombinációban a beruházás a megtakarítást meghaladja, amint ez a bal
alsó koordinátarendszerből kitűnik. Figyelembe véve a 3.2.2. szakaszban
mondottakat, ezek szerint az IS görbe alatt elhelyezkedő pontokban a
termékpiacon túlkereslet áll fenn. Hasonló módon látható, hogy magas
reálkibocsátás (Y2) és magas kamatláb (i2) esetén a megtakarítás nagyobb
a beruházásnál, így a termékpiacon túlkínálat van.

4.6 ábra: Egyensúlytalanság a termékpiacon
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A 3.2.3. szakaszban azt is részletesen megbeszéltük, hogy a termékpiaci
egyensúlytalanság esetén a reálkibocsátás rugalmas alkalmazkodása miként
vezet el az egyensúly állapotához. A reálkibocsátásnak ez a megváltozása
a 4.6 ábrán egy az (Y i,íi) pontból jobbra, vízszintesen, az (1 2 ^ 2 ) pontból
pedig balra, ugyancsak vízszintesen irányuló, tehát mindkét esetben az
IS görbe irányába mutató elmozdulásként jelenik meg. Legyen most
a reálkibocsátás az idő' folytonos, differenciálható függvénye. Ekkor a
reálkibocsátás mozgásegyenlete:
(4.6)
ahol β > 0 megint csak az alkalmazkodás sebességét meghatározó
paraméter.
Az IS görbe elmozdulásának lehetséges okai a 4.5 ábra alapján az
alábbiak lehetnek:
1. A megtakarítási függvény elmozdulása. Ez mind a megtakarítási
határhajlandóság, mind pedig az autonóm fogyasztás megváltozása
miatt bekövetkezhet. Rövid távon azonban a keynesi fogyasztási
függvényt stabilnak tekinthetjük, így ezt az esetet a továbbiakban
figyelmen kívül hagyhatjuk.
2. A beruházási függvény elmozdulása. Ennek lehetséges okait a 3.1.2.
szakaszban megbeszéltük. Láttuk, hogy a vállalkozói várakozások
megváltozása már rövid távon bekövetkezhet, ezért ezt az esetet
a 4.7 ábrán bemutatjuk. Érdemes megfigyelni, hogy a beruházási
függvény csekély mértékű elmozdulása az IS görbe nagyobb mértékű
eltolódását eredményezi. A jelenség mögött a 3.2.1. szakaszban
ismertetett multiplikátor hatás húzódik meg.
3. Az S — I egyensúlyi feltétel megváltozása esetén. Amint azt az 1.2.2.
szakaszban láttuk, ez deficites költségvetés esetén következik be.
Mivel ebben a fejezetben az állam gazdaságpolitikai beavatkozásaitól
eltekintünk, a probléma részletes vizsgálatát a 6. fejezetre halasztjuk.
Végül megjegyezzük, hogy az IS görbét ugyan olyan reálkibocsátáskamatláb kombinációk halmazaként definiáltuk, melyekre a termékpiaci
túlkereslet nulla, e túlkereslet meghatározása során azonban a kínáltoldali
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4.7 ábra: A beruházási függvény elmozdulása

összefüggések figyelembe vétele helyett azt tettük fel, hogy a termékpiaci
összkínálat nagyságát a fogyasztás és beruházás összege határozza meg.
Figyelembe véve, hogy a fogyasztás a nemzeti jövedelem háztartások által
anticipált nagyságától függ, a termékpiaci egyensúly fogalma itt csupán
egy olyan reálkibocsátás-kamatláb kombinációt jelent, melyre a háztartások
jövedelemmel kapcsolatos anticipációi teljesülnek.
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4.3

A hatékony kereslet meghatározása

Ebben a szkaszban a termék- és pénzpiac elkülönült (parciális) vizsgálata
után a kettőt együtt vizsgáljuk.
Ennek során az endogén változók
(4.2) és (4.6) mozgásegyenletei által meghatározott dinamikus rendszerre
koncentrálunk.
Az 1.2.4.
szakaszban mondottak szerint e rendszer
egyensúlyi helyzetében mind a kamatláb, mind pedig a reálkibocsátás
konstans. Csakhogy nem szabad elfelejteni, hogy mit is jelent egészen
pontosan az így meghatározott egyensúly. Jelenti egyrészt a pénzpiac
egyensúlyát, ami különösebb kommentárt nem igényel.
Másrészt a
termékpiac egyensúlyát, de nem abban az értelemben, hogy az aggregált
kereslet az aggregált kínálattal megegyezik, hanem abban az értelemben,
hogy a reálkibocsátás a hatékony kereslettel egyenlő. Emlékezzünk, hogy
a hatékony kereslet a beruházások révén a kamatlábtól függ, a kamatláb
azonban a tranzakciós pénzkereslet révén a hatékony kereslettől. Ezért
adódik a kamatláb és a hatékony kereslet egyensúlyi értéke az

(4.7)

egyenletrendszer megoldásaként, ahol a felső egyenlet az LM görbe,
az alsó pedig az IS görbe összefüggése, a megoldás pedig a (4.2) és
(4.6) mozgásegyenletek által meghatározott dinamikus rendszer egyensúlyi
pontja. Még egyszer hangsúlyozzuk azonban, hogy ez az egyensúlyi helyzet
az aggregált kínálattól függetlenül határozódik meg, elemzésünk tehát
keresletoldali, azaz az aggregált kereslet meghatározására alkalmas.
Az egyensúlyi helyzet egzisztenciáját és unicitását az IS és LM görbék
előző szakaszokban kimutatott monotonitása biztosítja. Egyensúly a két
görbe metszéspontjában van, amint, ez a 4.8 ábrán látható. Ugyanakkor
az IS és LM görbék nyugalmi vonalak gyanánt is felfoghatók. E nyugalmi
vonalak a koordinátarendszert négy szegmensre osztják. Ezek az alábbiak:
A,

A két görbe alatti tartomány
Itt mind a termék-, mind pedig a pénzpiacon túlkereslet van, ezért
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4.8 á,bra: Az IS-LM görbék által meghatározott egyensúly
A reálkibocsátás és a kamatláb egyidejű növekedésének az ábrán egy
jobbra, felfelé történő elmozdulás felel meg.
B,

A két görbétől jobbra eső tartomány
Itt a termékpiacon túlkínálat, a pénzpiacon pedig túlkereslet van,
ezért
A reálkibocsátás csökkenésének és a kamatláb növekedésének az
ábrán egy balra, felfelé történő elmozdulás felél meg.

C,

A két görbe fölötti tartomány
Itt mind a termék-, mind pedig a pénzpiacon túlkínálat van, ezért
A reálkibocsátás és a kamatláb egyidejű csökkenésének az ábrán egy
balra, lefelé történő elmozdulás felel meg.

D,

A két görbétől balra eső tartomány
Itt a termékpiacon túlkereslet, a pénzpiacon pedig túlkínálat van,
ezért
A reálkibocsátás növekedésének és a kamatláb csökkenésének az
ábrán egy jobbra, lefelé történő elmozdulás felel meg.
3ahol az 1.2.4 szakaszban mondottak szerint: i = di/dt
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A pályagörbék elkészítéséhez fontos az egyes szegmenseket elválasztó
nyugalmi vonalak mentén fennálló helyzetet is tisztázni:
A-B,

Itt a termékpiacon egyensúly, a pénzpiacon pedig túlkereslet
van, ezért
A kamatláb konstans kibocsátás mellett történő növekedésének
az ábrán egy függőlegesen felfelé történő elmozdulás felel meg.

B-C,

Itt a termékpiacon túlkínálat, a pénzpiacon pedig egyensúly
van, ezért
A kibocsátás konstans kamatláb mellett történő csökkenésének
az ábrán egy vízszintesen balra történő elmozdulás felel meg.

C-D,

Itt a termékpiacon egyensúly, a pénzpiacon pedig túlkínálat
van, ezért
A kamatláb konstans kibocsátás mellett történő csökkenésének
az ábrán egy függőlegesen lefelé történő elmozdulás felel meg.

D-A,

Itt a termékpiacon túlkereslet, a pénzpiacon pedig egyensúly
van, ezért
A kibocsátás konstans kamatláb mellett történő növekedésének
az ábrán egy vízszintesen jobbra történő elmozdulás felel meg.

Mindezek után berajzolhatok az ábrára a pályagörbék. Ezeket a 4.9
ábra m utatja be.
Amint látható, az egyensúlyi helyzet stabil, némi
ingadozás után a kamatláb és a reálkibocsátás felveszi egyensúlyi értékét.
A 4.9 ábrán az is megfigyelhető, hogy a stabilitás nem jelenti azt, hogy
egy adott egyensúlytalansági szituáció az egyensúly eléréséig változatlan
minőségi jellemzőkkel fennállna.
Például az A szegmensből induló
pályagörbe mentén a kibocsátás eleinte a túlkereslet miatt növekszik, majd
a túlkínálat következtében csökkenni kezd. Ezek szerint a (4.2) és (4.6)
mozgásegyenletek egy egyszerű konjunktúramodellként is értelmezhetők.
Minthogy az egyensúlyi helyzet stabil, lehetőség nyílik a komparatív
statikus elemzés alkalmazására.
Ez azért fontos, mert szeretnénk a
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4.9 ábra: Az egyensúlyi helyzet stabilitása
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hatékony összkereslet függvényét levezetni.
A hatékony összkereslet
és az árszínvonal közti összefüggést olymódon kapjuk, hogy a (4.7)
egyenletrendszer különböző' P értékek mellett adódó megoldásait
meghatározzuk. Egyszerűbb az eljárást egy alkalmas ábrán szemléltetni,
ezért a hatékony összkereslet függvényének levezetéséhez tekintsük a 4.10
ábrát.

4.10 ábra: A hatékony összkereslet függvényének levezetése
A felső koordinátarendszerben egyetlen IS görbe mellé több LM görbét
rajzoltunk be. Mindegyik LM görbéhez más-más árszínvonal tartozik. így
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változatlan nominális pénzkínálatot feltételezve az alsó koordinátarend
szerben lehetó'ség nyílik a különböző árszínvonalak mellett adódó hatékony
összkeresleti nagyságok megjelenítésére.
Amint az várható volt, az árszínvonal növekedésével a hatékony
összkereslet csökken. Az ábráról az is kiderül, milyen okok vezethetnek
a hatékony összkereslet függvényének elmozdulásához. Ezek az alábbiak:
1. Az IS görbe elmozdulása. Ennek lehetséges okait a 3.4.2. szakaszban
felsoroltuk.
2. Az LM görbe elmozdulása. Ennek lehetséges okait a 3.4.1. szakaszban
soroltuk fel, de az árszínvonal 3. pontban említett megváltozása nem
a hatékony összkereslet függvénygörbéjének eltolódását eredményezi,
hanem a függvénygörbe mentén történő elmozdulást.
A hatékony összkereslet függvényének elmozdulását előidéző fenti
tényezőket ezek szerint a görbe levezetése során változatlan szinten kell
tartani.
A hatékony összkereslet 4.10 ábrán levezetett függvénye nagyban
hasonlít a neoklasszikusok által alkalmazott (2.3) aggregált keresleti
függvényhez. Megmutatjuk, hogy a hatékony összkereslet általában kisebb,
mint a neoklasszikusok által meghatározott aggregált kereslet. Ehhez a
neoklasszikusokhoz hasonló módon a pénzpiac (4.1) egyensúlyi feltételéből
indulunk ki. Figyelembe véve, hogy v = 1/k, az alábbi összefüggéshez
jutunk:

Az egyenlőtlenség jobb oldalán a neoklasszikusok által levezetett
aggregált kereslet szerepel. Amint látható, ez abban az esetben egyenlő
a hatékony kereslettel, ha egyrészt a kamatláb olyan magas, hogy
nincs spekulációs pénzkereslet, másrészt μ = 0, azaz nincs óvatossági
pénzkereslet sem.
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4.4

A makrogazdaság modellje

A harmadik fejezettel elkezdett keresletoldalú elemzést ebben az
alfejezetben szembeállítjuk a kínálati oldal összefüggéseivel.
Látni
fogjuk, hogy a makrogazdaság ilyen módon megkonstruált modellje
jelentős mértékben eltér a neoklasszikusok 2.4. alfejezetben ismertetett
konstrukciójától. A legfontosabb különbség az, hogy az általános egyensúly
mellett a kényszerű munkanélküliség állandósult állapotként történő
megjelenésére is lehetőség nyílik. Vizsgálódásainkat az általános egyensúly
bemutatásával kezdjük, majd a kényszerű munkanélküliség lehetséges
eseteit vesszük sorra.

4 .4 .1

Á ltalán o s egyensúly

Az általános egyensúly fennállása esetén az endogén változók egyensúlyi
értékeinek meghatározására szolgáló egyenletek alig különböznek a
neoklasszikus modell egyenleteitől. Ezeket sorolja fel a 4.1 táblázat.

sorszám

1-2.

6 db egyenlet
N d (0 7 *) = N* = N s {w*)

3.
4.
5.
6.

Y = /(AT)
5 (y ) = /( 0
L(Y,i) = f
W = wP

6 db ismeretlen

N * ,w *
Y*
i*
P*
W*

dichotómia
reálszféra
monetáris
szféra

4.1 táblázat
Az endogén változók meghatározódása a keynesi modellben
Amint látható, midössze annyi az eltérés, hogy a tőkepiaci egyensúly
feltételének helyére az IS görbe egyenlete került, a pénz forgalmi egyenletét
pedig az LM görbe egyenlete váltotta fel. Általános egyensúly fennállása
esetén az endogén változók egyensúlyi nagysága a táblázat által megadott
sorrendben határozható meg. A keresleti oldalt a 4-5. egyenletek, a
kínálati oldalt pedig az 1-3. egyenletek írják le. A két eltérő módon
meghatározódó nagyság egymáshoz történő igazodását az árszínvonal
rugalmas alkalmazkodása teszi lehetővé.
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Az általános makrogazdasági egyensúlyt meghatározó fenti össze
függéseket a 4.11 ábra mutatja be. Az egyes koordinátarendszerekben
ábrázolt összefüggések felsorása a 4.2 táblázatban található.

1-2.
3.
4-5.
4-5
6.

munkapiac
termelési függvény
identikus leképezés
IS-LM görbék
aggregált kereslet és kínálat függvényei
a reálbér és árszínvonal közti összefüggés

középső alsó
középső felső
bal felső
bal alsó
jobb felső
jobb alsó

4.2 táblázat: A 4.11 ábrán feltüntetett függvények
A bal felső koordinátarendszerben ábrázolt egységnyi meredekségű
egyenes mindössze azt a célt szolgálja, hogy az IS-LM görbéket ne kelljen
90 fokkal elforgatni, amint azt a 2.4. alfejezetben bemutatott ábrákon a
beruházási és megtakarítási függvények esetében tettük.
Az ábra mögött továbbra is a termelési erőforrások homogenitásának
feltevése húzódik meg. A keynesi elveknek ugyan jobban megfelelne
a heterogenitás feltételezése, ami pozitív meredekségű aggregált kínálati
függvényt eredményezne.
Ennek oka az, hogy a kínálat növelése
során a termelők egyre kevésbé hatékony tényező egységeket kénytelenek
termelésbe vonni, ami a határköltség növekedését eredményezi. Részben
az egyszerűség, részben pedig a neoklasszikus modellel történő könnyebb
összehasonlíthatóság érdekében azonban fenntartjuk a termelési tényezők
homogenitására vonatkozó feltevésünket.
Megjegyzendő továbbá, hogy a jobb felső koordinátarendszerben a
koordinátatengelyek és a szaggatott egyenesek által határolt téglalap
területe a nominális nemzeti jövedelem, illetve GDP nagyságát
reprezentálja. Hasonlóképpen a jobb alsó koordinátarendszerben látható
téglalap területe a nominálbér nagyságaként értelmezhető.
A 2.3. alfejezetben megmutattuk, hogy a neoklasszikus gondolati
rendszerben a pénz semleges, tehát a pénzmennyiség növekedése az
árszínvonal emelkedését eredményezi. Megvizsgáljuk, hogy hasonló-e most
is a helyzet. Tegyük fel tehát, hogy a pénzkínálat megnő. Ekkor az alábbi
folyamatok játszódnak le:
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4.11 ábra: Általános egyensúly a neoklasszikus szintézis modelljében

1 4 6 ______________________________________

4.

A
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1. A gazdaság szereplői úgy találják, hogy az adott árszínvonal mellett
több pénzük van, mint amennyi a likviditásuk fenntartásához és a
váratlan helyzetek kezeléséhez szükséges.
2. Ezért, több kötvényt szeretnének vásárolni, de a kötvények kínálata
változatlan.
3. Nő a kötvények árfolyama. Felidézve a (3.2) összefüggést, rögtön
látható, hogy ez a kamatláb csökkenését teszi szükségessé, amit az
LM görbe lefelé történő eltolódása vált ki.
4. A kamatláb csökkenése a 3.1.2. szakaszban mondottak szerint a
beruházási javak iránti keresletet növeli. Ez viszont az aggregált
kereslet növekedését eredményezi.
5. Mivel az aggregált kínálat nem képes a megnövekedett kereslethez
felzárkózni, az árszínvonalnak kell növekednie. Ez a tranzakciós és
óvatossági pénzkereslet növekedését eredményezi.
6. A reál egyenleg csökkenése balra, felfelé tolja el az LM görbét.
7. Ez a folyamat addig tart, míg a piac szereplői úgy nem
találják, hogy a birtokukban lévő pénzmennyiség teljes mennyisége
szükséges likviditásuk fenntartásához és óvatossági pénzkeresletük
kielégítéséhez. így az LM görbe eredeti helyzetébe tolódik vissza.
8. Tartósan csak az árszínvonal és a nominálbér színvonala növekszik
meg, hosszabb távon az összes többi endogén nagyság értéke
változatlan marad.
Amint látható, a pénzmennyiség növekedése ugyanazt a hatást váltja
ki most is, mint a neoklasszikusoknál.
Van azonban két lényeges
különbség.
Egyrészt nem működik a fenti mechanizmus abban az
esetben, ha a vállalkozók pesszimizmusa miatt a kamatláb csökkenése
nem vezet a beruházási javak iránti kereslet növekedéséhez. Másrészt
a vagyontulajdonosk nagyfokú pesszimizmusa esetén sem eredményezi
a pénzmennyiség növekedése az aggregált kereslet növekedését. Ennek
oka az, hogy amennyiben a vagyontulajdonosok a kamatláb emelkedésére
számítanak, az árfolyamveszteségtől félve nem növelik a kötvények
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iránti keresletüket.
A következő két szakaszban részletesebben is
foglalkozunk ezzel a két esettel. Mielőtt azonban erre rátérnénk, szögezzük
le, hogy a jelen szakasz tanulsága szerint az általános egyensúly a
keynesi elmélet legfontosabb alapelemeit tartalmazó neoklasszikus szintézis
modelljének keretei között is fennállhat. A fogyasztásról és beruházásokról
tett keynesi megállapítások figyelembe vétele, illetve a spekulációs
pénzkereslet elfogadása nem zárja ki a valamennyi piacon tartósan fennálló
egyensúly lehetőségét. A jelen alfejezet hátralévő részében azonban az
egyensúlytalansággal fogunk foglalkozni.

4 .4 .2

B eru h ázá si csap d a

Ebben a szakaszban azzal az esettel foglalkozunk, amikor a vállalkozók oly
pesszimistán ítélik meg a potenciális beruházások várható nettóhozamát,
hogy azok nettójelenértéke a kamatláb egyetlen szóba jöhető értékére
sem pozitív. Ebben az esetben a kamatláb csökkenése nem eredményezi
a beruházások növekedését, és a beruházási függvényt a 3.4 ábrán
bemutatott görbék helyett egy függőleges egyenessel ábrázolhatjuk. Ebben
az esetben a beruházások kamatrugalmassága nulla, és ilyenkor beruházási
csapdáról beszélünk. Felhasználva az IS görbének a 4.5 ábrán bemutatott
levezetését a 4.12 ábrán megmutatjuk, hogy ilyenkor az IS görbe is egy
függőleges egyenes. Ez különben az IS görbe meredekségére levezetett (4.5)
összefüggés alapján közvetlenül is látható, hisz a beruházások tökéletes
kamatrugalmatlansága esetén d l / d s — 0, és így a nevező végtelenhez tart.
Természetesen még beruházási csapda esetén is van kereslet beruházási
javak iránt. Egyrészt a már folyamatban lévő, különösen az előrehaladott
projektek befejezéséhez, másrészt azon beruházások végrehajtása miatt,
melyek esetében a megtérülés nem elsődleges szempont, vagy nem függ a
kamatlábtól. (Ilyenek például a személy- és vagyonbiztonságot, illetve a
környezet védelmét szolgáló beruházások.) Mindezek miatt a beruházási
javak kereslete beruházási csapdában sem nulla, nagyságát a beruházási
függvény és a függőleges tengely távolsága reprezentálja.
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4.12 ábra: Az IS görbe beruházási csapda esetén
Az egyes endogén változók egyensúlyi értékei beruházási csapdában az
alábbi módon határozódnak meg:
1. S(Y) = /, ahol I a beruházások imént említett exogén nagysága. Az
IS görbe egyenlete most a reálkibocsátás nagyságát határozza meg a
3.2. alfejezetben bemutatott multiplikátor-folyamat révén.
2. Az Y = f ( N ) termelési függvény inverzének felhasználásával
a reálkibocsátás ismeretében a foglalkoztatás meghatározható.

4.4. A MAKROGAZDASÁG MODELLJE__________________________________ 1 4 9

Érdemes megfigyelni, hogy a foglalkoztatás meghatározása során a
munkakínálat semmiféle szerepet nem játszik, semmi nem garantálja
tehát a munkapiac egyensúlyát.
3. Tegyük fel, hogy a reálbér továbbra is egyensúlyi értékét veszi
fel. Az előző pontban mondottak szerint ez sem biztosítja a teljes
foglalkoztatottságot.
4. Az LM görbe egyenlete (L (Y , í ) = M / P ) most két ismeretlent
tartalmaz: a kamatlábat és az árszínvonalat. így ezek a nagyságok
nem határozhatók meg. Az LM görbe egyenlete most a kamatláb és
az árszínvonal között fennálló kapcsolatot definiálja. Ez a kapcsolat
azonban számunkra érdektelen.
5. Mivel az árszínvonalat nem tudjuk meghatározni, a nominálbér
nagysága sem határozható meg.
Tekintve, hogy a kamatláb nem befolyásolja a beruházások alakulását, i a
monetáris szektor változója. A monetáris és reálnagyságok tehát továbbra
is függetlenek egymástól, így az előző szakaszban vizsgált esethez hasonlóan
most is fennáll a rnakroökonómiai dichotómia, mely szerint a reálnagyságok
meghatározódása során a monetáris nagyságok semmiféle szerepet nem
játszanak.
A beruházási csapda állapotát a 4.13 ábrán mutatjuk be. A kényszerű
mukanélküliség oka az elégtelen hatékony kereslet, mértéke pedig: N* N q. Ez a nagyság csakis abban az esetben lenne mérsékelhető, ha a
reálbér az egyensúlyi szint alá csökkenne. Ez a reálbércsökkenés ugyan
nem váltaná ki a munkakereslet, vagy a foglalkoztatás növekedését, de
a munkakínálat visszaesését eredményezné, ami alacsonyabb kényszerű,
egyúttal pedig magasabb önkéntes munaknélküliséghez vezetne. A középső
alsó koordinátarendszer W / P tengelyén bejelöltük azt a reálbérszintet,
melynél a munkakereslet a munkakínálattal éppen megegyezne. Jegyezzük
meg azonban, hogy a reálbérnek ez a szintje sem eredményezne munkapiaci
egyensúlyt.
Az ezen, egyensúlyinál jóval alacsonyabb reálbér mellett
ugyanis a munkakeresleti függvény a hatékony kereslet előállításához
szükségesnél jóval nagyobb munkakeresletet jelez. Ez azt jelenti, hogy
a vállalatok az igen alacsony reálbér következtében a foglalkoztatás
növelésével képesek lennének profitjukat növelni, ha az így előállított
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többletterméket el is tudnák adni. A hatékony kereslet elégtelen volta
azonban ezt nem teszi számukra lehetővé.
Az elmondottakból következik, hogy nincs olyan mechanizmus, mely a
hatékony kereslet, és ennélfog\'a a foglalkoztatás nagyságát megváltoztatná.
A reálszférában kialakult helyzet tehát stabil. Ugyanakkor a 4.13 ábrán
bemutatott szituáció nem állhat fenn tartósan. A termékpiaci túlkínálat
ugyanis az árszínvonal csökkenését váltja ki, így a reálegyenleg növekszik.
Ez eltolja az LM görbét, így a kamatláb csökken, ami negatív meredekségű
IS görbe esetén magasabb hatékony keresletet eredményezne. Csakhogy a
kamatláb csökkenése most nem idézi elő a beruházások növekedését, ezért
az aggregált kereslet függvénye is helyben marad. A defláció tehát nem
növeli a hatékony keresletet, ezért a reálszférában semmi nem változik:
marad a kényszerű munkanélküliség korábbi nagysága. Az elmondottakat
a 4.14 ábra szemlélteti, melyen a reálbér mindvégig egyensúlyi értéket vesz
fel. Ehhez azonban a nominálbérnek csökkenie kell, ez az oka annak, hogy a
jobb alsó koordinátarendszerben feltüntetett hiperbola az origó felé mozdul
el.
Tévedés lenne azonban azt a következtetést levonni, hogy mivel a
modern piacgazdaságokban a defláció meglehetősen ritka, a beruházási
csapda előfordulásának is igen csekély a valószínűsége. Vizsgálódásainkat
ugyanis a modern piacgazdaságokra nehezedő inflációs nyomás figyelmen
kívül hagyásával végeztük.
Bekapcsolva a pénzkínálat folytonos
növekedését, az elemzés jóval bonyolultabbá válna, és azt kapnánk, hogy
beruházási csapda esetén is fennmarad az infláció, azonban annak üteme
alacsonyabb, mint munkapiaci egyensúly esetén.
Az infláció okainak
alaposabb vizsgálatára a 9. és 10. fejezetekben kerítünk sort.
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4.13 ábra: A beruházási csapda
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4.14 ábra: A beruházási csapda által kiváltott defláció
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4 .4 .3

L ik vid itási csap d a

Áttérünk a vagyontulajdonosok nagyfokú pesszimizmusa által kiváltott
végtelen pénzkereslet esetének vizsgálatára.
A 4.4.1.
szakaszban
említettük, hogy ilyenkor a pénzmennyiség növekedése nem vezet az
értékpapírkereslet növekedése révén a kamatláb csökkenéséhez, mert a
pénzkereslet kamatrugalmassága végtelen nagy. Az LM görbe levezetése
során alkalmazott 4.1 ábra szerkezetét felhasználva megmutatjuk, hogy
a spekulációs pénzkeresleti függvény vízszintes szakaszához az LM görbe
vízszintes darabja tartozik. A levezetés a 4.15 ábrán követhető nyomon.
Megjegyzendő, hogy a beruházási függvényhez hasonlóan a spekulációs
pénzkeresleti függvény sem fejez ki stabil összefüggést a kamatláb és a
spekulációs pénzkereslet között. Ha a kamatláb normálisnak tekintett
értéke a vagyontulajdonosok nagy részénél emelkedik, a spekulációs
pénzkeresleti függvény az origótól távolabbi irányába mozdul el, miként
a beruházási függvény a vállalkozói várakozások optimistává válása esetén.
Ennek következtében azonban adott kamatláb mellett a pénzkereslet nő, és
magasabb kamatláb mellett válik végtelenné.
Likviditási csapdáról akkor beszélünk, amikor a pénzkereslet végtelenül
kamatrugalmas. Ebben az esetben az IS görbe az LM görbét annak
vízszintes szakaszán metszi. A likviditási csapda létrejötte tehát nem csak
az LM, hanem az IS görbe helyzetétől is függ. Likviditási csapdában az
endogén változók alakulásáról az alábbiakat mondhatjuk:
1. Az LM görbe L(Y,i) = M / P egyenlete ugyan továbbra is érvényes,
azonban a kamatláb a gazdaság számára exogén adottság. Nagyságát
sem a reálkibocsátás, sem pedig az árszínvonal nem befolyásolja,
hanem a legpesszimistább vagyontulajdonos által normálisnak
tekintett kamatláb értéke határozza meg.
2. A reálkibocsátás az IS görbe 5 ( F ) = I(i) egyenlete alapján a
multiplikátor-folyamat során határozódik meg. Behelyettesítve a
reálkibocsátás így kapott értékét az LM görbe egyenletébe azonban
az árszínvonal nem határozható meg, mert a bal oldalon álló
reálpénzkereslet végtelen nagy.
3. A foglalkoztatás nagysága a beruházási csapdánál bemutatotthoz
hasonló módon adódik.
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4.15 ábra: Az LM görbe likviditási csapda esetén
4. Érdemes most is feltenni, hogy a reálbér éppen egyensúlyi értékét
veszi fel, mivel ebben az esetben is kényszerű munkanélküliség jellemzi
a gazdaságot.
5. Mivel az árszínvonalat nem tudjuk meghatározni, a nominálbér
nagysága is ismeretlen marad.
A fentieket a 4.16 ábra szemlélteti. Érdemes megfigyelni, hogy az IS
görbe jobbra mozdulása a gazdaság számára kiutat jelentene a likviditási
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csapdából, azonban nincs olyan mechanizmus, ami ezt a hatást kiváltaná.
A makroökonómiai dichotómiáról és a kényszerű munkanélküliségről
ugyanaz mondható el, mint az előző szakaszban. Ugyanígy az is igaz, hogy
a likviditási csapdát állandó defláció jellemzi.
A 4.17 ábrán nyomon követhető, hogy a defláció ezúttal sem vezeti
ki a gazdaságot a likviditási csapdából.
Sőt a beruházási csapdával
ellentétben még a kamatláb csökkenését sem váltja ki. Ennek oka az,
hogy a reálegyenleg defláció miatt bekövetkező növekedése a reálpénz
végtelen nagyságú keresletével találkozva nem eredményezi az értékpapírok
iránti kereslet növekedését. Nem is eredményezheti, hiszen mindenki az
árolyamok csökkenésére számít. Mindezek miatt likviditási csapdában a
reálnagyságok értéke éppúgy változatlan, mint beruházási csapdában, ami
a kényszerű munkanélküliség tartós fennállásához vezet.

4 .4 .4

M e re v b érek

A nominálbérek merevsége azt jelenti, hogy azok csak lassan reagálnak
a munkapiac változásaira. Nem jelenti tehát azt, hogy W a gazdaság
számára tartósan fennálló exogén adottság lenne. Jelenti azonban, hogy
a nominálbér bizonyos mértékben független a munkapiaci kereslettől és
kínálattól. Ennek okai az alábbiak lehetnek:
1.

a d m in is z t r a t ív
OKOK:
a minimálbér nagyságát, illetve a
közszférában foglalkoztatottak bérét a kormányzat határozza meg.
Ez utóbbinak különösen azokban a gazdaságokban van jelentős
hatása a nominálbérek alakulására, ahol a közszféra a munkavállalók
nagy hányadát foglalkoztatja.

2. IGAZSÁGOSSÁG: A nominálbérnek nem csak a munka optimális
allokációját kell biztosítania, hanem a társadalom igazságérzetét is
ki kell elégítenie. Biztosítania kell például a tisztes megélhetést.
Hogy ez pontosan mit jelent, az a társadalom történeti fejlődésének
eredményeként alakul ki. Például van ahol a személygépkocsi a tisztes
megélhetés feltétele, s van olyan társadalom, ahol nem az. Ezen
kívül a bérkülönbségeknek ki kell fejezniük a különféle munkák eltérő
bonyolultságát és nehézségi fokát is.
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4.16 ábra: A likviditási csapda
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4.17 ábra: A likviditási csapda által kiváltott defláció

158_______________________________________4. A NEOKLASSZIKUS SZINTÉZIS

3.

Mivel a bérek a valóságban nem a walrasi árverezési
mechanizmus révén határozódnak meg, jelentős szerephez ju t
a bérmeghatározásban részt vevő felek eltérő érdekérvényesítési
lehetősége.

4.

P ia c i FORM A:
A mikorökonómiából ismert, hogy a munkapiacon
fennálló monopszónia,
illetve oligopszónia lehetővé teszi a
munka határtermékérték alatti nominális díjazását.
Ebben a
helyzetben a nominálbér kevésbé érzékenyen reagál a munkakereslet
megváltozására. A különleges képzettségű dolgozók foglalkoztatása
esetén pedig kétoldalú monopolhelyzet jön létre.
Ilyenkor a
határelemzés révén nem is lehet meghatározni a nominálbér
egyensúlyi nagyságát, csupán annak alsó, illetve felső korlátját.

5.

Mivel a gazdasági szereplők nem rendelkeznek
pontos információval a munkakereslet és -kínálat nagyságáról,
azok nem képesek tökéletesen befolyásolni a nominálbért.
Másrészt a nominálbér megváltoztatása bizonyos adminisztratív
többletköltséggel is jár.
Ennek következtében a munkáltatók
gyakran alkalmaznak konzervatív bérpolitikát. Ez azt jelenti, hogy
a munkapiaci változások esetén nem változtatják meg azonnal a
béreket, hanem kivárnak: átmeneti-e a keresletcsökkenés, vagy
tartós?

6.

A nominálbérek általában szerződésben rögzítettek,
így nagyságuk rövid távon nem változtatható meg.
Különösen
lefelé rugalmatlanok a nominálbérek. Fellendülés idején a növekvő
munkakereslet kielégítése érdekében szükségessé válhat szerződésben
kikötöttnél magasabb bér fizetése. Ez a dolgozók egyetértésével
találkozik. Válság idején azonban a munkakereslet visszaesésével nem
jár együtt a bérek csökkentése, mert ezt a hosszabb távra kötött
mukaszerződések nem teszik lehetővé.

H

B

S

a t a l o m

:

iz o n y t a l a n s á g

z e r z ő d é s e k

:

:

A továbbiakban azzal az esettel foglalkozunk, amikor a nominálbér
nagysága rövid távon rögzített, és az egyensúlyi értéknél magasabb.
Ebben az helyzetben W = W exogén adottság, az ismeretlen endogén
változók pedig a foglalkoztatás, a reálbér, a reálkibocsátás, a kamatláb
és az árszínvonal. Az ezek maghatározására szolgáló, 4.4.1. szakaszban
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ismertetett egyenletrendszer egyenletei azonban most nem oldhatók meg
egymás után, csak egyszerre. A megoldás során természetesen figyelembe
kell venni, hogy a munkapiaci egyensúly feltétele nem teljesül.
Az
abban szerepló függvények most a munka keresletének és kínálatának
a meghatározására, ennek révén pedig a kényszerű munkanélküliség
mértékének megállapítására szolgálnak.
Ugyanakkor fontos azt is
hangsúlyozni, hogy a beruházási és likviditási csapda esetével szemben
merev bérek esetén az endogén változók mindegyikének értéke egyértelműen
meghatározható, és defláció sem jellemzi a gazdaságot.
Az endogén változók meghatározódása a 4.18 ábrán követhető nyomon.
Ezen a legeszmbetűnőbb eltérés az eddigi, hasonló szerkezetű ábrákkal
szemben talán az aggregált kínálati függvény, ami bizonyos árszínvonal
eléréséig növekszik, azt meghaladva pedig csökken. Ennek magyarázatához
tegyük fel, hogy a reálbér éppen az egyensúlyi értékét veszi fel. Ekkor
a munkapiac egyensúlyban van, az aggregált kínálat pedig maximális.
Ha most az árszínvonal növekszik, az a reálbér csökkenését eredményezi,
ami a munkakeresletet növeli, a munkakínálatot azonban csökkenti. A
foglalkoztatás nagyságát most a munkakínálat határozza meg, ami elmarad
a teljes foglalkoztatáshoz tartozó értéktől, s ez alacsonyabb kibocsátást
eredményez. Tegyük fel most azt, hogy az árszínvonal a munkapiaci
egyensúlyt biztosító érték alá esik. Ekkor a reálbér növekszik, ami növeli
a munka kínálatát, ám csökkenti annak keresletét.
A foglalkoztatás
nagyságát most a munkakereslet határozza meg, és ez megint csak kisebb a
teljes foglalkoztatáshoz tartozó értéknél. Hasonló a helyzet a reálkibocsátás
tekintetében is a termelési függvény szigorúan növekvő volta miatt.
A
munkapiac
ábráján
elhelyezett
méretnyíl
a
kényszerű
munkanélküliség mértékét adja meg.
Megmutatjuk, hogy ennek oka
a nominálbérek merevségében rejlik. A nominálbér csökkenése esetén
ugyanis az aggregált kínálati függvény eltolódna, és az imént mondottak
szerint alacsonyabb árszínvonal mellett érné el a maximumát. Ez az
árszínvonal csökkenéséhez vezetne, ami a reálpénzkínálat emelkedése révén
az LM görbe jobbra tolódását eredményezné. Ilyen módon a hatékony
kereslet növekedése a foglalkoztatás emelkedését eredményezné.
Mindebből következik az is, hogy ezúttal nem áll fenn a reál és monetáris
szektor dichotómiája, a kettő szorosan összefügg egymással. Ez az oka
annak, hogy bár merev bérek esetén valamennyi endogén változó egyensúlyi
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4.18 ábra: Merev bérek
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értéke egyértelműen meghatározható, ennek során nem követhető' az
általános egyensúly esetében bemutatott sorrend. Az egyenletrendszer
valamennyi összefüggését egyidejűleg kell figyelembe venni.
A beruházási, illetve likviditási csapda, valamint a nominálbérek
merevsége tehát elhúzódó válságot eredményezhetnek, de nem vezetnek a
gazdaság összeomlásához. A következő fejezetben olyan modellhez jutunk,
melyben a reális lehetőségként merül fel a gazdaság összeomlása.
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5. Samuleson
konjunktúramodellje
Míg a harmadik fejezetben a beruházások alakulását exogén adottságnak
tekintettük, az előzőben elsősorban a kamatláb hatását vettük figyelembe.
Ebben a fejezetben a beruházások alakulásának egy másik meghatározó
tényezőjét vesszük alapul, mely a vállalkozói várakozások hatását helyezi
előtérbe. Az egyszerűbb tárgyalás érdekében ebben a fejezetben a kamat
láb, sőt a teljes monetáris szféra befolyását figyelmen kívül hagyjuk, elem
zésünk során tehát kizárólag a reálfolyamatokra leszünk tekintettel.
Elemzésünk középpontjában a kibocsátás alakulásának ciklikus
ingadozása áll. Ebben továbbra is központi szerepet kap a már tárgyalt
multiplikátor modell, mely a beruházások kibocsátásra gyakorolt hatásán
alapul. Az első alfejezetben azonban a vállalkozói várakozások alakulásának
beruházásokra gyakorolt hatása kerül az elemzés középpontjába.
A
másodikban a két mechanizmus együttes működését vizsgáljuk, ami
lehetőséget nyújt annak tisztázására, hogy a konjunkturális ingadozások
előidézhetik-e a gazdaság összeomlását.
Felhívjuk
továbbá
az
Olvasó
figyelmét
arra
a jelentős
hangsúlyeltolódásra, melyre a jelen fejezetben sor kerül. Elemzésünk
középpontjában eddig egy flow nagyság, a reálkibocsátás állt, a stock
változók meglehetősen csekély szerepet játszottak. Ebben a fejezetben a
hangsúly nagyrészt egy stock változóra, a tőkeállományra tevődik.
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5.1

Az akeelerátor hatás

A kibocsátás várható alakulásának beruházásokra gyakorolt hatását már
Clark (1917) cikke vizsgálta. Ennek logikáját követjük a jelen alfejezetben.
Az egyszerűség érdekében a kamatláb beruházásokra gyakorolt hatásán
kívül a termelés munkaszükségletét sem vesszük explicit módon figyelembe.
Az így megkonstruált, a munkatényezőt figyelmen kívül hagyó aggregált
termelési függvényhez többféle módon is eljuthatunk. Ezzel foglalkozik
az első szakasz. A másodikban egy számpélda segítségével mutatjuk be
az alcelerátor működését, a harmadikban pedig néhány következtetést
fogalmazunk meg.

5 .1 .1

A K term e lé si függvény

Tekintsük az Y = A K a N 1~a Cobb-Douglas típusú aggregált termelési
függvényt a — 1 paraméterérték mellett.
Ekkor az Y — A K
formulához jutunk, mely például Antinolfi és szerzőtársai (2001) szerint
rendkívüli egyszerűsége ellenére is fontos helyet foglal el a közgazdaságtan
irodalmában. Ennek oka minden bizonnyal a makroökonómia fejlődésének
az a fontos állomása, mely a stock-hatások hosszú távon érvényes
dominanciájának felismerését jelenti. E stock-hatások legkézenfekvőbb
megjelenési formája ugyanis a tőkeállomány változása.
Az A K típusú termelési függvényhez azonban más úton is el lehet jutni.
Tekintsük az alábbi Leontief-típusú aggregált termelési függvényt:

ahol a v tőkekoefficiens a tőke konstans átlagtermelékeny
ségének a reciproka, az u munkakoefficiens pedig a munka konstans
átlagtermelékenységének a reciproka.
Az így specifikált termelési
függvények elnevezése Leontief (1941) munkájához kapcsolódik, részletes
bemutatása megtalálható Kopányi (2000) könyvében. Bár a fenti termelési
függvény esetén a helyettesítés rugalmassága nulla, ezt nem szabad úgy
értelmezni, hogy technológiai okok miatt a tőke és a munka egyáltalán nem
képesek egymást helyettesíteni. A keynesi gondolati rendszerhez közelebb
áll, ha ehelyett a tényezőpiacok olyan fokú tökéletlenségét tételezzük
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fel, ami a tényezőár-arány merevségét eredményezi. így csupán egyetlen
technológia biztosíthat a vállalatok számára maximális profitot.
Ha a gazdaságban kényszerű munkanélküliség van, a vállalatok a
munkakínálatot végtelen nagynak érzékelik, azaz N s = oo.
Ebben
az esetben azonban biztosan állítható, hogy a termelési függvény
argumentumában szereplő első tört értéke a kisebb, azaz a kibocsátást
kizárólag a rendelkezésre álló tőke korlátozza. Bevezetve az A — 1/v
jelölést, függvényünk az Y = A K formára egyszerűsödik.
A függvény egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a tőkére nem
érvényes a csökkenő hozadék elve, ami nyilvánvalóan irreális feltevés, ha
K a fizikai tőkejavakat jelöli. Amennyiben azonban a tőke fogalmát
tágan értelmezzük, és a humántőkét is ideértjük, helyesebb a tőke
állandó, esetleg növekvő hozadékát feltenni. Az Y — A K termelési
függvénnyel szemben támasztható leglényegesebb kifogás az, hogy a
munka határtermelékenysége zéró. E probléma például olymódon oldható
meg, hogy munkán a képzetlen munkát érjük. így a nyers munkára
vonatkozó bérráta az (1.17) egyenlet szerint ugyan nulla, a képzett
munka díjazása viszont az abban megtestesülő emberi tőke alapján, a
tőkejövedelmekre vonatkozó díjazás szerint történik. Mivel azonban a
továbbiakban kizárólag a fizikai tőkejavakra koncentrálunk, ez a feltevés
nem elfogadható.
Ugyanakkor a keynesi elmélet szemszögéből nézve
az A K termelési függvénynek éppenséggel előnye, hogy szinte kínálja a
határtermelékenység jövedelemelosztási elméletének a mellőzését. Ebben
az esetben a nyers munka díjazására többféle magyarázat is lehetséges:
1. Mivel a nyers munka határtermelékenysége igen alacsony, azt nem
határtermékértéken, hanem a törvény által rögzített minimálbéren,
vagy hosszú távra kötött szerződések alapján díjazzák.
2. Amennyiben akár a termék-, akár a tőkepiacon nem tökéletes
a verseny, a vállalatok akkor érnek el maximális profitot, ha a
reálkamatláb kisebb, mint a tőke határtermelékenysége. Ekkor a
tőke monopolista, illetve monopszonista kizsákmányolása éppúgy
értelmezhető, mint az mikroökonómiából ismert (lásd pl. Kopányi
(2000)). A nyers munka díjazásának forrását ebben az esetben a tőke
határtermékértékénél alacsonyabb nominális kamatláb teremti meg.
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3. Lehet, hogy a jövedelemelosztás magyarázatára a határter
melékenységi elméletnél alkalmasabb Káldor (1956) alternatív
jövedelemelosztási elmélete.1
4. Ha a vállalat nem kénytelen fölvett hiteleit teljes mértékben és
határidőre visszafizetni, tehát költségvetési korlátja a Kornai (1997)
cikke által definiált értelemben puha, akkor a felhasznált tőke
állománya oly mértékben megnő, hogy határtermelékenysége a
reálkamatláb névleges szintje alá csökken. Ebben az esetben a vállalat
által felvett hitelek reálkamatlába valójában negatív, miközben a tőke
határtermelékenysége pozitív is lehet. Ez a különbség is lehetőséget
biztosíthat a nyers munka díjazására.
Jóllehet a fenti megoldások bizonyos szempontból a határtermelékenység
jövedelemelosztási elméletének meghaladása vagy legalábbis megkerülése
gyanánt foghatók fel, a későbbi fejezetekben, a termelési tényezők díjazását
továbbra is azok határtermelékenységével fogjuk magyarázni.

5 .1 .2

Az a k ce le rá to r egyenlet

A fejezet további részében perióduselemzést alkalmazunk.
Az előző
szakaszban megbeszéltek szerint Yj = A K t — K t/v, amiből a vállalatok
tőkeszükséglete: Kt = vYt. Figyelembe véve, hogy a nettóberuházások
nagysága definíció szerint J ” = Kt — K t~ i , a tőkeszükségeletet a t — 1edik periódusra felírva egyszerű behelyettesítéssel nyerjük az akcelerátor
egyenletet:
(5.1)
A nettóberuházás bal oldalon álló nagysága a vállalati szektor döntési
változója, Y i-i értéke ismert, Y) nagyságát pedig a vállalatok anticipálni
kénytelenek.
Az egyszerűség érdekében a fejezet további részében
feltesszük, hogy ezek az anticipációk rendre meg is valósulnak.2 Az
1E neokeynesi elosztáselmélet ismertetése megtaláJható pl.
Mátyás (1999b)
könyvében.
2A téves beruházási döntések lehetősége a postkeynesi növekedéselméletekben,
elsősorban Harrod (1948) és Domar (1946) modelljeiben jelenik meg. (Magyar nyelven ld:
Bessenyei (1995).) Ennek következménye az egyensúlyi növekedési pálya instabilitása.
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akcelerátor egyenlet felírása lényegesen túlmutat a neoklasszikus elméleten,
ahol a kamatláb biztosítja, hogy minden megtakarítás automatikusan
beruházássá válik. Az akcelerátor egyenletből következik ugyanis, hogy
a beruházások és megtakarítások szándékolt nagysága eltérhet egymástól.
Az akcelerátor elmélet tehát a nettóberuházások alakulását magyarázza a
kibocsátás változásával. Felidézve azt a keynesi feltevést, mely szerint a
kibocsátás nagyságát a hatékony kereslet határozza meg, az akcelerátor
egyenletet úgy értelmezhetjük, hogy a nettóberuházások nagysága a
kereslet változásától függ.
Az akcelerátor hatás működése az 5.1 táblázat segítségével követhető
nyomon. A táblázatban bemutatásra kerülő példa3 felteszi, hogy v = 4,
a tőkejavak fizikai élettartama 20 periódus, azaz 20 év, és a tőkejavak
korstruktúrája a 0. periódusban egyenletes eloszlást mutat.
A táblázat egyes oszlopaiban a következő értékeket tüntettük fel:
a.

periódus sorszáma

b.

aggregált kereslet
Az ebben az oszlopban feltüntetett nagyságok teljes mértékben
önkényesen kerültek megválasztásra. A cél az akcelerátor működése
során előforduló valamennyi lehetséges eset bemutatása.

c.

a kereslet növekedési rátája

d.

a 20. életév betöltése miatt selejtezésre kerülő tőkejavak mennyisége

e.

az amortizációs veszteségeket pótló beruházások mennyisége

f.

nettóberuházások

g.

a nettóberuházások növekedési rátája (ott,
meghatározható)

h.

bruttóberuházás

i.

tőkeállomány

j.

kihasználatlan tőkekapacitások volumene

ahol ez egyáltalán

3A példa és a táblázat Stobbe (1975) könyvéből került átvételre.
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sel.
d.

pót.
e.

I?

7

h

Kt

fölös.

b.

Ÿ
c.

f.

h.

i.

0
1
2
3
4

200
205
215
230
250

0.025
0.049
0.07
0.087

40
40
40
40
40

40
40
40
40
40

0
20
40
60
80

g·
1.00
0.5
0.33

40
60
80
100
120

800
820
860
920
1000

j·
0
0
0
0
0

5
6
7
8

270
285
295
300

0.08
0.056
0.035
0.017

40
40
10
40

40
40
40
40

80
60
40
20

0
-0.25
-0.33
-0.5

120
100
80
60

1080
1140
1180
1200

0
0
0
0

9
10
11
12
13
14
15
16

300
295
290
280
265
250
250
250

0
-0.017
-0.017
-0.034
-0.054
-0.057
0
0

40
40
40
40
40
40
40
40
:

40
20
20
0
0
0
0
40

0
-20
-20
-40
-40
-40
-40
0

-1
-

40
20
20
0
0
0
0
40

1200
1180
1160
1120
1080
1040
1000
1000

0
0
0
0
20
40
0
0

20
21
22

250
250
250

0
0
0

40
60
80

40
60
80

0
0
0

-

40
60
80

1000
1000
1000

0
0
0

t

Ytd

a.

5.1 táblázat: Az akcelerátos hatás működése
A Kt = vYt összefüggés, illetve az (5.1) akcelerátoregyenlet felhasználásával
a táblázat adatai egyszerű számolással adódnak.

5 .1 .3

K ö v etk eztetések

Az előző szakaszban bemutatott példa alapján számos fontos következtetés
vonható le.
Ezek egyszerűbb megfogalmazása érdekében bevezetjük
a növekedési ráta fogalmát: Egy változó növekedési rátáján, vagy
növekedési ütemén a változó értékének egy periódus alatt bekövetkezett
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megváltozásának a változó értékéhez viszonyított arányát értjük.
Mindenekelőtt vegyük észre, hogy a nettóberuházás növekedésének
szükséges feltétele a kereslet gyorsuló ütemű növekedése.
Ha ez a
helyzet, akkor a nettóberuházás növekedési rátája meghaladja a kereslet
növekedési rátját. Innen ered az elnevezés: a növekvő kereslet gyorsítja,
akcelerálja a nettóberuházásokat.
A kereslet növekedése esetén némi
egyszerűsítéssel igaz, hogy a nettóberuházás növekedési rátája a kereslet
növekedési rátájának növekedési rátájával egyenlő. Valóban, felírva az
(5.1) akcelerátor egyenletet az előző periódusra, és a két egyenletet elosztva
kapjuk, hogy

Mindkét oldalból kivonva egyet, és a jobb oldalon a számlálót és a
nevezőt is Yf_i-gyel osztva:

Ahol a kereslet növekedési rátáit azonosító Ÿt és Y t-i jelöléseket az
egyszerűbb írásmód érdekében vezettük be. Megjegyzendő, hogy a kereslet
növekedési rátáját a két szomszédos periódusban eltérő módon definiáltuk:
a kereslet változását ugyanahhoz a bázishoz viszonyítottuk. Ez az algebrai
inkonzisztencia azonban nem jelentős, ha rövid periódusokat tekintünk,
illetve a kibocsátás növekedési rátája nem túlságosan magas.
Közös nevezőre hozva a bal oldalon a beruházások növekedési rátáját,
a jobb oldalon pedig a kereslet növekedési rátájának a növekedési rátáját
kapjuk:

Érdemes eredményünket a táblázatban bemutatott példán ellenőrizni.
Ennek során azonban a kereslet növekedési rátája növekedési rátájának
meghatározásához nem használhatók fel a c.
oszlop adatai, mivel
az a standard módon ((Yt — Y t-i)/Y t-i) számított növekedési rátákat
tartalmazza. Ehelyett a fenti levezetésben is alkalmazott
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egyenletett kell használni, ahol a bal oldalon a kibocsátás növekedési
rátájának a növekedési rátája áll.
Az elmondottakból következik, de az 5.1 táblázat 5-8. periódusaiban
is megfigyelhető, hogy amennyiben a kereslet növekedési rátája pozitív, de
csökkenő, a nettóberuházás volumene pozitív, de csökken.
A kereslet jelentősebb csökkenése esetén az akcelerátor hatás nem
működik. Ennek oka, hogy a tőkeállomány csökkentése csakis olymódon
mehet végbe, hogy az amortizációs veszteségek egyáltalán nem (12.
periódus), vagy csak részben (10, 11. periódus) kerülnek pótlásra. Ha
azonban az akcelerátor egyenlet a tőkeállomány amortizációs veszteségeket
meghaladó mértékű csökkentését írná elő (13, 14. periódus), erre nincs
lehetőség, ezért a gazdaságban kihasználatlan tőkekapacitások jelennek
meg. Ezek a fölös kapacitások is az amortizációs pótlások elhagyása révén
tűnnek el a rendszerből, amikor a kereslet csökkenése mérséklődik, vagy
megáll, miként a 15. periódusban.
Példánkban a 16.
periódustól kezdődően a kereslet változatlan.
Ugyanakkor a 20. periódustól a bruttóberuházás ismét növekedésnek
indul. Ennek oka az, hogy az első 16 periódus során felborult a tőkejavak
egyenletes korstruktúrája.
Figyelembe véve, hogy feltevésünk szerint
a tőkejavak fizikai élettartama 20 év, mindig a 20 periódussal korábbi
bruttóberuházásnak megfelelő mennyiségű tőkejószágot kell kiselejtezni.
Ezért a bruttóberuházások első 16 periódusban bekövetkezett ingadozása a
továbbiakban 20 évenként ismétlődik, mindaddig, míg keresleti oldalról egy
újabb sokk nem éri a gazdaságot. A bruttóberuházások ezen ingadozását
újraberuházási ciklusnak nevezzük.

5.2

Multiplikátor-akcelerátor modell

Az előző alfejezetben bemutatott példában a kereslet egyes periódusban
alapul vett nagyságát pusztán didaktikai szempontok határozták meg.
Most ezt a 3.1 szakaszban tárgyalt multiplikátor elmélettel helyettestjük.
Az ilyen módon felépített modellt először Samuelson (1939) tanulmányában
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publikálta.
Az egyszerűség érdekében eltekintünk az amortizációtól. Ehelyett
azt tesszük fel, hogy a kihasználatlan tó'kejavak (amikor vannak ilyenek)
teljes mértékben selejtezésre kerülnek. így a bruttó- és nettóberuházások
megkülönböztetése szükségtelen.
Emlékezetes, hogy a 3.1 szakaszban a beruházások exogén megváltozása
mozdította ki a gazdaságot egyensúlyi helyzetéből. Mivel a beruházásokat
az akcelerátor egyenlet révén endogenizáltuk, ez az eset most nem
fordulhat elő. Két lehetőség marad: vagy az autonóm fogyasztás, vagy
pedig a kormányzati kiadások exogén megváltozása mozdíthatja ki a
gazdaságot egyensúlyi helyzetéből. Elfogadva Keynes álláspontját, mely
szerint a fogyasztási függvény stabil összefüggést fejez ki, az utóbbi
alternatívát választjuk. Ehhez azonban a kibocsátás meghatározására
szolgáló (3.3) összefüggés módosítása szükséges, ugyanis a hatékony kereslet
meghatározása során figyelembe kell venni a kormányzati kiadásokat
is. Feltesszük tehát, hogy a kormányzat bizonyos javakat vásárol a
vállalatoktól, s azokat ellenszolgáltatás nélkül bocsátja a társadalom
rendelkezésére. Ezeket a javakat közjavaknak nevezzük, a kormányzati
vásárlások nagyságát Gt jelöli a t periódusban. így az aggregált kereslet az
alábbi módon határozza meg a kibocsátás nagyságát:
(5.2)
Behelyettesítve ide a (3.5) keynesi fogyasztási függvényt és az (5.1)
akcelerátor egyenletet a következő egyenlethez jutunk:
(5.3)
Itt jegyezzük meg, hogy az akcelerátor hatáshoz hasonlóan a (3.5)
egyenlettel leírt hipotézis, mely szerint a fogyasztás egy periódus késéssel
reagál a rendelkezésre álló jövedelem megváltozására, sem Keynsetől ered.
Alkalmazását elsőként Robertson javasolta (1926) munkájában.
A kérdés ezek után az, hogy mi a hatása annak, ha a kormányzat a
kadásait egy alacsonyabb szintről magasabb szintre emeli. A válasz nem
egyszerű és nem is egyértelmű, ezért leghelyesebb megint egy számpéldával
kezdeni.
Ezt tesszük a következő szakaszban.
A kérdés analitikus
vizsgálatát a második szakaszban végezzük el.
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5.2.1

Néhány példa

Legyen c = 0.8, C = 30, és v = 1. Mivel az autonóm beruházás
szerepét a kormányzati váráslás veszi át, legyen G — 70, ekkor a gazdaság
egyensúly állapota a 3.2.1. szakaszban bemutatotthoz hasonló módon
határozható meg, feltéve, hogy az eló'ző periódusban is egyensúly volt.
Ekkor ugyanis a az akcelerátor egyenlet szerint a beruházások nagysága
zérus. A kormányzati kiadások 20 egységgel történő növelésének hatása az
5.2 táblázatban4 követhető nyomon:

t

ct

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

430
430
446
471.6
499.76
524.34
541.13
548.34
546.44
537.63
525.06
511.99
501.14
494.23
491.86
493.59
498.25

h
0
0
16
25.6
28.16
24.58
16.79
7.21
-1.9
-8.81
-12.57
-13.07
-10.85
-6.91
-2.37
1.73
4.66

Gt
70
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

Yt
500
520
552
587.2
617.92
638.92
647.92
645.55
634.54
618.82
602.49
588.92
580.29
577.32
579.49
585.32
592.91

5.2 táblázat: A multiplikátor és akcelerátor együttműködése
A 0. periódushoz tartozó sorban az egyensúlyi nagyságokat tüntettük
fel.
a további sorokba írt értékek a (3.5) fogyasztási függvény, az
(5.1) akcelerátor egyenlet, valamint az (5.2) aggregát keresleti összefüggés
felhasználásával határozhatók meg. Ugyanakkor a kibocsátás idősora

4

Az itt közöllt számpélda is Stobbe ( 1975) könyvéből való.
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kielégíti az (5.3) differenciaegyenletet, sőt ez utóbbi felhasználásával az
idősor további tagjai is meghatározhatók.
A kibocsátás így kapott
alakulását mutatja be az 5.1 ábra mintegy 50 perióduson át:

5.1 ábra: c = 0.8 és v = 1
Amint látható, a kibocsátás némi ingadozás után a magasabb, Y = 600
értéken stabilizálódik. A multiplikátor és akcelerátor együttműködése során
tehát az autonóm kereslet szintjének egyszeri megváltozása konjunkturális
ingadozásokat eredményezett.
Példánkban ezek a kilengések egyre
csillapodnak, míg végül teljesen elhalnak.
Egy konjunktúraciklus az alábbi fázisokra osztható:
1. Megélénkülés (regeneráció),
amikor a reálkibocsátás és a
foglalkoztatás egyidejűleg növekszik, az árszínvonal stabil, a
munkapiacot pedig egyensúly, vagy folyamatosan csökkenő túlkínálat
jellemzi.
2. Fellendülés (prosperitás), amikor a reálkibocsátás és foglalkoztatás
növekedése tovább folytatódik, ám az árszínvonal növekedésnek indul,
a munkapiacon pedig túlkereslet lép fel.
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3. Visszaesés (recesszió) idején a foglalkoztatás és a reálkibocsátás is
csökken, de még nincs komolyabb munkanélküliség, és az árszínvonal
is stabilnak mondható.
4. Válság (depresszió) idején a foglalkoztatás és reálkibocsátás
csökkenése még tovább tart, de a munkapiacon jelentős kényerü
munkanélküliség alakul ki, az árszínvonal pedig csökken, de legalábbis
az infláció jelentősen mérséklődik.
A fentiekből könnyen látható, hogy a 4.4. alfejezetben tárgyalt beruházási,
illetve likviditási csapda jellegzetes válságszituáció.
A konjunktúraciklusok iménti példában tapasztalt csillapodása azonban
nem törvényszerű.
Lényegesen eltérő eredményt kapunk, ha a fenti
példában a tőkekoefficiens értékét v = 1.3-ra növeljük. A kibocsátás
alakulását most az 5.2 ábrán követhetjük nyomon.

5.2 ábra: c = 0.8 és v = 1.3
Mint látható, a helyzet most jóval drámaibb: a konjunkturális
ingadozások egyre erősödnek, ami előbb-utóbb a gazdaság összeomlását
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eredményezi. Ezt a jövőképet vázolta fel Marx a tőkés piacgazdaság
számára. Az első kérdés, amit itt tisztázni kell, hogy előfordulhatnake olyan paraméterértékek a gyakorlatban, melyek a konjunkúraciklusok
5.2 ábrán bemutatott erősödését eredményezik? Figyelembe véve, hogy
a fogyasztási határhajlandóság értéke általában nem kisebb, mint 0.8, a
tőkekoefficiens pedig többnyire nagyobb, mint egy, a válasz igen. A másik
kérdés, hogy kizárólag a tőkekoefficiens értékétől függ-e a konjunkturális
ingadozások csillapodó, vagy robbanó jellege? Az 5.3 ábrán megmutatjuk,
hogy nem. Ha ugyanis az előző ábrán alapul vett paraméterértékekből
kiindulva, változatlan tőkekoefficiens mellett növekszik a fogyasztási
határhajlandóság, a kibocsátás minden határon túl tartó növekedésnek
indul. Megjegyzendő továbbá, hogy az előző két ábrával ellentétben az
5.3 ábrán csak 15 perióduson keresztül követhető nyomon a reálkibocsátás
alakulása.

5.3 ábra: c = 0.995 és υ = 1.3
Amint látható, a kibocsátás növekedése olyan gyors, hogy csak az
első 15 periódust tudtuk megjeleníteni. Ha a multiplikátor és akcelerátor
együttműködése következtében a kibocsátás az 5.3 ábrán bemutatott
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módon növekszik, szupermultiplikátorról beszélünk.
Az így létrejött
növekedés azonban nem tart a végtelenségig.
A kibocsátás növelése
előbb-utóbb beleütközik valamilyen, a tó'keállomány mellett megjelenő
kapacitáskorlátba. Ez lehet a termelés rendelkezésére álló munka vagy
a természeti erőforrások mennyisége, a szállítási kapacitások szűkössége,
esetleg valami más. A kibocsátás növekedését korlátozó ezen tényezők
azonban már kívül esnek a multiplikátor-akcelerátor modell keretein.
A tárgyalás teljessége érdekében bemutatunk még egy esetet, mely
inkább elméleti lehetőség, mintsem a gyakorlatban megvalósuló szituáció.
Az 5.4 ábrán látható növekedési pálya létrejöttének szükséges feltétele
ugyanis a tőkekoefficiens egységnyinél alacsonyabb értéke.
Érdekes
megfigyelni, hogy ebben az esetben az akcelerátor hatás gyengesége miatt
a kibocsátás időbeli alakulása a multiplikátor hatás esetében tapasztalthoz
hasonlít.

5.4 ábra: c = 0.995 és v = 0.8
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5 .2 .2

A lg eb rai elem zés

Az előző szakaszban bemutatott néhány példából kiderült, hogy
a multiplikátor és akcelerátor hatás együttműködése által kiváltott
konjunkturális ingadozások számos érdekes forgatókönyvet követhetnek.
Ebben a szakaszban meghatározzuk a konjunkturális ingadozások, a
csillapodó, illetve robbanó oszcilláció, valamint a szupermultiplikátor
létrejöttének általános feltételeit.
Vizsgálódásainkat a szóban forgó
modell közgazdasági tartalmától elvonatkoztatva, annak matematikai
struktúrájára koncenrálva végezzük.
A multiplikátor és akcelerátor
együttműködése során kialakuló helyzeteket csupán eredményeink
illusztrálására fogjuk felhasználni. Ez a tárgyalási mód azért is hasznos,
mert a 1 0 . fejezetben hasonló problémával fogunk találkozni, s így akkor
már elegendő lesz az itt ismertetett eredményekre hivatkozni.
Az ebben a szakaszban felhasznált matematikai eredmények
levezetésétől eltekintünk, az a legtöbb közgazdászok számára írt
matematikakönyvben megtalálható, az érdeklődő Olvasónak elsősorban
Sydsæter és Hammond (2000) tankönyvét ajánljuk.
Először néhány alapfogalamat tisztázunk. Az olyan többismeretlenes
egyenleteket, melyben az ismeretlenek egy idősor különböző periódusokra
vonatkozó elemei, differenciaegyenleteknek nevezzük.
Ha az idősor
két szomszédos elemét tartalmazza, elsőrendű, ha három szomszédos
elemét tatalmazza, másodrendű differenciaegyenletről beszélünk.
Ha
ezek az ismeretlen elemek kizárólag az első hatványon fordulnak elő az
egyenletben, lineáris differenciaegyenletről beszélünk. A differenciaegyenlet
megoldásaként a szóban forgó idősort kapjuk.
Például az (5.3) összefüggés egy lineáris másodrendű differencia
egyenletet határoz meg.
A lineáris másodrendű differenciaegyenletek általános alakja a
következő:
(5.4)
7
= 0 esetén homogén, ellenkező esetben inhomogén differencia
egyenletről beszélünk. Az időindexek kettővel történő eltolása semmiféle
zavart nem okoz. Legyen Gt = G, ezen kívül a,/3 és 7 konstansok. Az
előző szakaszban tárgyalt példában:
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(5.5)
A differenciaegyenlet fixpontjában az idősor minden eleme azonos.
Ezt szokás a fenti egyenlet parikuláris megoldásának is nevezni. A jelen
esetben a differenciaegyenlet fixpontja egyensúlyi pontként tekinthető,
mert a háztartások jövedelemmel kapcsolatos anticipációi a partikuláris
megoldás esetén teljesülnek.
Mindazonáltal súlyos hibákra vezethet,
ha egy differenciaegyenlet fixpontját mechanikusan egyensúlyi pontként
értelmezzük.
A konstans együtthatós lineáris másodrendű differenciaegyenlet
partikuláris megoldása:

ami az (5.5) összefüggések alapján az előző szakaszban tárgyalt
probléma esetében az alábbi formát ölti:

Ez a (3.8) multiplikátor egyenlet azzal az eltéréssel, hogy a beruházás itt
nem exogén adottság, hanem azt az (5.1) akcelerátor egyenlet magyarázza
meg. Mivel pedig fixpontban vagyunk, a kibocsátás változatlan, ezért a
beruházások nagysága zérus. Szerepét a kormányzat kiadása ( G ) veszi
át. Figyelembe véve az előző szakaszban bemutatott táblázat adatainak
kiszámításához adott paraméterértékeket, a fenti egyenletből könnyű látni,
hogy a kibocsátás fixpontbeli értéke G = 70 esetén 500, G = 90 esetén
pedig 600. Mivel az 1. periódusban a rendszer fixpontja megváltozik, meg
kell határozni, milyen pályán kerül át a kibocsátás az új fixpontba. Ehhez
a

egyenlet megoldása szükséges. A fenti egyenlet megoldását szokás
általános megoldásnak is nevezni, ez a zt változó aktuális értékének
fixpontbelitől való eltérését adja meg a f-edik periódusban. Valóban,
zt = zt+ 1 — zt+ 2 esetén, azaz a fixpontban az attól való eltérés nagysága
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zérus. zt φ zt+ 1 vagy zt+\ φ z t + 2 esetén a zí+2 + a z t+ 1 + Pzt súlyozott
összeg zérustó eltér, éspedig annál nagyobb mértékben, minél nagyobb a zt
idősor szomszédos elemei között a különbség.
Az általános megoldás meghatározásához írjuk fel az úgynevezett
karakterisztikus egyenletet:

A megoldás a valós gyökök számától függ:

K ét valós gyök: a 2 > 4/3
esetén legyenek a gyökök: z\ és Z2· Ebben az esetben az általános megoldás
a következő:

ahol A\ és A2 tetszőleges, később meghatározandó konstansok. Az
inhomogén differenciaegyenlet megoldását úgy kapjuk, hogy az általános
megoldáshoz hozzáadjuk a partikuláris megoldást:

Alkalmazzuk a mondottakat az előző szakaszban tárgyalt példa esetén,
amikor v = 0.8 és c = 0.995 (5.4 ábra) Az új egyensúlyi kibocsátás, azaz a
partikulási megoldás: Y = 24000. A karakterisztikus egyenlet:

A megoldások: z\ = 0.9724 és zr2 = 0.8186, így a megoldás:

Könnyű látni, hogy t —> 0 0 esetén az utolsó két tag zérushoz tart, és
így Yt -» 24000. Hátra van még az A\ és A 2 konstansok meghatározása.
Ehhez a kezdeti feltételeket használjuk fel. A partikuláris megoldás szerint:
YÏ) = 20000, ekkor az imént kapott megoldás szerint:
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Még egy egyenletre lesz szükség a konstansok meghatározásához. Az
(5.3) egyenlet szerint: Y\ = 20020. Felírva most a megoldást az 1.
periódusra:

Ezt az Αχ-re és Ay-re kapott egyenletrendszert megoldva: A\ = —4587.8
és A 2 = 587.8. így a differenciaegyenlet megoldása:

Érdemes a megoldást olymódon ellenőrizni, hogy mind a fenti, mind
pedig az, (5.3) egyenletek felhasználásával kiszámítjuk a második periódus
kibocsátását. (Az eredmény: Y2 = 20055.82.)
Nézzük most a c = 0.995, v = 1.3 esetet (5.3 ábra)! Most a = —2.2885
és β — 1.2935. a partikuláris megoldás továbbra is Y = 24000. A
karakterisztikus egyenlet gyökei: z\ = 1.27 és z i = 1.0185. A megoldásban
szereplő konstansok meghatározásához továbbra is felhasználható a 0.
periódusra felírt 20000 = 24000 + A\ + A 2 egyenlet, az első periódusra
azonban a következő összefüggést írhatjuk fel: 20020 = 24000 + 1.27Ai +
1.0185A2 . Megoldva az egyenletrendszert, kapjuk, hogy A 2 = —4373.8 és
A\ = 373.8, tehát az általános megoldás:

A jobb oldalon álló második tag egy f-ben szigorúan monoton növekvő
sorozat, mely a végtelenbe tart. Hasonló a helyzet a harmadik tag esetében
is, ám az előtt egy negatív előjel is szerepel. A második tag abszolút értéke
azonban néhány periódust követően meghaladja a harmadikét, amiből
rögtön látszik, hogy a kibocsátás minden határon túl szigorúan monoton
növekszik.

Nincs valós gyök:
Ebben az esetben a megoldást a következő alakban kapjuk:

ahol
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A cosinus függvény biztosítja az eredményül kapott idősor ingadozását.
Hogy ez az ingadozás csillapodik-e, r értékétől függ. Ezt azonban β =
cv értéke határozza meg. Végső soron tehát azt mondhatjuk, hogy
a konjunkturális ingadozások erősödése vagy elhalása szempontjából a
fogyasztási határhajlandóság és a tőkekoefficiens szorzata a meghatározó.
Ha ez egynél kisebb, az ingadozások csillapodnak, ha egynél nagyobb,
akkor erősödnek, cv = 1 esetén az ingadozások amplitúdója változatlan.
Figyelembe véve, hogy szinte valamennyi gazdaság esetében v >
1, a csillapodáshoz a fogyasztási határhajlandóság alacsonyabb értéke
szükséges. A ciklusok periódusát, azaz azt, hogy milyen gyakran követik
egymást, Θ értéke határozza meg. Figyelembe véve, hogy cosO = 0,
amennyiben az ω paramétertől eltekintenénk, a gazdaság a t = 0
periódusban feltétlenül a fellendülési fázis végén, a visszaesés kezdetén
állna. Általában azonban nem ez a helyzet, ezért szükséges ω, azaz a
fáziseltolódási paraméter szerepeltetése.
Tekintsük a c = 0.8 és v = 1 esetet (5.1 ábra). Ekkor: a — —1.6 és
β = 0.8, következésképp: r = 0.89443 és Θ = 0.46365. Felírva a megoldást
a 0. periódusra:

amiből Acosai = —100. Másrészt az 1. periódusra:

Ebből:

Alkalmazva a két szög összegének cosinusára vonatkozó azonosságot, és
figyelembe véve, hogy cosé? = 0.894435, továbbá sin (9 = 0.4472:

Felhasználva továbbá a sinus és cosinus függvények közti összefüggést,
valamint a 0. periódusra felírt megoldásból adódó cos ω = —100/A
egyenletet kapjuk, hogy
5cos 0 és r megegyezését általában semmi nem biztosítja. Esetünkben azért egyeznek
meg, mert a = —2/3 teljesül
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amit megoldva: A = 100 és ω = π, ami úgy értelmezhető, hogy
a í = 0 periódusban a gazdaság a megélénkülés küszöbén áll. Így a
differenciaegyenlet megoldása:

Az előző szakaszban bemutatott táblázat segítségével a megoldás
könnyen ellenőrizhető.
Megvizsgáljuk az 5.2 ábrán bemutatott c = 0.8, v = 1.3 esetet is.
Ekkor a — 1.84 és β = 1.04, tehát robbanó oszcilláció várható. Továbbá
r = 1.0198 és Θ = 2.6955. A 0. periódusra ugyanazt az egyenletet írhatjuk
fel, mint az előbb, az elsőre pedig:

Megoldva az egyenletrendszert, kapjuk, hogy A = 403.5 és ω = 1.82124,
amiből a differenciaegyenlet megoldása:

A teljesség érdekében röviden megemlítjük azt az esetet is, amikor

egyetlen valós gyök (a 2 - 4/3)
van. Ekkor az általános megoldás az alábbi:

ahol az A és B konstansok a fent bemutatott módon határozhatók meg.
A robbanó oszcilláció imént vizsgált esete különösen aggasztó, hisz
az egyre erősödő konjunkturális ingadozások a gazdaság összeomlásához
vezetnek.
Éppen ezért fontos tisztázni, hogy a paraméterek mely
értékei eredményezik ezt a szituációt. Két feltétel egyidejű teljesülése
szükséges a kibocsátás egyre erőteljesebb ingadozásához: egyrészt az
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a 2 < 4/3, másrészt az r > 1 egyenlőtlenségnek kell teljesülnie. A
fogyasztási határhajlandóságra és tőkekoefficiensre átírva ezek a feltételek
a következők: c2(l + v')1 < Acv és cv > 1. Az első egyenlőtlenség egy felső,
a második egy alsó korlátot ír elő a fogyasztási határhajlandóságra:

A fenti intervallum akkor nem üres, ha v > 1, ráadásul ebben az esetben
mind a felső, mind pedig az alsó határa nulla és egy közé esik. Mindezek
alapján azt mondhatjuk, hogy reális esélye van a robbanó oszcilláció
létrejöttének.
Samuelson konjunktúramodelljének komoly hátránya, hogy figyelmen
kívül hagyja a pénz- és munkapiacot, valamit az árszínvonal és
nominálbér változásait. Ezek az elvonatkoztatások jelentős mértékben
korlátozzák a modell magyarázó erejét. Mindazonáltal a multiplikátor
és akcelerátor hatás összekapcsolása révén Samuelsonnak sikerült
rámutatnia a reálgazdaság ciklikus ingadozását előidéző tényezőkre és a
gazdaság összeomlásához vezető konjunkturális ingadozások kialakulásának
lehetőségére. Ennek kiküszöbölése a konjunktúraciklusok csillapítását teszi
szükségessé, ami csak a kormányzati gazdaságpolitika feladata lehet.
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6. Az állam gazdasági
beavatkozása
Az előző két fejezetben bemutatott szituációk: a beruházási és likviditási
csapda, a nominálbérek merevsége és a multiplikátor és akcelerátor
együttműködése nyomán fellépő, egyre erősödő konjunkturális ingadozások
alapján szükségesnek tűnik az állam beavatkozása a gazdaság működésébe.
Az 1.4.4 szakaszban megbeszéltük, hogy az állam gazdasági
beavatkozásának két legfontosabb eszköze a fiskális és monetáris politika.
Ebben a fejezetben megmutatjuk, hogy a neoklasszikus elméletben mindkét
eszköz hatástalan, a neoklasszikus szintézis gondolati rendszerében pedig a
fiskális politikának van nagyobb szerepe. Előzetesen azonban szükséges
néhány további megjegyzést tenni a fiskális politika finanszírozásával
kapcsolatban.
Adófinanszírozás esetén egyösszegű adóról beszélünk, ha az adó mértéke
nem függ a kibocsátástól, azaz d T /d Y = 0. Ellenkező esetben d T /d Y =
T > 0, ahol T a marginális adókulcs. Ha ez konstans, az adó a GDP-vel
egyenesen arányos.
Az
államháztartás
bevételeinek
és kiadásainak
különbségét
államháztartási deficitnek nevezzük. Mivel zárt gazdaságot vizsgálunk,
feltesszük, hogy ezt a hiányt a költségvetés a belföldi magánszférától
felvett hitelek révén finanszírozza. Ebben a fejezetben az egyszerűség
érdekében azt tesszük fel, hogy az állam által kibocsátott kötvények
tökéletesen helyettesítik a vállalatok által kibocsátott értékpapírokat, így
azok együtt alkotják a kötvénypiaci kínálatot. Ennek a feltevésnek a
következményeként továbbra is fenntartható az egységes kamatláb eddig
is alkalmazott koncepciója. Szintén az egyszerűség érdekében feltesszük,
185
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hogy az államkötvények végtelen lejáratra szólnak. Ez nem jelenti az
általánosság különösebb megszorítását, ha figyelembe vesszük, hogy a
véges lejáratú államkötvények lejáratkori visszafizetését az állam újabb
kötvények kibocsátásával finanszírozhatja. A fiskális politika elemzése
során a fejezet hátra lévő részében azt vizsgáljuk, milyen hatást vált ki a
kormányzati kiadások szintjének nulláról valamilyen pozitív értékre történő
növelése. Tesszük ezt az egyszerűség érdekében. Megjegyzendő, hogy
hasonló következtetések adódnak akkor is, ha a kormányzat kiadásainak
pozitív nagyságát növeli.
Az adó- és hitelfinanszírozás mellett a kormányzati vásárlások
finanszírozásának harmadik lehetősége az, hogy vásárlásait az állam
többletpénz kibocsátása révén finanszírozza.
Ez az eljárás azonban
felbontható egy fiskális és egy monetáris komponensre, ezért vizsgálatára
egyelőre nem helyezünk különösebb súlyt.
A következő három alfejezetben a fiskális politika következményeit
tekintjük át, először a neoklasszikus majd a keynesi multiplikátormodellben, végül a neoklasszikus szintézis gondolati rendszerében. A
negyedik alfejezetet a monetáris politika vizsgálatának szenteljük. Itt
is szemügyre vesszük mind a neoklasszikus, mind pedig a neoklasszikus
szintézis modelljéből adódó következtetéseket. A 3.2.1. szakaszban láttuk,
hogy a multiplikátor hatás működése a monetáris folyamatoktól független,
ezért a monetáris politikának a multiplikátor modell keretei köztött történő
vizsgálata szükségtelen. Az utolsó alfejezetben a monetáris-fiskális mix
alkalmazásának következményeit tekintjük át a neoklasszikus szintézis
gondolati rendszerében.

6.1

Fiskális politika a neoklasszikus modellben

Felidézve a 2.
fejezetben mondottakat megállapítható, hogy a neo
klasszikus elmélet szerint a fiskális politika szükségtelen, hisz a gazdaság
teljes foglalkoztatás mellett van egyensiilyban.
A fiskális expanzió
következtében a munkakeresleti és -kínálati függvények helyben maradnak,
a foglalkoztatás azok metszéspontjában határozódik meg, ezért az aggregált
kínálat sem változik. Megnő viszont az aggregált kereslet, mert a fogyasztás
és beruházás mellett a kormányzati vásárlások is megjelennek.
Ha
pedig a kormányzat keresletét kielégíti, akkor a magánszektor kénytelen
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ugyanilyen mértékben csökkenteni fogyasztásának, illetve beruházásának
nagyságát. Ezt kiszorítási hatásnak (crowding-out effect) nevezzük. Ebben
az alfejezetben azt igyekszünk tisztázni, miként működik a kiszorítási hatás.
Mint látni fogjuk, ez a fiskális expanzió finanszírozásának módjától függ.

6 .1 .1

H itelfelv étel révén tö rté n ő finanszírozás

Feltesszük, hogy a kormányzat nem adóztat, ezért kiadásainak
teljes nagysága deficitként jelentkezik, melyet kötvénykibocsátás révén
finanszíroz. Ekkor a tőkepiaci egyensúly feltétele:

A kormányzati kiadások mértéke a kamatlábtól független exogén
konstans, ami a tőkepiacon többletkeresletként jelentkezik. A fiskális
expanzió nyomán a tőkepiacon kialakuló új egyensúlyi helyzetet a 6.1 ábra
mutatja be.
Amint az ábrán látható, a költségvetési deficit finanszírozásához
szükséges államkötvények kibocsátása megnöveli a tőkepiaci keresletet,
ami a keresleti görbe eltolódásában fejeződik ki. Mivel a rendelkezésre
álló jövedelem nem változik, a megtakarítási függvény helyben marad,
az egyensúlyi kamatláb pedig megemelkedik. A neoklasszikus elméletben
ez mind a magánberuházás, mind pedig a magánfogyasztás nagyságát
csökkenti, s így a kormányzat változatlan reálkibocsátás mellett képes
kielégíteni megnövekedett keresletét.
Jól nyomon követhető az is az
ábrán, hogy a fogyasztás és beruházás pontosan a kormányzati kiadásoknak
megfelelő mértékben csökken, azaz a kiszorítási hatás teljes. A kormányzat
beavatkozása csak a reálkibocsátás felhasználását módosította, annak
nagysága, és így a foglalkoztatás is változatlan maradt.
A következő periódusban természetesen már kamatot kell a
költségvetésnek fizetnie a felvett hitelek után, az ebből fakadó problémákkal
azonban itt nem foglalkozunk.
Az itt tárgyalt teljes kiszorítási hatás arra a gyakran tapasztalt
jelenségre mutat rá, hogy a kormányzat álatal felvett hitelek állományának
növelése elszívja a vállalatok elől a beruházási forrásokat, és a magasabb
kamatláb révén a magánfogyasztást is csökkenti.
További kérdés,
hogy miként oszlik meg a kiszorítási hatás a fogyasztás és beruházás
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6.1 ábra: Hitelfinanszírozta fiskális expanzió a neoklasszikus modellben
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között. Megmutatható, hogy ez a fogyasztási és beruházási függvények
meredekségétől függ. Amennyiben például a beruházás nem reagál a ka
matláb változására, a kormányzati kiadás kizárólag fogyasztást szorít ki.

6 .1 .2

A d ób ól tö rté n ő finanszírozás

Feltesszük, hogy az államadósság zérus. Ez az adófinaszírozta fiskális
expanzió hatására természetesen nem növekszik. Ezzel szemben a korábban
zérus nagyságú adók mértéke a kormányzati kiadások összegével megegyező
szintre nő, ami a rendelkezésre álló jövedelmet csökkenti. Az alacsonyabb
rendelkezésre álló jövedelem kevesebb megtakarítást tesz lehetővé, és ez a
megtakarítási függvény eltolódásaként jelenik meg a 6.2 ábrán.
Mivel nem képződik államháztartási deficit, a megtakarításoknak most
csak a magánberuházásokat kell finanszírozni, így a tőkepiaci egyensúly
feltétele:

A fiskális expanzió hatása az előbbihez hasonló: a megtakarítások
visszaesése a kamatláb egyensúlyi szintjét megnöveli, ami csökkenti a
magánberuházás és magánfogyasztás nagyságát. A kiszorítási hatás most
is teljes, mivel a reálkibocsátás változatlan.
Ennek oka az, hogy a
neoklasszikus elmélet minden további nélkül elfogadja az 1.4.1. szakaszban
mondottak teljes termelőszférára történő kiterjesztését, mely szerint a
reálkibocsátás mértéke a reálbértől függ. A reálbér egyensúlyi'nagyságát
azonban a fiskális expanzió változatlanul hagyja.
A neoklasszikusok sem vitatják azt, hogy a fisklis expanzió kívánatos
lehet az er[forráok optimális társadalmi allokációjnak megvalósítása
érdekében (pl:
autópályaépítés), mindazonáltal a makrogazdasági
stabilizációs célok megvalósulását nem érinti. Ugyanakkor a magasabb
adók nem csak a háztartások fogyasztását mérséklik, hanem a
megtakarítások visszaesése miatt a vállalati beruházások finanszírozási
lehetőségeit is szűkítik.

1

9

0

________________ 6. AZ ÁLLAM GAZDASÁGI BEAVATKOZÁSA

6.2 ábra: Adófinanszírozta fiskális expanzió a neoklasszikus modellben
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Fiskális politika a multiplikátor modellben

A gazdaság 5.2. alfejezetben elemzett konjunkturális ingadozásának tanul
mányozása során elsősorban a reálkibocsátás változásaira koncentráltunk,
nem hagyva figyelmen kívül annak foglalkoztatásra gyakorolt hatását.
Ezeket az ingadozásokat az ott feltételezett hatásokon kívül egyéb tényezők
is kiválthatják, de már a multiplikátor-akcelerátor modell tanulmányozása
meggyőzően igazolta a konjunkturális ingadozások csillapítását célzó
kormányzati beavatkozások központi jelentőségét. Ebben az alfejezetben
egy ilyen gazdaságpolitika lehetőségeit vesszük szemügyre,
Érdemes felidézni, hogy az oszcilláció robbanó vagy csillapodó
jellege a tőkekoefficiens értékétől és a fogyasztási határhajlandóságtól
függ. A tőkekoefficiens az akcelerátor a fogyasztási határhajlandóság
pedig a multiplikátor hatás erősségét határozza meg.
Mivel a
tőkekoefficiens nagysága műszaki, technikai feltételek által determinált,
annak kormányzati befolyásolására - legalábbis rövid távon1 - nincs
lehetőség.
Marad tehát a multiplikátor hatás stabilizációs célú
felhasználása, ami erősségének mérséklését jelenti.
Az anticiklikus gazdaságpolitika lényege az, hogy a visszaesés esetén
alkalmazott expanzív fiskális politika révén a válság elkerülhető, a
megélénkülés esetén végrehajtott fiskális restrikció pedig megakadályozza a
gazdaság túlheviilését. Mindezt az államháztartás szempontjából nézve
megállapítható, hogy a kormányzat fellendülés idején megtakarításokat
képez, visszaesés idején pedig e megtakarításokat felhasználva generál
pótlólagos keresletet.
így ez az eljárás nem vezet az államadósság
felhalmozódásához, ezért az állam eladósodásával kapcsolatos probléma
vizsgálata mellőzhető.
Az anticiklikus gazdaságpolitika két lehetséges
beavatkozások alkalmazása, illetve a szabálykövetés.
részletesebben szemügyre a továbbiakban.

módja az eseti
Ezeket vesszük

1Hosszabb távon a technikai haladás kormányzati ösztönzése révén lehetséges a
tőkekoefficiens csökkentése, az ehhez szükséges erőforrások biztosítása azonban további
nehézésgeket vet fel. Ezzel a problémával a növekedéselmélet foglalkozik.
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6 .2 .1

E s e ti beavatkozások

Eseti beavatkozások során a kormányzat feladata annak felismerése, hogy
a közeljövőben fellendülés, illetve válság várható, és az ennek elkerülését
célzó intézkedések megtétele. A kormányzat döntési változói a kiadások,
az adók és a jóléti transzferek. Fontos hangsúlyozni, hogy e három
döntési változó mindegyike reálnagyság, és semmiféle kapcsolat nem áll
fenn köztük, érvényes például a T ψ G + T r egyenló'tlenség. E nagyságokat
változtatva igyekszik a kormányzat a gazdaságot stabilizálni.
Emlékezetes, hogy a keynesi fogyasztási függvény C = C + cD I, ahol
D I = Y —T + Tr. Ez a forma mindössze annyiban tér el a 3.1.1 szakaszban
bevezetettől, hogy figyelembe veszi az adókat és a jóléti transzfereket is.
Továbbra is elfogadjuk azt a keynesi feltevést, mely szerint a hatékony
kereslet határozza meg a reálkibocsátás alakulását, ám a hatékony kereslet
meghatározása során most a kormányzati kiadásokat is figyelembe kell
venni, ezért: Y — C + I + G. Elvégezve a behelyettesítéseket:
( 6 . 1)

adódik, amiből:
( 6 .2)

Elvégezve most a reálkibocsátás parciális deriválását a kormányzat
rendelkezésére álló döntési változók szerint az alábbi multiplikátorok
értelmezhetők:
kormányzati kiadási multiplikátor, mely megmutatja,
mennyivel nő a reálkibocsátás a kormányzati kiadások
egységnyivel történő növelése esetén.
adómultiplikátor, ami megmutatja, mennyivel csökken
a reálkibocsátás, az adók egységnyivel történő növelése
esetén.
transzfermultiplikátor, ami megmutatja, mennyivel nő a
reálkibocsátás a jóléti transzferek egységnyivel történő
növelése esetén.
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Mivel általában 0 < c < 1, valamennyi multiplikátor abszolút értéke egynél
nagyobb, tehát a kormányzat a döntési változók viszonylag kis mértékű
módosításával jelentős mértékben képes befolyásolni a reálkibocsátást.
Figyelembe véve továbbá, hogy a csökkenő hozadék elvéből következően
a munka parciális termelési rugalmassága egynél kisebb, a kibocsátás
egy százalékos emeléséhez a foglalkoztatás több, mint egy százalékpontos
növelése szükséges.
Azt mondhatjuk tehát, hogy a kormányzat a
kibocsátásnál is nagyobb mértékben képes a foglalkoztatás befolyásolására.
Mindezek alapján az anticiklikus gazdaságpolitika által követendő
eljárás világos: Megélénkülés idején a kormányzati kiadások csökkentése, az
adók emelése és a jóléti transzferek csökkentése szükséges, visszaesés esetén
pedig fordított módon kell eljárni a válság elkerülése érdekében. Ilyen
módon a konjunkturális ingadozások csillapíthatok, és az államadósság sem
növekszik.

6 .2 .2

H aav elm o té te le

Az előző szakaszban a kormányzat rendelkezésére álló döntési
változók hatását egymástól függetlenül vizsgáltuk. Most több változó
együttmozgását tételezzük fel. Ez a helyzet például abban az esetben, ha
kiadásait a kormányzat az előző szakaszban tárgyalt esettel szemben nem
hitelből, hanem adóból finanszírozza. Legyen tehát G — T, ekkor a (6.2)
egyenletet a kormányzati kiadások szerint deriválva kapjuk, hogy

azaz egységnyi kormányzati többletkiadás reálkibocsátásnövelő hatása
egységnyi. Ez az eredmény könnyen belátható, ha meggondoljuk, hogy
egységnyi kormányzati többletkiadás ceteris paribus a reálkibocsátást
1/(1 — c)-vel növeli, egységnyi többletadó pedig c/(l — c)-vel csökkenti.
A két hatás eredője éppen egységnyi.
Ezt az eredményt Haavelmo
tétele, illetve kiegyensúlyozott költségvetési multiplikátor2 néven ismeri a
makroökonómia.
Az egyszerűbb értelmezés szempontjából fontos Haavelmo tételének
kvalitatív formában történő megfogalmazása is. Ez a következő: a fiskális
2balanced-budget multiplier Ld: Haavelmo (1945)
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expanzió reálkibocsátásra kifejtett hatása a finanszírozás módjától függ.
Hitelfinanszírozás esetén a hatás erősebb, adófinanszírozás esetén pedig
gyengébb.
Megvizsgáljuk azt az esetet is, amikor a kormányzat a többletadót nem
maga költi el, hanem a jóléti transzferek növelésére fordítja. Ekkor a (6.2)
egyenletben T = T r, és a deriválás eredményeként

adódik. Az eredmény Haavelmo tételéhez hasonló módon látható
be, értelmezése azonban komoly problémát vet fel: Abban az esetben
sem növekszik a reálkibocsátás, ha a kormányzat a magas jövedelmű
háztartások jövedelmének egy részét vonja el adó formájában, és az
így befolyt összeget az alacsonyabb jövedelmű háztartásoknak ju ttatja?
A magas jövedelműek megtakarítási határhajlandósága ugyanis minden
bizonnyal magasabb, mint az alacsony jövedelműeké. Beruházási vagy
likviditási csapda esetén pedig a megtakarítások növekedése nem növeli
a hatékony keresletet, ám a jövedelmek szegény háztartások felé történő
redisztribúciója igen. A probléma alaposabb vizsgálatához szükség lenne
a háztartások szektorán belül megkülönböztetni a magasabb, illetve
alacsonyabb megtakarítási határhajlandósággal rendelkező háztartásokat.
Ez azonban elmozdulást jelentene az aggregálás eddigiekben alkalmazott
legmagasabb szintjétől, ezért a problémát tovább nem vizsgáljuk. A
következő fejezet ugyan némi betekintést fog nyújtani a dezaggregált
modellek világába, ám a jövedelmek háztartások közti újraelosztásának
kérdését ott sem vetjük fel.

6.2.3

S zab ály k ö v ető stab ilizáció s p o litik a

Az eddigiek alapján úgy tűnik, hogy az eseti beavatkozások alkalmasak
a konjunkturális ingadozások stabilizálására. E következtetéshez azonban
számos fontos probléma figyelmen kívül hagyása szükséges.
Mindenekelőtt azt a nehézséget kell megemlíteni, hogy a keynesi elmélet
szerkezete túlságosan egyszerű, ezért nem alkalmas gazdaságpolitikai
koncepciók levezetésére. Az előző szakasz végén már láttuk, milyen téves
következtetésre vezet az, hogy az aggregálás itt alkalmazott legmagasabb
szintjén figyelmen kívül marad a háztartások eltérő megtakarítói
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viselkedése. Hasonló nehézségek forrása, hogy nem vettük figyelembe a
választási ciklusokat, vagy az, hogy csupán két vagyontartási forma létezik:
a pénz és a kötvény.
A gyakorlati alkalmazhatóság szempontjából további súlyos probléma,
hogy a keynesi elmélet a munkanélküliséget és a konjunktúraingadozásokat
a hatékony kereslettel magyarázza, ám ez statisztikailag nem ragadható
meg. Az empirikus kutatások szerint egyébként a konjunktúraingadozások
strukturális és allokációs problémákkal függenek össze, ám ezeket szintén
figyelmen kívül hagytuk.
Az eseti beavatkozásokon alapuló anticiklikus gazdaságpolitika
gyakorlatilag már csak azért is megvalósíthatatlan, mert a helyzet
felismerése, a döntés és annak hatása lényeges időbeni késéssel követi
egymást, azon kívül nem megoldott a döntési változók, értékeinek pontos
meghatározása. Mindezek alapján tartani lehet attól, hogy az állami
beavatkozás inkább destabilizál.
További probléma, hogy az eseti beavatkozások túlzott mértékű
fiskális fegyelmet követelnek a politikusoktól:
Fellendülés idején
nem fognak költségvetési tartalékot képezni, mivel nem tudnak
a társadalom kormányzati kiadások növelésére irányuló nyomásának
ellenállni3, ugyanakkor az időről időre szükségessé váló gazdaságélénkítő
beavatkozások következtében az államadósság tartós növekedésnek indul.
E problémákat legalábbis részben orvosolja a szabálykövető stabilizációs
politika.
Ez azt jelenti, hogy a kormányzat lemond egyes döntési
változók alkalmazásáról, s e nagyságok értékének meghatározását bizonyos
makroökonómiai automatizmusok végzik.
A szabálykövető fiskális politika tárgyalását a jövedelemtől függő
adóztatás esetével kezdjük. Ekkor az adók mértéke a gazdaságpolitika
számára nem döntési változó, hanem a nemzeti jövedelemtől függő nagyság.
Tegyük fel az egyszerűség érdekében, hogy az adókulcs lineáris, ekkor

(6.3)
ami azt jelenti, hogy a kormányzat adóbevétele egyenesen arányos a
kibocsátással. A r arányossági tényező, mely adókulcsként értelmezhető
3Jó példa erre a 2002-es magyarországi választási kampány, melynek során az ellenzék
egyik nyerő jelszava a következő volt: “Több pénzt az embereknek, több pénzt az
önkormányzatoknak!”, és az államadósság ekkor bekövetkezett megugrása.
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egyszer, s mindenkorra rögzített exogén konstans. Behelyettesítve ezt az
összefüggést a (6.1) egyenletbe Y = C + cY —ctY + cT r + í + G adódik,
amiből:

Egybevetve ezt az egyenletet a (6.2) összefüggéssel mindenekelőt az
tűnik fel, hogy nem értelmezhető' az adómultiplikátor. Ennek oka az,
hogy az adó már nem exogén változója a modellnek, nagyságát a (6.3)
egyenlet endogenizálja.
A másik lényeges különbség, hogy a többi
multiplikátor erőssége is megváltozott, az eredetinél gyengébbbek lettek.
Ez a konjunkturális ingadozások csillapodását kell, hogy eredményezze. A
6.3 ábra az 5.2 megismétlése azzal az eltréssel, hogy vastagabb vonallal
feltüntettük a stabilizációs fiskális politika hatását is 10%-os adókulcs
esetén.

6.3 ábra: c = 0.8, v = 1.3 és r = 0.1
Amint az ábrán megfigyelhető, már 10%-os lineáris adókulcs
alkalmazása is képes a konjunkturális ingadozások hatásos mérséklésére,
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az eredetileg robbanó oszcilláció csillapodik. A jelenség oka az, hogy a
rendelkezésre álló jövedelem a reálkibocsátással szemben anticiklikusan
mozog:
fellendülés idején csökken, válság idején pedig növekszik.
Megfigyelhető' az ábrán az adók jövedelem csökkentő hatása is. Ugyanakkor
érdemes emlékezni rá, hogy az 5.2 ábra kapcsán végzett vizsgálataink során
fel sem vetettük a kormányzati kiadások finanszírozásának kérdését, ami
a hitelfinanszírozás hallgatólagos feltételezését jelentette. Az alacsonyabb
reálkibocsátás hozadéka tehát most az államadósság kevésbé dinamikus
növekedése.
Érdemes továbbá megfigyelni, hogy a konjunkturális
ingadozások ugyan csillapodnak, azonban gyakrabban követik egymást.

A jövedelemfüggő adóztatás algebrai vizsgálata a következő:
Bevezetve Samuelson konjunktúramodelljébe a jövedelemfüggő adóztatást,
most az (5.3) differenciaegyenlet helyett a következőt írhatjuk:

Követve az 5.2.2. szakaszban mondottakat, a karakterisztikus egyenlet
együtthatói:

Amiből rögtön látszik, hogy a 2 < 4β miatt továbbra sincs valós gyök,
továbbá r = \/0.936 < 1 miatt az oszcilláció csillapodik. Másrészt cos© =
—1.656/2\/0.936 = —0.85584, és Θ = 2.598, amit egybevetve az 5.2.2.
szakaszban kapott Θ = 0.46365 értékkel az is látható, hogy az ingadozások
gyakrabban követik egymást.
Némileg bonyolultabb algebrai elemzést igényel a progresszív
jövedelemadó hatásának elemzése, de enélkül is belátható, hogy a
rendelkezésre álló jövedelem ebben az esetben is anticiklikusan mozog,
így a konjunkturális ingadozásokat stabilizálja.
Szintén stabilizációs
automatizmusként működik a munkanélküli segély rendszere. Fellendülés
idején ugyanis ez a jóléti transzferek csökkenését, válságban pedig
azok növekedését eredményezi.
így a jóléti transzferkiadások szintén
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anticiklikusan mozognak, ami megint csak csillapítja a konjunkturális
ingadozásokat.
Az államadósság stabilizálása érdekében gyakran ajánlják a kormányzat
számára a kiegyensúlyozott költségvetési politikát. Annak vizsgálatához,
hogy ez mennyire képes a gazdaság stabilizálára tegyük fel, hogy a
kormányzati kiadások éppen az adóbevételek mértékével egyeznek meg,
azaz
(6.4)
Vegyük észre, hogy a fenti egyenlet teljesülése esetén az államháztartási
deficit éppen a jóléti transzferek mértékével egyezik meg. Behelyettesítve
a (6.1) egyenletbe a (6.3) és (6.4) összefüggéseket, Y = C + cY — ctY +
cT r + I + t Y adódik, amiből:

Amint az a kormányzati vásárlások endogenizálását követően várható
volt, a továbbiakban a költségvetési kiadási multiplikátor sem értelmezhető.
A többi multiplikátor erőssége azonban még az állami beavatkozástól
mentes, illetve az eseti gazdaságpolitika mellett kapott értékekhez képest is
növekedett.4 Ez azt jelenti, hogy a kormányzati kiadások adóbevételekhez
történő hozzáigazítása nem stabilizálja, hanem éppenséggel destabilizálja
a gazdaságot.
Ez a destabilizáló hatás figyelhető meg a 6.4 ábrán
is, melyen az 5.1 ábra kapcsán vizsgált példát idézzük fel, feltüntetve
egyúttal a reálkibocsátással egyenesen arányos adóbevételekkel megegyező
kormányzati vásárlások hatását, megint csak vastagabb vonallal.
Amint az ábrán látható, a konjunkturális ingadozások az állami
beavatkozástól mentes esethez képest gyakrabban, és növekvő intenzitással
követik egymást. Ez nem is meglepő, ha meggondoljuk egyrészt azt, hogy
most a kormányzati beruházások a reálkibocsátás változásával megegyező
irányban, tehát prociklikusan ingadoznak, továbbá az eseti beavatkozások
vizsgálata során láttuk, hogy a kormányzati kiadási multiplikátor erősebb
4E z könnyen belátható, ha átalakítjuk a multiplikátorok nevezőjét:

6.2. FISKÁLIS POLITIKA A MULT1PLIKÂT0R MODELLBEN _____________ 1 9 9

6.4 ábra c = 0.8, v = 1.3 és r = 0.25
az adómultiplkátornál, így a kormányzati vásárlások prociklikus hatását
a jövedelemfüggő adóztatás anticiklikus hatása nem képes kompenzálni.
Megjegyzendő, hogy az előző példában alkalmazott 10%-os adókulcs ugyan
erősítené a konjunkturális ingadozásokat, de még nem vezetne robbanó
oszcillációhoz, ezért alkalmaztunk az ábrához szükséges számítások során
magasabb, 25%-os, lineáris adókulcsot. Most is hasznos lesz az

algebrai elemzés:
Az (5.3) egyenlet helyett most a reálkibocsátás alábbi mozgásegyenletét
írhatjuk fel:

A karakterisztikus egyenlet együtthatói a 6.4 ábra elkészítése során
használt paraméterértékekre:
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Továbbra sincs valós gyök, ezért a kibocsátás oszcillál, és β > 1 miatt
az oszcilláció erősödik. Ezenkívül Θ = 0.9037, amiből ω = 0.4425.
Egybevetve ezt az értéket az 5.2. alfejezetben kapott Θ = 0.46365-ös
nagysággal látható, hogy a konjunturális ingadozások valamivel ritkábban
követik egymást.
Azt kaptuk tehát, hogy míg a reálkibocsátástól függő adóztatás a
konjunkturális ingadozásokat stabilizálja, addig a kormányzati kiadások
adóbevételekhez történő hozzáigazítása destabilizációs automatizmusként
működik.

6.3

Fiskális politika a szintézis modelljében

A 6.1. alfejezetben láttuk, hogy a fiskális expanzió a beruházások és
megtakarítások viszonyát módosítja. Hitelfinanszírozás esetén a tőke
kereslet növekszik, mivel a megtakarításoknak a beruházások mellett a
költségvetési deficitet is fedezniük kell, adófinanszírozás esetén pedig a
rendelkezésre álló jövedelem visszaesése csökkenti a megtakarításokat.
A beruházások és megtakarítások viszonyát a neoklasszikus szintézis
elméletében az IS görbe fejezi ki, ezért arra számítunk, hogy ez a görbe
fog a fiskális expanzió következtében eltolódni. Ebben az alfejezetben
a jóléti transzferektől az egyszerűség érdekében eltekintünk. Az ezzel
kapcsolatos gazdaságpolitika hatását az alábbi fejtegetéseket követve az
érdeklődő Olvasó maga is elvégezheti.
Hitelfinanszírozás esetén az IS görbe egyenlete a következő:

Az eltérés a 4.2.
alfejezetben mondottakhoz képest mindössze
annyi, hogy a jobb oldalon egy új tag jelent meg: a kormányzat
kiadása.
A 4.5 ábrán bemutatott levezetésben ez mindössze annyit
jelent, hogy a bal alsó koordinátarendszerben feltüntetett egyenes, mely az
egyensúlyi megtakarítás-beruházás kombinációkat tartalmazza önmagával
párhuzamosan felfelé tolódik. Az eltolódás következtében az egyenes
függőleges tengelymetszetének origótól vett távolsága éppen a kormányzati
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kiadás nagyságával egyezik meg.
Ezt az eltolódást véve alapul a
levezetés során azt kapjuk, hogy az IS görbe is jobbra tolódik. Az
eltolódás mértékének meghatározásához induljunk ki a 6.2.1. szakaszban
mondottakból, ahol a magánberuházások volumenét exogén adottságnak
tekintettük. Az IS görbe fogalmi rendszerében ez a kamatláb exogén
konstansként történő rögzítése révén értelmezhető. Ha pedig a kamatláb
konstans, az IS görbe eltolódását az egyes pontok vízszintes irányú
elmozdulásaként kell elképzelnünk. Láttuk, hogy egységnyi kormányzati
többletkiadás reálkibocsátást növelő hatása hitelfinanszírozás esetén 1/(1 —
c), ekkora lesz tehát az IS görbe vízszintes irányú elmozdulása.
Áttérünk az adófinanszírozás esetére. Mivel a jóléti transzferektől
eltekintünk, az IS görbe egyenlete most a következő lesz:

Megjegyzentő, hogy T — G. Az adófinanszírozás tehát nem változtatja
meg a 4.5 ábra bal alsó koordináta rendszerében feltüntetett egyenes
helyzetét. Eltolja azonban a megtakarítási függvényt, mivel a rendelkezésre
álló jövedelem csökken. Valóban, a lineáris megtakarítási függvény: S =
—C + s D I = —C + sY —sT, ahol a jobb oldalon álló utolsó tag újdonság
az állami beavatkozást mellőző esethez képest. A megtakarítási függvényre
imént kapott összefüggésből az is látható, hogy ez a függvény a kormányzati
kiadásoknál jóval kisebb mértékben fog önmagával párhuzamosan lefelé
tolódni. A függőleges irányú elmozdulás mindössze sT mértékű. Figye
lembe véve, hogy a megtakarítási határhajlandóság értéke közelebb esik
nullához, mint egyhez, az elmozdulás, ha nem is jelentéktelen, de igen
kicsi. Em iatt arra számítunk, hogy az IS görbe elmozdulása is meglehetősen
csekély mértékű lesz. Ismét az IS görbe vízszintes irányú elmozdulsára
koncentrálva alkalmazhatjuk Haavelmo 6.2.2.
szakaszban ismertetett
tételét, mely szerint egységnyi kormányzati többletkiadás változatlan
kamatláb, tehát a magánberuházások változatlan színvonala mellett, az
IS görbe helyzetében csupán egységnyi vízszintes irányú elmozdulást okoz.
Az elmondottakat a 6.5 ábra szemlélteti.
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6.5 ábra: Az IS görbe elmozdulása fiskális expanzió esetén

Mindebből világos, hogy a fiskális politika hatékonysága most is a
fiskális expanzió finanszírozásának módjától függ. Megmutatjuk azonban,
hogy további fontos meghatározó tényezőket is figyelembe kell venni. A
6.1. alfejezetben láttuk ugyanis, hogy a kormányzati kiadások növelése
megemeli a kamatlábat, ami magánberuházásokat szorít ki. Az IS görbe
origótól távolabbra történő elmozdulása most is emeli a kamatlábat, ami
a magánberuházások visszaesése révén a hatékony keresletet csökkenti. A
kamatláb emelkedésének mértéke azonban az LM görbe meredekségétől is
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függ. Likviditási csapda esetén az elegendően kismértékű fiskális expanzió
nem vezet a kamatláb emelkedéséhez, más esetben azonban igen. Ezt
mutatja be a 6.6 ábra.
Az ábrán elhelyezett méretnyilak jól mutatják, hogy azonos mértkű
fiskális expanzió hatékony keresletre, illetve kamatlábra gyakorolt hatása az
LM görbe meredekségétől függően eltérő lehet. Minél meredekebb az LM
görbe, annál nagyobb mértékben emelkedik a kamatláb, és annál kisebb
mértékben nő a hatékony kereslet. Mindezek miatt érdemes felidézni a
4.1. alfejezetben mondottakat. Ezek szerint az LM görbe meredeksége
annál nagyobb, minél kisebb a pénz forgási sebessége, illetve a pénzkereslet
kamatrugalmassága. A 2.3. alfejezetben láttuk, hogy a neoklasszikus
elméletben a pénzkereslet kamatrugalmassága zérus, ezért a neoklasszikus
elveknek megfelelő LM görbe függőleges lenne. Ebben az esetben a fiskális
expanzió kizárólag a kamatlábat növelné, a hatékony kereslet nem változna.
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az IS-LM görbék rendszere nem képezi
a neoklasszikus elmélet részét. A függőleges LM görbe és a neoklasszikus
elveknek megfelelő, vízszintes IS görbe megrajzolása érdekes gyakorlat,
de csupán a neoklasszikus szintézis e fontos elemzési apparátusának jobb
megértését segíti. A makrogazdaság neoklasszikus elméletéhez nem visz
közelebb.

6 .3 .1

Fiskális p olitik a általán o s egyensúly e se té n

Ez az eset nem különbözik lényegesen a neoklasszikus modellben
tárgyalttól, bár az egyes mechanizmusok másképp működnek. Mindazon
által a fiskális expanzió következményei hasonlóak.
A fiskális expanzió növeli a hatékony keresletet, mivel azonban
nincs a gazdaságban kényszerű munkanélküliség, ehhez a kínálat nem
képes felzárkózni.
Em iatt az árszínvonal indul növekedésnek, ami a
reálpénzkínálatot csökkenti. A reálegyenleg csökkenése felfelé tolja az
LM görbét, ezáltal csökkentve a hatékony keresletet. Ez a folyamat
mindaddig tart, míg a hatékony kereslet az aggregált kínálatnak megfelelő
szintre nem esik vissza. Az elmondottak a 6.7 ábrán követhetők nyomon.
Az ábrán az IS görbe negatív meredeksége úgy értelmezhető, hogy a
neoklasszikus elvekkel szemben a nemzeti jövedelem növekedésével nő
a megtakarítás.
Láttuk továbbá, hogy a pozitív meredekségű LM
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6.6 ábra: Az LM görbe meredekségének hatása
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görbe szintén összeegyeztethetetlen a neoklasszikus elvekkel, mivel a
kamatrugalmas pénzkereslet hipotézise húzódik meg mögötte.
Amint látható, a fiskális expanziónak a reálszférában a kamatláb
emelkedésén kívül egyéb hatása nincs. Növekszik viszont az aggregált
kereslet, az árszínvonal, a nominálbér és a nominális kibocsátás. Az
utóbbi kettő növekedése az árszínvonal emelkedésének következménye. A
kiszorítási hatás most is teljes, megoszlása a fogyasztás és beruházások
között a finanszírozás módjától függ.
Hitelfinanszírozás esetén a
kormányzati kiadások növelése kizárólag magánberuházásokat szorít ki,
mivel a fogyasztás a rendelkezésre álló jövedelem függvénye, s ez nem
változik. Adófinanszírozás esetén a rendelkezésre álló jövedelem csökkenése
miatt a fogyasztás is csökken. A kamatláb emelkedése azonban most
is kiszorítja a beruházások egy részét. Szintén a finanszírozás módjától
függ a kamatláb, az árszínvonal, a nominálbér és a nominális kibocsátás
növekedésének mértéke. A hitelfinanszírozás nagyobb mértékű növekedést
eredményez, mint az adófinanszírozás.
A teljes kiszorítás algebrai levezetéséhez induljunk ki abból a keynesi
feltevésből, mely szerint a hatékony kereslet határozza meg a kibocsátás
nagyságát:

Mindkét oldal totális deriváltját véve:
(6.5)
Láttuk, hogy dY = 0, amiből:

következik, tehát a fogyasztás és beruházás összege a kormányzati
többletkiadással megegyező mértékben csökken.
Ezek szerint a
neoklasszikus modellhez hasonló végkövetkeztetés adódik: A stabilizációt
célzó fiskális expanzió szükségtelen és hatástalan.
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6.7 ábra: Fiskális expanzió a gazdaság általános egyensúlya esetén
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6 .3 .2

Fiskális politika beru h ázási csap d áb an

Továbbra is érvényes az alfejezet bevezetésében tett azon megállapításunk,
hogy a fiskális expanzió az IS görbét jobbra tolja el. Természetesen
most egy függó'leges helyzetű IS görbe tolódik el. Ez az eltolódás a
hatékony keresletet növelve magasabb reálkibocsátást tesz szükségessé.
Az előző szakaszban vizsgált esettel szemben azonban most lehetséges
a reálkibocsátás növelése, mivel kényszerű mukanélküliség van a
gazdaságban. A fiskális expanzió következtében csökken tehát a kényszerű
mukanélküliség és nő a reálkibocsátás. Mindezt a 6.8 ábra m utatja be.
Az ábrán a fiskális expanzió ellenére fennmarad valamekkora, az
eredetinél kisebb kényszerű munkanélküliség, ennek egyetlen oka azonban
a kormányzati kiadások teljes foglalkoztatás eléréséhez szükségesnél
kisebb mértékű növelése. Megjegyzendő azonban, hogy a reálkibocsátás
növekedését a vállakozók megélénkülésként értelmezve a korábbinál
kedvezőbben ítélhetik meg a potenciális beruházási projektek megtérülését,
ami a beruházások kamat rugalmasságának erősödéséhez vezet. Ebben az
esetben a gazdaság kikerül a beruházási csapda által előidézett válságból.
A beruházási csapda esetén alkalmazott fiskális expanziónak nincs
kiszorítási hatása, hiszen a reálkibocsátás növekedését eredményezi. A
6.8 ábra szerint a kamatláb ugyan növekszik, ám ez nem szorít ki
beruházásokat, mert ebben a helyzetben a beruházások nem reagálnak
a piaci kamatláb változásaira. Adófinanszírozás esetén ugyanakkor a
fogyasztás csökkenhet. Ennek oka, hogy a rendelkezésre álló jövedelem
nagyságát az adók növelése csökkenti, ugyanakkor a reálkibocsátás
növekedése növeli. A két hatás eredőjének meghatározásához írjuk fel az
IS görbe egyenletét:

amiből a reálkibocsátás Y — (C + I ) / s —T , és így a rendelkezésre álló
jövedelem:

Elvégezve a T szerinti deriválást kapjuk, hogy d D I / d T = 0, tehát a két
hatás semlegesíti egymást. Ez az eredmény konzisztens Haavelmo tételével,
ugyanis a reálkibocsátás éppen annyival nő, amennyivel a kormányzat a
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6.8 ábra: Fiskális expanzió beruházási csapda esetén
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kiadásait növeli. Az így képződő többletjövedelmet azonban a kormányzat
a magasabb adók révén el is vonja, ezért a háztartások rendelkezésére álló
jövedelem nem változik. Ez pedig a fogyasztás változatlanságát is maga
után vonja.
Továbbra sem mondhatunk semmit a nominális nagyságok alakulásáról
mindaddig, míg a beruházási csapda által kiváltott defláció fennáll.
A kiszorítási hatás algebrai elemzéséhez átrendezzük a (6.5) egyenletet:
( 6 .6)

A jobb oldalon álló első tag átalakításához induljunk ki a keynesi
fogyasztási függvényből: C = C + cY —cT. Elvégezve a totális deriválást:

Mindkét oldalt osztva dG-vel:

Behelyettesítve a (6.6) egyenletbe, majd ebből kifejezve ^ - t :

Figyelembe véve, hogy I
=
I(i[G)), azaz a beruházások
mértékének meghatározódásában döntő szerepet játszó kamatláb alakulása
a kormányzati kiadásoktól függ, a jobb oldalon álló kifejezés első tagjában
egy közvetett függvény deriváltja szerepel. Elvégezve a deriválást, kapjuk,
hogy
(6.7)
Hitelfinanszírozás esetén dT/dG = 0, így a jobb oldalon álló
középső tag eltűnik, adófinanszírozás esetén pedig dT/ dG = 1, ezért
az utolsó két tag összege egységnyi. Másrészt beruházási csapdában
d l /di = 0, ezért az első tag is eltűnik.
Egységnyi kormányzati
többletkiadás tehát a keynesi multiplikátornak megfelelő mértékben növeli
a reálkibocsátást hitelfinanszírozás esetén, adófinanszírozás esetén pedig
egységnyivel. Kiszorítási hatás ezek szerint nem lép fel.
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Fiskális politika likviditási csap d áb an

Mivel a beruházási csapdához hasonlóan a likviditási csapda által kiváltott
válságot is kényszerű munkanélküliség jellemzi, számítani lehet rá, hogy
a fiskális expanzió ezúttal is a reálkibocsátás, és így a foglalkoztatás
növekedését eredményezi. Valóban, az IS görbe eltolódása most is növeli
a hatékony keresletet, amihez az aggregált kínálat képes is felzárkózni. Ez
a felzárkózás pedig együtt já r a foglalkoztatás növekedésével. A fiskális
expanzió következményei a 6.9 ábrán követhetők nyomon.
Az előző szakaszban bemutatott ábrával szemben a 6.9 ábra egy olyan
szituációt illusztrál, amikor a kormányzat beavatkozása elegendő mértékű a
teljes foglalkoztatás helyreállításához. Alacsonyabb mértékű (vagy kevésbé
hatékony finanszírozású) fiskális expanzió természetesen most is az IS görbe
kisebb mértékű elmozdulásához vezetne, ami a hatékony keresletnek csupán
oly mértékű növekedését váltaná ki, ami a teljes foglalkoztatás eléréséhez
nem elegendő, bár a kényszerű munkanélküliség ekkor is csökkenne.
Megjegyzendő, hogy a reálkibocsátás emelkedése ebben az esetebn
is a vagyontulajdonosok egy részének optimizmusát eredményezheti.
E vagyontulajdonosok a korábbinál alacsonyabb kamatlábat tekintve
normálisnak már kötvényeket vásárolnának, ami a spekulációs pénzkereslet
kamatrugalmasságának véges értékre történő csökkenését, egyúttal a
likviditási csapda által előidézett válság megszűnését jelentené.
A 6.9 ábráról leolvasható, hogy a fiskális expanzió következtében a
reálváltozók az előző szakaszban mondottakhoz hasonlóan növekednek, a
monetáris változók alakulásáról továbbra sem mondhatunk semmit. A
likviditási csapdában alkamazott fiskális expanzió beruházásokat nem szorít
ki, hisz a kamatláb mindvégig konstans. Ez az oka annak, hogy most is
alkalmazható Haavelmo tétele, következésképp még az adófinanszírozás sem
csökkenti a rendelkezésre álló jövedelmet.
A kiszorítási hatás algebrai vizsgálatához elegendő a (6.7) egyenletre
utalni. Az előző szakaszban mondottakhoz képest mindössze annyi az
eltérés, hogy a likviditási csapda következtében d l /di = 0 helyett most
d i/d G = 0 biztosítja a jobb oldalon álló első tag zérus voltát. Kiszorítási
hatás tehát továbbra sem lép fel.
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6.9 ábra: Fiskális expanzió likviditási csapda esetén
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Fiskális politika m erev bérek esetén

A fiskális expanzió ezúttal is az IS görbe és az aggregált keresleti függvény
origótól távolodó irányú elmozdulását eredményezi. A hatékony kereslet
megnő, amire az aggregált kínálat növekedése reagál.
Csakhogy az
eddigiekkel szemben az elmozdulás most az aggregált kínálati függvény
pozitív meredekségű szakaszán megy végbe, ami azt jelenti, hogy az
aggregált kínálat növekedése az árszínvonal emelkedésével jár együtt. Mivel
a nominálbér rögzített, az árszínvonal emelkedése a reálbér csökkenését,
tehát az egyensúly irányába történő elmozdulását váltja ki. Az eddig
elmondottak a 6..10 ábrán követhetők nyomon.
Ezzel azonban koránt sincs vége az alkamazkodási folyamatnak. Az
árszínvonal emelkedése ugyanis nem csak a reálbért csökkenti, hanem
a reálegyenleget is.
Ez utóbbi hatás pedig az LM görbe felfelé
történő elmozdulásához vezet, ami a hatékony keresletet csökkenti.
Az árszínvonal növekedése természetesen nem eredményezi az aggregált
keresleti függvény újabb eltolódását, az elmozdulás a függvénygörbe
mentén megy végbe az aggregált kínálati függvénnyel való metszéspont
eléréséig. E metszésponthoz azonban az eredetinél magasabb kibocsátás
tartozik, következésképp az LM görbe eltolódása sem eredményezi a
hatékony kereslet induló értékre történő csökkenését. A hatékony kereslet
ennél magasabb szinten álapodik meg, hisz most a kínálati oldal is képes
alkalmazkodni. A fiskális expanzió végeredményét a 6.11 ábra m utatja be.
A középső alsó koordinátarendszerben elhelyezett méretnyilak a
kényszerű munkanélküliség csökkenését jelzik. Az eddigiekkel ellentétben
ez a csökkenés most két okra vezethető vissza: A reálbér csökkenése
egyrészt növeli a munkakeresletet, másrészt csökkenti a munkakínálatot. A
fiskális expanzió következtében csökken tehát a kényszerű munkanélküliség,
ugyanakkor az önkéntes munkanélküliség növekszik. A két hatás eredője
azonban a foglalkoztatás növekedése, mivel az aggregált kínálat is
növekedett.
Az endogén változók komparatív statikus elemzése az alábbi
következtetésekre vezet: A merev bérek esetén alkalmazott fiskális expanzió
mind a reálkibocsátást, mind pedig a foglalkoztatást növeli. Ugyanakkor
növekszik az árszínvonal és a kamatláb is. A reálbér csökken, a nominális
kibocsátás pedig növekszik.
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6.10 ábra: Fiskális expanzió merev bérek esetén
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Mivel a reálkibocsátás növekszik, most sem beszélhetünk teljes
kiszorításról. Ugyanakkor a kamatláb növekedése beruházásokat szorít
ki.
A reálbér csökkenéséből nem lehet a fogyasztás csökkenésére
következtetni. Formálisan azért nem, mert a fogyasztás a rendelkezésre
álló reáljövedelemtől, s nem a reálbértől függ, a jelenség közgazdasági
tartalmát tekintve pedig azért nem, mert a fiskális expanzió következtében
nőtt a foglalkoztatottság, ami a korábban kényszerű munkanélküliek
fogyasztásának növekedését vonja maga után.
Változatlan kamatláb mellett most is érvényes lenne Haavelmo tétele,
és így a reálkibocsátás legalább a kormányzat többletkiadásának megfelelő
összeggel növekedne5, a kamatláb emelkedése azonban a beruházásokat
visszafogja, s ezért a reálkibocsátás a kormányzati többletkiadásnál csak
kisebb mértékben növekszik.
Ez azt jelenti, hogy a reálkibocsátás
növekedése a magánfogyasztás és beruházások egy részét kiszorítja, ám ez
a kiszorítási hatás most nem teljes, csupán részleges.
A kiszorítási hatás algebrai elemzéséhez továbbra is a (6.7) egyenletből
indulunk ki. Most azonban a jobb oldalon álló első tag biztosan negatív,
ami azt jelenti, hogy a kormányzat beavatkozása magánberuházásokat
szorít ki. Kezdjük a hitelfinanszírozás esetével. Ekkor a jobb oldalon
álló középső tag értéke nulla, ezért azt mondhatjuk, hogy a kormányzati
kiadások növelésének reálkibocsátásra gyakorolt hatása pozitív, de nem éri
el a keynesi multiplikátor erősségét:

Adófinanszírozás esetén a jobb oldalon álló utolsó két tag összege egy,
következésképp 0 < dY /dG < 1. Behelyettesítve a (6.6) egyenlet jobb
oldalán álló kifejezést , kapjuk hogy

amiből dG > —(dC + dY ) > 0 adódik. Ez azt jelenti, hogy a kiszorítás
csak részleges.

5Hitelfinanszírozás esetén ennél nagyobb mértékben.
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6.11 ábra
A merev bérek esetén alkalmazott fiskális expanzió végeredménye
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Monetáris politika

Az 1.4.3. szakaszban láttuk, hogy a monetáris politika a pénzkínálat
befolyásolását jelenti. Röviden felsoroljuk az ennek során a jegybank által
alkalmazható eszközöket:
1. Nyíltpiaci műveletek, melyek során a jegybank államkötvényeket ad
el, illetve vásárol. Az utóbbi esetben a kötvényekért fizetett pénz
növeli a pénzkínálatot, a kötvényeladás pedig csökkenti azt. Ez a
jegybank által leggyakrabban használt eszköz.
2. Refinanszírozási kamatpolitika, melynek során a jegybank a
kereskedelmi bankok számára nyújtott hitelek kamatlábát határozza
meg. A refinanszírozási kamatláb csökkentése esetén a kereskedelmi
bankok olcsóbban tudják hitelezésüket finanszírozni, ezért több hitelt
nyújtanak, s így a pénzkínálat növekszik.
3. Kötelező tartalékráta-előírás módosítása, ami a kereskedelmi bankok
által minimálisan fenntartandó pénztartalék-betét arány előírását
jelenti.
A kötelező tartalékráta emelése esetén a kereskedelmi
bankok a náluk elhelyezett betétek kisebb hányadát tudják hitelként
kihelyezni, ami a pénzkínálatot csökkenti.
A fenti eszközök működési mechanizmusát itt nem részletezzük, ez a
pénzügytan feladata. Az egyszerűség érdekében nem is teszünk különbséget
a kormányzat, a jegybank és a kereskedelmi bankok között. Figyelmen
kívül hagyjuk továbbá a pénzkínálat megváltozásának vagyon-, illetve
jövedelemeloszlásra gyakorolt hatását. Legyen az i-edik piaci szereplő
birtokában lévő pénz mennyisége Mj, ekkor a pénzkínálat változása esetén:

A fenti egyenlőség teljesülését Friedman nyomán helikopter-hatásnak
nevezzük, mivel a többletpénz úgy kerül a gazdaságba, mintha helikopterről
szórták volna le, egyenletesen terítve. Ez a feltételezés jelentős mértékben
leegyszerűsíti további vizsgálódásainkat, melyek során a monetáris
expanzióval, azaz a pénzkínálat növelésének hatásaival fogunk foglalkozni.
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M o n e tá ris politika a neoklasszikus m od ellb en

A monetáris expanzió hatása egyszerűen meghatározható a 2.3.
alfejezetben tárgyalt Cambridge-egyenlet révén. Eszerint M = k P Y .
Láttuk, hogy a neoklasszikus pénzelmélet exogén változói a reálkibocsátás
és az átlagos pénztartási koefficiens, ezért a pénzkínálat növelésének
egyetlen hatása az árszínvonal emelkedése.
Az így kialakuló infláció
azonban a modell reálváltozóira nem hat.
A monetáris expanzió
végeredményét a 6.12 ábra mutatja be.
A pénzkínálat növelésének egyetlen hatása az ábra szerint mindössze
az árszínvonal, a nominálbér és a nominális GDP emelkedése. A reálváltozókra a monetáris expanzió nincs hatással. Ez a következtetés egyébként
a makroökonómiai dichotómiából adódik, nem pedig valamiféle kiszorítási
hatás következménye. Látható ugyanis, hogy a reálkamatláb változatlan
marad, és hasonló a helyzet a rendelkezésre álló reáljövedelem nagyságával
is. Következésképp a pénzkínálat bó'vítése sem a magánberuházások, sem
pedig a magánfogyasztás nagyságát nem csökkenti.
Mindez a (6.5) egyenlet felhasználásával a következő' módon mutatható
meg: Mivel nincs fiskális beavatkozás, dG = 0, következésképp: dY =
dC + d l. Mindkét oldalt elosztva dM - mel6:
( 6 . 8)

Mivel azonban mind a fogyasztás, mind pedig a beruházás közvetlenül
a kamatlábtól függ, érdemes meghatározni a fenti egyenletben szereplő
közvetett függvények deriváltjait:

Mivel pedig a neoklasszikus elméletben a pénzkínálat változása nem
módosítja a reálkamatlábat, d i/d M = 0, következésképp a jobb oldalon
mindkét kifejezés zérus. így dY /dM = 0, azaz a monetáris politika nincs
hatással a reálkibocsátásra.

6

E z az összefüggés az Y = C + 1 + G számviteli azonosság pénzkínálat szerint vett
deriváltja, figyelembe véve, hogy feltevésünk szerint a kormányzat kiadása a pénzkínálat
alakulásától független, azaz d G / d M = 0. Mivel azonban a (6.5) egyenlet közelebb
visz a d M > 0 közgazdasági következményeinek értelmezéséhez, a főszövegben ebből az
összefüggésből indultunk ki.
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6.12 ábra: Monetáris expanzió a neoklasszikus modellben
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Amennyiben zárt gazdaságot feltételezve eltekintünk a hazai valuta
árfolyamának kérdésétől, a monetáris politika egyetlen funkciója
az árstabilitás fenntartása gazdasági növekedés esetén.
Monetáris
expanzió hiányában ugyanis a reálkibocsátás növekedése a mennyiségi
pénzelmélet szerint deflációt eredményezne, ami azért kerülendő, mert a
termékárak csökkenéséből a vállalkozók alaptalanul a kereslet csökkenésére
következtetnének, és visszafognák termelésüket. A gazdaság információs
rendszerében ilyen módon bekövetkező zavar ugyan csak átmeneti,
mindazonáltal kiválthatja a piaci szereplők pesszimizmusát. Ez pedig,
mint azt a 4.4.2-3. szakaszokban megmutattuk, súlyos válsághelyzeteket
eredményezhet.

6 .4 .2

A neoklasszikus szintézis a m o n e tá ris p o litik áról

A 4.3 ábrán megmutattuk, hogy a nominális pénzkínálat megváltozása az
LM görbe elmozdulását idézi elő. Következésképp a monetáris expanzió
az LM görbét eltolva a hatékony keresletet növeli. Ez a növekedés annál
nagyobb, minél nagyobb mértékben nő a pénzkínálat. A 6.13 ábrán azt
is megmutatjuk, miként befolyásolja a hatékony kereslet növekedését az IS
görbe meredeksége.
Amint az ábrán látható, minél meredkebb (abszolút értékben) az IS
görbe, annál kevésbé hatékony a monetáris politika. Felidézve az IS görbe
meredekségének meghatározására szolgáló (4.5) egyenletet, látható, hogy
minél kisebb mértékben reagálnak a beruházások a kamatláb változására,
annál kevésbé hatékony a monetáris politika. Mivel beruházási csapdában
d l /di = 0, arra számítunk, hogy itt a monetáris politika hatástalan lesz.
Megmutatjuk, hogy a monetáris politika hatástalansága más esetekben is
fennáll.
Vizsgálódásainkat az általános egyensúly helyzetében alkalmazott
monetáris expanzió következményeinek elemzésével kezdjük. A pénzkínálat
növelése a 4.4.1. szakaszban tárgyalt mechanizmust indítja be, ami eltér
ugyan a neoklasszikus modellben működőtől, a végeredmény azonban
ugyanaz: a pénzkínálat bővítése csak a monetáris változókra hat, a
reálnagyságokra nem. Mindez a 6.14 ábrán követhető nyomon
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6.13 ábra: Az IS görbe meredekségének hatása
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6.14 ábra: Monetáris expanzió általános egyensúlyban
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A 6.14 ábrán a következő elmozdulások mennek végbe:
1. Az LM görbe jobbra tolódik, így az egyensúlyi kamatláb csökken.
2. A kamatláb csökkenése megnöveli a beruházási keresletet, így az
aggregált keresleti függvény jobbra tolódik.
3. Mivel a teljes foglalkoztatás miatt a kínálat nem képes a megnöve
kedett kereslethez felzárkózni, az árszínvonal növekszik.
4. A reálbér egyensúlyi szintjének fenntartásához a nominálbérnek is
növekednie kell.
5. Az árszínvonal emelkedése miatt az LM görbe balra tolódik, és
visszakerül eredeti helyzetébe.
Az új egyensúlyi helyzet tehát csupán annyiban különbözik a korábbitól,
hogy a pénzmennyiség, az árszínvonal, a nominálbér és a nominális GDP
magasabb. A reálnagyságok alakulását tekintve azonban a monetáris
politika most is fölösleges, és hatástalan éppúgy, mint a neoklasszikusoknál.
Kiindulva a (6.8) összefüggésből, most azt mondhatjuk, hogy a
pénzkínálat változása a reáljövedelmet megváltoztatva hat a fogyasztásra.
Következésképp: d C / d M = c · dY/dM, és így
(6.9)
Az utolsó átalakítás során figyelembe vettük, hogy a beruházások
nagyságát a kamatláb, az utóbbit pedig a reálpénzkínálat határozza meg,
így a következő összetett függvény írható fel: I = I ( i ( M / P )) Ezt M
szerint deriválva a fentiek miatt zérust kell kapnunk, ami csakis abban az
esetben lehetséges, ha feltesszük, hogy az árszínvonal egyenesen arányos
a pénzkínálattal, azaz P = aM . Ezek szerint most is érvényes az a
neoklasszikus elméletből ismert összefüggés, mely szerint, ha a pénzkínálat
a λ-szorosára nő, az árszínvonal is λ-szorosára növekszik. Vegyük észre,
hogy a = v / Y esetén a forgalmi egyenletet kapjuk vissza.
Áttérünk a beruházási csapda elemzésére.
A 4.4.1.
szakaszban
ismertetett folyamat 4. pontjában említett mechanizmus azonban most
nem működik: a kamatláb csökkenése nem váltja ki a beruházások
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növekedését.
Ezért a beruházási csapdában alkalmazott monetáris
expanzió hatása megegyezik az ott jelentkező' defláció hatásával, amit a
4.4.2. szakaszban megbeszéltünk, és a 4.14 ábrán bemutattunk. Amint az
ábrán látható, a monetáris expanzió a kamatláb csökkenését eredményezi,
ez azonban nem vezet a gazdaság éléküléséhez, mert a beruházási
csapdában a kamatláb mérséklődése nem váltja ki a beruházások
növekedését.
Érdemes megjegyezni továbbá, hogy a pénzmennyiség
növelése ebben az esetben nem eredményez inflációt.
Mindebből az következik, hogy beruházási csapdában az árszínvonal
nem lehet egyenesen arányos a pénzkínálattal.
A monetáris politika
hatástalanságának oka világosabbá válik, ha átírjuk a (6.9) egyenletet:

( 6 . 10)

ahol f.{ = ( d l / d i ) / ( l / i ) a beruházások kamatláb7 szerint vett
rugalmassága,
p
=
( d i / d ( M / P ) ) / ( i P / M ) pedig a kamatláb
reálpénzkínálat szerint vett rugalmassága. A beruházási csapda miatt
most a beruházások kamatrugalmassága zérus. A kamatláb reálpénzkínálat
szerint vett rugalmassága azonban biztosan negatív, hisz a monetáris
expanzió a kamatlábat csökkenti.
Vizsgálódásainkat a likviditási csapda esetével folytatjuk.
A 4.1.
alfejezetben láttuk8, hogy a nominális pénzkínálat csökkenése az LM
görbe balra történő elmozdulását eredményezi. A pénzkínálat növelése
természetesen ezzel ellentétes irányú elmozduláshoz vezet. A 6.15 ábrán
azt mutatjuk be, miként megy végbe az LM görbe monetáris expanzió
által kiváltott elmozdulása likviditási csapda esetén.
Ezek szerint likviditási csapda esetén, amikor az IS görbe az LM
görbét annak vízszintes szakaszán metszi, a monetáris expanzió nyomán
ez a metszépont helyben marad, következésképp a hatékony kereslet nem
növekszik. Ennek mélyebb oka az, hogy ezúttal a 4.4.1. szakaszban
bemutatott folyamat 2. pontjában leírt mechanizmus nem működik: a
többlet pénzkínálat nem növeli az értékpapírok iránti keresletet. Ezért a
likviditási csapdában alkalmazott monetáris expanzió még a kamatlábat
term észetesen ebben a szakaszban mindvégig reálkamatlábról van szó.

8Ld: 4.3 ábra.
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6.15 ábra: A monetáris expanzió likviditási csapda esetén

sem képes csökkenteni. A monetáris expanzió további következményei
megegyeznek a likviditási csapdán fellépő defláció következményeivel,
melyeket a 4.17 ábrán mutattunk be.
Az árszínvonal természetesen most sem egyenesen arányos a
pénzkínálattal. Ezúttal azonban a likviditási csapda miatt a kamatláb
reálpénzkínálat szerint vett rugalmassága zérus, ami a (6.10) egyenlet
szerint a beruházások negatív kamatérzékenysége esetén is azt eredményezi,
hogy dY /d M = 0, tehát a monetáris politika hatástalan.

6.4. MONETÁRIS POLITIKA___________________________________________

225

Végül megvizsgáljuk a nominálbérek merevsége esetén alkalmazott
monetáris expanzió következményeit. Most a 4.4.1. szakaszban leírt
alkalmazkodási mechanizmus 5.
pontja szorul módosításra.
Mivel
ugyanis kényszerű munkanélküliség van a gazdaságban, a hatékony kereslet
növekedése az aggregált kínálat növekedését váltja ki. Az elmondottak a
6.16 ábrán követhetők nyomon.
Az aggregált kínálati függvény pozitív meredeksége következtében
ugyanakkor az árszínvonal is emelkedik, így a 6. pontban mondottaknak
megfelelően a reálegyenleg csökken, ami az LM görbe balra történő
elmozdulását eredményezi. A 7. pontban mondottakkal szemben azonban
most az aggregált kínálat növekedése következtében a hatékony kereslet
nem esik vissza a monetáris expanziót megelőző értékre, ezért az LM görbe
sem tolódhat vissza eredeti helyzetébe, hanem még annak elérése előtt
megállapodik. A monetáris expanzió végeredményét a 6.17 ábra mutatja
be.
Ezúttal mind a beruházások kamatrugalmassága, mind pedig a
kamatláb reálpénzkínálat szerint vett rugalmassága negatív, ezért a
(6.10) összefüggés jobb oldalán álló szorzat határozottan pozitív, tehát
a monetáris expanzió hatásos. Megjegyzendő, hogy ebben az esetben a
pénzkínálat növelése a reálkibocsátás mellett az árszínvonal emelkedését
is előidézi, tehát inflációs hatása is van. A reálkibocsátás növekedésével
természetesen a fogyasztás is növekszik. A beruházások emelkedését az
alacsonyabb kamatláb váltja ki.
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6.16 ábra: Monetáris expanzió merev bérek esetén
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6.17 ábra: A monetáris expanzió végeredménye merev bérek esetén
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6.5

Monetáris-fiskális mix

Elsőként a pénzfinanszírozta fiskális expanzió következményeit vizsgáljuk.
A reálkibocsátás változása most a (6.7) és a (6.9) összefüggések által
reprezentált hatások összegeként adódik:

melynek felírása során figyelembe vettük, hogy a pénzfinanszírozás
miatt az adók emelése nem szükséges, azaz: dT/dG = 0. Megjegyzendő',
hogy az utolsó tag utolsó tényezője a többlet pénzkibocsátás reálértékeként
értelmezhető, továbbá a pénzfinanszírozás következtében dG = d M /P . Ezt
figyelembe véve összefüggésünk egyszerűbb alakra hozható:

Szintén a pénzfinanszírozás miatt a reálértéken számított kormányzati
kiadások egységnyi növelése a reálpénzkínálat egységnyi növelését teszi
szükségessé. Em iatt a fenti egyenlet jobb oldalán a kerek zárójelben álló
kifejezés két tagjának abszolút értéke megegyezik. Az előjelük azonban
ellentétes, mivel a kormányzati kiadások növelése növeli a kamatlábat, míg
a reálegyenleg növelése csökkenti azt. Következésképp a kerek zárójelben
zérus szerepel, így egyenletünk a 6.2.1. szakaszban ismertetett klasszikus
keynesi multiplikátort eredményezi.
Figyelembe véve, hogy a kormányzati kiadások növelése a likviditási
csapda esetét kivéve a kamatlábat növeli, a reálegyenleg növelése pedig,
ugyancsak a likviditási csapda esetét kivéve, a kamatlábat csökkenti,
azt mondhatjuk, hogy a neoklasszikus szintézis gondolati rendszerében
a monetáris-fisklis mix reálkibocsátásra gyakorolt hatása a legerősebb.
A monetáris expanzió tehát a kamatláb csökkentése révén kompenzálja
a kormányzati vásárlások magánberuházásokat kiszorító hatását.
Az
elmondottakat a 6.18 ábra illusztrálja.
Összefoglalásként az alábbi következtetések szűrhetők le:
1. A neoklasszikus elméletben nem fordulhat elő kényszerű munkanél
küliség, ezért mind a fiskális, mind pedig a monetáris beavatkozásnak
kizárólag a monetáris szférában van hatása, a reálszférában nincs.
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6.18 ábra: Monetáris - fiskális mix
2. A keynesi elméletben, illetve a neoklasszikus szintézis gondolati
rendszerében előfordulhat kényszerű munkanélküliség, ilyenkor a
fiskális expanzió biztosan hatásos.
3. A monetáris expanzió csak a nominálbérek merevsége esetén alkalmas
eszköze a kényszerű munkanélküliség felszámolásának, beruházási,
illetve likviditási csapdában nem.
Végül azt a kérdést tisztázzuk, miként lehetséges, hogy két ennyire
eltérő következtetésekre vezető elmélet foglalja el a makroökonómia
központi helyét. Ennek egyik oka a két elmélet eltérő időhorizQntja. A
neoklasszikus elmélet hosszabb távra koncentrál, s ennek során létrejön a
teljes foglalkoztatás melletti egyensúly. Keynes és a neoklasszikus szintézis
ezzel szemben rövidebbre szabja vizsgálódása időhorizontját, figyelmen
kívül hagyva például a beruházások kapacitásbővítő hatását, így a teljes
foglalkoztatás nehezebben alakul ki. Ebben a vonatkozásban tehát nincs
alapvető ellentmondás a két elmélet között.
Másrészt érdemes megjegyezni, hogy a két elmélet meglehetősen nagy
időbeni eltéréssel, következésképp egymástól jelentősen eltérő intézményi
keretek között alakult ki, mindegyik azon feltételezés mellett, hogy
ezen intézményi keretek a továbbiakban is változatlan formában fognak
fennmaradni. A X IX . században például fel sem merülhetett az aktív
fiskális politika lehetősége. Ugyanígy sokak számára elfogadhatatlanok
az egyes föltevések alapjául szolgáló ideológiák. Jó példát szolgáltatnak
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erre a nominálbérek rugalmasságára, vagy a piaci szereplők várakozásaira
vonatkozó feltevések.
Végül megjegyezzük, hogy nem állnak rendelkezésre olyan empirikus
eredmények, melyek egyik vagy másik doktrínát igazolnák, így az egységes
makroökonómia iránti (egyébként jogos) igény egyelőre teljesíthetetlennek
tűnik.

I I . Újabb irányzatok és
elméletek
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7. Dezaggregált modellek
Az eddigiekben eltekintettünk a termelési erőforrások és termékek
sokféleségétől, a bemutatott modellek az egytermékes gabonatermelő
gazdaság példája segítségével jól értelmezhetők voltak.
Eljárásunkat
elsősorban didaktikai okok magyarázzák, ám a makroökonómia újabb
eredményeinek kifejtéséhez elengedhetetlen az elmozdulás az aggregálás
eddig alkalmazott, legmagasabb szintjéről.
Ez a fejezet Walras általános egyensúlyelméletét veszi alapul.
Schumpeter szerint Walras modellje a közgazdászok magna chartája.
Részletesebb ismertetés, és bőséges irodalmi hivatkozás található Zalai
(2000) könyvében. Az első alfejezetben az általános egyensúlyelméletnek
egy viszonylag egyszerű változatát mutatjuk be, ami a X IX . század
végén jö tt létre. így ez a konstrukció semmiképp sem sorolható a jelen
rész címében jelzett újabb irányzatok, és elméletek közé. A második
alfejezetben azonban bevezetjük elemzésünkbe a pénzt.
Ez már a
X X . század második felének makroökonómiája, és a további fejezetek
szempontjából számos fontos következtetés levonását teszi lehetővé. Az
utolsóban jelentős visszalépést teszünk az aggregálás irányából, mindössze
két termelő ágazatot különböztetve meg.
Ez egyrészt elősegíti az
előzőekben tárgyaltak jobb megértését, másrészt viszonylag egyszerű
eszközök felhasználása révén teszi lehetővé lényeges új következtetések
levonását.
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7.1

Walras modellje

Legyen a piacon tevékenykedő háztartások száma H, a vállalatoké pedig
V. Ezek azonosításához használjuk az alábbi indexezést:

Legyen továbbá a gazdaságban J féle különböző jószág. Azonosításuk
a j = 1 ..J futóindex segítségével történik.
Természetesen minden
jószágnak saját piaca van.
A javak közé soroljuk a különféle
termelési erőforrásokat is. Ezek szerint különböző javaknak tekintjük
a különféle termelőberendezéseket, vagy az eltérő képzettséget igénylő
munkafajtákat. Általános egyensúlyról akkor beszélünk, ha valamennyi
piacon megegyezik a kereslet és a kínálat. Feladatunk az egyensúlyt
biztosító {pi,P2, ■■■,pj) árvektor1 meghatározása. Ennek során csak a
reálgazdasággal foglalkozunk, a pénzzel nem. Következésképp az egyensúyi
árak nagyságát nem pénzben, hanem valamilyen képzetes elszámolási
egységben határozzuk meg. Az így kapott absztrakt árak bármelyikének
értelmezése természetesen meglehetősen problematikus, két absztrakt ár
hányadosa azonban a két jószág cserearányát fejezi ki, ami a pénzben
mért árak arányával egyezik meg. Jelölje például i az órában mért
autóbuszvezetői munkát mint termelési erőforrást, j pedig a kilogrammban
mért félbarna kenyeret, ekkor pi/pj a két jószág cserearánya azt m utatja
meg, hogy egy kilogramm félbarna kenyér megvásárlásához hány órát kell
egy autóbuszvezetőnek dolgoznia.
Jelölje továbbá Xh,j a h-adik háztartás kínálatát az z-edik jószágból, ha
Xh,j > 0, illetve keresletét, ha Xh,j < 0. Hasonló módon y„j-vel jelöljük a
u-edik vállalat kínálatát, illetve keresletét.

7 .1 .1

A h á z ta rtá so k és vállalatok viselkedése

A h-adik háztartás egyes javak iránti keresletét, illetve kínálatát az egyes
javakból az alábbi feltételes szélsőértékfeladat határozza meg:

1A kisbetűs jelölés az 1.1 alfejezetben mondottakkal szemben itt nem az ár
logaritmusára vonatkozik, hanem arra utal, hogy pi az árvektor i-edik eleme.
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Az egyenlőségi feltétel a háztartás költségvetési korlátja, a célfüggvény
pedig a háztartás preferenciáit kifejező hasznossági függvény.
Mivel
az optimum elsőrendű feltétele a Lagrange függvény J + 1 parciális
deriváltjának zérus volta, a feladat megoldásából levezethető a /i-adik
háztartás valamennyi keresleti, illetve kínálati függvénye. A modellben
összesen H · J darab ilyen függvény vezethető le. Az egyes javak egyéni
keresletét, illetve kínálatát ezek szerint az alábbiak befolyásolják:
1. A szóban forgó háztartás preferenciái. Modellünkben ez minden egyes
háztartás esetében exogén adottság.
2. A szóban forgó háztartás rendelkezésére álló indulókészlet nagysága.
Ilyen például a potenciálisan rendelkezésre álló szabadidő mennyisége.
Feltesszük, hogy ez is exogén adottság.
3. Az árak, melyek a modell endogén változói.
Nem kötjük ki, hogy az első két pontban említett exog<
egyes háztartás esetében azonosak legyenek, de röj
azokat. Ebben az esetben az egyes javak kereslete, illet’
az áraktól függ, és az alábbi függvények vezethetők le:

Figyeljük meg, hogy az egyes háztartások
meghatározó feltételes szélsőértékfeladat megoldása i
árak λ-szorosukra nőnek. Ebből következően:

azaz a háztartások keresleti és kínlati függvényei nullad fokban
homogének. A nullad fokú homogenitás azt jelenti, hogy a háztartások
keresletük, illetve kínálatuk meghatározása során nem az árak abszolút
nagyságára, hanem azok arányaira figyelnek.
Ezek szerint Walras
modelljében a háztartások keresztüllátnak a 2. fejezet bevezetőjében
említett pénzfátyolon.
Tekintsük például az 1.4.2. szakaszban ismertetett, a háztartások
munkakínálatának meghatározása során bemutatott (1.20) feltételes
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szélsőértékfeladatot, ahol J = 2, χχ = Z és x% = C.
Az ebből
levezetett (1.21) munkakínálati függvény nullad fokon homogén, hiszen ha
mind a termékár, mind pedig a nominálbér λ-szorosára nő, a reálbér nem
változik. Az 1.3 ábrán az is látszik, hogy exogén adottságnak tekintve
a háztartás rendlekezésére álló nem munkavégzésből származó jövedelem
és a maximálisan rendelkezésre álló szabadidő mennyiségét, az árvektor
tetszőleges pozitív konstanssal történő szorzása esetén a fogyasztás sem
változik.
A u-edik vállalat egyes javak iránti keresletét, illetve kínálatát az egyes
javakból az alábbi feltételes szélsőértékfeladat határozza meg:

Az egyszerűség érdekében eltekintünk az ikertermékek problémájától,
tehát az olyan helyzetektől, amikor egyetlen termelési folyamat során több
termék keletkezik. így a vállalat rendelkezésére álló termelési technológiát
a korlátozó feltételekben megjelenő termelési függvények határozzák meg.
A célfüggvény értéke a vállalati profit. A feladat megoldásából levezethető
a vállalat minden egyes termékének kínálata és valamennyi tényező iránti
kereslete, összesen V ■J darab függvény2. Az egyes javak keresletét és
kínálatát ezek szerint egyrészt a szóban forgó vállalat rendelkezésére álló
termelési technológia befolyásolja, másrészt az árak. Exogén adottságnak
tekintve a termelési technológiát az egyes javak kereslete illetve kínálata
kizárólag az áraktól függ, és az alábbi függvények vezethetők le:

Ismét megfigyelhető, hogy a fenti szélsőértékfeladat optimális
megoldása nem változik, ha az árak Λ-szorosukra nőnek3, a levezetett
2A Lagrange-függvényt valamennyi döntési változó szerint deriválva egy-egy vállalat
esetében éppen J darab egyenletet kapunk. Ebből az egyenletrendszerből további
egyszerűsítő feltevések teljesülése esetén az egyes döntési változók az árvektor
függvényeként kifejezhetők.
3Bár a célfüggvény értéke λ -szorosára nő, amit úgy értelmezhetünk, hogy a bérrátával
megegyező arányban nő a profitráta.
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keresleti és kínálati
homogének:

függvények tehát

megint

csak

nullad

fokban

Ezek szerint a vállalatok viselkedésének meghatározásában sem az árak
abszolút nagysága játszik szerepet, hanem az árarányok, tehát a vállalatok
is mentesek a pénzillúziótól.
Föltesszük továbbá, hogy a termelési függvények lineárisan homogének,
így az 1.4.3. szakaszban tárgyalt kimerítési elv szerint, ha a termelési
erőforrásokat a határtermékükön díjazzák az (1.16) összefüggéseknek
megfelelően, akkor a maximálisan elérhető profit nagysága zérus. A
vállalatok természetesen abban bíznak, hogy sikerül ennél nagyobb profitot
elérniük. Ez a technikai haladás legújabb eredményeinek elsőként történő
felhasználása, vagy a kereslet várható alakulásának a versenytársakénál
pontosabb anticipálása esetén átmenetileg sikerülhet is egyeseknek. Az
általános egyensúlyt azonban a kimerítési elv teljesülése jellemzi.
A most bemutatott vállalati döntési mechanizmus egy egyszerűsített
formáját írtuk le az 1.4.1. szakaszban, ahol az (1.13) termelési függvény volt
a korlátozó feltétel, a profit (1.14) definíciójának jobb oldalán álló kifejezés
pedig a célfüggvény. Exogén adottságnak tekintve a tőkeállományt, az
(1.17) munkakeresleti függvény értéke is kizárólag az árak arányától, azaz
a reálbértől függött. Megmutattuk, hogy hasonló a helyzet a kibocsátás
esetében, és arra is felhívtuk a figyelmet, hogy a tőke kereslete is a
í P k / P kifejezéssel meghatározott reálkamatlábtól függ. Ez nem más, mint
egységnyi tőkejószág egységnyi időre történő bérbevételének pénzben mért
ára és az ennek segítségével előállított termék árának a hányadosa. Hasonló
megállapítások tehetők a háztartások 1.4.2. szakaszban leírt viselkedésével
kapcsolatban. Ott ugyan a reálkamatláb meghatározása során más eljárást
követtünk, egytermékes gazdaságban azonban ez semmiféle nehézségre nem
vezet.

7 .1 .2

A z egyensúlyi á ra k m e g h a tá ro z á sa

Általános egyensúly akkor áll fenn, ha
(7.1)
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teljesül valamennyi jószág piacán, ahol

és

Ez összesen J + V ■ J + H ■ J darab ismeretlen, és ugyanennyi
egyenlet.
így az egyensúlyi árvektor meghatározhatónak tűnik, és
az egyes javak egyensúlyi kereslete illetve kínálata is.
Azt, hogy a
fenti egyenletrendszernek létezik közgazdaságilag értelmes (azaz kizárólag
nemnegatív mennyiségeket és pozitív árakat tartalmazó) megoldása,
elsőként a magyar Wald Ábrahám bizonyította be Wald (1951).4
Az előző szakaszban láttuk, hogy minden háztartásra teljesülnie kell a
költségvetési feltételnek:
(7.2)

Másrészt a vállalatok által elért profit a kimerítési elv alapján:
(7.3)

Összegezve a fenti egyenleteket valamennyi háztartásra és vállalatra:

majd átrendezve:
(7.4)

4A z unicités, továbbá az egyensúlyi helyzet stabilitásának bizonyítása még hosszú
évekig váratott magára. A részletesebb hivatkozásokat ld. a l l . fejezet bevezetőjében.
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Egybeveteve a (7.1) egyenlettel, látható, hogy a zárójelben az egyes
javak túlkínálatának pénzben kifejezett nagysága áll. (A negatív túlkínálat
túlkeresletet jelent.) A (7.4) egyenlet szerint e túlkínálatokat minden
jószág piacára összegezve nullát kapunk. Ez viszont nem más, mint
Walras törvénye. Ennek az összefüggésnek az egyszerűsített változata a
2.2. alfejezetben levezetett (2.1) egyenlet három jószágra: a gabonára, az
értékpapírra és a tó'kére. A most levezetett formában Walras törvénye a
következő képpen értelmezhető: Ha J — 1 piacon egyensúly van, akkor a
kimaradó egy piacon is egyensúlynak kell lennie.
Ugyanakkor Walras törvényének olyan algebrai tartalma is van, melyet
nem hagyhatunk figyelmen kívül. A (7.4) egyenlet ugyanis levezethető
a (7.1) egyenletrendszerből is olymódon, hogy az egyes egyenleteket pjvel szorozzuk, majd azokat összeadjuk. Ez viszont azt jelenti, hogy
a (7.1) egyenletrendszerben csak J — 1 darab független egyenlet van,
így a független egyenletek száma eggyel kisebb, mint az ismeretleneké.
Ezért Walras modellje alapján az egyensúlyi árak nem határozhatók meg,
csak J — 1 darab árarány. Ez oly módon történik, hogy kiválasztunk
egy tetszőleges jószágot (numéraire) értékmérő, azaz ármérce gyanánt.
Ennek árát önkényesen egységnyinek választjuk. Ezt követően a többi
jószág árának numeraire-hez viszonyított aránya már meghatározható.
Az így kapott árak a jelen alfejezet bevezetőjében említett absztrakt
árak. Megyjegyzendő, hogy az ármércejószág választásától az egyes javak
kereslete és kínálata független, mivel azok keresleti és kínálati függvényei
nullad fokban homogének.
Az elmondottak jobb áttekintését segíti az alábbi kétdimenziós
egyenletrendszer:

Az egyes sorok összege az egyes piacokon jelentkező túlkínálat
nagyságát adja meg.
Ha minden egyes piacon egyensúly van, ezek
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az összegek nullák. Ez tulajdonképpen a (7.1) egyenletrendszer. Az
első H oszlop mindegyikének összege az egyes háztartások el nem
költött jövedelmével egyenlő.
Mivel a háztartások megtakarításaikat
értékpapírokban tartják, s ezeket is egy vagy több jószágnak tekintjük,
attól függően, hogy megkülönböztetjük-e a különféle fajta értékpapírokat,
ezek az oszlopösszegek is nullák, amennyiben a háztartások költségvetési
egyenletei teljesülnek.
Ezek közül a /i-adik háztartásra vonatkozó
egyenletet írtuk fel a (7.2) egyenletben.
Végül az utolsó V oszlop
mindegyikének összege egy-egy vállalat profitjának mértékét határozza
meg. Ismert, hogy a lineárisan homogén termelési függvények miatt a
vállalatok profitjukat maximalizálva éppen zérus profitot érnek el, ezért
nulla ezen oszlopok összege. Egy ilyen egyenletet ír fel a w-edik vállalatra
a (7.3) formula.

7 .1 .3

A w alrasi árv erező

Az egyensúlyi árvektor meghatározása utén fel kell vetni a kérdést:
Miként alkalmazkodnak az árak az általános egyensúly állapotához? A
megoldás a walrasi árverező híres, hírhedt feltevése. Ez a trial and error
módszerével fokozatosan közelíti az egyensúlyi árrendszert. Az eljárás a
következőképpen működik:
1. Cserélni csak az árverező engedélyével lehet. Az árverező a cserét
egyelőre nem engedélyezi.
2. Az árverező önkényesen kihirdet egy árvektort.
3. A háztartások és vállalatok közlik az árverezővel, hogy a kihirdetett
árvektor esetén mekkora kínálatot, illetve keresletet fejtenek ki az
egyes javakból.
4. Az árverező ellenőrzi a (7.1) egyenletrendszer teljesülését.
Ha
valamelyik egyenlet nem teljesül, akkor a korábban kihirdetett
árvektort módosítja: azon javak árát, melyekből túlkereslet van
növeli, amelyekből pedig túlkínálat van, csökkenti. M ajd az így
módosított árvektort kihirdeti, és ismét a 3. pont következik.
5. Ha a (7.1) egyenletrendszer valamennyi egyenlete teljesül, az árverező
engedélyt ad a cserére.
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Az itt bemutatott eljárás a valóságtól meglehetősen távol áll, mégis a smithi „láthatatlan kéz” első formális ábrázolásának tekinthető. Legfontosabb
következménye, hogy csak az általános egyensúlyt biztosító árak mellett
indulhat meg a cserefolyamat.

7.2

Pénz a Walras-modellben

A 2.
fejezetben láttuk, hogy a neoklasszikus elméletben fennáll a
makroökonómiai dichotómia.
Ez azt jelenti, hogy a gazdaságban a
monetáris és reálnagyságok alakulása egymástól független. A neoklasszikus
pénzelmélet csupán kiegészíti az értékelméletet, meghatározva az
árszínvonal vagy a nominálbér nagyságát. Ebben a fejezetben bevezetjük a
pénz neoklasszikus elméletét Walras modelljébe. így egyrészt lehetővé válik
a pénzben mért árak egyensúlyi nagyságának meghatározása, másrészt a
neoklasszikus érték és pénzelmélet közti viszony feltárása. Az itt követett
gondolatmenet Patinkin (1965) munkáján alapul.

7 .2 .1

A neoklasszikus é rté k - és p én zelm élet in te g rá lá sa

Emlékezetes, hogy Walras modelljében J a gazdaságban szereplő javak
mennyiségét jelenti, és a pénzt nem tekintjük e javak közé tartozónak.
Bevonva az elemzésbe a pénzt is, J értéke eggyel nő, és a J-edik jószág a
pénz.
Kezdjük vizsgálódásainkat a reálszférával, azaz az első j := 1
J —1
darab jószág piacának vizsgálatával. Értelmezzük a y-edik jószág keresletét
a következő módon:

ahol az előző szakasszal ellentétben a relatív (absztrakt) árak vektorát
p jelöli, és az összegzés csak a negatív Xh,j és xvj elemekre terjed ki.
Hasonló módon értelmezhető a y-edik jószág kínálata:
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ahol az összegzés csak a pozitív
és xvj elemekre terjed ki.
Felhasználva a kereslet és kínálat iménti definícióit a j-edik jószág
túlkeresleti függvénye:

Legyen továbbá a J — 1-edik jószág a numeraire, ekkor az absztrakt
árak vektorának utolsó eleme egységnyi:

A p i , p 2 , — i P j - 2 árak pedig a többi jószág numeraire-hez viszonyított
cserearányát adják meg. Megjegyzendő', hogy a pénz természetesen nem
tartozik a „többi jószág”-ba.
Az előző alfejezetben mondottak szerint akkor van általános egyensúly
Walras modelljében, ha minden egyes jószág túlkereslete zérus:

A reálszféra egyensúlyát meghatározó,
fenti egyenletrendszer
segítségével a p i , f > 2 , •■■i P j - 2 relatív (absztrakt) árak kiszámíthatók,
és az értékelmélet problémája megoldást nyer.
A moneatáris szféra egyensúlyának meghatározásához most a
pénzelméletet is bekapcsoljuk az elemzésbe. Legyen p j - i a numeraire, azaz
a J —1-edik jószág pénzben mért egyensúlyi ára. Ennek nagysága egyelőre
ismeretlen, azonban fontos tisztázni, hogy p,j - 1 értékének ismeretében az
absztrakt egyensúlyi árak vektorát skalárisán szorozva az ármércejószág
pénzben mért árával, a pénzben mért árak egyensúlyi vektorát kapnánk:
(7.5)
A pénzben mért egyensúlyi árak p vektorában nem szerepel a pénz ára,
ami definíció szerint egységnyi.
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Mivel a piac szereplői mentesek a pénzillúziótól, a túlkeresleti
függvények a 7.1.1. szakaszban mondottaknak megfelelően nullad fokban
homogének, azaz
(7.6)
ahol p = p,/_ip. Következésképp ha p egyensúlyi árvektor, akkor p is
az.
A numeraire pénzben mért árának meghatározásához az általános
egyensúly feltételrendszerét a következő egyenlettel kell kiegészteni:

azaz a pénz túlkeresletének zérus voltát is ki kell kötni.
A
2.3. alfejezetből ismert, hogy a pénz forgalmi egyenletének cambridgei/jövedelmi szemléletű változata szerint: E j = k P Y — M. Ezen a pon
ton szükséges továbbá megjegyezni, hogy a cambridgei egyenlet eredeti
formájában a nominális nemzeti jövedelem (P · Y) helyett a tranzakciók
értékösszege (P · T) szerepelt, ahol T a tranzakciók száma, és P az
egy tranzakció lebonyolításához átlagosan szükséges pénz mennyisége.
Ezek szerint a tranzakciók lebonyolításához szükséges pénz mennyisége
az aggregáció legmagasabb szintjén is a tranzakciók számától és az egy
tranzakció lebonyolításához átlagosan szükséges pénz mennyiségétől függ.
Itt természetesen nem hagyjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy
mind a vállalatok, mind pedig a háztartások egymás között lebonyolódó
tranzakcióihoz is szükség van pénzre. Ugyanakkor ezek a tranzakciók
a halmozódás elkerülése érdekében nem jelennek meg a GDP-ben. A
tranzakciók értékösszege a pénz forgalmi egyenletében akkor és csakis
akkor helyettesíthető a nominális nemzeti jövedelemmel, ha a két nagyság
egymással egyenesen arányos: Tegyük fel, hogy ez a helyzet, továbbá

ahol k továbbra is a 2.3. alfejezetben bevezetett átlagos pénztartási
koefficienst jelöli. Ekkor k' az átlagos pénztartási koefficiens módosított
nagyságaként értelmezhető. Mindezek alapján a pénzpiaci túlkereslet
egyenlete:
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Ez az egyenlet azonban jelenlegi formájában nem alkalmas az
ármércejószág pénzben mért árának meghatározására. Egyrészt nem is
tartalmazza p j- i - e t , másrészt még nem tisztáztuk, miként értelmezhető T
a Walras-modell fogalmi rendszerében.
Annyit mindenesetre mondhatunk, hogy általános egyensúlyban

ahol az általános egyensúly fennállása miatt teljesen mindegy, hogy
a jobb oldalon álló összeg tagjaiban az egyes javak pénzben kifejezett
kereslete vagy kínálata szerepel. A fenti összefüggés szerint általános
egyensúly fennállása esetén a tranzakciók értékösszege a pénzben mért
árak vektorának és az egyensúlyi jószágmennyiségek vektorának skaláris
szorzata.
Behelyettesítve a tranzakciók értékösszegét a pénzpiaci túlkereslet
függvényébe:

ami a (7.5) összefüggést felhasználva az alábbi formában írható fel:

Az átalakítás során felhasználtuk, hogy a keresleti függvények nullad
fokban homogének, s így a keresletek nagysága független attól, hogy
azokat az absztrakt, vagy a pénzben mért árak függvényében írjuk fel. Az
absztrakt árak vektorát a pénzben mért árak vektorából ugyanis egy pozitív
konstanssal (az ármércejószág árának a reciprokával) történő szorzás révén
kapjuk. Mindezek alapján p j - i árszínvonalként is felfogható, bár általában
nem így szokás az árszínvonalat értelmezni. Most mégis ez a legcélszerűbb,
hisz a numeraire pénzben mért ára egyenesen arányos a többi jószágéval.
Egybevetve fenti egyenletünket a pénz túlkeresletére korábban felírt E j =
k'P T —M összefüggéssel, rögtön látszik, hogy
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a pénzkereslet reáltényezőjeként értelmezhető. Ez nem más, mint
a tranzakciók reálösszege, amit már a Walras-modell eredeti, 7.1.
alfejezetben bemutatott változatának segítségével ki tudtunk számolni.
Másrészt k ' p j- i a pénzkereslet nominális tényezője.
Mindezek alapján a pénzpiaci egyensúly feltétele:
(7.7)
Ennek az egyenletnek egyetlen ismeretlené van: P j - i , azaz az
árszínvonal. Megoldva az egyenletet a (7.5) összefüggés felhasználásával
valamennyi jószág pénzben mért ára meghatározható.

7=2.2

A W a lra s -tö rv én y k iterjesztése

Természetesen továbbra is érvényes Walras előző alfejzetben levezetett
törvénye, melyet most az alábbi módon írhatunk fel:

melyben a pénzpiacot figyelmen kívül hagytuk. Érdemes felidézni,
hogy ez az összefüggés egyensúlytalanság esetén is fennáll, hiszen levezetése
során csupán a háztartások költségvetési feltételét és a vállalatok zéróprofit
feltételét használtuk fel, amit a keynesi pénzelmélet oldaláról nézve úgy
is megfogalmazhatunk, hogy a háztartások és vállalatok csak tranzakciós
pénzkeresletet fejtenek ki. A költségvetési és zéróprofit feltételek pedig
akkor és csakis akkor teljesülnek, ha fennáll a pénzpiaci egyensúly.
Minden jószág kínálata ugyanis egyben pénzkeresletet is jelent, és
bármely jószág kereslete egyben pénzkínálatot is. Ezért, ha a /i-adik
háztartás költségvetési feltétele például az alábbi módon sérül:
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akkor a h-adik háztartás többet szeretne vásárolni, mint amekkora
jövedelme van, ugyanakkor pedig pénzkereslete (értékesíteni tervezett
tényezőiből várható bevétele) kisebb, mint pénzkínálata (a szándékolt
vásárlásaihoz szükséges összeg). Hasonlóképpen, ha a u-edik vállalat
nyereséges:

akkor pénzkereslete (értékesítéséből várható árbevétele) nagyobb, mint
pénzkínálata (várható tényezőköltsége).
Walras törvénye ezek szerint akkor is érvényes, ha a javak körét a pénzre
is kiterjesztjük, azaz

ahol p j = 1. Walras törvényéből most az alábbiak következnek:
1. Ha a pénzpiac nincs egyensúlyban, akkor legalább egy másik jószág
piaca sincs egyensúlyban.
2. Ha a pénzen kívül minden egyes jószág piacán egyensúly van, akkor
a pénzpiac is egyensúlyban van.
3. A pénzpiac egyensúlyából nem következik az összes többi piac
egyensúlya.
Az imént megmutattuk, hogy a pénzpiac egyensúlya akkor és csak akkor
áll fenn, ha teljesül a háztartások költségvetési feltétele és a kimerítési
elv. Ez utóbbi két feltétel azonban ekvivalens Walras törvényének eredeti,
kizárólag a reálszférára kimondott alakjával, amint azt a 7.1.2. szakaszban
megmutattuk. Ezek szerint a Walras-törvény eredeti alakja és a pénzpiaci
egyensúly között az alábbi összefüggés áll fenn:
(7.8)
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Azaz az összes jószág piacának egyensúlya ekvivalens a pénzpiac
egyensúlyával. Megjegyzendő, hogy Walras eredeti modellje a pénzpiacot
nem tartalmazta. Nem is tartalmazhatta, hisz a pénzpiaci egyensúly
talanság lehetősége a walrasi értékelméletben föl sem merülhetett.
Az elmondottakból azonban az is következik, hogy a neoklasszikus
pénzelmélet ellentmond a neoklasszikus értékelméletnek.
Tegyük fel
ugyanis, hogy fennáll az általános egyensúly. Ha most az összes jószág ára
λ-szorosára nő, továbbra is egyensúlyban marad valamennyi jószág piaca,
hiszen a túlkeresleti függvények 0-ad fokon homogének, azaz
(7.9)
Csakhogy a (7.8) összefüggésből most az következik, hogy a pénzpiacon
is fenn kell állnia az egyensúlynak. Ez a következtetés azonban ellentétben
áll a pénzpiaci egyensúly (7.7) feltételével, mely szerint az árak λ-szorosára
változása esetén a pénzkereslet is λ-szorosára változik, így változatlan
pénzkínálat mellett λ φ 1 esetén nem maradhat fenn a pénzpiac egyensúlya.
Természetesen az árak λ-szorosára történő változása esetén a mennyiségi
pénzelmélet szerint átmenetileg a kereslet is megváltozik (λ > 1 esetén
növekszik), ez az átmeneti keresletváltozás azonban szintén ellentmond a
neoklasszikus értékelméletnek, mely szerint a kereslet és a kínálat is csak
az árarányoktól függ, s nem az árak abszolút nagyságától.
Patinkin szerint ez az ellentmondás olymódon oldható fel, ha a
reálegyenleget is bevesszük a túlkereslet magyarázó változói közé, azaz a
y-edik jószág iránti túlkereslet meghatározása során az

összefüggést használjuk, ahol P egy alkalmasan definiált árindex,
például az ármércejószág pénzben mért ára. Fel kell tenni továbbá, hogy a
reál egyenleg növekedése a túlkereslet növekedését eredményezi, azaz

Ezzel Patinkin a neoklasszikus érték és pénzelmélet között fennálló
problémát megoldotta.
Ha ugyanis most a pénzmennyiség λ > 1szeresére növekszik, ez túlkeresletet vált ki az egyes javak piacán, ami a
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walras-modellben az árszínvonal emelkedéséhez vezet, és így a reálegyenleg
korábbi értékére esik vissza. Ha pedig az árak nőnek a A-szorosukra,
akkor a reálegyenleg csökkenése a túlkeresletet csökkenti. Az egyes javak
piacain ilyen módon kialakuló túlkínálat pedig az árszínvonalat csökkenti
mindaddig, míg annak eredeti nagysága helyre nem áll.
Vegyük észre, hogy a reálegyenleg bevezetése után kapott túlkeresleti
függvények továbbra is nullad fokban homogének:

Azt, hogy az Ej ( p , M/ P ) függvény a p vektorváltozóban nullad
fokon homogén, már a 7.1.1.
szakaszban beláttuk.
Az utolsóként
bevezetett reálegyenlegben fennálló nullad fokú homogenitás belátásához
pedig emlékeztetünk rá, hogy P a p vektor egyik eleme.
Eszerint a pénzben mért árak megtöbbszöröződése csak akkor semleges,
ha egyidejűleg a nominális pénzkínálat is megtöbbszöröződik.
Itt
természetesen nincs szó pénzillúzióról, sőt Patinkin szerint éppen az jelent
pénzillúziót, ha a gazdaság szereplői nem változtatják meg keresletüket
annak ellenére, hogy reál egyenlegük megváltozott.
Ha pedig a reálpénzállomány is megjelenik az általános egyensúlyelmé
letben, akkor nincs szükség önálló pénzelméletre, hiszen az előző szakaszban
bemutatott módon a pénzben mért egyensúlyi árak vektora egyértelműen
adódik.
Vegyük észre azt is, hogy végső soron továbbra is fennáll a
pénz semlegessége, bár a pénzmennyiség növekedésének van hatása a
reálszférában. Ez a hatás azonban csak addig tart, míg a túkeresletek
növekedése által kiváltott áremelkedés következtében a reálegyenleg az
eredeti értékére nem esik vissza. Ekkor a reálszféra visszatér eredeti
állapotába.
A pénzmennyiség növekedésének reálszférára gyakorolt
hatása tehát nem bizonyult tartósnak. Ilyen módon pedig megerősítést
nyert a neoklasszikus pénzelmélet, hiszen kiderült, hogy a neoklasszikus
érték- és pénzelmélet között felismert inkonzisztencia az alkalmazkodási
mechanizmus pontosítása révén feloldható.
A pénz semlegessége ezek szerint azt jelenti, hogy a pénzmennyiség
növekedésének a reálszférában csupán átmeneti hatása van. (Amíg M / P
eredeti értéke helyre nem áll.)
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Eredményeink ugyanakkor a keynesi elméletet is alátámasztják. Kide
rült ugyanis, hogy tarthatatlan a neoklasszikus pénzelmélet általános
túlknálat esetén, ha ebben a helyzetben a kereslet növekedésére nem
reagálnak az árak. Ekkor ugyanis a reálegyenleg nem csökken, ezért a
pénzmennyiség növelésének reálszférára gyakorolt hatása tartós.

7.2.3

A S a y -tö rv én y

Ez a sok vihart kavart tétel, melyet Jean Baptiste Say mondott
ki 1803-ban, azt állítja, hogy minden kínálat vele azonos mértékű
keresletet teremt.
A bizonyítás abból a felismerésből indul ki, hogy
a megtermelt javak értéke a termelés során képződő tényezőjövedelmek
összegével egyezik meg. Ennek következtében a termelés bővítése minden
esetben pótlólagos tényezőjövedelmet eredményez, melyet e pótlólagos
tényezőjövedelem tulajdonosa elkölt fogyasztási cikkre, beruházi jószágra,
vagy vállalati értékpapírra. Utóbbi esetben azonban a papír ellenértékét
egy vállalat költi el beruházási jószágra. Másképpen fogalmazva: Senki
nem szándékozik termelőtevékenységet folyatatni anélkül, hogy ne kívánná
az ebből származó jövedelmét elkölteni. Say törvénye értelmében tehát
a kínálati szándékkal egyidejűleg jelenik meg a keresleti szándék is.
Megjegyzendő, hogy e mögött az érvelés mögött az a hallgatólagos
feltevés húzódik meg, mely szerint a pénz nem alkalmas formája a vagyon
tartásának5.
Mindebből az következik, hogy a gazdaság állandóan a globális
egyensúly állapotában van, tehát nem jöhet létre általános kínálattúlsúly,
azaz túltermelés.
Elsősorban ez az oka annak, hogy a Say-törvény
mindmáig hevesen vitatott megállapítás. A legkézenfekvőbb ellenvetés a
következő: Hogyan nő a kereslet, ha a tényezőtulajdonosok jövedelmük egy
részét pénzben tartják, azaz felhalmozzák?
Ezzel kapcsolatban mindenekelőtt arra kell emlékeztetni, hogy
ez a viselkedés a neoklasszikusok szerint irracionális, mivel így a
vagyontulajdonos elesik a kamatjövedelemtől. Ha azonban ennek ellenére
a jövedelemtulajdonosok pénzben halmoznak fel, akkor az addig fennálló
5Ez a feltevés különösen kézenfekvőnek tűnt az akkori Franciaországban, ahol az
1720-as John Law-féle bankszédelgés során a vagyontulajdonosok már megtapasztalták
a pénz hirtelen bekövetkező, nagyarányú értékvesztését.
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pénzpiaci egyensúly felborul: a szereplők úgy érzik, hogy nincs elég pénzük
a tranzakciók lebonyolításához, ezért a pénzpiacon túlkereslet lép fel.
A megnövekedett pénzigényt a szereplők eladásaikat fokozva próbálják
meg kielégíteni, ami a javak kínálatának növekedésében és keresletének
csökkenésében jelentkezik. Ilyen módon persze nem nő a piaci szereplők
által birtokolt pénz mennyisége, az árak azonban csökkennek, ami a
pénzkereslet visszaesését eredményezi. Ez a csökkenés addig tart, amíg
a piaci szereplők a birtokukban lévő pénzt elegendőnek nem érzik a
tranzakciók lebonyolításához. Ilyen módon az egyensúly ismét helyreáll.
Say-törvényének egy különösen elterjedt, hibás értelmezése szerint
minden kínálat megteremti a maga keresletét. Ezzel szemben Say nem
állítja, hogy mindent megvesznek, amit, megtermelnek. Álláspontja szerint
a kínálatnak kell a kereslethez alkalmazkodnia. Ha ez valamelyik termék
piacán nem történik meg, akkor ott részleges válság alakul ki. Ez a válság
azonban a termelési erőforrások ágazatok közti spontán áramlása révén
viszonylag könnyen megoldódik állami beavatkozás nélkül is.
A Say-törvényből következik, hogy a piacgazdaságban nincs helye a
tartósan fennálló kényszerű munkanélküliségnek, a kereslethiánynak és az
elhúzódó gazdasági válságoknak, Ellenkezőleg: az ármechanizmus, azaz
a walrasi árverező által működtetett „láthatatlan kéz” valamennyi piac
állandó megtisztulásának irányába hat. Mindezek miatt joggal vetődik fel a
kérdés: Komolyan lehet-e venni a Say-törvényt és a hasonló következtetésre
vezető neoklasszikus tanokat, hiszen elemi gazdaságtörténeti tény, hogy
rendszeresen fellépnek gazdasági válságok.
Ezzel kapcsolatban több megjegyzést kell tenni: Egyrészt, mint azt már
a 6.5. alfejezetben is említettük, a szóban forgó megállapítások hosszabb
időszakokra vonatkoznak. Csak az egyszerűség és a keynesi elmélettel
történő egyszerűbb összevetés érdekében szorítkoztunk rövidebb távra a
tárgyalás során. Másrészt az általános egyensúlyelmélet csupán azt tanítja,
hogy a gazdaság tendenciaszerűen tart az általános egyensúly állapota
felé, de ennek elérése évekig is eltarthat. Tagadja ugyanakkor az egyre
súlyosbodó válságok lehetőségét. Nem zárja ki azonban a piaci egyensúly
átmeneti zavarainak lehetőségét. Ezeket a különféle piaci elégtelenségekre
vezetik vissza, mint a monopóliumok, kartellek, szakszervezetek, vagy
állami beavatkozások.
Például a kényszerű munkanélküliség oka: az
egyensúlyinál magasabb reálbér.
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Felhasználva a 7.2.1. szakaszban bevezetett jelöléseket a Say-törvény
az alábbi formában írható fel:

Ez a Say-azonosságként ismert összefüggés az aggregált kereslet és
kínálat megegyezését mondja ki, ami azonban csak naturálgazdaságra igaz,
melyben nem létezik pénz. Ekkor a Walras-törvény ekvivalens a Sayazonossággal. Az előző' szakaszban mondottakból következik azonban,
hogy nem feltétlenül érvényes a Say-azonosság azon gazdaságokban, melyek
pénzt használnak. A (7.8) relációból következik ugyanis, hogy amennyiben
nincs egyensúly a pénzpiacon, akkor előfordulhat, hogy csak egyetlen másik
jószág piacán nincs egyensúly, ebben az esetben pedig a tényezők szektorok
közötti spontán áramlása sem vezethet el az általános egyensúlyhoz.
Ugyanakkor láttuk azt is, hogy a pénzpiaci egyenúly feltétele csak az
ármércejószág pénzben mért árának megfelelő nagysága esetén teljesül.
Ezek szerint a Say-azonosság fennállásához a numeraire pénzben mért
árának megfelelő nagysága szükséges. A Say-törvény mégis érvényes ezek
szerint, amennyiben az árszínvonal egyensúlyi, azaz p j-\ kielégíti a (7.7)
egyenletet.

7.3

Egy „gyufaskatulya méretű” Walras-modell

Az előző két szakaszban tárgyalt soktermékes gazdaság szöges ellentétben
állt a könyv korábbi és további fejezeteiben feltételezett, az aggregálás
legmagasabb szintjét megkövetelő, egyetlen, mind fogyasztásra, mind pedig
beruházásra alkalmas termék koncepciójával. A két végletes megközelítés
között sajátos helyet foglalnak el a kéttermékes vagy kétszektoros modellek.
Egy ilyet ismertetünk most Uzawa (1962) cikke nyomán. A bemutatás nem
csupán az előző két alfejezetben mondottak illusztrálását szolgálja, hanem
a neoklasszikus tőkefogalom egy lényeges problémájára is rávilágít.
Tekintsük a következő problémát: Egy zárt gazdaságban két egymástól
elkülönült ágazat állít elő tőkejavakat és fogyasztási cikkeket, például
traktorokat és gabonát.
Az egyes szektorok termelési technológiáit
leíró ágazati termelési függvények az 1.4.1. szakaszban mondottaknak
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megfelelően folytonosak és lineárisan homogének6.
Adott továbbá a
termelés céljára felhasználható tőkejavak azaz a termelés céljára már
rendelkezésre álló traktorok és munka mennyisége. Meghatározandó a
gazdaság egyensúlyi állapota, ami az alábbi nagyságok kiszámítását jelenti:
1. Az egyes ágazatok kibocsátása
2. Az egyensúlyi árak meghatározása
3. Az egyes ágazatokban foglalkoztatott tőke és munka mennyiségének
meghatározása
A problémát az alábbi feltevések mellett oldjuk meg:
(i)

Eltekintünk az amortizációtól.

(ii)

Minden bérjövedelem elfogyasztásra
tőkejövedelem megtakarításra7 .

kerül

és

minden

Ezek szerint négyféle jószágot különböztetünk meg. Indexezésük során
alacsonyabb sorszámot kapnak a termékek, és magasabbat a termelési
erőforrások:
1. megtermelt fogyasztási cikk (gabona)
2. megtermelt tőkejószág (traktor)
3. tőke (a termelés során felhasználható, már meglévő traktorok)
4. munka (fő dolgozó, vagy munkaóra)
eEszerint nem csak a gabonatermesztés, hanem a traktorgyártás során is
felhasználnak traktorokat, pl: anyagmozgatásra.
7E z a föltevés korántsem olyan erős megszorítás, mint első pillanatra látszik.
Nem jelenti azt, hogy a tőketulajdonosok nem fogyasztanak és a munkavállalók nem
takarítanak meg. Értelmezhető olymódon is, hogy a tőketulajdonosok éppen annyit
fogyasztanak, amennyi a munkavállalók megtakarítása. Megmutatható különben, hogy
hosszú távon e föltevés teljesülése a maximális életszínvonal elérésének szükséges
feltétele, pl: Bessenyei (1995)
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A (ii) feltevéssel megfosztottuk a háztartásokat a fogyasztás versus
megtakarítás döntés lehetőségétől, így köztük semmiféle megkülönbözte
tésnek nincs értelme. Ezért bevezetjük a q vektort, melynek elemei a
7.1.1. szakaszban bevezetett x mátrix sorainak összegeként adódnak.
Megjegyzendő, hogy az itt tárgyalt egyszerű esetben az x mátrixnak
mindössze négy sora van.

A q vektor elemei a háztartások keresletét illetve kínálatát adják meg
az egyes javakból. Mivel a háztartások gabonát fogyasztanak: qi < 0,
továbbá a megtermelt traktorok is a háztartások tulajdonába kerülnek:
<72 < 0.
Ugyanakkor a háztartások a tulajdonukban lévő traktorokat
a vállalatok rendelkezésére bocsátják, ezért: <73 > 0 , továbbá munkát
végeznek a vállalatoknál, így: q4 > 0 .
Mivel a tőkejavakat és a fogyasztási cikkeket két elkülönült szektor
állítja elő, az egyes szektorokban tevékenykedő vállalatok között
elengedhetetlen különbséget tenni. Ezért bevezetjük a z mátrixot, melynek
első sora a tőkejavakat, második sora pedig a fogyasztási cikket előállító
vállalatok keresletét illetve kínálatát foglalja össze egy-egy négyelemű
vektorban. Ezek szerint:

Mivel minden egyes vállalat pontosan egyféle terméket állít elő, yVj1 ·
yVt2 = 0 és 2/ d , i + Vv,2 > 0 tetszőleges v-re. Következésképp: 2 1 , 2 = 2 2 ,1 = 0.
Mivel mindkét szektor mindkét erőforrást használja a termelés során, több
zéró eleme a z mátrixnak nincs.
Mindezek alapján az általános egyensúly fennállásának (7.1) feltételrendszere a következő módon írható fel: A mennyiségeket továbbra is az x,
az árakat pedig a p vektorokban foglaljuk össze. Fontos megjegyezni, hogy
P2 Φ P3 ) azaz a traktorok adásvételi ára nem egyenlő a traktorok termelési
célra történő felhasználása után a vizsgált periódusban fizetendő díjjal. Az
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egyes ágazatokban felhasználásra kerülő tényezőmennyiségeket az y mátrix
jelöli.
Az egyensúlyi feltételek tehát az alábbiak:
fogyasztási javak piaca:

q1 + z1,1 =

0

tőkejavak piaca:

q2

0

tőkepiac:

q3 + z1 ,3

munkapiac:

q4 + z 1,4 + z2,4 = 0

+

z 2 ,2 =

+ 2 2 ,3

=0

A vállalatok rendelkezésére álló termelési technológia
összefüggéseket határozza meg a z mátrix elemei között:8

az

alábbi

A háztartások viselkedésével kapcsolatos (ii) feltevésünk pedig a q
vektor elemei között az alábbi összefüggéseket határozza meg:

ahol az árakat nem pénzben, hanem képzetes elszámolási egységben
mérjük.
Az itt bevezetett jelölésrendszer szorosan megfelel a korábbi
alfejezetekben alkalmazott jelölési konvenciónak, azonban meglehetősen
nehezen követhető. Kényelmesebb lesz a továbbiakban az alábbi jelöléseket
használni:
az árvektor:

p = (pc, pm, r, W)

a háztatások viselkedése:

q = (C , S, K , L )

sMejegyezzük, hogy az árutermelés és áralakulás egyensúlyának többszektoros
elemzése során gyakori feltevés, hogy az Fi termelési függvények nem csak lineárisan
homogének, hanem lineárisak is. Ekkor az egyes termékek kibocsátásának vektora a
tényezőkoefficiensek és tényezőallokációt leró mátrixok szorzataként adódik. Részletesen
ld: Zalai (2000)
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a vállalatok viselkedése:
Mivel az egyes szimbólumok egyértelműen utalnak arra, hogy keresletet
vagy kínálatot azonosítanak, negatív nagyságok használata fölösleges,
ezért a továbbiakban a kereslet illetve kínálat nagyságát egyaránt pozitív
számokkal fejezzük ki.
Mindezek alapján az egyensúlyi feltételek a
következő módon írhatók fel:
fogyasztási javak piaca:
tőkejavak piaca:
tőkepiac:
munkapiac:

A fenti egyensúlyi feltételekben ismeretlenek az árak és az z mátrix elemei.
K és L nagysága az Fc és Fm termelési technológiákkal együtt történelmi
adottság, a q vektor első két eleme pedig a C = Yc, és S = Ym egyenletek
alapján egyszerűen meghatározható. Marad tehát összesen nyolc ismeretlen
a négy egyensúlyi egyenlettel szemben, ezért alkalmas segédfeladatok után
kell néznünk. Ezt tesszük a következő két szakaszban.
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy nem csak a vállalatok, hanem a
háztartások oldalán is szokás két szektort megkülönböztetni. Ezt teszi
például Marx nevezetes újratermelési sémájában, vagy Káldor (1956)
alternatív jövedelemelosztási elméletében. Most azonban a háztartások
egységes szektorát tételezzük fel.

7.3.1

A z allokációs p ro b lé m a m eg o ld ása

Ebben a szakaszban a tényezőpiaci egyensúly meghatározását végezzük
el. Ez annak a kérdésnek a tisztázását jelenti, hogy miként osztja meg
a gazdaság a rendelkezésre álló erőforrásokat a két termelőszektor között.
Vegyük észre, hogy ez az allokációs probléma csupán azért merült fel, mert
két ágazatot különböztettünk meg. Egyetlen szektor esetén a megoldás
triviális: az összes termelési erőforrást az egyetlen létező termelőszektorhoz
kell rendelni. Most azonban a helyzet bonyolultabb: a tényezőpiacok
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egyensúlyát előíró két egyenlet mellé kell keresnünk két másikat. Induljunk
ki az ágazati termelési függvényekből! Legyen i € {c, m }, ekkor az i-vel
indexezett szimbólumok a két termelőszektor valamelyikére vonatkoznak.
Mivel az ágazati termelési függvények lineárisan homogének, tetszőleges
A > 0-ra fennáll az alábbi egyenlet:

Legyen A =

ekkor

ahol yi az í-edik ágazatban felhasznált egységnyi munkára eső
kibocsátás, ki pedig az ugyanitt egységnyi munka mellett felhasznált tőke,
azaz az ágazati tőkeintenzitás. Az fi függvény az ágazati termelési függvény
intenzív formája. A határtermelékenységek levezetéséhez tekintsük az
intenzív formából Lj-vel történő szorzás révén nyerhető

egyenletet. A hat ár termelékeny ségek a parciális deriváltak:

Ismert, hogy a neoklasszikus elméletben az árarányok játszanak
meghatározó szerepet. Vezessük be ezért a tényezőárak arányára az

jelölést.
(1.17) összefüggések szerint a vállalatok profitja akkor
maximális, ha a tényezők nominális díjazása azok határtermékértékével
egyezik meg, azaz

amiből az alábbi ágazati inverz tőkeintenzitás függvényeket kapjuk:
(7.10)
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A tényezőár-arány tehát az ágazati tőkeintenzitás függvénye.
Megmutatjuk, hogy ez az összefüggés kölcsönösen egyértelmű. Vegyük a
jobb oldali kifejezés ki szerinti deriváltját:

A derivált pozitivitását az 1.4.1. szakaszban tett föltevések biztosítják.
Az ágazati tfíkeintenzitásfüggvények tehát szigorúan monoton növekvők.
Szükségünk lesz még a teljes gazdaságban fennálló tőkeintenzitás és
a tényezőár-arány közti összefüggésre, a teljes gazdaság tőkeintenzitásfüggvényére.
Ennek levezetéséhez induljunk ki a teljes gazdaságban
fennálló tőkeintenzitásból:

ahol a rendelkezésre álló összmunkamennyiség ágazatok közti
megoszlását kifejező pc és pm változókat csupán az egyszerűbb írásmód
érdekében vezettük be. Ha most sikerül összefüggést találnunk e változók
és a tényezőár-arány között, akkor készen vagyunk, hiszen a jobb oldalon
szereplő ágazati tőkeintenzitásokról beláttuk, hogy azok nagyságát a
tényezőár-arány határozza meg. Induljunk ki pm definíciójából:

Az átalakítás során a tőkejavak piacán fennálló egyensúly feltételét
használtuk fel. Figyelembe véve továbbá, hogy a profitmaximum feltétele
szerint r = pm · f'm{km), további átalakításokat végezhetünk:

Az utolsó átalakításnál a (7.10) ágazati inverz tőkeintenzitás-függvényt
használtuk fel. Mivel pm + pc = 1, pc = 1 - k / ( u + km), és a teljes
termelőszféra tőkeintenzitása:
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Ebből:

és így a teljes termelőszférára vonatkozó tőkeintenzitásfüggvény:

Az allokációs probléma megoldásához még azt kell megmutatni, hogy
ez is szigorúan monoton növekvő. Vegyük mindkét oldal természetes
logaritmusát:

Ha In A: szigorúan monton növekvő függvénye ω-nak, akkor k is az.
Jelöljük a tőkeintenzitásfüggvények ω szerint vett deriváltjait felülvesszővel!
Ekkor a fenti egyenlet mindkét oldalát ω szerint deriválva:

majd átalakítva

A jobb oldalon álló utolsó két tag pozitivitása nyilvánvaló. Az első
tag nemnegativitásához fel kell tenni, hogy krn < kC) ez azonban a
teljes termelőszférára vontakozó tőkeintenzitásfüggvény szigorúan monoton
növekvő voltának nem szükséges, csupán elegendő feltétele.
Cobb-Douglas típusú termelési függvény esetén a helyzet jóval
egyszerűbb.
Az ágazati termelési függvények intenzív formái: yi =
fiik i) = A ikf', ahol Ai az i-edik ágazat technológiai paramétere, a -ι pedig
a tőke parciális termelési rugalmassága az i-edik ágazatban. Az ágazati
tőkeintenzitásfüggvények: ki = ω ■cxí/{ 1 — a j), a teljes termelőszféra
tőkeintenzitás-függvénye pedig: k — ω ■a c/( 1 — a m). Amint látható,
valamennyi tőkeintenzitás-függvény egy-egy origóból induló egyenes.
Az allokációs probléma megoldása során az alábbi lépéseket kell követni:
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1. Felírva a teljes termelőszféra tőkeintenzitás-függvényét,
a
rendelkezésre álló tőke és munka mennyiségének ismeretében a
tényezőárak egyensúlyi aránya meghatározható.
2. ω ismeretében az ágazati tőkeintenzitás-függvények révén km és kc
egyensúlyi értéke meghatározható.
3. Kiegészítve a tényezőpiaci egyensúly feltételeit a km — K m/ L m
és kc = K CI L C egyenletekkel, az így kapott négyismeretlenes
egyenletrendszer megoldható.
Még azt kell megmutatni, hogy a megoldás közgazdaságilag értelmes, azaz
minden ágazat minden egyes tényezőből pozitív mennyiséget használ fel.
Egyenletrendszerünk megoldása során a két szektor eltérő tőkeintenzitását
feltételezve

adódik. Mivel pedig a teljes termelőszféra tőkeintenzitása az ágazati
tőkeintenzitások súlyozott átlaga ( k = qckc + qm^m)i a jobb oldalon álló
tört értéke nulla és egy közé esik. Ezek szerint mindkét ágazat pozitív
mennyiségű munkát használ fel. Az ágazati tőkeintenzitások pozitív volta
biztosítja, hogy az egyes szektorok tőkefelhasználására is pozitív nagyságok
adódnak.

7 .3 .2

A z egyensúlyi árak m e g h a tá ro z á sa

Az egyensúlyi árak meghatározásához a jövedelemelosztás (1.17)
határtermelékenységi összefüggéseiből indulunk ki. Ezek a mikroökonómiából ismert, és az előző szakaszban is felhasznált egyenletek a válla
lati profitmaximum elsőrendű feltételei, melyek szerint a vállalti profit
maximumának szükséges feltétele, hogy az egyes tényezők ára azok határtermékértékével egyezzen meg9. Mivel modellünk kétféle terméket és
szintén kétféle termelési tényezőt tartalmaz, az alábbi egyenleteket írhatjuk
fel:

9

E z az összefüggés természetesen csak abban az esetben érvényes, ha mind a termék-,
mind pedig a tényezöpiacokon tökéletes a verseny. Feltesszük, hogy ez a helyzet.
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Az allokációs probléma megoldása után az ágazati termelési függvények
megfelelő parciális deriváltjaiba történő behelyettesítés révén a fenti
egyenletek jobb oldalán álló határtermelékenységek meghatározhatók10,
így egyenletrendszerünkben négy ismeretlen marad: a négy ár. Rögtön
látszik, hogy a zérus árvektor kielégíti a fenti egyenleteket, ez a megoldás
azonban közgazdaságilag értelmezhetetlen. A közgazdaságilag értelmes
árvektor valamennyi eleme pozitív. Az is látható, hogy amennyiben p * egy
ilyen közgazdaságilag értelmezhető egyensúlyi árvektor, annak tetszőleges
pozitív skalárral vett szorzata is kielégíti egyenletrendszerünket. Annak
tisztázására, hogy milyen feltételekkel adódik közgazdaságilag értelmes
egyensúlyi árvektor, írjuk fel a fenti egyenletrendszert mátrix-formában:

A lineáris algebrából ismert, hogy a fenti homogén lineáris
egyenletrendszernek akkor és csak akkor van a triviális zérusvektortól eltérő
megoldása, ha a bal oldalon álló mátrix determinánsa zéró. Kifejtve a
determinánst az első oszlopa szerint, a közgazdaságilag értelmes egyensúlyi
árvektor létezésére az alábbi szükséges és elegendő feltétel adódik:
10Talán még egyszerűbb e határtermelékenységek meghatározása az intenzív forma
felhasználásával kapott összefüggések felhasználásával, hisz az allokációs probléma
megoldása során az ágazati tőkeintenzitásokat már meghatároztuk.
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Ez a feltétel az egyes szektorokban alkalmazott tőke és munka
határtermelékenységeire vonatkozik, és a következő formára rendezhető át:

ami azt jelenti, hogy a két tényező határtermelékenységei között
fennálló aránynak, azaz a helyettesítés technikai határrátáinak az egyes
szektorokban meg kell egyezniük. Ezt a feltételt a mikroökonómia az
optimális inputfelhasználás feltételeként ismeri, kikötése tehát nem jelenti
az általánosság különösebb megszorítását.
Először az absztrakt árak (W, r,p m,p c) vektorát határozzuk meg.
Legyen a fogyasztási cikk az ármércejószág, azaz legyen p c = 1. Ebben az
esetben a tényezőárak a fogyasztási javakat előállító szektorra vonatkozó
hat ár termelékenységi feltételek alapján igen egyszerűen adódnak:

A tőkejószág egyensúlyi ára a tőkejavakat előállító ágazat bármelyik
határtermelékenységi feltételéből meghatározható. Például:

Áttérünk a pénzben mért árak meghatározására. Ennek során a 7.2.
alfejezetben bemutatott eljárást fogjuk követni. Legyen a fogyasztási cikk
az ármércejószág, az absztrakt árak vektora ekkor a következő: p —
( W, r, pm, 1 ). Jelölje a fogyasztási cikk pénzben mért árát p", ekkor
a pénzpiaci egyensúly (7.7) feltétele:

ahol k' az átlagos pénztartási koefficiens. Felbontva a zárójelet a
bal oldalon, az első tag a bérfizetéshez, a második a tőkejövedelmek
kifizetéséhez, a harmadik a tőkejavak megvásárlásához, a negyedik
pedig a fogyasztási javak megvásárlásához szükséges pénz mennyiségét
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reprezentálja. Egyenletünknek egyetlen ismeretlené van, a fogyasztási
jószág pénzben mért ára: P “ . Megoldva az egyenletet, a többi pénzben
mért ár az alábbiak szerint határozható meg:
(7.11)
Figyeljük meg, hogy amennyiben a pénzmennyiség Λ-szorosára változik,
az egyensúlyi árak is A-szorosukra változnak, miközben a reálszférában
semmi nem változik. Fennáll tehát a makroökonómiai dichotómia.
Vegyük észre azt is, hogy ha valamilyen exogén sokk éri a reálszférát,
például valamilyen háborús vagy természeti katasztrófa következtében a
tőkeállomány egy része megsemmisül, akkor ez a megmaradt erőforrások
újbóli, az eredetitől eltérő allokációját teszi szükségessé, és így az absztrakt
árak vektora is megváltozik, ami a pénzben mért árak között fennálló
arányok módosulását eredményezi.

7 .3 .3

Az egyensúly sta b ilitá sa

A stabilitás vizsgálatához dinamizálni kell modellünket. Ennek során
az előző két szakaszban levezetett statikus egyensúly mellett meg kell
határozni a kétszektoros neoklasszikus gazdaság dinamikus egyensúlyát.
Jelölje K a tőkeállomány idő szerint vett deriváltját, <5pedig az amortizációs
rátát. Ekkor

Az első átalakításnál a tőkejavak piacán fennálló egyensúly feltételét
használtuk ki, a másodiknál pedig a tőke határtermelékenységi feltételét.
Mindkét oldalt osztva a rendelkezésre álló munka konstans mennyiségével,
a tőkeintenzitás alábbi mozgásegyenletét kapjuk:

Mivel egyensúlyon állandósult állapotot értünk, akkor van egyensúly, ha
a tőkeintenzitás konstans, azaz k = 0. Ez azt jelenti, hogy egyensúlyban
a tőkejavakat előállító ágazat kibocsátásának éppen az amortizációs
veszteségeket kell pótolnia, aminek szükséges és elegendő feltétele,
hogy a tőke határtermelékenysége a tőkejavakat előállító ágazatban az
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amortizációs rátával legyen egyenlő. Mivel a tőke határtermelékenysége
az egyes szektorok tőkeintenzitásától függ, utóbbi pedig az ágazati
tőkeintenzitásfüggvények révén a tényezőár-aránytól, továbbá a tényezőár
arány a teljes termelőszféra tőkeintenzitás-fiiggvényének inverze révén a
teljes gazdaság tőkeintenzitásától, végső soron azt mondhatjuk, hogy a tőke
határtermelékenysége a tőkejavakat előállító ágazatban a teljes gazdaság
tőkeintenzitásának függvénye, azaz fm(km) =
Fontos
hangsúlyozni, hogy az egyensúly egyértelmű létezésének szükséges feltétele
az előző szakaszban levezetett valamennyi tőkeintenzitásfüggvény szigorú
monotonitása. Láttuk, hogy ez fennáll. Egészen pontosan azt mutattuk
meg a 7.3.1. szakaszban, hogy u)'(k) > 0 és k'm(uj) > 0. így a tőke csökkenő
határtermelékenysége miatt f'm(km{ω(λ;))) < 0.
Elosztva a tőkeintenzitás mozgásegyenletének mindkét oldalát ft-val,
kapjuk, hogy
(7.12)
Ezt az összefüggést mutatjuk be a 7.1 ábrán. Amint látható, ha
a tőkeintenzitás valamilyen exogén zavar következtében a ko egyensúlyi
értéket meghaladja, k /k = f^n(km(u(k))) — δ < 0. Mivel k < 0, ez azt
jelenti, hogy a tőkeintenzitás csökken, azaz az egyensúlyi érték felé tart.
Hasonló módon ha a tőkeintenzitás az egyensúlyi szint alá csökken, fordított
irányú relációk állnak fenn, és a tőkeintenzitás ismét eredeti értékéhez
tart. A gazdaság egyensúlyi helyzete tehát stabil. A 7.1 ábra alapján
az is látható, hogy amennyiben az ott feltüntetett függvénynek globális
szélsőértéke létezik, akkor az egyensúly egzisztenciája és unicitása egyaránt
kérdésessé válik.
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7.1 ábra: Az egyensúlyi helyzet stabilitása

Megjegyzendő továbbá, hogy ebben a szakaszban azt is megmutattuk,
hogy a gazdaság rendelkezésére álló tőke mennyisége az alfejezet elején
mondottakkal szemben nem exogén adottság, hanem nagyságát az
egyensúly biztosításához szükséges ko tőkeintenzitás határozza meg.
Megjegyzendő, hogy a stabilitás fenti bizonyítása kizárólag a reálszféra
dinamizálásán alapul.
Az árak változását,illetve a walrasi árverező
tevékenységét, úgy tűnik, figyelmen kívül hagytuk. Könnyű észrevenni
azonban, hogy a (7.12) differenciálegyenlet egyúttal a tényezőárarány és
így az ágazati tőkeintenzitások, valamint a tényezőallokáció mozgását is
meghatározza. Ezeket a mozgásokat az előző szakaszban felírt homogén,
lineáris egyenletrendszer által meghatározott módon természetesen az
árvektor is követi, ami a walrasi árverezési mechanizmus működését jelenti.

7 .3 .4

A neoklasszikus tőkefogalom problém ái

Láttuk, hogy a kétszektoros neoklasszikus modellben figyelembe vett négy
piac egyensúlyi helyzete egyértelműen létezik, és stabil. Azt is láttuk,
hogy az egyensúlyi helyzet meghatározódásában döntő szerepet játszik a
termelési technológia. Mindeddig figyelmen kívül hagytunk azonban egy
lényeges kérdést: Mi történik akkor, ha az egyik ágazatban a termelési
technológia (pl. a tőke parciális termelési rugalmassága) megváltozik, a
másikban azonban nem? A kérdésre a válasz látszólag egyszerű:
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1. A szóban forgó ágazatban a tőkeintenzitás-függvény görbéje eltolódik.
2. Ennek hatására a teljes termelőszférára vonatkozó tőkeintenzitásfüggvény is eltolódik.
3. Em iatt a makrogazdaság változatlan tőkeintenzitása mellett is
megváltozik a tényezőárarány.
4. Következésképp abban az ágazatban is megváltozik a tőkeintenzitás,
melyben a termelési technológia nem változott.
5. így módosul az allokációs probléma megoldása, és a reálszféra
igazodik az új termelési feltételekhez.
6. Ezt az igazodást a monetáris szféra is követi.
A leírt folyamat látszólag kézenfekvő, van azonban egy probléma:
Miképpen megy végbe az igazodás a megváltozott tényezőár-arányhoz
abban az ágazatban, melyben a termelési technológia változatlan? Azaz
változatlan technológiát feltételezve, hogyan lehetséges az, hogy ha egy
gépet magasabb tényezőár-arány esetén pl. három dolgozó kezelt, akkor
alacsonyabb tényezőár-arány mellett öten kezelnek?
A neoklasszikus
tőkefogalom egyik postkeynesi bírálója Meade (1961) szerint ez csakis
annak feltételezésével lehetséges, hogy ha bizonyos mennyiségű acélt egy
gépbe beépítenek, az azonnal és költségmentesen átalakítható tetszőleges
számú kiszolgáló személyzetet igénylő, másfajta géppé. Általánosabban
megfogalmazva arról a feltevésről van szó, hogy valamely kezdeti
tőkeintenzitásról azonnal és költségmentesen át lehet térni tetszőleges más
fajta tőkeintenzitásra. Amennyiben ez a helyzet, a tőke képlékenységéről
beszélünk.
Láttuk, hogy a képlékeny tőke feltevése döntő szerepet játszik a
neoklasszikus elméletben. Ez biztosítja ugyanis a tőkeintenzitás függvények
szigorú monotonitását, továbbá az egyensúlyi helyzet egzisztenciáját,
unicitását és stabilitását.
A jelen szakasz további részében arra
a kérdésre keressük a választ, hogy a tőke képlékenysége csupán
egy hasznos egyszerűsítő feltevés, vagy a következtetéseket jelentős
mértékben befolyásoló absztrakció. Azt fogjuk tehát megvizsgálni, hogy
merev tényezőarányokat feltételezve fennmarad-e a teljes termelőszférára
vonatkozó tőkeintenzitás-fíiggvény szigorú monotonitása.
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Elsőként tegyük fel, hogy az egyes szektorok számára csupán egy-egy,
merev tényezőarányokat előíró technológia áll rendelkezésre, azaz:

ahol továbbra is i e {c, m }.
Az ágazati termelési függvények tehát Leontief-tipusúak, ahol V{ a
tőkekoefficiens, Ui pedig a munkakoefficiens az i-edik ágazatban.
A
lex-minimi elvéből következik, hogy ekkor a tőkeintenzitás az egyes
ágazatokban: ki — ví/ uí . Bevezetve a két ágazat tőkeintenzitásai között
fennálló arányra a κ szimbólumot:

Továbbra is feltesszük, hogy a verseny tökéletes, ezért a tényezők
díjazása a két szektorban megegyezik.
Mivel az ágazati termelési
függvények lineárisan homogének, a 7.1.1. szakaszban mondottak szerint
továbbra is érvényes a kimerítési elv. Nominális nagyságokra ez a következő
képpen rható fel:

Mindkét oldalt elosztva az ármércejószág pénzben kifejezett árával, azaz
p"-nel, a fenti összefüggés csak az absztrakt árakat tartalmazza. Ennek
belátásához érdemes felidézni a (7.11) összefüggéseket.

Kifejezve pm-et az első egyenletből, majd ezt a másodikba helyettesítve:

Mindkét oldalt szorozva a nevezővel, és átrendezve:

Kiemelve a jobb oldalon álló első tagban
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majd felhasználva κ definícióját:
(7.13)
Figyelembe véve, hogy a tényezőkoefficiensek exogén konstansok,
egyenletünk egy a bérráta és a profitráta köztött szükségszerűen fennálló
összefüggést fejez ki. Az egyenletet kielégítő (FF, r ) kombinációk összességét
tényezőár-határnak nevezzük. Ez megmutatja, miként csökken a profitráta
a bérráta növekedésével.
Látható, hogy a tényezőár-határ görbe akkor és csakis akkor lineáris,
ha κ = 1, azaz a két szektor azonos tőkeintenzitás mellett termel. Ez a
helyzet akkor, ha a két ágazat azonos technológiával termel, azaz vm = vc
és um = uc. Ekkor a tőkeintenzitás is konstans, mégpedig k = Vi/uj ,
ahol az i és j index bármelyik szektorra vonatkozhat. Geometriailag ez azt
jelenti, hogy a tényezőár-határ egyenes meredekségének abszolút értéke a
tőkeintenzitással egyenlő. Elfogadva Samuelson (1962) cikkének alapvető
feltevését, tegyük fel, hogy ez a helyzet.
Egészítsük most ki elsőként tett feltevésünket azzal, hogy az
egyes szektorok számára egy-egy további, ágzatonként azonos tényező
koefficiensekkel leírható termelési technológia áll rendelkezésre. Az iménti
eljárást követve ekkor egy újabb tényezőár-határ egyenes vezethető le, és
a vállalatok által választott termelési technológiától függ, hogy melyik
tényezőár-határ egyenes fejez ki releváns kapcsolatot a bérráta és profitráta
között.
Hasonló módon folytatva újabb termelési technológiák bevezetését,
mindegyikhez egy-egy újabb tényezőár-határ egyenest tudunk levezetni.
Ezekből mutat be hármat a 7.2 ábra.
Vegyük észre, hogy a koordinátarendszer tetszőleges pontjából az
origóhoz húzott egyenes meredeksége a W/i tényezőár-arány.
A technológiát mindig úgy választják meg, hogy a tőkejavak reálhozama
maximális legyen, azaz a tényezőár-határ egyenesek külső (észak-kelet
felé eső) burkológörbéjén.
Ezért alacsony tényezőár-arány esetén a
vállalatok alacsony tőkeintenzitású technológia mellett döntenek.
Az
tényezőár-arány emelkedésével aztán az annak megfelelő meredekségű
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7.2 ábra: Lineáris tényezőár-határok
origóból húzott egyenes előbb-utóbb eléri két tényezó'ár-határ egyenes
metszéspontját. A tényezőár-arány további emelkedésével a vállalatok
magasabb tőkeintenzitású technológiára váltanak, ezért két tényezó'árhatár egyenes metszéspontját szokás átváltási pontnak is nevezni. Az
átváltási pontok környezetében tehát a tényezó'ár-arány növekedése a
tőkeintenzitás emelkedését váltja ki éppúgy, mint az a 7.3.1. szakaszban
a teljes termelőszférára levezetett tőkeintenzitás függvényből következik.
Nagyszámú termelési technológiát feltételezve ezért a szigorúan monoton
növekvő, folytonos tőkeintenzitás függvény a fix koefficiensek esetén adódó
átváltások jó közelítéseként tekinthető.
Van azonban az iménti fejtegetésben egy nehezen magyarázható
feltevés, mely szerint a két ágazat azonos tényezőkoefficiensek mellett
termel. Ezt a feltevést egyrészt semmi nem indokolja, másrész elfogadása
esetén nincs értelme a két elkülönült szektor megkülönböztetésének11.
A továbbiakban Harcourt (1972) munkája alapján azt vizsgáljuk, mi
történik, ha feltesszük, hogy a két szektor tőkeintenzitása eltérő is
lehet. Tegyük fel az egyszerűség érdekében, hogy fogyasztási javakat
11Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a két szektor azonos tőkeintenzitására vonatkozó
feltevést már Samuelsont megelőzően Marx is alkalmazta a híres transzformációs
probléma megoldására. E probléma abból adódik, hogy amennyiben a javak cserearányát
az érték határozza meg, akkor a tőkés és munkás közti munkaszerződés nem teszi
lehetővé a munka kizsákmányolását. A transzformációs probléma korszerű tárgyalása
megtalálható Mellár (1983) cikkében.
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kizárólag egyetlen technológia alapján lehet termelni, és ugyanezen
technológia mellett lehet tőkejavakat is előállítani. Tegyük fel azonban,
hogy a tőkejavak termeléséhez egy másik, alacsonyabb tőkeintenzitással
jellemezhető termelési technológia is rendelkezésre áll.
Amennyiben
a tőkejavakat előállító ágazat a fogyasztási javakat előállítóval azonos
technológiát alkalmaz, a tényezőár-határ továbbra is egy egyenes. Ha
azonban a másik technológiát választja, akkor a (7.13) egyenlet nemlineáris
összefüggést fejez ki a profitráta és a reálbér között. Egyszerű számolással
ellenőrizhető, hogy most κ > 1 miatt a tényezőár-határ egy negatív
meredekségű konvex görbe. Fontos megjegyezni, hogy ez a görbe már nem
rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy a hozzá húzott érintő meredeksége
a tőkeintenzitással lenne egyenlő. Ehelyett a tőkeintenzitás a görbe mentén
konstans. Az így előállt szituációt mutatja be a 7.3 ábra.

7.3 ábra: Nemlineáris tényezőár-határ
Induljunk ki egy olyan alacsony tényezőár-arányból, melynél az origóból
húzott egyenes a két tényezőár-határ görbe alsó metszéspontja alatt halad.
Mivel a technológia megválasztása szempontjából továbbra is a külső
burkológörbe a releváns, maximális profitráta abban az esetben érhető el,
ha a tőkejavak termelése a fogyasztási cikkek előállításánál alacsonyabb
tőkeintenzitás mellett zajlik. Ha most gondolatban elkezdjük a tényezőár
arányt emelni, hamarosan elérjük az átváltási pontot, ahol a tőkejavak
termelése átvált a magasabb tőkeintenzitású technológiára. Mindez az
eddigiekkel összhangban áll. Tovább növelve a tényazőárarányt azonban
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előbb-utóbb elérjük a két tényezőár-határ görbe felső metszéspontját. Ha
most a nominálbér profitrátához viszonyított növekedése tovább tart,
a tőkejavakat előállító vállalat visszavált az alacsonyabb tőkeintenzitású
termelési technológiára, mert így érhető el maximális profitráta. Ezért a
felső metszéspontban a technológia visszaváltásáról beszélünk.
A technológia visszaváltásának jelensége alapjaiban kérdőjelezi meg
a tőkeintenzitás függvények szigorú monotonitását.
A tényezőár
arány növekedésével ugyanis a tőkeintenzitás eleinte növekszik, majd
csökken. Mindez súlyos nehézségeket vet fel a kétszektoros neoklasszikus
gazdaság egyensúlyának egzisztenciájával, unicitásával és stabilitásával
kapcsolatban.
Mint láttuk, a probléma azért merül fel, mert a
termelési erőforrások rugalmas helyettesíthetőségének föltevését elvetve
több merev tényezőarányt tételeztünk fel. A nehézségek tehát a termelési
függvényről az 1.4.1. szakaszban feltett folytonosságból adódnak, ezért a
makroökonómia újabb elméletei lehetőség szerint kerülik ezt a feltevést.

8. A szintézistől a
monetarizmusig
A 6. fejezetben megmutattuk, hogy a neoklasszikus szintézis gondolati
rendszerében a fiskális politika jelentősége messze meghaladja a monetáris
politikáét. Ezzel ellentétes álláspontra helyezkedik a 9. fejezetben tárgya
lásra kerülő monetarizmus, melyben a monetáris politika kap nagyobb
jelentőséget. Ebben a fejezetben a makroökonómia fejlődésének azokat a
fontosabb állomásait tekintjük át, melyek a makrogazdasági politika e két
fontos eszköze között fennálló fontossági sorrend megfordulásához vezettek.
Már a 7.2.2. szakaszban kiderült, hogy a neoklasszikus érték- és
pénzelmélet közti ellentmondás olymódon oldható fel, hogy feltesszük,
hogy az egyes javak kereslete és kínálata nem csupán az árak anányától,
hanem a reálegyenlegtől is függ. Mivel pedig a reálegyenleg a piaci
szereplők vagyonának része, oda jutottunk, hogy a leghelyesebb, ha a
kereslet és kínálat meghatározása során az árak mellett a reálvagyon
hatását is figyelembe vesszük. Ennek következményeit tekintjük át ebben
a fejezetben.
Látni fogjuk, hogy az így nyert eredmények részben
ellentmondanak a neoklasszikus szintézis megállapításainak, részben
alátámasztják azokat.
Ez a fejezet bizonyos szempontból az ötödikhez kapcsolódik, amennyi
ben most is egy stock nagyságot vonunk be az elemzésbe. Ez azonban
most a tőkeállománynál tágabb fogalom: a vagyon. A nemzetgazdasági
vagyon megváltozásának hatását valamely makroökonómiai változóra
vagyonhatásnak nevezzük. Eddig ezzel a kérdéssel nem foglalkoztunk.
A tárgyalást a reálegyenleg-hatással kezdjük, ami a vagyonhatásnak az a
része, mely a reálpénzmennyiség megváltozására vezethető vissza.
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8.1

A reálegyenleg-hatás

A reálegyenleg-hatás neoklasszikus elméletben betöltött funkcióját a
7.2.2.
szakaszban megtárgyaltuk.
Most azt tisztázzuk, mennyiben
változtatja meg a keynesi elméletet, illetve a neoklasszikus szintézis
következtetéseit. A keynesi elméletben a reálpénzállomány növekedése
növeli az értékpapírkeresletet, így nő azok árfolyama. Ehhez a kamatláb
csökkenése szükséges, ami viszont a beruházásokat növeli. Ezen az elven
alapult a 6.4.2. szakaszban tárgyalt monetáris politika. Mint láttuk, ez a
mechanizmus csakis akkor képes a hatékony keresletet növelni, ha
1. nincs likviditási csapdában a gazdaság, azaz a reálegyenleg
növekedése az értékpapírok iránti kereslet növekedését, és így a
kamatláb csökkenését eredményezi, és
2. nincs beruházási csapdában sem, azaz a kamatláb csökkenése a
beruházások növekedését váltja ki.
A reálegyenleg-hatásnak a neoklasszikus szintézis gondolati rendszerébe
történő bevezetése érdekében Pigou (1943) értelmezi a gazdaság
stacionárius állapotát, ami a gazdaság hosszú távú egyensúlya. Ebben
a helyzetben a kibocsátás növekedését nem a túlkereslet váltja ki, hanem
a rendelkezésre álló termelési erőforrások mennyiségének növekedése, és
hatékonyabb felhasználása. Például a természetes szaporodás és a technikai
haladás.
Annak érdekében azonban, hogy az eddig használt, rövid
távra alkalmas elemzési apparátus a gazdaság stacionárius állapotára is
alkalmazható legyen, Pigou még egy megszorítást tesz: a kibocsátás
növekedési rátája zérus, azaz a termelés nem növekszik.
Ez így
meglehetősen körmönfont meghatározás1, ám lehetővé teszi a hosszú
távon kimutatható alkalmazkodási folyamatok elemzését anélkül, hogy a
növekedéselmélet specifikus problémáira is tekintettel kellene lenni.
1A gazdasági növekedés legegyszerűbb modelljei szerint a kibocsátás növekedési
rátája a természetes szaporodás és technikai haladás rátáinak összegeként adódik.
Figyelembe véve, hogy számos gazdaságban a természetes szaporodás rátája negatív,
nem teljesen irreális, hogy a két hatás egymást kompenzálja, s így a kibocsátás
növekedési rátája zérus legyen. Ez természetesen nem zárja ki az egy főre eső GDP
növekedését.
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Stacionárius állapotban
van a gazdaság, ha a vállalatok rendelkezésére álló tőke mennyisége
optimális, és ugyanez a helyzet a háztartások vagyonának mértékével is.
A vállalatok által felhasznált tőke optimális mértékét a határelemzésen
alapuló (1.18) egyenlet segítségével az 1.4.1. szakaszban meghatároztuk.
Nehezebb belátni, hogy a racionálisan viselkedő háztartásnak nem célja
vagyonát egy bizonyos optimális szint fölé növelni.
Ramsey (1928)
tanulmányában azonban levezette a háztartás vagyonának optimális
nagyságát. Ennél nagyobb vagyon felhalmozása nem racionális, mert
a fogyasztás elkerülhetetlen visszafogásából adódó hasznosságveszteséget
ebben az esetben nem kompenzálja a nagyobb vagyon révén a jövőben
lehetővé váló magasabb fogyasztás.
A háztartások tehát az optimális nagyságú vagyon, a vállalatok
pedig az optimális mértékű lekötött tőke elérésére törekszenek. Elérve
a stacionárius állapotot a megtakarítások csupán az amortizációs
veszteségeket finanszírozzák. Ennél magasabb megtakarítás ugyanis mind
a háztartások vagyonát, mind pedig a tőkeállományt az optimális szintet
meghaladó értékre növelné. Ha pedig az egyszerűség érdekében eltekintünk
az amortizációtól, azt mondhatjuk, hogy ilyenkor mind a beruházások,
mind pedig a megtakarítások nagysága nulla.
Most tegyük fel, hogy a gazdaság stacionárius állapotában az ψ
reálegyenleg megnő. Ennek következtében a vagyon optimális nagysága
természetesen nem változik, ám mivel a pénz vagyontartási eszköz is, a
piaci szereplők reálvagyona az optimális szint fölé nő. Ezt a háztartások
olymódon állítják helyre, hogy fogyasztásukat növelik, megtakarításukat
pedig csökkentik. Ezek szerint a fogyasztás és megtakarítás nagyságát a
reálegyenleg is befolyásolja. Ezt nevezik Pigou-hatásnak.
A neoklasszikus szintézis gondolati rendszerére mindebből az
következik, hogy módosítani kell az ott alkalmazott keynesi fogyasztási és
megtakarítási függvényeket:

(8. 1 )
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A rendelkezésre álló jövedelem növekedése természetesen továbbra is a
megtakarítás illetve a fogyasztás növekedését eredményezi.
Különös jelentősége van a Pigou-hatásnak beruházási, illetve likviditási
csapda esetén. A 4.4.2. és 4.4.3. szakaszokban kimutattuk ugyanis, hogy
ezekben a helyzetekben a túlkínálat következtében fellépő defláció nem
élénkíti a keresletet. A Pigou-hatást is figyelembe véve azonban ez az
állítás tarthatatlan, mert ilyenkor a megtakarítások csökkenése miatt az
IS görbe jobbra mozdul el.
Kezdjük a likviditási csapdával!
A defláció miatt a fogyasztás
növekszik, ami a 8.1 ábrán az autonóm fogyasztás növekedésében és/vagy
a megtakarítási határhajlandóság csökkenésében ju t kifejezésre.
A
megtakarítási függvény elmozdulása az IS görbe eltolódását váltja ki.
A további következmények a 8.2 ábrán követhetők nyomon. Az IS görbe
elmozdulásának hatása hasonló a likviditási csapdában alkalmazott fiskális
expanzió hatásához. Mindössze annyi a különbség, hogy az aggregált
kereslet növekedését ezúttal nem a kormányzati vásárlások magasabb
szintje, hanem a magánfogyasztás emelkedése váltja ki.
Hasonló a helyzet beruházási csapda esetén is, a defláció következtében
a megtakarítások a 8.1 ábrán bemutatott módon csökkennek, ami a
függőleges IS görbét jobbra mozdítja el. Az elmozdulás a 8.3 ábrán
követhető nyomon.
Amint a 8.4 ábra mutatja, a következmények a beruházási csapdában
alkalmazott fiskális expanzió következményeihez hasonlóak.
A fenti eredményekből következik, hogy a beruházási, iletve likviditási
csapda állapota tatósan nem maradhat fenn, az IS görbe defláció által
kiváltott mozgása pedig addig tart, míg a teljes foglalkoztatás melletti
általános egyensúly létre nem jön. Természetesen Pigou sem tagadja, hogy
a vállalkozói vagy befektetői várakozások pesszimistára fordulása esetén
az egyensúlyinál alacsonyabb kibocsátás és foglalkoztatás jöhet létre. Ez
az állapot azonban, mint láttuk, csak átmenetileg, a teljes foglalkoztatás
melletti egyensúly eléréséig maradhat fenn.
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8.1 ábra: A Pigou-hatás

Ez az álláspont olyannyira szemben áll a keynesi és a neoklasszikus
szintézis következtetéseivel, hogy fel kell tenni a kérdést, mennyire hatékony
a Pigou-hatás mechanizmusa.
Természetesen annyiban, amennyiben
a reálegyenleg a nettóvagyonnal együtt mozog.
Mikroszinten ez az
együttmozgás triviális, makroszinten azonban már nem ilyen egyértelmű a
helyzet. Makrogazdasági szinten ugyanis a pénz nem feltétlenül tekinthető
a vagyon részének. Ennek oka, hogy a modern piacgazdaságban a pénz,
mint minden pénzügyi aktíva egy fizetési ígérvény: A bankjegyek és érmék
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8.2 ábra: A Pigou-hatás következményei likviditási csapdában

8.1.

A
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8.3 ábra: A Pigou-hatás beruházási csapda esetén

a jegybankot, a bankszámlapénz és a csekk valamely kereskedelmi bankot,
a váltó pedig annak kibocsátóját kötelezi fizetésre. Következésképp az
árupénz (arany) kivételével igaz az, hogy a pénztulajdonos vagyonával
szemben a pénz kibocsátójának az adóssága áll. A beruházási és likviditási
csapdában jelentkező defláció esetén nő ugyan a pénztulajdonosok vagyona,
de a pénzt kibocsátó piaci szereplők adósságállománya is emelkedik.
Annak érdekében, hogy tisztább képet kapjunk, a pénz nettóvagyonjellegét kell megvizsgálnunk. Ehhez meg kell különböztetni a belső pénzt a
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8.4 ábra: A Pigou-hatás következményei likviditási csapdában
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külsőtől. Belső pénznek azt a pénzt nevezzük, amely mögött a belföldi
magánszektor adóssága húzódik meg. Ilyenek a váltó, a csekk, és a
bankszámlapénz, mivel a kereskedelmi bankokat is a magánszektorhoz
soroljuk.
Ezzel szemben a külső pénz mögött valamely, a belföldi
magánszektorhoz nem tartozó szereplő adóssága húzódik meg.
Zárt
gazdaságban ez nem lehet más, mint az állam magánszférával szemben
fennálló adóssága, illetve a monetáris bázis. Makroökonómiai szempontból
csak a külső pénz tekinthető a magánszektor pénzvagyonának, így a (8.1)
összefüggésekben M csupán a külső pénzt jelenti, ami mindössze töredéke
a teljes pénzmennyiségnek. így a Pigou-hatás viszonylag szűk bázison
megy végbe. Elvégezve például a (8.1) összefüggések közül a megtakarítási
függvény árszínvonal szerinti deriválását:

amiből látható, hogy a defláció megtakarításcsökkentő hatása egyenesen
arányos a külső pénz mennyiségével. Minél kisebb tehát a külső pénz
mennyisége, annál gyengébb ez a hatás.
Legyen azonban a külső
pénz mennyisége bármilyen kicsi, mégis sikerült Pigou-nak kimutatnia a
beruházási és likviditási csapda instabilitását.

8.2

A defláció hatása az aggregált keresletre

Az előző alfejezetben bemutatott Pigou-hatás jelentősége abban áll, hogy
a beruházási és likviditási csapdában jelentkező defláció a fogyasztás
növelése révén növeli az aggregált keresletet. Ezzel szemben Fisher már
(1933) cikkében amellett érvelt, hogy a defláció nem növeli az aggregált
keresletet, hanem csökkenti azt. Ennek megmutatásához Fisher a piaci
szereplőket az általuk birtokolt vagyon előjele alapján két csoportba osztja.
Hitelezőknek nevezi azokat, akiknek a nettóvagyona pozitív, és adósoknak
azokat, akiknek a nettóvagyona negatív. Az összkereslet természetesen az
adósok és hitelezők keresletének az összege:
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ahol a jobb oldalon álló első tag az adósok, a második pedig a hitelezők
kereslete. Az egyenletben csak a reálegyenleget tüntettük fel független
változóként, a keresletet meghatározó többi tényezőt (jövedelem, kamatláb)
exogén konstansnak tekintjük.
Könnyen belátható, hogy deflációban a hitelezők (pl: pénztulaj
donosok) reálvagyona pontosan annyival nő, amennyivel az adósok
reálvagyona csökken. Képezzük tehát a fenti egyenlet árszínvonal szerint
vett deriváltját:

Az első tag előjele azért negatív, mert az adósok reálvagyona nem nőtt,
hanem csökkent. Elvégezve a lehetséges kiemelést:

A szögletes zárójelben álló kifejezés értelmezéséhez bevezetjük a
vásárlási határhajlandóság fogalmát.
Ez azt mutatja meg, hogy a
reálegyenleg egységnyi növekedése esetén mennyivel nő a szóban forgó piaci
szereplők összkereslete. Elfogadjuk Pigou előző alfejezetben ismertetett
megállapítását, mely szerint a vásárlási határhajlandóság nullánál nagyobb.
A szögletes zárójelben ezek szerint az adósok és hitelezők vásárlási
határhajlandóságainak különbsége áll. Csakhogy Fisher szerint az adósok
vásárlási határhajladósága nagyobb, mint a hitelezőké. Ez kézenfekvő, hisz
éppen emiatt váltak adósokká. Ezek szerint a szögletes zárójelben álló
kifejezés pozitív csakúgy, mint az előtte álló tényező, amiből:

Ez viszont azt jelenti, hogy az árszínvonal csökkenése esetén az
összkereslet is csökken. Ennek oka az, hogy deflációban az adósok vásárlásai
nagyobb mértékben csökkennek, mint amennyivel a hitelezők vásárlásai
nőnek. Ezt a jelenséget a jelen fejezet további részében Fisher-hatásnak
nevezzük.
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A Fischer-hatás tehát nem zárja ki a reálegyenleg hatás Pigou által
feltárt mechanizmusának működését. Mindössze egy a Pigou-hatással
ellentétes irányban ható folyamatra mutat rá.
Ha a Fisher-hatás elég eró's, az a Pigou-hatást képes túlkompenzálni, s
így a beruházási vagy likviditási csapda helyzetéből indulva mégsem érhető
el a teljes foglalkoztatás melletti egyensíily. Jegyezzük meg ugyanakkor,
hogy a Pigou-hatást nem csak a túlkínálat miatti defláció válthatja ki,
hanem a monetáris expanzió is. Ráadásul a pénzkínálat bővítése a defláció
ellen hat, ami a Fisher-hatást gyengíti. A monetáris expanzió IS görbére
gyakorolt hatását azonban a 6.4.2. szakaszban figyelmen kívül hagytuk. Ha
figyelembe vesszük, kiderül, hogy a monetáris expanzió éppúgy alkalmas
a hatékony kereslet növelésére, mint a fiskális beavatkozás. A Fisherhatást elfogadva is azt kell tehát mondanunk, hogy a monetáris politika
hatásossága jóval nagyobb, mint azt Keynes vagy a neoklasszikus szintézis
állította.

8.3

A reálegyenleg-hatás jelentősége

Mielőtt a következő alfejezetben áttérnénk a reálegyenleg-hatásnál tágabb,
vagyonhatás tanulmányozására, érdemes összefoglalni, miként biztosította
az eddig tárgyalt modellekben a reálegyenleg hatás az árszínvonal rugalmas
alkamazkodását az összkereslet az összkínálattal történő megegyezése
érdekében.
Tekintsük például a munkakínálat 2.4.2.
szakaszban tárgyalt
növekedésének esetét.
Mint ott láttuk ez a reálbért csökkenti, a
foglalkoztatást pedig növeli.
A magasabb foglalkoztatás magasabb
aggregált kínálatot eredményez, ehhez kell az aggregált keresletnek
felzárkóznia. Az árak neoklasszikusok által feltételezett rugalmassága
lehetővé teszi, hogy a túlkínálatra az árszínvonal csökkenéssel reagáljon,
ami a reálegyenleg emelkedéséhez vezet. Ez váltja ki a (2.3) egyenlet
szerint az aggregált keresleti görbe mentén történő elmozdulás révén az
összkereslet növekedését.
A makroökonómiai dichotómia szerint nem
változik viszont a kamatláb, hisz az a reálszférában határozódik meg, amint
azt a 2.1.2. szakaszban megbeszéltük. A (2.4) termelési függvényből
következően ugyanis a felhasznált munka mennyiségének növekedésével a
tőke határtermelékenysége változatlan marad, így a tőkekeresleti függvény
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helyzete sem változik. A változatlan kamatláb következtében aztán az
értékpapírok iránti kereslet is változatlan marad.
Más a helyzet a keynesi elveket alapul vevő neoklasszikus szintézis
gondolati rendszerében, bár a nominálbérek rugalmassága esetén a
munkakínálat növekedése itt is kiválthatja a reálbér csökkenését és a
foglalkoztatás növekedését. Az így kialakuló termékpiaci túlkínálat pedig
az árszínvonal csökkenését eredményezi. Az árszínvonal csökkenése ezúttal
is a reálegyenleget növeli, ami a magasabb reálpénzkínálat révén az LM
görbét jobbra tolja, ilyen módon növelve a hatékony keresletet.
Csakhogy az LM görbe elmozdulása nem eredményezi a hatékony
kereslet növekedését beruházási, illetve likviditási csapdában: ezekben a
helyzetekben a reálegyenleg növekedése nem vezet magasabb aggregált
keresletez.
A nominálbérek merevsége esetén pedig az árszínvonal
csökkenése a reálbért emelve éppen a munkapiaci egyensúlytalanságot
növeli.
Pigou a reálegyenleg növekedésének mind a neoklasszikusok, mind
pedig a Keynes által kimutatott hatását elismeri: szerinte a defláció
egyidejűleg növeli a fogyasztást és az értékpapírok iránti keresletet. Ez
az oka annak, hogy nála az LM görbe esetleges eltolódása mellett az IS
görbe biztosan jobbra tolódik. Az IS görbe ezen eltolódásának köszönhető,
hogy a reálegyenleg defláció által kiváltott növekedése magasabb hatékony
kereslethez vezet.
Végül Fisher az adósok és hitelezők eltérő vásárlási határhajlandósága
alapján arra a következtetésre jut, hogy az árszínvonal növekedése
az összkeresletet csökkenti.
Ugyanakkor a monetáris bázis növelése
Fisher gondolatmenetét elfogadva is az összkereslet növekedéséhez vezet.
Figyelembe véve a Fisher-hatást úgy tűnik, nem mindegy, hogy a
reálegyenleg növekedését az árszínvonal csökkenése, vagy a monetáris bázis
növekedése váltja ki.
A reálegyenleg-hatás jelentősége tehát abban áll, hogy hozzáigazítja
az aggregált keresletet az aggregált kínálathoz.
Minél gyengébb
a reálegyenleg-hatás, annál hosszadalmasabb az általános egyensúly
kialakulása, és annál nagyobb szükség mutatkozik állami beavatkozásra.
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8.4.

8.4

Vagyonhatás és monetáris expanzió

Láttuk, hogy Pigounak sikerült kimutatnia, hogy a likviditási illetve
beruházási csapda állapota nem maradhat fenn tartósan, a reálegyenleg
defláció által kiváltott növekedése következtében. Ugyanakkor két fontos
tényezőt is figyelembe kell venni, melyek a Pigou-hatás hatékonyságát
kétségessé teszik: Az egyik az, hogy a reálegyenleg defláció által kiváltott
növekedése nem a teljes pénzkínálat, hanem mindössze a monetáris bázis
alapján megy végbe.
Minél kisebb részét képezi a monetáris bázis
a teljes pénzkínálatnak, annál gyengébb a Pigou hatás. Másrészt az
adósok és hitelezők eltérő vásárlási határhajlandóságán alapuló Fisherhatás szerint a defláció egyenesen csökkenti az aggregált keresletet. Ha
pedig a Fisher-hatás túlkompenzálja az összkereslet magasabb reálegyenleg
miatt bekövetkező növekedését, akkor az aggregált kereslet defláció mellett
sem növekszik, s a likviditási illetve beruházási csapda állapota továbbra
is fennmarad.
A 8.2 alfejezet végén azt is láttuk azonban, hogy ez az okoskodás
nem érvényes a monetáris bázis növelése esetén. Ilyen módon ugyanis
a reálegyenleg növelhető, ami az összkereslet emelkedéséhez vezet, s így
a gazdaság a likviditási illetve beruházási csapda állapotából monetáris
expanzió révén is kikerülhet. Ha pedig a nominális pénzkínálat növelése
inflációt eredményez, akkor a Fisher-hatás szerint az aggregált kereslet
tovább növekszik. Ebben az alfejezetben azt vizsgáljuk meg, milyen további
következményei vannak a monetáris expanziónak. Ennek során Tobin
(1969) tanulmányát követve feloldjuk azon korábbi feltevésünket, mely
szerint a kötvények és a részvények egymás tökéletes helyettesítői.
Vizsgálódásainkat a vagyon fogalmának tisztázásával kezdjük.
Valamely gazdasági szereplő vagyonán, annak más gazdasági szereplőkkel
szemben fennálló összes követelését értjük. A vagyon elemeit két csoportba
rendezve soroljuk fel. Belső vagyonnak nevezzük a szóban forgó piaci
szereplő egy másik belföldi háztartással vagy vállalattal szemben fennálló
követelését. Ilyenek
• a bankszámlapénz (makroszinten a folyószámlaegyenlegek összege)
• a váltók állománya
• a vállalatok által kibocsátott kötvények
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A fenti felsorolásból következik, hogy a belső' vagyon elemei csak
mikroszinten tekinthetők egy adott piaci szereplő vagyonának. A belföldi
magánszféra vagyonának számbavétele során azonban ezektől az elemektől
el kell tekinteni, mivel minden egyes követeléssel szemben egy másik piaci
szereplő azonos mértékű kötelezettsége áll. Makroszinten csupán a külső
vagyon elemei vehetők számftásba. Ezek egyrészt a tőkejavak, másrészt
valamely külföldi gazdasági szereplővel, vagy az állammal szemben fennálló
követelések. Zárt gazdaság esetén a külföldi szereplőkkel szemben fennálló
követeléseket nem vesszük figyelembe, így az alábbiak maradnak:
• a jegybankpénz állománya, amennyiben az devizával, államköt
vénnyel vagy arannyal fedezett
• a magánszféra birtokában lévő államkötvények
• azok a tőkejavak, melyek végső tulajdonosai a magánháztartások.
Ezek szerint a monetáris politikának a 6.4.
szakasz bevezetőjében
tárgyalt egyetlen eszköze sem változtatja meg a külső vagyon nagyságát.
A nyíltpiaci műveletek azért nem, mert amennyivel nő a magánszféra
tulajdonában lévő jegybankpénz mennyisége, pontosan annyival csökken
a forgalomban lévő államkötvények nominális értéke. A refinanszírozási
kamatláb, illetve a kötelező tartalékrátára vonatkozó előírás módosítása
pedig csak a belső vagyon megoszlását módosítja a kereskedelmi bankok és
a piac többi szereplője között.
Megváltozik azonban a külső vagyon nagysága a forgalomban lévő
jegybankpénz állományának megváltozása esetén, ezért a továbbiakban
pénzmennyiségen a jegybankpénz állományát fogjuk érteni, erre
fog vonatkozni az M jelölés is.
Másrészt kötvényeken kizárólag
államkötvényeket értünk, a vállalati kötvényektől eltekintünk.
Ezt
fogjuk a B szimbólummal jelölni. Feltesszük továbbá, hogy az összes
tőkejószág végső tulajdonosa valamelyik magánháztartás, ekkor a tőkejavak
állománya: K . Jelöljük a magánszféra reálvagyonát a-val, ekkor:
(8.2)
az első tag a pénzben, a második az államkötvényekben, a harmadik
pedig a tőkejavakban megtestesülő vagyon. A fenti felírásból következik,
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hogy a tőkejavak árszínvonala általában eltér az általános árszínvonaltól.
Ennek nem az az oka, hogy többtermékes modellre térünk át, melyben
megkülönböztetjük a tőkejavakat a fogyasztási cikkektől. Továbbra is
megmaradunk az aggregálás legmagasabb szintjén, viszont figyelembe
vesszük, hogy a tőkejavak létrehozása hosszabb időt igényel.
Ebből
következik, hogy az összkereslet hirtelen emelkedése esetén a rendelkezésre
álló tőkekapacitás nem elegendő, mivel az egytelen termelő iparágba történő
belépést korlátozza. Mivel pedig az iparágba a szükséges tőkejavak hiánya
miatt nem lehet szabadon belépni, a kereslet növekedésére nem a termelés
növekszik, hanem az ár, s így a tőkejavak tulajdonosai profithoz jutnak.
Ez a profit természetesen csak addig marad fenn, amíg a tőkeállomány a
szükséges mértékűre nem bővül, ez azonban hosszabb ideig is eltarthat,
s ez alatt a tőkejavak tulajdonosai profitot realizálnak2. Alkalmazva a
nettó jelenérték számításának 3.1.2. szakaszban ismertetett módszerét a
tőkejavak értékelésére, könnyen látható, hogy minél magasabb profitot
biztosít valamely tőkejószág a tulajdonosának, annál magasabb az ára.
Az árszínvonal 7.2.1. szakaszban alkalmazott definíciója alapján ez még
nem tenné szükségessé a tőkejavak árának megkülönböztetését, ha az az
árszínvonallal egyenes arányban változna. Megmutatjuk azonban, hogy
nem ez a helyzet: az árszínvonal egy százalékos emelkedése esetén a
tőkejószág ára ennél nagyobb ütemben emelkedik.
Legyen a szóban forgó tőkejószág révén előállítható reálkibocsátás Qo,
a mellette alkalmazandó munka mennyisége pedig L q. A z egyeszerűség
érdekében tegyük fel, hogy mindkét nagyság minden egyes periódusban
konstans. Legyen az egyszerűség érdekében a szóban forgó tőkejószág
élettartama végtelen, ekkor annak ára a (3.2) összefüggés alapján:
(8.3)
Tekintsük most a tőkejószág
rugalmasságát. Ez definíció szerint:

árának

árszínvonal

szerint

vett

2Ezt a profitot szokás a mikroökonómiában kvázijáradéknak is nevezni, ld. Kopányi
(2000) 374. o.
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Azt kaptuk tehát, hogy amennyiben az árszínvonal λ százalékkal
emelkedik, a tőkejavak ára több, mint Λ százalékkal nő, szükséges tehát
a tőkejavak árát az árszínvonaltól megkülönböztetni. Foglalkozzunk most
a belső kamatláb kérdésével. Ennek mindenkori értéke a (8.3) egyenlet r-re
történő megoldása révén adódik. Jelöljük az így kapott értéket r^-val:

Ekkora megtérülési rátára számíthat a befektető a szóban forgó
tőkejószágba történő befektetés esetén. Tekintsük most azt a helyzetet,
amikor a szóban forgó tőkejószág ára az árszínvonallal megegyezik. Ekkor
a tőke határhatékonysága a (8.3) egyenlet megoldásaként adódik:

Vezessük be Tobin nyomán a q = R/ γκ jelölést. Könnyen ellenőrizhető,
hogy q — R / vk = Ρ κ / Ρ · Ez azt jelenti, hogy a q változót kétféleképpen
értelmezhetjük.
Egyrészt ez a tőkejavak piaci értékének és pótlási
költségének hányadosa. Másrészt ez a befektetett tőke tényleges és elvárt
megtérülési rátájának a hányadosa. Beruházni akkor érdemes, ha ez a
hányados egynél nagyobb. Részletesebben, az alábbi esetek fordulhatnak
elő:

q> 1

Érdemes beruházni, pl. azért, mert a tőkejavak piaci értéke
meghaladja azok beszerzési árát.

q< 1

Érdemes a tőkeállományt csökkenteni, pl.
azért, mert a
befektetett tőke az elvártnál alacsonyabb megtérülést biztosít.

q= 1

a gazdaság szereplői sem több, sem pedig kevesebb tőkejószágot
nem kívánnak az éppen meglévőnél.

Megjegyzendő, hogy a Tobin-féle q iménti értelmezéséhez hasonlóan
az eddig bemutatott modellekben is mindig két hányados viszonya
határozta meg a beruházási tevékenységet:
a neoklasszikusoknál a
tőke határtermelékenysége és a piaci kamatláb, Keynesnél a tőke
határhatékonysága és a piaci kamatláb, Tobinnál pedig a tőke
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határhatékonysága és a tőkejavaktól elvárt hozamráta. Ez a hozamráta
azonban nem feltétlen egyenlő a kötvények után fizetett kamatlábbal.
Ennek belátása érdekében tisztázzuk a külső vagyon elemeinek egymáshoz
való viszonyát. Ehhez sorra vesszük azok reálhozamát, és kockázatát:
A pénznek nominális hozama nincs, és árstabilitás esetén reálhozama
sincs. Kockázata elsősorban az árszínvonal váratlan változásaiból adódik.
Egy másik kockázati tényező az államcsőd veszélye, ettől azonban a
továbbiakban eltekintünk.
A kötvény reálhozama: rg , kockázata pedig egyrészt az árszínvonal
váratlan változásaiból adódik.
Egy másik fontos kockázati tényező
a hozamkockázat változó kamatozású kötvények esetén, illetve az
árfolyamkockázat fix kamatozás esetén3.
Végül a fizikai tőkejavak reálhozamát, azaz határhatékonyságát R -rel
jelöltük. Itt az árszínvonal vagy a kötvények hozamának megváltozása
nem jelent kockázati tényezőt. Kockázati tényezőt jelent viszont a (8.3)
összefüggés szerint a reálbér, az aggregált kereslet, illetve a termelési
technológia váratlan megváltozása. Az aggregált kereslet megváltozása
ugyanis Qo, a termelési technológia módosulása emellett L q értékét is
módosíthatja.
Ezek szerint a pénzügyi aktívák, azaz a pénz és a kötvény árfolyama
független a reálaktívák értékének meghatározásában jelentős szerepet játszó
konjunkturális helyzettől, illetve termelési technológiától, sőt az árszínvonal
változása a pénzügyi és reálaktívák hozamában eltérő irányú változásokat
eredményez. Mindebből Tobin arra a következtetésre ju t, hogy a pénz
és a kötvények hasonló jellegű kockázatnak vannak kitéve, míg a fizikai
tőkejavak ettől eltérő jellegű kockázatnak. Következésképp a pénz és a
kötvények hozamai között a korreláció erős, ám ezek a fizikai tőkejavak
hozamával legfeljebb gyengén korrelálnak.
Ismert, hogy a portfólió kockázata annál nagyobb mértékben
csökkenthető, minél kisebb a korreláció a benne szereplő aktívák hozamai
között. Ezt az összefüggést mutatja be a 8.5 ábra, mely egy kételemű
portfólió kockázatát ábrázolja a benne szereplő aktívák arányának
függvényében, χχ az egyik, x? pedig a másik aktíva részarányát jelöli.
χχ + X2 = 1. S i az egyik, S <2 pedig a másik aktíva kockázata. Az ábrán
bemutatott görbék X2 részarányának függvényében ábrázolják a teljes
3Ezt az esetet vizsgáltuk alaposabban a 3.3. alfejezetben.

288

_____________________________________

8. A SZINTÉZISTŐL A MONETARIZMUSIG

portfolió kockázatát a benne szerepló' kockázatok közti különféle korrelációs
értékek mellett.
Figyeljük meg az ábrán, hogy egyértelműen létezik egy olyan
portfólióarány, melynek választása esetén a portfolió kockázata minimális,
és amennyiben a két aktíva kockázata közti korrelációs együttható
egynél kisebb, a portfolió kockázata kisebb bármelyik benne szereplő
aktíva kockázatánál. Sőt, p = —1 esetén egyértelműen létezik olyan
portfólióarány, mely a kockázatot nullára csökkenti.
Mivel a portfolió kockázatán a hozam varianciáját értjük, az ábra
mögött a portfolió kockázatát meghatározó alábbi formula áll:

ahol S a teljes portfolió kockázata, p pedig a korrelációs együttható.
A felső és alsó sorban szereplő két kifejezés akkor egyenlő egymással, ha
a korrelációs együttható egységnyi, minden más esetben létezik olyan X2
portfolióarány, melyre S 2 < min (S 2, S%) .
A portfolió kockázata tehát olymódon csökkenthető, ha az mindhárom
aktívát tartalmazza. Mivel azonban a pénz és a kötvények kockázata
szorosan korrelál, a diverzifikáció ezen aktívák vonatkozásában alig mérsékli
a portfolió kockázatát. Ezért a pénzügyi aktívák (azaz a pénz és a
kötvények) portfolión belüli megosztása során a tranzakciós költségek
és a likviditás játszanak meghatározó szerepet. Minél alacsonyabbak a
kötvények megszerzésével, tartásával és értékesítésével járó tarnzakciós
költségek, és minél könnyebb és gyorsabb a vásárlás illetve értékesítés, annál
rövidebb időtávra is érdemes pénz helyett kötvényt tartani.
Más a helyzet a reálaktívák esetében.
Ezek kockázata ugyanis
nem korrelál a pénzügyi aktívák kockázatával, ezért tartásuk portfólió
kockázatát jelentősen mérsékli. A kockázatkerülő befelktető számára ezért
a pénz és a kötvények helyettesítő javak, míg a pénzügyi aktívák és a
reálaktívák között kiegészítő viszony áll fenn. A pénzügyi és reálaktívák
közti komplementartitás annál erősebb egyrészt, minél erőteljesebben
kockázatkerülő a befektető.
Ennek oka az, hogy döntésiben annál
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erőteljesebb szerepet játszik a kockázat a hozammal szemben, így annál
kevésbé hajlandó eltérni a minimális kockázatot eredményező portfólión
belüli arányoktól. Másrészt annál erősebb a komplementaritás, minél
kisebb a korrelációs együttható a pénzügyi és reálaktívák hozamai
között.
Ennek oka, hogy annál erőteljesebben képes a kockázatot
mérsékelni a pénzügyi és reálaktívák közti diverzifikáció révén. Tökéletes
komplementaritás esetén a pénzügyi és reálaktívák portfólión belüli aránya
azok hozamaitól függetlenül változatlan.
Az elmondottak a fizikai
tőkejavak és a pénzügyi aktívák hozamai között fennálló gyenge korreláción
alapulnak.
Ezen a ponton szakítunk tehát azzal a korábbi feltevésünkkel,
mely szerint a fizikai tőkejavakra vonatkozó követeléseket megtestesítő
részvények és az államkötvények egymás helyettesítői lennének, és fel
kell adnunk az egységes kamatláb koncepcióját is.
Nézzük meg,
hogyan reagál a vagyontulajdonos például a kötvények után fizetett
kamatok emelkedésére. Abból indulunk ki, hogy a portfólió szerkezete
optimális, és az értékpapírpiacon a tranzakciós költségek változatlanok.
A kötvényhozamok emelkedése esetén érdemes több kötvényt és kevesebb
pénzt tartani, mert a pénztartás miatt kieső kamatjövedelem megnő,
így érdemes a több tranzakcióval együttjáró magasabb költséget vállalni.
A vagyontulajdonos portfóliójának hozama tehát növekszik, kockázata
azonban nem változik lényegesen.
Ugyanakkor változatlan marad a
részvények iránti kereslet. Ennek növelése vagy csökkentése ugyanis jelentős
mértékben növelné a portfólió kockázatát.
A továbbiakban figyelmünket a vagyonszektorra fordítjuk. Ez termé
szetesen csupán része a teljes makrogazdaságnak, ám kapcsolatban áll vele.
Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a fiskális expanzió különféle finanszírozási
módjai miként érintik a vagyonszektort, és a vagyontulajdonosok
portfóliójának átrendezése mit eredményez a reálszférában. A vagyonszektor számára exogén meghatározó tényezők a reálkibocsátás és az
árszínvonal, ugyanakkor a vagyonszektorban határozódik meg a Tobin
által bevezetett q értéke, ami a fentebb ismertetett módon a beruházások
befolyásolása révén fejti ki hatását a reálszférára.
A vagyonszektor egyensúlyának feltételei az alábbiak:
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Egyensúlyon a gazdaság 8.1.
alfejezetben bevezetett stacionárius
állapotát értjük.
Mint láttuk, ebben a helyzetben a tőkeállomány
és a háztartások reálvagyonának nagysága optimális, így nincsenek
nettóberuházások, és a megtakarítások csupán az amortizációs veszteséget
finanszírozzák. Ezt a meghatározást azonban most ki kell még egészíteni
azzal a feltétellel, hogy egyensúlyban a vagyontulajdonosok portfoliójának
szerkezete is optimális.
A továbbiakban tehát a fiskális expanzió vagyonszektorra kifejtett
hatását vesszük szemügyre. Haavelmo tétele szerint az adófinaszírozta
fiskális expnazió éppen annyival növeli a reáljövedelmet, amennyivel az
emiatt kivetett többletadó csökkenti. Egy ilyen kormányzati beavatkozás
nem érinti a vagyonszektort, ezért a továbbiakban nem foglalkozunk vele.
Marad a pénz- és hitelfinanszírozás. Vizsgálódásaink során minden esetben
a vagyonszektor egyensúlyi helyzetéből indulunk ki, és elsősorban azt
igyekszünk tisztázni, miként hat a kormányzati vásárlások növelése a
vagyontulajdonosok részvények iránti keresletére. Ez azért fontos kérdés,
mert a részvények iránti kereslet növekedése esetén az azoktól elvárt hozam
csökken, ami q emelkedése révén a beruházsok és ezáltal a foglalkoztatás
növekedését váltja ki.

8.4.1

Költségvetési-monetáris mix

Ebben az esetben a kormányzat pénzkibocsátással finanszírozza
megemelkedett kiadásait. Ezt az esetet a 6.5. alfejezetben tárgyaltuk,
ott azonban egységes kamatlábat, azaz a reáltőke és az államkötvények
közti tökéletes helyettesítést tételeztük fel, figyelmen kívül hagyva
a vagyonhatást.
Másrészt pénzkínálat növekedése portfolióarányok
megváltozása révén a vagyonszektor egyensúlyának felborulását váltja ki.
Ennek kettős hatása lesz. A vagyonhatás következtében a piaci szereplők
a többi aktívából is igyekeznek többet tartani annak érdekében, hogy
a portfoliójukban eredetileg fennállt, optimális arányokat helyreállítsák.
A helyettesítési hatás ezzel szemben az alacsonyabb hozamot biztosító
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aktívák magasabb hozamúakkal történő helyettesítésére irányul. Ennek
oka az, hogy megváltozhat a vagyontulajdonos maximális összhasznát
biztosító hozam - kockázat kombináció.
A pénzmennyiség növelése következtében fellépő vagyonhatás
természetesen a reálakítvák iránti keresletet is növeli. Ennek oka az, hogy
a monetáris expanzió következtében létrejövő nagyobb vagyont változatlan
feltételek mellett kénytelenek a vagyontulajdonosok tartani.
Ennek
következtében csökken a reálaktívákba fektetett tőke elvárt megtérülési
rátája, ami q emelkedését váltja ki. így a vagyonhatás a beruházásokat
növeli, tehát expanzív. Nem ilyen egyértelmű a helyettesítési hatás. A
monetáris expanzió természetesen megnöveli a pénz összvagyonon belüli
részarányát, a továbbiakban azonban minden attól függ, hogy a pénzügyi
és reálaktívák közti komplementaritás tökéletes-e, vagy sem. Tökéletes
komplementaritás esetén a pénztartás kizárólagos alternatívája kötvények
vásárlása, így a kötvényektől elvárt hozamráta csökken, ami a kötvények
iránti keresletet növeli. A fizikai tőkejavaktól elvárt megtérülési ráta
azonban nem változik, így a helyettesítési hatásnak további következménye
a beruházások nagyságára nincs.
Más a helyzet a pénzügyi és reálaktívák között fennálló gyenge
komplementaritás esetén.
Ekkor a vagyontulajdonosok a nominális
hozamot nem biztosító pénz mennyiségének egy részét nem csak
államkötvényekkel, hanem részvényekkel is igyekeznek helyettesíteni.
Ennek következtében megnő a részvények iránti kereslet, és így a
helyettesítési hatásnak további expanzív következménye van.
Összefoglalásként azt mondhatjuk,
hogy a pénzfinanszírozta
fiskális expanzió vagyonhatása egyértelműen expanzív, a helyettesítési
hatás gyenge komplementaritás esetén szintén expanzív, tökéletes
komplementaritás esetén pedig zérus. A két hatás eredője egyértelműen
expanzív. Ezek az eredmények egybevágnak korábbi következtetéseinkkel:
mind a neoklasszikus, mind pedig a keynesi elméletben azt találtuk,
hogy a pénzkínálat növelése az összkereslet emelkedését eredményezi.
Nem derül ki azonban a vagyonmérleg elemzéséből, hogy mi lesz ennek a
keresletnövekedésnek a következménye: csupán az árszínvonal növekszik-e,
vagy a reálkibocsátás is.
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8 .4 .2

K ö tv én y fin an szíro zta fiskális exp an zió

Ebben az esetben a vagyontulajdonosok birtokában lévő pénz mennyisége
változatlan marad, megnő ezzel szemben az államkötvények állománya.
Mivel a (8.2) egyenlet szerint a kötvényeket is a vagyon részének tekintjük,
a vagyonhatás most is az előző szakaszban ismertetetthez hasonló módon
működik.
A helyettesítési hatás megint a pénzügyi és reálaktívák közti
komplementaritás fokától függ.
Tökéletes komplementaritás esetén
nincs helyettesítési hatás, mert a vagyontulajdonos az államkötvényt
nem helyettesíti részvénnyel: a komplementaritás épp ezért tökéletes.
Ez az eredmény ellentmond az eddigieknek, mivel azt jelenti, hogy a
hitelfinanszírozta fiskális ezpanzió nem szorít ki magánberuházásokat.
Ennek elsődleges oka kötvények és részvények hozamrátáinak
megkülönböztetése.
Gyenge komplementaritás esetén ezzel szemben a következőket kell
meggondolni: Ahhoz, hogy a befektetők a több államkötvényt vásároljanak,
emelni kell azok hozamát. A magasabb hozam azonban axra indítja a piac
szereplőit, hogy részvényeik egy részét is államkötvénnyel helyettesítsék.
Emiatt megnő a részvényektől elvárt hozam, ami q értékének alacsonyabb
szintjéhez vezet. Ez pedig a beruházásokat csökkentve kontraktív hatású.
Ez a hatás annál erősebb, minél gyengébb a pénzügyi és reálaktívák közti
komplementaritás.
A két hatást összegezve megállapíthatjuk, hogy a kötvénykibocsátás
által finanszírozott fiskális expanzió csak abban az esetben expanzív, ha
a pénzügyi és reálaktívák közti komplementaritás tökéletes. Ellenkező
esetben a helyettesítési és a vagyonhatás iránya ellentétes, a két hatás
eredője pedig nem határozható meg egyértelműen.
A két finanszírozási forma által kiváltott vagyonhatás azonos, a
helyettesítési hatás is csak gyenge komplementaritás esetén eltérő, ám épp
a gyenge komplementaritás fennállásának nagyobb a realitása. Az eltérés
oka az, hogy kötvényfinanszírozás esetén a kötvények után fizetett hozamot
növelni kell, ami beruházásokat szorít ki. Pénzfinanszírozás esetén ezzel
szemben a hozamok változatlanok, mivel a pénznek mint értékpapírnak a
nominális hozama zérus.
Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a fiskális expanzió
leghatékonyabb finanszírozási formája a pénzkínálat növelése.
Ezt a

294

___________________ 8.

A SZINTÉZISTŐL A MONETARIZMUSIG

kötvényfinanszírozás követi, és az adófinanszírozás a legkevésbé hatékony.
Már csak ezért is érdemes az eddigieknél nagyobb figyelmet szentelni a
pénzkínálat megváltozás következtében fellépő hatásoknak. Éppen ezért a
következő fejezetben a monetáris politikára koncentrálunk.

9. A monetarizmus
A 6. fejezet egyik fő tanulsága az volt, hogy a fiskális politika jelentősége
a neoklasszikus szintézis gondolati rendszerében sokkal nagyobb, mint
a monetáris politikáé. Ezt a megállapítást alapjában kérdőjelezte meg
a 8.1. alfejezetben ismertetett Pigou-hatás, Tobin portfólióelméletének
imént tárgyalt makroökonómiai alkalmazásaiból pedig kiderült, hogy a
pénzfinanszírozta fiskális expanzió keresletélénkítő hatása erősebb lehet
annál, mint amikor a finanszírozás kötvénykibocsátással történik. Ezek
a felismerések a monetarizmusban álltak össze egységes gondolkodási
irányzattá.
A monetarizmus egyik legfontosabb jellemzője, hogy nagyobb jelen
tőséget tulajdonít a monetáris politikának, mint a fiskálisnak. Ugyan
akkor ennek az alapvetően fontos hipotézisnek a korrekt igazolásával adós
marad, ezért sokan nem tekintik azt önálló közgazdasági iskolának. Mégis
a monetarizmust szokás a keynesi forradalommal szembeni ellenforrada
lomként említeni.
Kialakulásának legfontosabb okai az alábbiak:
1. Az állami szektor kiterjesztésével kapcsolatos világnézeti indíttatású
aggodalmak, melyek nagyrészt abból fakadtak, hogy Keynes
fő művének megjelenése időben egybeesik az állami szektor
Hitler és Sztálin által kezdeményezett nagyarányú kiterjesztésével.
E könyvnek nem feladata az esetlegesen meglévő történeti
és elmélettörténeti összefüggések feltárása, azonban a fasizmus
és proletárdiktatúra rémtettei számos teoretikusban aggodalmat
keltettek az állam politikai, illetve gazdasági túlhatalma miatt.
Elegendő itt egy magyar vonatkozást említeni: Liska (1988) szerint a
szocializmus egyfajta szuperkeynesi gazdaságként is felfogható.
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2. A pénzelmélet fejlődése terén a neoklasszikus mennyiségi pénzelmélet
meghaladása irányába a döntő lépést Keynes tette.
Ezt a 3.3.
alfejezetben bemutattuk. A pénzelmélet továbbfejlődése jelentős
mértékben Don Patinkin 7.3. és Tobin 8.4. alfejezetekben ismertetett
eredményeinek köszönhető. Ezek tették lehetővé a monetáris politika
mélyebb pénzelméleti megalapozását.
3. A II. világháborút nem követte a számos közgazdász által
prognosztizált kereslethiány és gazdasági válság.
Ennek egyik
oka a háborút követő helyreállítási periódus volt, a másik pedig
a rendszeresen és sikeresen alkalmazott keynesi gazdaságpolitika.
Az utóbbi során természetesen a fiskális beavatkozások kerültek
előtérbe, a monetáris politika háttérbe szorult. Feladata mindössze
a beruházások magas szinten tartását, és az államadósság
mérsékelt adók melletti törlésztését lehetővé tevő alacsony kamatláb
biztosítására redukálódott.
Ugyanakkor a több évtizeden át
tartó, gyors gazdasági növekedés követkézéiben a munkanélküliség
problémája háttérbe szorult, helyette az infláció került az érdeklődés
középpontjába.

9.1

A várakozások szerepe

A piaci szereplők várakozásai először Keynes elméletében jutottak
jelentősebb szerephez.
Emlékezetes, hogy a likviditási csapdát a
vagyontulajdonosok, a beruházási csapdát pedig a vállalkozók pesszimista
várakozásai idézik elő. További fontos szerepet töltenek be a várakozások
a 3.2.1.
szakaszban tárgyalt multiplikátor-elméletben.
A pénz- és
beruházáselmélettel szemben azonban itt a várakozások alakulása endogén.
Ez azt jelenti, hogy míg Keynes pénz- és beruházáselméletében a piaci
szereplők pesszimizmusa mögött gazdaságon kívüli okok húzódnak meg,
addig a multiplikátor elmélet statikus várakozásokat tételez fel, ami azt
jelenti, hogy a háztartások a korábbi periódus jövedelmét anticipálják.
Mindenekelőtt azt vizsgáljuk meg, tartható-e ez a hipotézis például az egyes
javak piacán, ahol a piac szereplői a multiplikátor-elmélettel szemben nem
a jövedelem, hanem az ár nagyságát kénytelenek anticipálni.
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Tekintsük egyetlen jószág piacát, legyen ez a sertéspiac. Tegyük fel,
hogy e piacon a keresleti függvény lineáris, azaz

ahol a, b > 0 pozitív paraméterek, t pedig a periódusindex. Legyen
továbbá az iparági kínálati függvény is lineáris, és tegyük fel, hogy a
termeló'k egy periódus késéssel reagálnak az ár megváltozására. Ezek szerint
egy periódusnyi idő szükséges a malacok felhízlalásához.

ahol c, d > 0 szintén pozitív paraméterek. Jelölje továbbá
a
sertéshús termelők által a í — 1-ik periódusban a í-ik periódusra anticipált
árát. A statikus várakozások feltevése most azt jelenti, hogy

A sertéspiac így kapott modelljét szokás pókháló-modellnek is nevezni,
mivel az ár és mennyiség alkalmazkodását berajzolva a keresleti és
kínálati függvények rendszerébe, egy pókhálóra emlékeztető ábrát kapunk.
A pókháló modell alábbi bemutatása során Ezekiel (1944) munkájára
támaszkodunk.1
Mivel egyensúlyban a piaci kereslet és kínálat egymással megegyezik,
(9.1)
Vezessük be az egyensúlyi ár jelölésére a P* szimbólumot. Mivel az
egyensúly nyugalmi állapot, ott Pt-\ = Pt = P* teljesül. Behelyettesítve a
keresleti és kínálati függvényekbe, kapjuk, hogy egyensúlyban

amiből az egyensúlyi ár:

1A modell részletes ismertetése megtalálható pl.
könyvében.

Hatvani és szerzőtársai (2001)
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A továbbiakban az egyensúlyi helyzet stabilitását vizsgáljuk. Ehhez
a piaci egyensúly (9.1) egyenletét használjuk fel, ami tulajdonképpen egy
lineáris elsőrendű differenciaegyenlet. Ebből kapjuk, hogy

A második átalakítást azért végeztük, hogy felhasználhassuk az
egyensúlyi árra kapott összefüggést. Eszerint:

Vezessük be továbbá az egyensúlyi ártól
nagyságának jelölésére a Δ* szimbólumot:

való eltérés

aktuális

Egyensúlyban Δ* = 0, továbbá az egyensúly akkor és csak akkor stabil,
ha At φ 0 esetén a A t sorozat konvergens, és nullához taxt. A fenti
összefüggésből látszik, hogy itt egy mértani sorozat konvergenciájának
kérdése merül fel, ami akkor teljesül, ha d/b < 1, azaz d < b. Másrészt az is
látható, hogy amennyiben az ár az egyensúlyi értéket meghaladja, akkor a
következő periódusban az egyenúlyi érték alá kerül, és megfordítva, azaz Pt
oszcillál P* körül. Hasonlóképpen a mennyiség is az egyensúlyi érték körül
ingadozik. Megjegyzendő továbbá egyrészt az, hogy b — d esetén stabil
ciklusok alakulnak ki, d > b esetében pedig a ciklusok egyre erősödnek,
ami előbb-utóbb az ágazat összeomlását eredményezi.
A valóságbem azonban nem figyelhető meg a sertéspiac összeomlása
abban az esetben sem, ha d > ó, azaz a kínálati függvény meredeksége
meghaladja a keresleti függvény meredekségének abszolút értékét. Ezért
modellünk felülvizsgálatra szorul.
A leginkább valóságidegen feltevés
a termelők statikus várakozásaira vonatkozik. Eszerint ugyanis a piac
szereplői korábbi hibáikból nem tanulva mindig mechanikusan az előző
periódusban tapasztalt árat anticipálják. Jobban közelíti a valóságot, ha
feltesszük, hogy a termelők nem statikus várakozásokat képeznek, hanem
korábbi hibáikból tanulnak. Ebben az esetben
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adaptív várakozásokról
beszélünk. A termelők esetében ekkor az anticipait ár az alábbi formula
szerint adódik:

ahol a 0 < h < 1 paraméter azt mutatja meg, hogy a termelők
az előző periódusban elkövetett becslési hiba hányszorosával korrigálják
várakozásaikat. Amint látható, ha az előző becslés hibátlannak bizonyul,
akkor várakozásaikat nem módosítják. Érdemes még megjegyezni, hogy
a statikus várakozásképzés az adaptívnak h = 1 esetén adódó speciális
esete. Kézenfekvőnek tűnik az a megállapítás is, hogy a piac stabilabb,
ha a termelők statikus helyett adaptív várakozásokat képeznek. Ennek
bizonyítása Nerlove (1958) cikkében található.
Egyszerű átalakítással megmutatható, hogy az adaptív várakozás az
előző periódusban tapasztalt és az előző periódusra anticipált nagyságok
súlyozott átlaga:

A második egyenlőséget úgy kaptuk, hogy az elsőt az eggyel korábbi
periódusra, P ^ Jj-re írtuk fel. Tovább folytatva ezt az átalakítást
megmutatható, hogy a t - 1-edik periódusban a f-edikre anticipált ár a
korábbi periódusokban tapasztalt árak súlyozott átlaga, melyben az egyes
periódusokhoz tartozó súlyok egy mértani sorozat elemei. így annál kisebb
súllyal szerepel egy-egy periódus piaci ára az átlagban, minél korábbi
periódusról van szó:
(9.2)

Az így kapott nagyságokat permanens nagyságoknak nevezzük. A
monetarizmus elméletében a permanens nagyságok központi szerepet
játszanak, ami a modell nagyfokú stabilitását eredményezi.
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9.

A

MONETARIZMUS

A mennyiségi pénzelmélet újrafogalmazása

A monetarizmus legfontosabb hozzájárulása az elmélet fejlődéséhez minden
bizonnyal az az eredmény, mely a mennyiségi pénzelmélet újrafogalmazása
során a keynesi elemek felhasználásával a pénzkereslet újabb elméletét
adja. Ezt tárgyaljuk ebben az alfejezetben. Az első szakaszban néhány
alapfogalmat vezetünk be, a másodikban pedig levezetjük a pénz forgalmi
egyenletét. E szakasz további fontos eredménye lesz, hogy rámutatunk
a pénz forgási sebességét meghatározó magyarázó változókra. Az utolsó
szakasz a pénzkínálat növekedésének a monetáris szférában kifejtett
hatásait elemzi.

9.2.1

Fogalm i a la p o k

A mennyiségi pénzelmélet újrafogalmazása során Friedman (1956) abból
az, első hallásra talán meglepő, állításból indul ki, mely szerint a jövedelem
és a vagyon ugyanannak a fogalomnak két különböző megjelenési formája.
Legyen ugyanis an valamely gazdasági szereplő nominális vagyona, r pedig
egy tágabb értelemben vett kamatláb. Legyen továbbá Y n a szóban forgó
gazdasági szereplő vagyonából származó nominális jövedelem. Ekkor

Ezek szerint a vagyon és a jövedelem ugyanannak a fogalomnak
csupán két aspektusa, hiszen minden jövedelem felfogható valamely
vagyon jövedelmeként, illetve a vagyon a jövedelemáram diszkontált értéke
gyanánt:

Csakhogy a fenti összefüggésekben an nem a vagyon aktuális értékét
jelöli, miként Y n sem a folyó jövedelmet, hanem permanens nagyságokat.
Ilyen hosszabb időszak átlagában jelentkező nagyságokra írva fel a
keynesi fogyasztási függvényt a monetaristák által alkalmazott permanens
jövedelem hipotézishez jutunk. Eszerint:
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ahol Y v a permanens jövedelem. Ez a (9.2) egyenlet szerint a korábbi
jövedelmek súlyozott átlagaként határozható meg:

A permanens jövedelem hipotézise szerint tehát a folyó fogyasztás
a permanens jövedelemtől függ.
Ez jelentős elmozdulás a keynesi
abszolíit jövedelem hipotézishez képest, mely szerint a folyó fogyasztás
nagyságát az előző periódus folyó jövedelme határozza meg a korábbi
periódusok jövedelmétől függetlenül. Ez a lépés már csak azért is döntő
jelentőségű, mert napjaink piacgazdaságaiban a fogyasztás képezi az
összkereslet legnagyobb részét. így a fogyasztási függvénynek kulcsszerepe
van az összkereslet magyarázatában. A korábbi periódusok jövedelmét
is figyelembe vevő permanens jövedelem hipotézishez képest a keynesi
abszolút jövedelemhipotézis bizony kissé szemellenzősnek tűnik. Ezek után
kézenfekvő a kérdés, nem kellene-e a szemellenzőt nem csak a múlt, de a
jövő felé is megnyitni? A következő periódusok jövedelme ugyan pontosan
nem ismert, de a háztartásban és a gazdaságban várható események
(nyugdíjazás, gyerekek munkába állása, várható fellendülés vagy válság,
stb.) alapján elég jól előrejelezhető. Ennek a többé-kevésbé megbízható
előrejelzésnek a képessége húzódik meg a Pigou által bevezetett stacionárius
állapot mögött is, melyet a 8.1. alfejezetben mutattunk be. Az így
adódó életcikluselméletet, a racionális várakozások hipotézisével együtt
azonban csak a monetaristák második nemzedéke fogadta el. Eredményeik
ismertetésére a következő fejezetben kerül maid sor.
A permanens jövedelem hipotézisből természetesen nem következik,
hogy a folyó jövedelem növekedése egy periódussal később ne eredményezné
a fogyasztás növekedését.
Szemügyre véve ugyanis a permanens
jövedelem definícióját, rögtön látszik, hogy egyetlen periódus jövedelmének
emelkedése is növeli a permanens jövedelem nagyságát.
Különösen
akkor, ha a szóban forgó periódus éppen az előző. Csakhogy az előző
periódus jövedelmének növekedése a permanens jövedelemnek csak nagyon
kismértékű emelkedését eredményezi.
Következésképp a fogyasztás is
csak nagyon csekély mértékben reagál egyetlen periódus jövedelmének a
változására, még akkor is, ha ez az időben legközelebb álló periódus. A
permanens jövedelem, és így a fogyasztás is annál érzékenyebb a folyó
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jövedelem megváltozására, minél erősebben korrigálják várakozásaikat a
piac szereplői, azaz minél nagyobb a h paraméter értéke.
Az 5.2. és 6.2. alfejezetekben láttuk, hogy a multiplikátor-hatás
miként destabilizálja a gazdaságot. A 3.2.1. alfejezetben az is kiderült,
mi a statikus várakozások szerepe a multiplikátor működésében. Ha a
háztaxtások statikus várakozása helyett adaptív várakozásokat tételezünk
fel, a multiplikátor erőssége jelentősen csökken, és a gazdaság a Keynes
által feltételezettnél jóval stabilabbá válik. Ennek oka az, hogy az aggregált
kereslet valamely komponensének exogén megváltozása most nem indít be
kumulatív folyamatokat, legfeljebb kisebb ingadozásokat.
A permanens nagyságok alkalmazása mellett Friedman a vagyon
fogalmát rendkívül tágan értelmezi. A nominális vagyon elemei az alábbiak:
1. Pénz: olyan rögzített nominálértékkel rendelkező nem kamatozó
aktíva, melyet fizetőeszköz gyanánt is elfogadnak.
2. Kötvény: rögzített nominálértékkel rendelkező, kamatozó értékpapír.
3. Részvény:
valamely
jogosultság.

vállalkozás aktuális

hozamára

vonatkozó

4. Fizikai javak: (pl: lakás, személygépkocsi), melyek jövedelme nem
pénzben, hanem hasznosságban jelentkezik, ezért nem is mérhető.
5. Emberi tőke, ami
határozható meg.

a

bérjövedelmek

diszkontált

összegeként

A permanens jövedelem a fenti öt vagyonelemből származik.
A monetarista elmélet másik fontos jellegzetessége, hogy a nominális
pénzkereslet meghatározása során az inflációt is figyelembe veszi. Mivel
az infláció az árszínvonal növekedési rátáját jelenti, fontos tisztáznunk,
mit értünk egy változó növekedési rátáján.2 A definíció attól függ, hogy
periódus-, vagy rátaelemzést használunk.
2A növekedési ráta fogalmával már az 5.1.3. szakaszban tallkoztunk, ott azonban az
egyszerűbb tárgyalás érdekében eltekintettünk az egzakt definíciók megadásától.
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Perióduselem zés
esetén tekintsük az xt idősort. Ekkor az x változó í-eclik peródusban vett
növekedési rátáját az alábbi módon definiáljuk:

Például az infláció í-edik periódusbeli nagysága:

Rátaelem zés
esetén legyen x az idő függvénye, azaz x — x(t). Jelöljük e függvény
deriváltját a függvényt jelölő szimbólum fölé írt ponttal: x = x'(t). Ekkor
az x változó növekedési rátája a t időpontban:

Az egyszerűbb írásmód érdekében a jobb oldalon álló tört nevezőjében
sem tüntettük fel, hogy x az idő függvénye. Ezt az egyszerűsítést gyakran
fogjuk alkalmazni a továbbiakban. Mivel az árszínvonal az idő függvénye,
az infláció a következőképpen definiálható:

Foglalkozzunk most a konstans infláció esetével, azaz azzal az esettel,
amikor

Ez nem- más, mint az árszínvonal mozgásegyenlete. A kérdés, ami itt
felmerül, a következő: Milyen növekedési pályát fut be az árszínvonal, azaz
milyen P(t) függvények elégítik ki a fenti differenciálegyenletet. Egyszerű
számolással ellenőrizhető, hogy a fenti differenciálegyenletet minden
P(t) = P e ct függvény kielégíti, ahol P tetszőleges konstans. Ha most
vizsgálódásaink során a í = 0 előfordulását is megengedjük (Praktikusan
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ez szokott a megfigyelés kezdő időpontja lenni.), akkor elvégezve a í = 0
helyettesítést, P = P ( 0) adódik, és az árszínvonal növekedési pályáját
a P(t) = P (0 )e cí függvény írja le. Ebben az eseben állandó ütemű
növekedésről, illetve konstans inflációról beszélünk. A konstans infláció
tehát nem azt jelenti, hogy periódusról-periódusra ugyanannyival nő az
árszínvonal, hanem azt, hogy az árszínvonal növekedési rátája változatlan.
A konstans infláció természetesen perióduselemzés esetén is
értelmezhető. Megmutatható, hogy ekkor a Pt = (1 + c)fP ( 0) idősor írja
le az árszínvonal alakulását periódusról-periódusra. Megmutatható az is,
hogy a periódushossz minden határon túl történő csökkentése esetén a
perióduselemzéssel kapott idősor a rátaelemzés esetén adódó függvényhez
tart.

9 .2 .2

A forgalm i egyen let levezetése

Friedman az alábbi nominális pénzkeresleti függvényből indul ki:
(9.3)
A függvény3 az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:
mert a gazdaság szereplői bizonyos reálpénzmennyiség tartására
törekszenek.
Ez a tulajdonság mind a neoklasszikusok
mennyiségi pénzelméletében, mind pedig a keynesi pénzkereslet
tarnzakciós motívumában megjelenik.
ugyanis
a
kötvényhozamok
növekedése
a
nominális
pénzkeresletet csökkenti, mivel a kötvény a vagyontartás
alternatívája.
Hasonló a helyzet a részvényekkel kapcsolatban is, amennyiben
a részvény is a vagyontartás alternatívája. A Tobin által
bevezetett fogalmi rendszerben tehát azt mondhatjuk, hogy
a monetaristák gyenge komplementaritást tételeznek fel a
3Az / szimbólum alsó indexében megjelenő sorszám ezúttal természetesen nem
parciális deriváltra utal, hanem a további, más sorszámmal ellátott függvényektől való
megkülönböztetést szolgálja.
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pénzügyi aktívák és a tőkejavakra irányuló követelések között.
(A 8.4. alfejezetben láttuk, hogy Tobin szerint d L n/ ötb <
d L n/ d r K < 0.)
mivel az infláció a pénzben tartott vagyon reálértékét csökkenti.
ahol Y n a permanens nominális nemzeti jövedelem, r pedig
az átlagos hozamráta. Figyelembe véve az előző szakaszban
mondottakat, ez nem más, mint a permanens nominális nemzeti
vagyon. Hasonló összefüggés Tobinnál szintén megjelent.
A (9.3) függvény tehát a kamatrugalmatlan pénzkereslet neoklasszikus
koncepciójával szakítva elfogadja Keynes azon álláspontját, mely szerint
az értékpapírok hozamának emelkedésével a pénzkereslet csökken. A
nominális pénzkereslet alakulásában Friedman szerint még két további
tényező játszik szerepet:
1. a tőke szerkezete, azaz a fizikai és emberi tőke hányadosa
2. a vagyontulajdonosok hozam és kockázat vonatkozásában értelmezett
preferenciái
Ezek azonban nem mérhetők, ezért az egyszerűség érdekében Friedman
változatlannak tekinti őket.
Érdemes megfigyelni, hogy a nominális
pénzkereslet friedmani függvényében alapvető különbség van az árszínvonal
és az infláció hatása között.
Az előbbi a pénzkeresletet növeli, az
utóbbi pedig csökkenti azt. Ez a különbség az árszínvonal és az infláció
közti fogalmi eltérésen alapul. Egy fizikából vett hasonlattal élve az
árszínvonalat a megtett úttal, az inflációt pedig a pillanatnyi sebességgel
állíthatjuk párhuzamba4. Másrészt nem pontosan értelmezett a nominális
pénzkeresleti függvény utolsó változójában megjelenő átlagos hozamráta.
Friedman szerint azonban ez szorosan korrelál a kötvények és részvények
hozamával, így felírható az r —g{rB,rK) összefüggés, amit a pénzkeresleti
függvénybe helyettesítve az átlagos hozamráta kiküszöbölhető:
4Formálisan ez a párhuzam kicsit sántít. A korrekt analógia a megtett úttal, illetve
a pillanatnyi sebesség és a megtett út hányadosával történő párhuzamba állítás lenne,
de ez a formálisan sántító hasonlat is jól illusztrálja az árszínvonal és infláció közti
különbséget.
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Elfogadja továbbá Friedman azt a neoklasszikus feltevést, mely szerint
a piac szereplői mentesek a pénzillúziótól, tehát reálpénzkészletüket
igyekeznek az optimális szinten tartani. Eszerint ha az árszínvonal és a
permanens nomináljövedelem λ-szorosára nő, akkor ugyanilyen arányban
kell növekednie a nominális pénzkeresletnek is. így az f i függvény az első
és utolsó változóiban lineárisan homogén, azaz:

tetszőleges pozitív λ esetén. Legyen λ a permanens nominális jövedelem
reciproka: λ =
ekkor:

ahol az / 2 jelölést /i-hez hasonlóan csupán az egyszerűbb írásmód
érdekében alkalmazzuk. Egyenletünkből:

Vezessük be most az alábbi függvényt:

ahol Y n/ P a permanens reáljövedelem. Ekkor a nominális pénzkereslet
az alábbi formula szerint adódik:

Mivel a pénzpiac egyensúlya esetén M = Ln, egyenletünk az alábbi
formában írható fel:
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(9.4)
Könnyű felismerni, hogy a bal oldalon álló második tényező a
pénz forgási sebessége, az így kapott egyeidet ezek szerint a pénz
2.3.
szakaszban bevezetett forgalmi egyenlete.
Friedman tehát a
pénz forgási sebességét endogenizáva újrafogalmazta a neoklasszikus
pénzelméletet. A legfontosabb újdonság, hogy míg a neoklasszikus elmélet
a pénz forgási sebességét a piaci szereplők 2.3 alfejezetben említett
tradicionális viselkedésével magyarázza, addig Friedman a piaci szereplők
racionális viselkedését feltételezve vezeti le a forgási sebesség magyarázó
változóit. A (9.3) nominális pénzkeresleti függvény parciális deriváltjainak
felhasználásával könnyen ellenőrizhető, hogy a pénz forgási sebessége az
alábbi módon függ a reálvagyon, a kötvény-, illetve részvényhozamok és az
inflációs ráta változásaitól:

A
(9.3)
függvény szerint tehát
a nominális pénzkereslet
éppúgy szigorúan monoton csökkenő függvénye a kötvény-, illetve
részvényhozamoknak, mint Keynesnél.
Ugyanakkor mégis jelentős
különbségek mutatkoznak Friedman és Keynes pénzelméletei között. Ezek
az alábbiak:
1. Az egységes kamatláb helyett Friedman többfajta hozadékrátát
különböztet meg. Ezek közül ugyan csak kettő mérhető, de ezek
a modellben explicit módon meg is jelennek.
2. A pénzkeresleti függvény magyarázó változói között a folyó jövedelem
helyett a permenens jövedelem szerepel, így a pénzkereslet stabilabb,
mint Keynesnél.
3. A magyarázó változók között egy dinamikus elem, az inflációs ráta is
megjelenik.
Egybevetve a monetaristák pénzelméletét Tobinéval a 2. és 3. pontban
említett különbségek szintén megállapíthatók, ezeket leszámítva azonban a
két modell igen hasonló.
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9 .2 .3

A m o n etá ris szféra ingadozásai

Ebben a szakaszban az iménti felsorolás 3. pontjában említett dinamikus
elem bevezetésének következményeit vizsgáljuk a pénzkínálat bővítésének
esetében. Elfogadva a neoklasszikus elmélet 6.4.1. szakaszban tárgyalt
álláspontját a monetáris expanzió következményeivel kapcsolatban, a
reálszféra változatlanságát tételezzük fel. Ezt a feltevést a következő'
alfejezetben fogjuk feloldani. Induljunk tehát ki abból, hogy a jegybank
megemeli a nominális pénzkínálatot. Ennek hatására a piac szereplői
túlságosan nagynak fogják találni reálpénzkészletüket, ezért igyekeznek azt
javak illetve értékpapírok vásárlása révén csökkenteni. Ez makroszinten
nyilván nem sikerülhet, ezért az árszínvonalnak kell emelkednie.
Az
árszínvonal emelkedése egyébként a (9.4) forgalmi egyenletből is következik,
hiszen M növekedése miatt a jobb oldalon álló szorzatnak is növekednie
kell. Ez ugyan változatlan árszínvonal és nagyobb reálkibocsátás mellett
is végbemehetne, mivel azonban vizsgálódásunkat ebben az alfejezetben
kizárólag a monetáris szférára korlátozzuk, Friedmant követve feltesszük,
hogy a reálkibocsátás változatlan.
Az árszínvonal emelkedésének a nominális pénzkeresletre kifejtett
hatása a (9.3) függvény szerint kettős:
1. A nominális pénzkereslet növekszik, mert a piac szerplői változatlan
mennyiségű reálpénzt kívánnak tartani.
2. A nominális pénzkereslet csökken, mert az erősödő infláció miatt a
vagyon pénzben történő tartása egyre nagyobb reálértékvesztéssel jár.
Az infláció növekedésének azonban más hatása is van:
a pénz
forgási sebességének a növekedése.
Hogy ennek következményeit
pontosabban lássuk, vegyük a (9.4) egyenlet mindkét oldalának természetes
logaritmusát:

ahol az egyszerűbb írásmód érdekében a pénz forgási sebességének
nagyságát meghatározó változókat nem írtuk ki, továbbá alkalmaztuk a
szorzat logaritmusára vonatkozó ismert azonosságot. A fenti egyenlet
mindkét oldalát az idő szerint deriválva kapjuk, hogy
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ahol az egyes változók fölé írt kalap azok növekedési rátáját jelöli.
Például a fenti egyenlet jobb oldalán álló utolsó tag a reálkibocsátás
növekedési rátája, ami feltevéseink szerint most zérus. Ebbó'l viszont az
következik, hogy az árszínvonal gyorsabban növekszik, mint a pénzkínálat:
az árszínvonal növekedési rátája a pénzkínálat és a pénz forgási sebessége
növekedési rátáinak összegeként adódik. Az infláció növekedése pedig a
pénz forgási sebességének pozitív növekedési rátáját eredményezi. Amikor
azonban az árszínvonal kezd beállni a (9.4) egyenlet által meghatározott
magasabb értékre, az infláció lassul, ami a pénz forgási sebességét
csökkenti. A pénzkínálat növekedési üteme ekkor már zérus, azonban a
pénz forgási sebességének negatív növekedési rátája most átmeneti deflációt
eredményez.
Amikor a pénz forgási sebességének csökkenése megáll,
a defláció is véget ér, ami a pénz forgási sebességét növeli. A (9.4)
forgalmi egyenlet által meghtaározott új egyensúlyi helyzet tehát csak az
árszínvonal, az infláció, és a pénz forgási sebességének ciklikus ingadozása
után áll be. Mindez a nominális GDP ingadozását is eredményezi.
Az elmondottak jobb megértését segíti az alábbi példa nyomonkövetése:
Tegyük fel, hogy az árszínvonal egy periódus késéssel reagál a pénzkínálat
illetve a pénz forgási sebességének megváltozására, azaz:

ahol Yö a reálkibocsátás változatlan nagyságát jelöli. A félreértések
elkerülése érdekében jó lesz tisztázni, hogy az egy periódusnyi késés itt
nem valamiféle statikus várakozások feltételezéséből adódik. Csupán a
2.3 alfejezetben bemutatott alkalmazkodási mechanizmus működésének
időigényét vesszük figyelembe.
Tegyük fel továbbá, hogy az infláció az alábbi lineáris összefüggés révén
gyakorol befolyást a pénz forgási sebességére:

ahol a az infláció hatásának erősségét mérő paraméter. Legyenek
továbbá az egyes paraméterek: Yq = 100 a = 7,5, az időindex pedig:
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t = 0 ,..., ekkor a pénzkínálat 20%-os növelésének következményei a 9.1
táblázatban követhetők nyomon:
1

t

M

P

P

0
1
2
3
4
5
6
7

10
12
12
12
12
12
12
12

1
1
1.2
1.38
1.335
1.1707
1.0892
1.1374

0
0
20%
15%
-3.26%
-12.3%
-7%

V

V

10
10
11.5
11.125
9.755
9.0767
9.4779

0%
0%
15%
-3.26%
-12.3%
-7%
4.42%

9.1 táblázat: Egy egyszeri monetáris expanzió hatása
Amint látható, az egyszeri monetáris expanzió az árszínvonal és a no
minális GDP ciklikus ingadozását eredményezi, bár ezek a ciklusok las
sanként elhalnak. Hasonló eredményt kapunk akkor is, ha konstans pénz
kínálat helyett állandó ütemben növekvő pénzkínálatot tételezünk fel, és
a pénzkínálat növekedési ütemében bekövetkező tartós változás hatásait
vizsgáljuk.
A monetaristák szerint tehát a pénzkínálat bővítésének hatása jóval
bonyolultabb annál, mint ahogy azt a mennyiségi pénzlmélet leírja: Nem az
árszínvonal egyszerű emelkedését idézi elő, az árszínvonal ciklikus ingadozás
során éri el új, az eredetinél magasabb értékét. Még tisztábban láthatóvá
válnak a következmények, ha a következő szakaszban feloldjuk a reálszféra
változatlanságára vonatkozó feltevésünket.

9.3

A reálszféra ingadozásai

A reáloutput meghatározása kívül esett a monetarista iskola látókörének
fókuszán. Ugyanakkor számos empirikus kutatás tárt fel olyan összefüggé
seket, melyek kielégítő magyarázata felé a monetarista közgazdászok tették
meg az első lépéseket. A jelen alfejezet első szakaszában a munkanélküliség,
a másodikban pedig a reáloutput alakulásával kapcsolatos megállapításokat
foglaljuk össze.
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Mielőtt azonban elemzésünkhöz hozzáfognánk, célszerű keresni egy
vonatkoztatási pontot, melyhez a reálszféra ingadozásait viszonyíthatjuk.
Ez a pontot a monetaristák nem a munkapiac egyensúlyi helyzetében,
hanem a munkanélküliség természetes rátájánál határozták meg.

A munkanélküliség természetes rátája
az a nagyság, mely sem fiskális, sem pedig monetáris politika révén nem
mérsékelhető tartósan. Ha a munkanélküliség éppen a természetes rátának
megfelelő nagyságot veszi fel, akkor
1. a munkaügyi statisztika nullánál nagyobb munkanélküliséget jelez.
2. ez az állapot állandósulhat, tehát létrejöhet a makrogazdasági
egyensúly.
3. a munkapiaci kereslet és kínálat közti eltérés nem nagyon jelentős.
A 9.1 táblázatban bemutatott példában Yo = 100 a munkanélküliség
természetes rátája mellett értelmezett kibocsátást jelenti.
A munkanélküliség természetes rátájának koncepcióját a keynesi közgazdászok
természetesen hevesen bírálják. Álláspontjuk szerint a munkanélküliség
semmilyen formája nem tekinthető természetesnek, a kormányzat feladata
a munkanélküliség nullára csökkentése, és alkalmas fiskális, illetve
monetáris beavatkozások révén a kormányzat képes is ezt a feladatot
megoldani.
Ezzel szemben a monetaristák szerint a munkanélküliség
természetes rátája mögött az alábbi okok húzódnak meg:
1. Információhiány a munkapiacnak mind a keresleti, mind pedig a
kínálati oldalán.
A munkát kereső nem feltétlenül tudja, mely
vállalatnál lenne lehetőség elhelyezkedésre. Egyidejűleg a vállalat
nem éri el az üres álláshely betöltésére alkalmas munkavállalót.
2. A kínálati oldal szakmastruktúrája nem egyezik meg a keresleti
oldaléval. Ennek oka a termelőmunka bonyolultabbá válása: a
monetarizmus kialakulása idején már a szakmunkássá válás is
több éves képzést igényelt.
Ez jelentős eltérés a munkapiac
2.1.1. szakaszban tárgyalt neoklasszikus modelljéhez, különösen a
3. pontban tett feltevéshez képest
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3. A munkavállaláshoz szükséges infrastruktúra hiánya, ami elsősorban
a lakáshelyzettel és a közlekedési lehetőségekkel függ össze.
4. Search-munkanélkülieken a monetaristák azokat a potenciális
munkavállalókat értik, akik a részükre felajánlott állást a
reálbér alacsony volta miatt visszautasítják, s az így megmaradó
szabadidejükben magasabb reálbért biztosító munkahelyet keresnek.
A fentiekből következik, hogy a munkanélküliség természetes rátája
az állami munkaközvetítés hatékonyabbá tétele, rugalmas átképzési
programok támogatása, illetve a lakás- és közlekedési viszonyok javítása
révén mérsékelhető.
Ezek az intézkedések azonban kívül esnek a
stabilizációs makrogazdasági politika területén, azon kívül hatásuk is csak
hosszú távon jelentkezik.

9 .3 .1

A P h illip s-g ö rb e és a stagfláció

Phillips (1958) cikkében a munkanélküliségi ráta és a nominálbérek
növekedési üteme között fennálló összefüggést vizsgálta az Egyesült
Államok közel 100 éves idősorai alapján.
Ennek során arra a nem
különösebben meglepő megállapításra jutott, hogy a nominálbérek
gyorsabb növekedési üteme esetén a munkanélküliség alacsonyabb. A
Phillips által feltárt összefüggést a 9.1 ábrán mutatjuk be, ahol W a
nominálbér növekedési üteme, û pedig a munkanélküliség munkaügyi
statisztika által regisztrált rátája. Az úo metszésponthoz tartozó érték
űü = 0.06, tehát ekkora munkanélküliség fér össze a nominálbér konstans
értékével.
Ez a nominálbér növekedési rátája és a munkanélküliség között
hosszú távon is stabilnak mutatkozó összefüggés akkor vált különösebben
érdekessé, amikor néhány évvel később Samuelson és Solow (1960)
tanulmányukban
megismételték
Phillips
vizsgálódásait
azzal
a
módosítással, hogy a nominálbér növekedési ütemét az inflációval
helyettesítették. Az így kapott összefüggést a 9.2 ábra szemlélteti. Az ûq
metszésponthoz tartozó érték most Űq = 0.055, amit a munkanélküliség
természetes rátájaként is értelmezhetünk. A módosított Phillips-görbe
gazdaságpolitikai jelentősége óriási. Arra enged ugyanis következtetni,
hogy ha az állam alkalmas fiskális, illetve monetáris beavatkozásai
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9.1 ábra: A Phillips-görbe
révén képes a munkanélküliség csökkentésére, csupán egy a társadalmi
jólét szempontjából káros jószágot vált át egy másik, nem kevésbé káros
jószágra: a munkanélküliséget inflációra. Mivel a módosított Phillips-görbe
jelentősége az eredetiét messze meghaladja, a továbbiakban a rövidség
kedvéért a 9.2 ábrán bemutatott görbét fogjuk Phillips-görbének nevezni.
Megjegyzendő, hogy a Phillips-görbe a keynesi elméletből csak a
nominálbérek merevségének feltevése esetén vezethető le.

9.2 ábra: A módosított Phillips-görbe
A Phillips-görbe az 1970-es évekig fejezett ki a gazdaságpolitika számára
releváns összefüggést. A baloldali kormányok inkább balra igyekezték
elmozdítani a gazdaságot a Phillips-görbe mentén, mondván: „Inkább
legyen egy százalékkal magasabb az infláció, mint a munkanélküliség!” a
jobboldali kormányok lehetőség szerint ellentétes irányba mozogtak.
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Az infláció és munkanélküliség idó'sorai azonban az 1970-es évektől
kezdődően nem támasztották alá a Phillips-görbe által meghatározott
összefüggést a két változó között. A magas munkanélküliséggel együtt
magas infláció lépett fel. Ezt a jelenséget stagflációnak nevezzük, és ez csak
abban az esetben konzisztens a Phillips-görbével, ha annak fölfelé történő
elmozdulását tételezzük fel. Ebben az esetben azonban a Phillips-görbe,
mint közgazdasági összefüggés használhatatlan.
A stagfláció jelensége mögött meghúzódó összefüggéseket Phelps (1967)
és Friedman (1968) tanulmányai tárták fel, megmagyarázva egyrészt az
aktuális Phillips-görbe mentén rövid távon tapasztalható elmozdulást,
másrészt a Phillips-görbe felfelé történő elmozdulását. Álláspontjuk szerint
a negatív meredekségű Phillips-görbe egyfajta pénzillúziót reprezentál,
mégpedig a munkavállalói oldalon. A negatív meredekségű Phillips-görbe
azonban csak rövid távon érvényes, hosszú távon nincs átváltás az infláció
és munkanélküliség között, hanem a hosszú távon érvényes Phillips-görbe
függőleges.
A munkavállalói oldalon jelentkező pénzillúzió itt azt jelenti, hogy
a munkavállaló munkakínálatát és nominálbérigényét az árszínvonal
anticipált nagysága alapján határozza meg, ami számára rövid távon
exogén adottság, így a reálbér anticipált nagysága a nominálbérrel
egyenesen arányos.
Amikor tehát a munkavállaló a munkaszerző
désben rögzített nominálbér elfogadását mérlegeli, akkor a munkakínálata
szempontjából meghatározó reálbér nagyságát az exogén konstansként
anticipált árszínvonal alapján kénytelen megbecsülni.
A vállalatok
ezzel szemben mind a nominálbér, mind pedig az árszínvonal tényleges
nagyságával tisztában vannak, ezért munkakeresletük meghatározása során
a reálbér pontos ismeretéből indulhatnak ki. Ez a feltevés már csali azért
is kézenfekvőnek tűnik, mert Evans (1924) tanulmányában már levezette,
hogy milyen ütemben kell a monopolista vállalatnak árat emelnie ahhoz,
hogy hosszabb időszakon át maximális profitot érjen el. Ennek során Evans
figyelembe vette, hogy egy adott időpontban a kereslet nem csali az ár,
hanem az árváltozás mértékétől is függ. Ilyen módon a maximális profitot
biztosító árak jövőbeni alakulása a vállalatok számára ismert, a háztartások
számára azonban nem.
Most tegyük fel, hogy a munkanélküliség rátája éppen a természetes
nagyságnak felel meg, és a jegybank a pénzkínálat növelése révén kívánja
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a foglalkoztatást növelni. A 9.2.3. szakaszban mondottak szerint ekkor
az árszínvonal némi ingadozás követően egy magasabb szinten állandósul,
ami a reálbért csökkenti. A reálbér csökkenése a munkapiac két oldalán a
következőképpen hat:
D

Mivel a vállalatok pontosan ismerik a reálbér nagyságát, munka
keresletüket növelik.

S

Mivel a háztartások nem számítanak az árszínvonal növekedésére,
változatlan reálbért anticipálnak, így munkakínálatukat sem
módosítják.

A növekvő munkakereslet tehát változatlan munkakínálattal találkozik, ami
a foglalkoztatás növekedését és a munkanélküliség csökkenését erdményezi:
elmozdulás történt a Phillips-görbe mentén balra, felfelé. Középtávon
azonban már nem tehető fel a munkavállalók által anticipált árszínvonal
exogén konstans volta.
Az adaptív várakozások hipotézise szerint a
háztartások, ha némi késéssel is, de felismerik, hogy reálbérük csökkent,
ezért munkakínálatukat csökkentik, és így visszaáll a kiindulási helyzet. A
Phillips-görbe eltolódott fölfelé, míg a munkanélküliség a természetes ráta
szerinti értékre állt be, a korábbinál magasabb imflációs várakozás mellett.
És ha most a jegybank a korábbi ütemben folytatja a pénzkínálat növelését,
arra a munkavállalók már számítanak, ezért a nominálbér hasonló ütemű
növekedésének elmaradására a munkakínálat visszafogásával válaszolnak.
A munkanélküliség most már csak olyan módon csökkenthető, ha a
jegybank a korábbinál gyorsabb ütemben bővíti a pénzkínálatot. Ekkor
ismét elmozdulás történik az új Phillips-görbe mentén, ami megint csak a
munkanélküliség átmeneti csökkenését eredményezi. A munkanélküliség
azonban ismét csak addig marad a természetes ráta alatt, míg a
jegybank által generált magasabb infláció be nem épül a munkavállalók
árvárakozásába. A munkanélküliség tehát csakis olymódon szorítható
tartósan a természetes ráta alá, ha a jegybank a pénzkínálatot és így az
inflációt is gyorsuló ütemben növeli. A gyorsuló inflációt azonban egyetlen
gazdaság sem képes tartósan elviselni, ezért ez a politika hosszabb távon
nem folytatható. A pénzkínálat egyszeri, vagy többszöri, a korábbinál
gyorsabb ütemű növelése ezek szerint az alábbi következményekkel jár:
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1. Átmenetileg a természetes ráta alá csökkenti a munkanélküliséget.
2. Tartósan növeli az inflációt.
Az iménti gondolatmentet alkalmazva a pénzmennyiség növekedési üteme
mérséklésének esetére látható, hogy ebben az esetben a háztartások
tévesen a reálbér csökkenését anticipálják, ami a munkakínálat átmeneti
visszaesését eredményezi. A munkanélküliség természetes ráta fölé történő
növekedése azonban nem bizonyul tartósnak. Tartósan csökken ezzel
szemben az infláció. A monetaristák szerint tehát a pénzkínálatot csökkenő
ütemben növelve lehetséges az infláció leszorítása, ennek társadalmi
költsége azonban a munkanélküliség átmeneti megnövekedése.

9.3.2

O k u n tö rv é n y e

Az előző szakaszban az infláció és munkanélküliség összefüggését vettük
szemügyre, most a munkanélküliség és reálkibocsátás kapcsolatának
megtárgyalása következik. Az ezzel kapcsolatos empirikus vizsgálatok
eredményét Okún (1962) tanulmányában ismertette. Dolgozatának célja
a potenciális kibocsátás nagyságának meghatározása volt. Eljárását arra a
hipotézisre alapozta, mely szerint a munkanélküliségi ráta a makrogazdaság
rendelkezésére álló termelőkapacitások kihasználtsági fokának alkalmas
indikátora. Ez a hipotézis az 1950-es -60-as években az Egyesült Államok
esetében helytállónak is bizonyult, azonban nem általánostható bármely
gazdaságra, illetve bármely időszakra. A rövid távon érvényes Phillipsgörbe alapján Okun a reálkibocsátás azon szintjét értelmezi potenciális
kibocsátásként, melyet a gazdaság inflációs nyomás nélkül képes előállítani.
Ezek szerint a potenciális kibocsátás a munkanélküliség természetes rátája
mellett létrehozott reáloutput.
A tényleges és potenciális reál-GDP közti relatív eltérés jelölésére
vezessük be az y jelölést:

ahol Y a reál-GDP tényleges, Yo pedig annak potenciális nagyságát
jelöli. Az y változót szokás GDP-résnek is nevezni. Ez egy olyan speciális
növekedési rátaként is felfogható, mely az aktuális kibocsátást nem az előző
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periódus kibocsátásához viszonyítja, hanem a potenciális kibocsátáshoz.
Jelölje továbbá û a munkanélküliség tényleges és természetes rátái közti
relatív eltérést:

ahol az előzőekhez hasonlóan û a tényleges, úo pedig a természetes
munkanélküliségi ráta. Okun az amerikai gazdaságban 1947 és 1960 között
megfigyelt negyedéves idősorok alapján az alábbi regressziós egyenlethez
jutott:

R = 0.79-es korrelációs együtthatóval. Ezek szerint, ha a gazdaság a
poteniális kibocsátást állítja elő, azaz Y* = Y, akkor a munkanélküliség
negyedévente 0.3%-kal emelkedik.
Ez a technikai haladás hatása:
változatlan mennyiségű termék kevesebb termelési erőforrás, így kevesebb
munka felhasználásával állítható elő. Ennél érdekesebb, és számunkra
most fontosabb az a következtetés, hogy a GDP-rés egy százalékos
növekedése esetén a munkanélküliség csak 0.3%-kal csökken. Okun cikkének
megjelenése óta számos más gazdaság idősoraira is elvégezték ezt a
vizsgálatot, s általában hasonló eredmény adódott: a munkanélküliség egy
százalékpontnyi mérsékléséhez a GDP-rés több, mint egy százalékpontnyi
növekedése szükséges. Ezt az összefüggést nevezzük Okun törvényének.
Ez az eredmény azért meglepő, mert ellentmond a csökkenő hozadék
elvének, mely szerint a munka parciális termelési rugalmassága egynél
kisebb.
Ennek az elvnek felelt meg különben az 1.4.1.
szakaszban
bevezetett termelési függvény is. Okun eredményei szerint azonban úgy
tűnik, hogy a munka parciális termelési rugalmassága egynél nagyobb,
és ez komoly nehézséget vet fel a kormányzati keresletélénkítés keynesi
politikájával kapcsolatban.
Elfogadva ugyanis azt a keynesi hipotézist, mely szerint az összkereslet
határozza meg a kibocsátást, a kibocsátás pedig a foglalkoztatást
(Amint a 4.1. alfejezetben megmutattuk, ez a helyzet beruházási, és
likviditási csapdában.), a keresletélénkítést célzó monetáris, illetve fiskális
expanzió foglalkoztatásra gyakorolt hatása a munka parciális termelési
rugalmasságától függ. Ha ez a rugalmasság egynél kisebb, mint azt az
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1.4.1. szakaszban feltettük, akkor az aggregált kereslet egy százalékpontos
emelése ennél nagyobb mértékben csökkenti a munkanélküliséget.
A
munka egységnyinél nagyobb parciális termelési rugalmassága esetén
azonban fordított a helyzet, tehát a keresletélénkítő gazdaságpolitika
foglalkoztatásra kifejtett hatása viszonylag csekély.
Még azt kell tisztázni, milyen összefüggések húzódnak meg Okun
törvénye mögött. Hibásan írja le a technológiai összefüggéseket az 1.4.1.
szakaszban bemutatott termelési függvény, vagy valamilyen más fontos
jelenséget hagytunk figyelmen kívül? A kérdés megválaszolásához Dickens
(1986), valamint Lindbeck és Snower (1986) munkái visznek közelebb.
Ezek szerint valamely vállalatnál a munka határtermelékenysége növekvő is
lehet, ha a pótlólagosan felvett dolgozó hozzájut a már régebben az adott
vállalatnál dolgozók által felhalmozott vállalatspecifikus ismeretekhez. Ez
az oka annak is, hogy számos vállalat dekonjunktúra idején sem csökkenti
számottevő mértékben foglalkoztatottainak számát, nehogy elveszítse a
korábban létrehozott termelési kultúrát. A dekonjunkturális időszakokban
ilyen módon megjelenő kapun belüli munkanélküliség mögött tehát
nem a tervezett gazdaság vállalatainak permanens erőforrásfelhalmozási
tendenciája áll5, hanem a felhalmozott tudásmennyiség megőrzésére
irányuló törekvés.
Másrészt a foglalkoztatás alakulására jelentős
hatással van a munkakínálat rugalmas sávja.
A kibocsátás növelése
érdekében a vállalat nem feltétlenül kénytelen foglalkoztatottainak számát
növelni, hanem megteheti azt is, hogy a meglévő foglalkoztatottakat
túlóráztatja, korábban nyugdíjazott dolgozóinak ajánl munkalehetőséget,
esetleg diákokat foglalkoztat. Ilyen módon a felhasznált munka, mennyisége
és a kibocsátás növelhető, miközben a munkaügyi statisztika nem érzékeli
a munkanélküliség csökkenését.

9.4

Friedman empirikus kutatásai

Az előző alfejezet néhány olyan empirikus kutatáson alapult, melyek
nem tekinthetők szigorúan a monetarista elmélet részének, bár jelentős
mértékben hozzájárulnak a reálszféra ingadozásainak jobb megértéséhez.
Ugyanakkor maga Friedman is több olyan empirikus vizsgálatban vett
5Erről részletesebben lásd Kornai (1979).
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részt, melyek alapjaiban vitatják a keynesi elmélet helytállóságát. E
kutatások jelentőségét az adja, hogy a belőlük levont következtetések jóval
élesebben szembefordulnak a keynesi elmélettel, mint a monetarizmus által
feltárt teoretikus összefüggések. A monetarizmus és keynesi elmélet közti
különbség ugyanis viszonylag csekély. A legfontosabb eltérések az alábbiak:
1. A permanens nagyságok alkalmazása
2. A munkanélküliség természetes rátájára vonatkozó hipotézis
3. A portfolión belüli helyettesítéssel kapcsolatos nézetek: a moneta
r i s t s nem fogadják el a keynes és a neoklasszikusok által feltételezett
egységes kamatláb létezését.
Ebben az alfejezetben két empirikus kutatással foglalkozunk. Az első
eredményeit Friedman és Schwartz (1963) munkája ismerteti. Ebben az
Egyesült Államok monetáris történetét dolgozzák fel, közel egy évszázadon
keresztül követve nyomon a pénzkínálat, az árszínvonal és a jövedelmek
változásait. Ennek során az alábbi következtetésekre jutnak:
1. A pénzmennyiség változásai szorosan kapcsolódnak a gazdasági
aktivitás változásaihoz. Ha gazdasági aktivitáson a nominális GDPt értjük, akkor ez a megállapítás nem más, mint a mennyiségi
pénzelmélet verbális megfogalmazása.
2. A pénz forgási sebessége a vizsgált időszakban konstansnak
tekinthető. Ez az eredmény nem mond ellent a (9.4) egyenletnek,
bár az a forgási sebesség négy magyarázó változóját tartalmazza.
Mindössze azt kaptuk, hogy az egyes magyarázó változók ingadozásai
által kiváltott hatások semlegesítik egymást. A stabil forgási sebesség
kimutatása révén a monetarizmus élesen szembe kerül a keynesi
elmélettel és a neoklasszikus iskolához közeli pozíciót foglal el.
3. A pénzkereslet kamatrugalmassága megközelítőleg: -0.15 Ez az
eredmény kizárja a likviditási csapda előfordulásának lehetőségét,
hiszen, amint azt a 4.4.3. szakaszban láttuk, likviditási csapda akkor
áll elő, ha a pénzkereslet kamatrugalmassága végtelen.
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4. A monetáris változások eredete általában független a gazdasági
aktivitás változásaitól, tehát a jegybank képes a pénzmennyiség
szabályozására. így a pénz mennyiségét nem a gazdasági aktivitás
határozza meg, hanem fordítva.
Érdemes ezeket az eredményeket Wicksell 2.3. alfejezetben ismertetett, a
neoklasszikus pénzelméletet bíráló megjegyzéseivel is egybevetni.
Azáltal tehát, hogy a pénzkereslet magyarázata során Friedman a
neoklasszikus elmélettel szembefordulva a piaci szereplők tradicionális
viselkedése helyett azok racionalitását tételezte fel, nem kapott a
neoklasszikus következtetésektől lényegesen eltérő eredményt. A forgási
sebesség, és így a pénzkereslet továbbra is a kamatlábtól független konstans.
Egy másik empirikus kutatás a pénz forgási sebességének és a keynesi
multiplikátornak a stabilitását vizsgálta. Ennek eredményeit a ismerteti
Friedman és Meiselman (1963) munkája, mely azt a kérdést igyekszik
tisztázni, hogy a monetarista vagy a keynesi tézist támasztják-e alá
az empirikus megfigyelések. Vizsgálódásaik során a szerzők radikálisan
leegyszerűsítve, egy-egy egyenletben írták fel a monetarizmus és keynesi
elmélet lényegét:
monetarizmus:
keynesi elmélet
ahol a, 6, c, d a lineáris regressziós becslés meghatározandó paraméterei.
Mindkét fenti egyenlet bal oldalán a nominális GDP szerepel. A jobb
oldali kifejezések kissé bővebb magyarázatot igényelnek. A monetarista
elméletet leíró egyenletben várható, hogy a = 0. Ekkor b a pénz forgási
sebességeként adódik. A keynesi elméletet leíró egyenlet az IS görbe
egyenlete. Valóban, ugyanis az első tag a nominális fogyasztást, a második
az autonóm kiadásokat reprezentálja: An = P ( I + G). Elosztva a keynesi
elméletet leíró egyenlet mindkét oldalát az árszínvonallal, majd mindkét
oldalból kivonva a reálfogyasztást, kapjuk, hogy S = I + G.
A keynesi elméletet leíró regressziós egyenlet eredmény változóját
azonban úgy határozzuk meg, hogy a jelentős változékonyságot mutató
magyarázó változóhoz hozzáadjuk a kevésbé változékony fogyasztást.
Emiatt szoros korreláció várható Y n és An között. Ez azonban álkorreláció,

9.4. FRIEDMAN EMPIRIKUS KUTATÁSAI_______________________________ 3 2 1

melynek kiszűrése érdekében a kutatók a nominális G DP-t a nominális
fogyasztással helyettesítették.
így az alábbi módosított regressziós
egyenleteket vizsgálták:
monetarizmus:
keynesi elmélet
ahol α, β, 7 , δ a módosított egyenletekhez tartozó regressziós paraméterek.
A vizsgálat eredménye szerint a pénzmennyiség és a fogyasztás között
sokkal szorosabb kapcsolat áll fenn, mint az autonóm kiadások és a
fogyasztás között, így az alábbi következtetések adódtak:
1. A pénzkeresleti függvény stabilabb, mint a keynesi fogyasztási
függvény.
2. A nominális GDP alakulását döntő mértékben a pénzmennyiség
határozza meg, nem pedig a beruházások vagy a kormányzati
kiadások nagysága.
3. Mindezek miatt várható, hogy a pénzpolitika hatása erősebb, mint a
fiskális beavatkozásé.
Mivel ezek a következtetések élesen szemben állnak a keynesi elvekkel, nem
meglepő, hogy számos bírálat érte őket. Ezek közül a fontosabbak Ando és
Modigliani (1965), valamint Tobin (1970) cikkeiben találhatók:
1. Az IS görbe egyenlete önmagában nem tekinthető a keynesi elmélet
adekvát leírásának, a keynesi elmélet nem is redukálható egyetlen
egyenletre. Ezzel szemben az Y n = a + bM egyenlet pontosan adja
vissza az új mennyiségi elméletet. így a becslés nem hozhat kedvező
eredményt a keynesi elmélet számára, hiszen a regressziós egyenletek
eleve a monetarista megközelítést részesítik előnyben.
2. A pénzmennyiség és a nominális GDP között megfigyelt szoros
korrelációból nem következik, hogy a pénzmennyiség határozná meg
Y n nagyságát. A szoros kapcsolat a pénzmennyiség endogenitására
is utalhat. Az ok-okozati kapcsolat feltárásához szükséges statisztikai
eszközök nem állnak rendelkezésre.
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Összefoglalva az empirikus kutatások eredményeit azt mondhatjuk, hogy
azokat a monetarizmus ellenfelei sem vitatták, a belőlük levonható
következtetéseket azonban igen.
így az empirikus vizsgálatok sem
döntötték el a monetarizmus körüli vitát.

9.5

Gazdaságpolitikai ajánlások

Ezt a fejezetet a monetaristák nézetei nyomán az adaptív várakozások
bevezetésével kezdtük.
Láttuk, hogy ennek következményeként jóval
stabilabb magánszektorhoz jutunk, mint amilyet a keynesi közgazdászok a
multiplikátor-hatás nyomán feltételeztek. A monetaristák szerint tehát az
állami beavatkozásoktól mentes gazdaságban csekély mértékben ingadozhat
ugyan a foglalkoztatás és a termelés, de nem jöhetnek létre olyan elhúzódó,
mély válságok, mint azt Keynes és követői feltételezték. Ugyanakkor tény,
hogy ilyen válságok a piacgazdaság történetében előfordultak. Kérdés
tehát, mi okozta azokat. A monetaristák szerint e válságok oka az állam
gazdaságba történő beavatkozása.
A monetaristák szerint a fiskális expanzió kiszorítási hatása a
finanszírozás módjától függetlenül teljes.
Ennek okait kutatva
érdemes felidézni, hogy a fiskális expanzió hatásossága a monetaristák
szerint működésképtelen, vagy legalábbis a nagyon gyenge multiplikátor
erősségétől függ. Ugyanakkor a jövedelem tőkepiacon vagy adórendszeren
keresztül történő újraelosztása a magánszektor cselekvőképességét gyengíti.
A 9.2,3. szakaszban megmutattuk, hogy a monetáris expanzió inflációhoz
vezet, a pénzkínálat növekedési ütemének mérséklése pedig a 9.3.1.
szakaszban mondottak szerint a munkanélküliséget növeli, legalábbis rövid
távon. Az állam gazdasági beavatkozása tehát a magánszektor elbizony
talanodását, a kívülről érkező zavarokat korrigálni képes automatizmusok
megbénulását eredményezi. Mivel pedig a legjelentősebb külső zavarok
a kormányzat oldaláról érkeznek, leghelyesebb ezeket kikapcsolni, azaz a
legjobb, ha a kormányzat tartózkodik az eseti fiskális és/vagy monetáris
beavatkozásoktól.
Míg tehát a neoklasszikus iskola az állami beavatkozásokat csupán
szükségtelennek ítélte, addig a monetaristák szerint az ilyen beavatkozások
egyenesen károsak. Ezen kívül hatásuk késve jelentkezik, amikor ez a hatás
esetleg már a gazdaságpolitika oldaláról nézve sem kívánatos. De ez a késve
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jelentkező hatás is legfeljebb addig tart, míg a gazdaság szereplői hozzá nem
igazítják várakozásaikat az új helyzethez.
A monetáris politikával kapcsolatban Friedman (1969) az optimális
pénzkínálat következő szabályát fogalmazza meg: A jegybanknak a
pénzkínálatot mindenkor azonos, konstans ütemben kell növelnie.
E
konstans értékét Friedman évi 2-5% közé teszi,, de álláspontja szerint nem a
pénzkínálat növekedési ütemének a mértéke a legfontosabb, hanem annak
konstans volta. így ugyanis a piac szereplői képesek az inflációt pontosan
anticipálni, és nem indulnak ki a monetáris politika oldaláról olyan
káros hatások, melyek a gazdaság információs rendszerét, az árrendszert
összezavarnák.
A fiskális politikával kapcsolatban meg kell még jegyezni, hogy bár
a monetaristák szerint az eseti beavatkozások károsak, eredményeikből
az nem következik, hogy a kormányzati kiadások GDP-hez viszonyított
arányát alacsony szinten kellene tartani.
Egy viszonylag magas,
az állam eladósodását nem eredményező, ám stabil G / Y arány a
monetarista elveknek éppúgy megfelel, mint az állami szféra minimálisra
szűkítése.
A hangsúly tehát nem az állam által működtetett
infrastruktúra minimalizálásán van, hanem a kampányszerű fejlesztések
illetve visszafejlesztések mellőzésén.
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10. Újklasszikus
rnakroökonómia
Az eddigiek alapján úgy tűnik, hogy a Walras-modell a rnakroökonómia
legnagyobb hatású konstrukciója. Ebből indul ki ugyanis minden jelentős
elméleti újítás, még akkor is, ha a neoklasszikus elmélet egyenes tagadásáig
jut. Ugyanakkor az általános egyensúlyelméletnek igen súlyos hátránya,
hogy alkalmatlan a konjunktúraciklusok modellezésére. Ezt a problémát
a különféle iskolák eltérő módon kezelték. A postkeynesi közgazdaságtan
szerint Walras modellje és a neoklasszikus közgazdaságtan haszavehetetlen.
A neoklasszikus szintézis álláspontja szerint érvényes ugyan a neoklasszikus
elmélet, azonban nem veszi figyelembe a piaci elégtelenségeket. Ezek
figyelembe vételével azonban a konjunktúraingadozások magyarázhatók.
A jelen fejezetben bemutatásra kerülő újklasszikus iskola egyrészt
elismeri elméleti alapként az általános egyensúlyelméletet.
Másrészt
a Keynes által említett piaci elégtelenségek szerepét oly csekélynek
tartja, hogy álláspontja szerint ezek segítségével a konjunktúraciklusok
nem magyarázhatók. Az újklasszikus szemléletmód egyik meghatározó
újítása az, hogy felfogásuk szerint a konjunkturális ingadozás nem jelent
egyensúlytalanságot, hanem egy az egyensúllyal együttjáró jelenségként
értelmezhető, mely a piacok megtisztulásához szükséges.
Ennek a felismerésnek az irányába mutatott már Hicks (1950) munkája
is, melyben a határciklus matematikai fogalmát alkalmazza a Samuelson
által kifejlesztett multiplikátor-akcelerátor modellre. Hicks nem fogadja el
azt az 5.2 alfejezetben tett feltevést, mely szerint a fizikai tőke élettartama
végtelen, s csak abban az esetben kerül valamely tőkejószág selejtezésre,
ha kihasználatlanná válik.
Ehelyett bevezet a nettóberuházásra egy
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alsó, a kibocsátásra pedig egy felső korlátot. Utóbbi létjogosultságát a
tőkén kívüli, szabadon nem szaporítható termelési erőforrások figyelembe
vétele indokolja. Ilyenek a munka és a természeti erőforrások. Az így
kapott nemlineáris multiplikátor-akcelerátor modellben bizonyos feltételek
teljesülése esetén stabil konjunktúraciklusok alakulnak ki. Ez egyrészt azt
jelenti, hogy a kibocsátás idősora az abban szereplő adatok periodikus
ismétlődését mutatja, másrészt, amennyiben valamely exogén hatás egy
adott periódusban kismértékben kitéríti a kibocsátást erről a ciklikus
pályáról, e hatás megszűnése után a gazdaság visszatér az elhagyott,
ciklikus pályára. Ebben az esetben határciklusról beszélünk.
A határciklus közgazdasági modellekben történő megjelenése felveti
azt a kérdést, hogy szükséges-e azok gazdaságpolitikai eszközökkel történő
csillapítása. Ebben a fejezetben megmutatjuk, hogy szükségtelen, ezért
az újklasszikus modell az általános egyensúlyelmélet egy változatának
tekinthető. Mindazonáltal két fontos vonatkozásban eltér attól. Egyrészt a
közelítésmód dinamikus, azaz az egyes változókat az idő függvényeiként
kezeli.
Másrészt az alapvető összefüggések nem determinisztikusak,
hanem sztochasztikusak, következésképp a piaci szereplők várakozásai nem
feltétlenül tejesülnek, ami a gazdasági aktivitás ingadozását eredményezi.

10.1

A racionális várakozások

A monetaristák által feltételezett adaptív várakozásokkal szemebn az
újklasszikusok a racionális várakozások hipotézisét alkalmazzák.
Ezt
a feltevést Muth (1961) cikke közölte elsőként. Álláspontja szerint a
közgazdasági elmélet a társadalmi tudás része, ami a korábban megfigyelt
adatokkal együtt rendelkezésre áll. Felhasználva ezeket az egyes változók
jövőben várható nagysága jól prognosztizálható. Ezeket a prognózisokat
aztán a gazdaság szereplői döntéseik során fel is használják, hiszen ha nem
így tennének, akkor nem használnának ki minden lehetőséget nyereségük
illetve hasznosságuk maximalizálására.
Legyen például a í-edik periódusra várható árszínvonal, Pt véletlen
változó. Racionális várakozások esetén az erre vonatkozó anticipáció az
alábbi egyenlet révén határozódik meg:
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Az egyenlet jobb oldalán Pt azon várható értéke szerepel, mely a t — 1
periódusig rendelkezésre álló információk alapján meghatározható. Ha a
termelők racionális várakozásokat képeznek, akkor várakozásaik általában
teljesülnek. Természetesen nem szükséges minden egyes termelőnek a
várható érték meghatározását elvégezni, mint ahogy az sem szükséges,
hogy mindenki meteorológus legyen, aki a várható időjárásnak megfelelően
akar öltözködni. Elegendő az időjárásjelentést figyelembe venni. Ugyanígy
a termelők esetében is elegendő, ha valamely termelőket segítő szervezet
az -Ef_i (Pt) becslési eredményt közzéteszi. Mindazonáltal még ebben az
esetben sem állítható, hogy a várakozások feltétlenül teljesülni fognak.
Az újklasszikus elmélet ugyanis sztochasztikus modelleket alkalmaz, azaz
figyelembe veszi, hogy az egyes nagyságok alakulását véletlen hatások is
befolyásolhatják. Ezeket a véletlen hatásokat az alapvető összefüggésekben
megjelenő sztochasztikus vagy zavaró változók generálják. E változók
legfontosabb jellegzetességei az alábbiak:
1. Nagyságuk előre nem jelezhető, és bármilyen értéket felvehetnek.
2. Várható értékük zérus, ha tagként jelennek meg egy kifejezésben, és
egységnyi, ha tényezőként.
3. Szórásuk véges.
4. A modell egyetlen más változójával sem korrelálnak.
A racionális várakozások képzésével kapcsolatban felmerül azonban egy
logikai probléma: Ha ezek a várakozások a piaci folyamatok ismeretén
alapulnak, továbbá ezek képezik a gazdasági szereplők döntéseinek alapját,
és e döntések határozzák meg a piaci folyamatokat, akkor nem ahhoz
a tautológiához jutottunk-e mely szerint a piaci folyamatokat a piaci
folyamatok határozzák meg. Ilyen alapon pedig nem határozhatók meg
a piaci szereplők által anticipált nagyságok. Szerencsére nem ez a helyzet.
Megmutatjuk, hogy a várható értékek meghatározhatók.
A jobb összehasonlíthatóság érdekében tekintsük a 9.1. alfejezetben
már vizsgált sertéspiac problémáját. Most azonban a véletlen hatásokat is
figyelembe vesszük. Legyen tehát a piaci kereslet alakulását leíró egyenlet
az alábbi:
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ahol a, b > 0 a fogyasztók viselkedését leíró konstansok, Ut pedig a
sztochasztikus vagy zavaró változó. Továbbra is feltesszük, hogy a kereslet
változását a termelők felé az ár közvetíti, akik erre egy periódus késéssel
reagálnak.

ahol c, d > 0 a termelők viselkedését leíró konstansok, vt pedig
ugyanolyan sztochasztikus változó, mint u*. Természetesen ezek a változók
egymással sem korrelálnak. Ha a szóban forgó termék például a sertéshús,
akkor a sztochasztikus változók várható értéktől való eltérése például az
alábbiak szerint értelmezhető:
Olcsó import marhahús megjelenése.
A
fogyasztók
átmeneti
tartózkodása
a
baromfihús
fogyasztásától pl. a madárinfluenzával kapcsolatos aggasztó
hírek hatására.
Kampányszerűen adott állami támogatás a termeló'knek.
A takarmányárak hirtelen emelkedése a rossz termés miatt.
Az újklasszikusok a racionális várakozások hipotéziséből kiindulva
feltételezik az a, b, c és d paraméterek ismeretét, ezért Et - 1 (Pt) nagyságát
a következő módon határozzák meg: A piaci egyensúly feltétele x f — x\
teljesülése. Mindkét oldal várható értékét véve egy periódussal korábban:

ahol x f , x st definíció szerint véletlen változók. Az egyenletben szereplő
várható értékek az alábbiak szerint határozhatók meg:

mivel

Hasonló módon:

Behelyettesítve az egyensúlyi feltételbe:
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amiből:

Ez tehát az az ár, amire a termelők számítanak. Megjegyzendő továbbá,
hogy a fenti gondolatmenet mögött egy hallgatólagos feltevés húzódik
meg. Eszerint a racionális várakozások képzéséhez szükséges információk
költségmentesen állnak rendelkezésre, miként az időjárásjelentés is, továbbá
az információfeldolgozás költségei is elhanyagolhatók.

10.2

A Lucas-kritika

Ebben az alfejezetben a termékpiac újklasszikus modelljét ismertetjük.
A levezetésre kerülő összefüggések tehát korántsem képezik a teljes
makrogazdaság leírását, azonban segítségükkel a többi piacra (elsősorban
a munkapiacra) is levonhatók bizonyos következtetések.
Modellünkben feltesszük, hogy az árak tökéletesen rugalmasak, mivel
a piac szereplői nem fogadják el az egyensúlyitól eltérő árakat. Ennek
oka az, hogy az egyensúlyitól eltérő árak esetén rendszeres hátrányokat
kellene elviselniük. Ezek elsősorban az egyes piacokon fellépő túlkeresletből,
vagy túlkínálatból adódó hasznosság, illetve profitcsökkenés formájában
jelennének meg.1
Feltesszük azt is, hogy a piac szereplői racionális várakozásokat
képeznek. Ezek alapján úgy alakítják ki keresletüket, kínálatukat és az
árakat, hogy várakozásaik teljesülése esetén terveik a lehető legnagyobb
mértékben megvalósuljanak. A sztochasztikus zavarok miatt azonban
a várakozások általában nem teljesülnek, ami a gazdasági aktivitás
hullámzását, a kereslet és kínálat ingadozását eredményezi.
1Részletesen meghatározzuk majd az ebből fakadó hátrányok mértékét rugalmatlan
árak esetén a 11.2.4. szakaszban.
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A L u cas-féle kínálati függvény

Az újklasszikusok által használt aggregált kínálati függvény levezetéséhez
a már ismert Cobb-Douglas típusú hasznossági függvényből indulunk ki:

ahol az A technológiai együttható, valamint a tőkeállomány konstans,
így nem kapnak periódusindexet.
A foglalkoztatás és a kibocsátás
periódusról-periódusra változik csakúgy, mint a Çt. sztochasztikus változó.
Tekintettel arra, hogy a továbbiakban a termelési függvény logaritmusát
fogjuk venni, a sztochasztikus változót nem additív, hanem multiplikatív
művelet kapcsolja a többi magyarázó változóhoz, ezért £* várható értéke
egységnyi. Azokban a periódusokban, melyekben a sztochasztikus változó
értéke egy, nem jelentkeznek exogén zavaró hatások.
A jövedelemelosztás határtermelékenységi elmélete szerint a termelési
függvény foglalkoztatás szerint vett deriváltja a reálbérrel egyenlő, azaz:

Vezessük most be az egyes nagyságok természetes logaritmusára az
alábbi jelöléseket:

Ekkor a reálbérre felírt iménti összefüggés az alábbi:
( 10. 1)

ahol n f a munkakereslet természetes logaritmusa.
Továbbra is fenntartjuk azt a 9.3.
szakaszban Phelps (1967) és
Friedman (1968) nyomán tett feltevést, mely szerint a munkavállalók
pontosan ismerik a nominálbér nagyságát, az árszínvonalat azonban
anticipálni kénytelenek. Feltesszük, hogy a munkakínálat az anticipált
reálbérrel egyenesen arányos, azonban itt is megjelenik egy sztochasztikus
változó, melynek várható értéke a fentiekben tárgyaltakhoz hasonló okok
miatt egységnyi:
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Például egy váratlan és elhúzódó influenzajárvány η nagyságát
átmenetileg a várható érték alá csökkenti, az illegális foglalkoztatás
visszaszorítása érdekében indított munkaügyi ellenó'rzési kampány a
várható érték fölé emeli. Bevezetve a munkakínálati függvényben szereplő
változók természetes logaritmusát:

a munkakínálati függvény az alábbi alakban írható fel:

A logaritmált változók felhasználásával a munkapiaci egyensúly feltétele
az alábbi:

Ezt behelyettesítve a (10.1) egyenletbe kapjuk, hogy

amiből:

és így a nominálbér logaritmusa:

Behelyettesítve a munkakínálati függvénybe:
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A munkapiaci egyensúly miatt fölösleges a d és s felső indexek
szerepletetése, ezért azokat elhagyjuk.
Vegyük továbbá a termelési függvény természetes logaritmusát. A már
bevezetett jelölésekkel ezt az alábbi formában írhatjuk fel:

Az átalakítás során felhasználtuk az nt-re imént kapott összefüggést.
y* a munkanélküliség természetes rátája mellett adódó kibocsátás
logaritmusaként értelmezhető'. A rövidebb írásmód érdekében vezessük be
továbbá az alábbi jelöléseket:

( 10.2)
Vegyük észre, hogy vt értéke a korábban bevezetett sztochasztikus
változók természetes logaritmusától függ. Láttuk, hogy véletlen zavaró
hatások hiányában ezek értéke egy, így természetes logaritmusuk nulla. Ha
tehát sem a munkapiac, sem pedig a termelési technológia oldaláról nem
érkeznek zavarok, akkor vt = 0. Másrészt Ε(ν®) = E (v j) = 0 miatt:

Felhasználva az eddigi jelöléseket, a Lucas-féle kínálati függvényt
kapjuk.

Mivel a c paraméter konstans, a Lucas-féle kínálati függvény
lineáris összefüggést fejez ki az egyes változók logaritmusai között.
Az ilyen összefüggéseket loglineáris egyenleteknek nevezzük.
Mivel a
perióduselemzés során a folytonos időt osztottuk diszkrét intervallumokra,
az egyenletben szereplő egyes változók idő szerint vett deriváltja az
adott változó megfelelő periódusban tapasztalható növekedési rátájaként
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értelmezhető. Feltéve, hogy a munkanélküliség természetes rátája mellett
adódó kibocsátás konstans, a Lucas-féle kínálati függvény idő szerinti
deriváltja a következő:
(10.3)
ahol az alkalmazott jelölésrendszer konzisztenciájának biztosítása
érdekében: ln(Vj + 1) = vt- Eszerint a kibocsátás növekedési rátája abban
az esetben zérus, ha a zárójelben zérus szerepel, azaz a termelők pontosan
anticipálják az inflációt, továbbá V* = 0, azaz nincsenek sztochasztikus
zavarok.
Ebben az esetben a kibocsátás megfelel a munkanélküliség
természetes rátája mellett adódó konstans nagyságnak, ezért növekedési
rátája nulla. Ekkor a gazdaság stacionárius állapotban van.
A munkanélküliség természetes rátája mellett adódó kibocsátás
logaritmusát a továbbiakban a kibocsátás természetes nagysága
logaritmusának, vagy ahol ez nem okoz zavart természetes kibocsátásnak
nevezzük. Ezen kibocsátási szint esetén a magánszféra optimális állapotban
van, mivel a 8.1 szakaszban mondottak szerint mind a háztartások vagyona,
mind pedig a vállalatoknál lekötött tőke nagysága optimális. Az ebben a
helyzetben tapasztalható munkanélküliség önkéntes.
A véletlen hatásokat leszámítva tehát a kibocsátás természetes értékétől
történő eltérésének oka a tényleges és anticipált árszínvonalak eltérése.
Figyeljük meg, hogy emögött az a munkakínálati függvényben alkalmazott
feltevés áll, mely szerint a munkavállalók pontosan ismerik a nominálbért,
ugyanakkor az árszínvonalat anticipálni kénytelenek. Hasonló feltevéssel
találkoztunk a 9.3. alfejezetben.
A (10.3) egyenletből következik, hogy amennyiben az árszínvonal egy
százalékkal meghaladja a termelők által anticipált értéket, a kibocsátás
c százalékkal növekszik. Ennek oka az, hogy az árak nem anticiplát
emelkedéséből a termelők a kereslet váratlan növekedésére következtetnek.
Egészen pontosan: az árak egy egy százalékos emelkedéséből a kereslet
c százalékos növekedésére. Ezért az itt szereplő c paraméter a kereslet
árrugalmasságaként is értelmezhető.
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Az a g g re g á lt k ereslet

Az előző szakasz fejtegetései után az aggregált kereslet levezetése már
nem ígérkezik különösebben nehéznek.
Az összkereslet neoklasszikus
meghatározásából indulunk ki, nem hagyva figyelmen kívül a kormányzat
keresletét sem. A pénzfinanszírozta fiskális expanzió hatását Mt növekedése
jeleníti meg, a hitelfinanszírozta fiskális expanzió hatását pedig a 7 1
növekedése. Az adófinanszírozta fiskális expanziónak nincs keresletnövelő
hatása, mivel racionális várakozások esetén a multiplikátor-hatás nem
működik. Ezek szerint az összkereslet egyenlete
(10.4)
Az egyenlet a neoklasszikusoktól egyrészt az utolsó két tényezőben tér
el. Ezek közül az első a fiskális politika hatását, a második az egyéb véletlen
hatások következtében fellépő zavaró hatásokat fejezi ki. Megjegyzendő,
hogy az egyenletben szereplő v szimbólum nem sztochasztikus változó,
hanem a pénz forgási sebessége. Figyelembe véve a monetaristák empirikus
eredményeit v értékét konstansnak tekintjük. Ezek szerint az utolsó két
tényező várható értéke:

Másrészt fontos eltérés a neoklasszikusoktól az egyenletben szereplő
b paraméter.
Értéke 0 és 1 közé eső konstans, ami azt fejezi ki,
hogy a jegybank által befolyásolható pénzmennyiségnek csupán egy részét
használják a piac szereplői tranzakciós célra, és csupán ez a rész vehető
figyelembe az összkereslet meghatározása során. Érdemes megfigyelni,
hogy a reálegyenleg növekedésével ez a rész a reálegyenlegnek egyre kisebb
hányadát teszi ki.
Ha a pénz mennyiségét dollárban,
az árszínvonalat pedig
dollár/tonnában mérjük, akkor a reálegyenleg mértékegységeként

azaz a tonna adódik. A 8.1 alfejezetben mondottak után ezt az
eredményt várni lehetett, hisz ott abból indultunk ki, hogy a reálegyenleg
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együtt mozog a reál vagyonnal.
Az egytermékes, gabonatermelő
gazdaságban pedig a reálvagyon bizonyos gabonamennyiség, melynek
mértékegysége a tonna.
Legyen pl. a reál egyenleg 1000000, ekkor a reálegyenleg összkeresletet
befolyásoló hányada b = 0.95, illetve b — 0.9 paraméterértékek esetén:

amiből következik, hogy b értéke jóval közelebb esik egyhez, mint
nullához:
(10.5)
Ha a pénz kizárólag tranzakciós célra használják, akkor b = 1, ha
a pénzkereslet egyéb motívumait is figyelembe vesszük (vagyontartás,
óvatosság), akkor b < 1. Ha ebben az esetben 7 t = ( M / P ) l ~b és et = 1,
akkor az összkereslet (10.4) egyenlete ekvivalens a neoklasszikus elmélet
(2.3) aggregált keresleti függvényével. Nem tesszük fel azonban, hogy 7 t
általában felvenné az ezen ekvivalenciához szükséges értéket.
Bevezetve a keresleti függvényben szereplő nagyságok természetes
logaritmusaira az alábbi jelöléseket:
a keresleti függvényt az alábbi log-lineáris formára írhatjuk át:

A jobb oldalon zárójelben a reálegyenleg logaritmusa áll:

Eszerint a keresleti oldal meghatározó tényezője a reálegyenleg. Első
látásra nem nyilvánvaló azonban, hogy értelmezhető-e a reálegyenleg
logaritmusa. Ehhez ugyanis a pénzkínálat logaritmusából kell kivonni az
árszínvonal logaritmusát, ami látszólag problémákhoz vezethet. Elvégezve
azonban a mértékegységekkel a szükséges számításokat és egyszerűsítve:
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a reálegyenleg mértékegységeként a tonna természetes logaritmusa
adódik. Figyelembe véve, hogy a reálegyenleg mértékegységeként az imént
a tonnát határoztuk meg, logikus, hogy logaritmusának mértékegysége a
tonna logaritmusa.
Vezessük be most az egyszerűbb írásmód érdekében az alábbi
jelöléseket:

Ekkor a keresleti függvény az alábbi, egyszerűbb formában írható fel:

ahol At az összkeresletnek a reálegyenlegtől független (autonóm) része.
Mint láttuk, ennek nagyságát elsősorban a kormányzati vásárlások mértéke
határozza meg. A második tag a reálegyenleg hatást, az utolsó pedig
a véletlen hatásokat számszerűsíti. Mivel egyenletünk loglineáris formát
mutat, a Lucas-féle kínálati függvényhez hasonlóan ez az összefüggés is
értelmezhető növekedési rátákra. Eszerint az összkereslet növekedési rátája
szintén három tag összege. Az első tag az autonóm kereslet növekedési
rátája, a második egyenesen arányos a reálegyenleg növekedési rátájával
(az arányossági tényező 6), a harmadik tag pedig az
véletlen változó
növekedési rátája.

1 0 .2 .3

A k ib o csá tá s
és az árszínvonal
befolyásolásának lehetőségei

k o rm án y zati

Felhasználva az előző két szakasz eredményeit, most a termékpiac
újklasszikus modelljét fogjuk megkonstruálni.
A munkapiac explicit
vizsgálatától eltekintünk, a foglalkoztatás alakulására a reálkibocsátás
alapján következtethetünk.
Ezt az egyszerűbb tárgyalás érdekében
alkalmazott elvonatkoztatást annál is inkább megtehetjük, mivel az
empirikus vizsgálatok szerint erős korreláció mutatkozik a reálkibocsátás és
foglalkoztatás között. Emellett Lőrincz (2000) arra is felhívja a figyelmet,
hogy a foglalkoztatás némi késéssel követi a reálkibocsátás változásait. Ez
egyrészt a foglalkoztatott dolgozói létszám megváltoztatásának időigénye
miatt szükséges, másrészt a munkakínálat 9.3.2. szakaszban tárgyalt
rugalmas sávja révén lehetséges is.
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Feltevésünk szerint az árak tökéletesen rugalmasak, ezért a jószágpiac
állandóan megtisztul:

Figyelembe véve az előző két szakaszban levezetett keresleti illetve
kínálati függvényt, ezek szerint:

A kibocsátás várható értéke mind keresleti, mind pedig kínálati oldalról
meghatározható:

mivel a sztochasztikus változók várható értéke nulla, továbbá racionális
várakozások esetén a termelők az árszínvonal várható értékét anticipálják.
így a Lucas-féle kínálati függvény középső tagjának várható értéke:

E (Pt - Pt) = 0.
Az árszínvonallal kapcsolatos várakozás az anticipált kereslet és kínálat
megegyezéséből adódik:

és ezzel elérkeztünk a Lucas-kritika lényegéhez.
A Lucas-féle
kínálati függvény szerint ugyanis a kibocsátás az anticipált árszínvonal
növekedése esetén csökken: yf =
és dy^/dypf = —c < 0.
Ugyanakkor az anticipált árszínvonal nagyságát a kormányzat várható
fiskális és monetáris beavatkozása határozza meg: p® = p®(A®,m®), és
e függvény mindkét változójában szigorúan monoton növekvő. Ezek az
eredmények gyökeres elfordulást jelentenek a keynesi elmélettől, mely
szerint a kibocsátás független a piaci szereplők állami beavatkozásokkal
kapcsolatos várakozásaitól. Valóban a keynesi elméletben a kibocsátás
alakulását meghatározó hatékony kereslet elemeit szemügyre véve sem a
fogyasztási, sem pedig a beruházási függvény magyarázó változói között
nem szerepelnek a piaci szereplők fiskális vagy monetáris politikával
kapcsolatos anticipációi.
Sőt, ilyen jellegű várakozásokat a keynesi
rendszerben a piaci szereplők nem is képeznek.
Más a helyzet az
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újklasszikus elméletben. Amennyiben ugyanis a piac szereplői fiskális vagy
monetáris expanzióra számítanak, magasabb árszínvonalat anticipálnak,
ami az aggregált kínálatot és így a foglalkoztatást is, a kormányzat
szándékával ellentétben, csökkenti.
Az anticipált árszínvonalra levezetett egyenlet megint csak loglineáris,
ezért alkalmas az inflációs várakozások endogenizálására.
A 10.2.1.
szakaszban mondottaknak megfelelően differenciálva egyenletünket:

Eszerint az inflációs várakozás a pénzkínálat és az autonóm kiadás
anticipált növekedési rátáinak súlyozott összegeként adódik. Figyelembe
véve azonban a (10.5) relációkat, akkor sem követünk el nagy hibát,
ha egyszerű összegről beszélünk. Behelyettesítve mármost az inflációs
várakozásra kapott egyenletet a (10.3) összefüggésbe, a Lucas-kritika
algebrai igazolását kapjuk:

amiből rögtön látszik, hogy a reálkibocsátás csökkenését váltja ki, ha a
termelők
• a pénzkínálat inflációt meghaladó növekedési ütemére számítanak a
kormányzati kiadások változatlan szintje mellett, vagy
• a kormányzati kiadások inflációnál gyorsabb növelésére, változatlan
pénzkínálatot feltételezve.
Annak érdekében azonban, hogy pontosabban mérhessük fel a kibocsátás
és az árszínvonal kormányzati befolyásolásának lehetőségeit, további
meggondolásokat kell tennünk.
Mindenekelőtt meghatározzuk a
kibocsátással kapcsolatos várakozások hibáját. Ezt kétféleképpen tehetjük
meg. A keresleti oldalon:

A kínálati oldalon pedig:
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A két egyenletből:

Ebből az árszínvonal:
( 10. 6 )

Ezek szerint az árszínvonal két tag összegeként áll elő. Az első tag
az inflációs várakozások hatását reprezentálja. Ha a második tag zérus,
akkor az inflációs várakozások önmagukat teljesítik be. A második tag
azokat a hatásokat tartalmazza, melyek e várakozások megvalósulását
meghiúsíthatják. Ezek a váratlan fiskális illetve monetáris intézkedések,
továbbá a véletlen hatások.
Behelyettesítve a Lucas-féle kínálati függvénybe:
(10.7)
Mivel az árszínvonalra kapott összefüggéshez hasonlóan a kibocsátás
alakulását leíró egyenlet is loglineáris, egyenletünk úgy is értelmezhető,
hogy a szögletes zárójelben azok a tényezők jelennek meg, melyek miatt a
kibocsátás annak természetes nagyságától eltér.
Az árszínvonalra és kibocsátásra kapott fenti egyenletekből
számos lényeges következtetés vonható le.
Mindenekelőtt látható,
hogy amennyiben nincsenek sztochasztikus zavarok és váratlan állami
beavatkozások, akkor a gazdaság a természetes kibocsátást állítja elő, és
a piaci szereplők árszínvonallal kapcsolatos anticipációi is teljesülnek. Ez
a gazdaság stacionárius állapota. Ugyanakkor a nem anticipált fiskális
vagy monetáris expanzió a kibocsátás és az árszínvonal növekedését
eredményezi.
A kereslet veletlen növekedése (ut > 0) esetén keresleti sokkról
beszélünk. Ebben az esetben a kibocsátás növekszik, és az árszínvonal
is hasonló módon változik. Azt mondjuk, hogy a pozitív vagy negatív
keresletoldali sokkokra az árak prociklikusan reagálnak. Ez a kereslet húzta
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infláció esete. Más a helyzet a kínálatoldali sokkok esetén. Könnyű látni,
hogy vt > 0 esetén a kibocsátás növekszik, az árak azonban anticiklikusan
mozognak, azaz csökkennek. A költség tolta inflációt a 10.1. alfejezetben
mondottak szerint vt < 0 váltja ki. Ha az állam nem avatkozik be előre nem
látható módon a gazdaság folyamataiba (azaz At = Af és mt = m f esetén),
akkor a kibocsátás a természetes érték körül ingadozik a sztochasztikus
hatások miatt. Ilyenkor az árszínvonal is a piaci szereplők által anticipált
nagyság körül ingadozik.
A Phillips-görbe és a stagfláció újklasszikus magyarázata némileg eltér
a monetaristákétól. Ennek oka az, hogy az újklasszikusok adaptív helyett
racionális várakozásokat tételeznek fel. A kibocsátás növekedését és a
munkanélküliség csökkenését az újklasszikusok szerint nem a gyorsuló
infláció, hanem az árszínvonal váratlan növekedése váltja ki.
Ez
már a Lucas-féle kínálati függvényből következik. Ebből következően
az inflációcsökkentés társadalmi költsége is eltér a monetaristák által
meghatározottól.
Ha ugyanis a piaci szereplők bíznak a kormányzat
által meghirdetett inflációcsökkentési intézkedések végrehajtásában, azaz
a kormányzati vásárlások csökkentésére, illetve a pénzkínálat szűkítésére
számítanak, és a kormányzat ezeket az intézkedéseket ténylegesen végre
is hajtja, akkor ezeknek sem a kibocsátásra, sem pedig a foglalkoztatásra
semmiféle hatásuk nem lesz. Ugyanakkor a piaci szereplők alacsonyabb
árszínvonalat fognak anticipálni, és ez az anticipáció véletlen hatások
hiányában be is fog igazolódni.
Elvetik az újklasszikusok az optimális pénzkínálat friedmani szabályát
is. Álláspontjuk szerint ugyanis a pénz semlegességéhez nem a pénzkínálat
konstans ütemben történő növelése szükséges, hanem az, hogy a piac
szereplői képesek legyenek a pénzkínálat anticipálására. Ebben az esetben
ugyanis a monetáris politikának nincs reálhatása, így a kibocsátás is
természetes nagyságához közelít, és a piaci szereplők árvárakozásai is
nagyobb valószínűséggel teljesülnek.
Fontos előrelépés továbbá, hogy míg a monetarizmus nem adott választ
arra a kérdésre, hogy a nominális pénzkínálat emelkedése nyomán kialakuló
magasabb nominális kibocsátás minek tudható be, az árszínvonal vagy
a reálkibocsátás növekedésének, addig ez a probléma a (10.6) és (10.7)
egyenletek révén megoldást nyer. Elvégezve ugyanis ezek idő szerinti
deriválását, a sztochasztikus hatásoktól eltekintve az alábbi egyenletekhez
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jutunk:

és

A deriválás során felhasználtuk, hogy definíció szerint At = blnv+Xn^t·
Mivel a kibocsátás természetes nagysága feltevéseink szerint konstans, ez az
idő szerinti deriválás során eltűnik. Mindenekelőtt érdemes felidézni, hogy
csak a nem anticipált monetáris politikának van hatása a reálszférában.
Legyen ennek mértéke egy százalék, azaz M* — M f = 0.01. Figyelembe
véve, hogy definíció szerint c = (1 —o:)/(l + a ), és megközelítőleg a = 1/3,
c ~ 0.5. Mivel pedig b értéke megközelítően egységnyi, azt mondhatjuk a
pénzkínálat egy százaléknyi nem anticipált növekedése hozzávetőlegesen
1/3 százalékponttal növeli a reálkibocsátást, és 2/3 százalékponttal az
inflációt.
Hasonló állítás tehető egyébként a nem anticipált fiskális
expanzióval kapcsolatban is. A kibocsátás és foglalkoztatás növelésének
az ára tehát most is a magasabb infláció.
A valóságban a reálkibocsátás természetesen többnyire eltér a
társadalmi optimumot jelentő y* természetes nagyságtól. Ennek első számú
oka az újklasszikusok szerint a gazdaságpolitika zavaró hatása, a második
pedig a sztochasztikus sokkok. A két tényező közül az elsőt lehetséges
megszüntetni, ha mind a szabálykövető, mind pedig az eseti monetáris
politikát feladja a kormány, és ugyanez érvényes a fiskális politikára is.
Alaposabban szemügyre véve azonban a (10.7) összefüggést, úgy tűnik,
mintha a jegybank mégis képes lenne aktív monetáris politika alkalmazása
révén a sztochasztikus hatások eliminálására. Valóban a pénzkínálat

aktív szabálya' alkalmas lenne a kibocsátást annak természetes szintjén
tartani. Csakhogy egy ilyen monetáris politika mögött az a feltevés húzódik
meg, hogy a jegybank képes a véletlen hatások anticipálására. A racionális
várakozások feltevéséből azonban az következik, hogy ebben az esetben
a többi szereplő is képes ut és vt anticipálására, következésképp ezek
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a változók nem sztochasztikusak. Az újklasszikus elméletben azonban
egyetlen piaci szereplőnek, még a jegybanknak vagy a kormányzatnak sem
lehet semmiféle információs előnye a piac többi szereplőjével szemben. így
a sztochasztikus hatások nem küszöbölhetők ki.

10.3

Reál üzleti ciklusok

Ebben az alfejezetben azt a kérdést vizsgáljuk meg, hogy miként
magyarázható a szabályosan ismétlődő ciklusok jelensége, és tartani
kell-e attól, hogy a kibocsátás ingadozásai a gazdaság összeomlását
idézik elő. A problémát az 5.2. alfejezetben már vizsgáltuk, az ott
felhasznált multiplikátor hatás azonban a mögötte meghúzódó statikus
várakozások feltevése miatt nem egyeztethető össze a racionális várakozások
hipotézisével.
Az előző alfejezetben a reálkibocsátás ingadozását a keresleti, iletve
a kínálati oldalon ható véletlen tényezőkre vezettük vissza. A kínálati
oldalon megjelenő vt sztochasztikus változó mögött a technológiát, illetve
a munkakínálatot érintő véletlen hatások húzódnak meg. Összesen tehát
három zavaró változót vettünk figyelembe, ezek az alábbiak:
a keresleti oldalról
a technológia oldaláról, és
a munkakínálat felől
érkező véletlen sokkhatásokat jeleníti meg, ahol az utolsó két változó és
a Vt között fennálló kapcsolatot a (10.2) egyenlet írja le. Meghatározzuk,
hogy a három fenti változó közül melyik gyakorolja a reálkibocsátásra a
legnagyobb hatást. A (10.7) egyenlet szerint a kereslet oldaláról érkező
véletlen hatásokat számszerűsítő változó együtthatója egységnyi, a kínálati
oldalról érkező sokkhatások esetében pedig b/c. Figyelembe véve a (10.2)
egyenletet, és azt, hogy a « 1/3, kapjuk, hogy b/c « 2, figyelembe véve a
(10.5) relációkat. Ezek szerint a kínálati oldalról érkező véletlen hatás az
erősebb. A (10.2) egyenletet átalakítva kapjuk, hogy
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tehát a technológia oldaláról érkező véletlen sokkoknak van
a legnagyobb hatása a reálkibocsátásra, ezért a továbbiakban a
technológiában bekövetkező sztochasztikus hatásokra koncentrálunk.
Az alábbiakban ismertetésre kerülő konstrukció a reál üzleti ciklusok
modelljeinek családjába tartozik. Ennek kifejtése során Prescott (1986),
illetve Campbell (1994) cikkeit vesszük alapul, némileg egyszerűsítve az
ezekben követett gondolatmenetet.
A 10.2.1. szakaszhoz hasonlóan tegyük fel, hogy a reáloutput alakulását
meghatározó termelési függvény Cobb-Douglas típusú, azaz:
( 10.8)

Jelölje N* a foglalkoztatásnak azt a színvonalát, mely az árvárakozások
teljesülése esetén adódik. Ezt tekinthetjük a munkanélküliség természetes
rátája mellett adódó foglalkoztatásnak.

Tegyük fel továbbá, hogy az árvárakozások teljesülnek.
termelési függvény:

Ekkor a

A technológiai paramétert egy állandó és egy változó tényező szorzatára
bontjuk.

Feltesszük, hogy a termelési technológia változásait leíró tényező
egy elsőrendű autoregresszív folyamatot követ, nagyságát egyrészt az
előző perióduban felvett értéke, másrészt az adott periódusban fellépő
sztochasztikus zavarok határozzák meg:
(10.9)
Feltesszük továbbá, hogy az ét véletlen változó várható értéke egységnyi,
varianciája pedig véges. Vizsgáljuk meg, mi lesz egy egyszeri technológiai
sokk hatása! Legyen tehát A q = 1 és íq φ 1, legyen továbbá minden t > 0
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periódusra éj = 0. Behelyettesítve a fenti egyenletbe, a véletlen tényező'
további alakulását az Át — ((o)'^ összefüggés írja le. Ez abban az esetben
tart egyhez, ha a Λ4 kitevő nullához tart. Ez a konvergencia 0 < Λ < 1
esetén teljesül, és annál gyorsabb, minél kisebb λ értéke. Ezek szerint Λ a
véletlen sokkhatás elhalásának sebességét méri. Az is látható, hogy ez a
sebesség annál nagyobb, minél kisebb Λ.
A technológiai sokkok természetesen nem hagyják változatlanul a
termelési erőforrások határtermelékenységét. Például egy pozitív sokk mind
a tőke, mind pedig a munka határtermelékenységét növeli. Következésképp
e tényezők kereslete is növekszik, ami magasabb kamatot és reálbért
eredményez.
A kamatláb emelkedése azonban még a megtakarítások
változatlan mértéke mellett is növeli a háztartások nem munkavégzésből
származó jövedelmét, ami a munkakínálatot csökkenti.
Ez a hatás
egyszerűen megmutatható, ha a fogyasztás és szabadidő vonatkozásában
fennálló preferenciáit homotetikusak. A munkapiacon tehát két ellentétes
hatás: a kereslet növekedése, és a kínálat csökkenése figyelhető meg, így
az egyszerűség érdekében a reálbér növekedése mellett a foglalkoztatás
változatlanságát tételezzük fel. Más a helyzet a tőkepiacon: a reálbér
növekedése nem ereményezi a kínálat csökkenését, sőt, inkább annak
emelkedését, így a tőkeállomány növekedését kell feltételeznünk. Negatív
technológiai sokk esetén a tőkeállomány természetesen csökken.
A 0 < Λ < 1 kikötés tehát biztosítja, hogy az egyes technológiai sokkok
hatása idővel elhal. A kérdés ezek után az, hogy visszatér-e a gazdaság
egyetlen technológiai sokkot követően a természetes kibocsátáshoz, vagy
sem, ha egyszer a technológiai sokk a tőkeállományra is hatással van.
Legyen a természetes kibocsátás előállításához a foglalkoztatás természetes
nagysága mellett szükséges tőke mennyisége K *, azaz

ahol a Lucas-féle kínálati függvény levezetése során alkalmazott
jelölés felhasználásával: In Y * = y*. Föltesszük továbbá, hogy a tőke
határtermelékenységének egy százalékos növekedése esetén a termelők
igyekeznek a tőkeállományt is ugyanilyen arányban bővíteni. Mivel a
tőke határtermelékenysége a technológiai együttható megváltozása miatt
módosul:
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ahol K f a termelők által elérni szándékozott tőkeállomány.
oldalt szorozva a

( κ ρ)α ( N ' ) l~a
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Minkét

törttel:

Ezt átalakítva:

ahol a β jelölést csupán az egyszerűbb írásmód miatt vezettük be. 0 <
α < 1 miatt 0 < β < 1 teljesül.
Figyelembe véve a beruházások kivitelezéséhez szükséges időt,
feltesszük, hogy ennek hossza egy periódusnyi, ezért a termelők egy
periódussal később érik el a tervezett tőkeállomány nagyságát, és így:
K t = K f_ 1. Mindezek alapján a fenti egyenletet az alábbi formára írhatjuk
át:
( 10. 10)

A fenti egyenlet alapján világos, hogy a tőkeállomány akkor és csakis
akkor egyenlő annak természetes nagyságával, ha a kibocsátás előző
periódusbeli nagysága éppen a természetes értékét vette fel.

Kisbetűkkel jelölve a (10.10) egyenletben szereplő változók természetes
logaritmusát:

A fenti egyenlet nagyfokú hasonlóságot mutat az akcelerátoregyenlettel, így kézenfekvőnek tűnik azt valamiféle logaritmikus
akcelerátor-hatásként értelmezni, azonban nem erről van szó. Egyrészt nem
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szabad elfelejteni, hogy a reál üzleti ciklusok modelljében a tőkeállomány
változását nem a kereslet várható módosulása idézi elő, hanem a
technológia megváltozása. Másrészt figyelembe vesszük a tőkeállomány
megváltoztatásának időszükségletét, ugyanakkor statikus helyett racionáis
várakozásokat tételeztünk fel.
Behelyettesítve a (10.8) egyenletbe a (10.9) és (10.10) összefüggéseket,
a termelési függvényt az alábbi formában írhatjuk fel:

( 10. 11)

A középső kifejezés jól mutatja, miként bontottuk fel a technológiai
paramétert egy-egy állandó és változó tényező szorzatára.
A jobb
oldali kifejezésből pedig kiderül, hogy a mindenkori kibocsátás három
tényező szorzataként írható fel.
Az első a kibocsátás természetes
nagyságát, a második az esetleges aktuális és korábbi technológiai sokkok
hatását, az utolsó pedig a tőkeállomány korábbi technológiai sokkok miatt
bekövetkezett megváltozását fejezi ki.
Felírva a fenti egyenletet az előző periódusra:
Y t-i
=
{Υ^2/ Υ * ) αβ,
amiből
Át_ i
Yt^/Y* {Yt._2/Y*)~^.
Behelyettesítve a (10.9) egyenletbe: Át = ( Υ ^ ι / Υ * ) * (yí_ 2/ y * )_ “/37 ët.
Ennek segítségégével Ât a (10.11) egyenletből kiküszöbölhető:

Egyszerűsítve:
( 10. 12)

Bevezetjük a tényleges és természetes kibocsátás
logaritmusára az alábbi jelölést:

hányadosának

(10.13)

10.3. REÁL ÜZLETI CIKLUSOK________________________________________ 347

A definícióból következik, hogy amennyiben a tényelges kibocsátás a
természetes nagysággal egyezik meg, a most bevezetett eltérésváltozó értéke
nulla, Yt > Y* esetén pozitív, különben pedig negatív.
Az új változó felhasználásával a (10.12) nemlineáris másodrendű
diffeneciaegyenletet az alábbi lineáris formára írhatjuk át:
(10.14)
ahol et = Inét- Átrendezve a fenti differenciaegyenletet az 5.2.2.
szakaszban bemutatott általános alakra:
(10.15)
Mivel egyetlen technológiai sokk hatását vizsgáljuk, föltehetjük, hogy
eo φ 0 és minden további f-re: et = 0. Ekkor t > 0 esetén az alábbi
homogén differenciaegyenlethez jutunk:

A karakterisztikus egyenlet:

Megmutatjuk, hogy α β φ
A diszkrimináns:

7

esetén egyenletünknek két valós gyöke van.

Az 5.2.2. szakaszban mondottak szerint az általános megoldás az alábbi:

Mivel a diszkriminánst már meghatároztuk, a két valós gyök:

így egyenletünk megoldása:
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A következő feladat az A és B konstansok meghatározása. Ehhez
föltesszük, hogy a technológiai sokkot megelőző két periódusban a gazdaság
a természetes kibocsátást állította elő, azaz Y_i = Y_ 2 = Y *. Ekkor a
(10.13) definíció szerint:

Felírva most differenciaegyenletünk megoldását a nulladik periódusra:

ami az ekkor fellépő technológiai sokk miatt tér el nullától. Most felírjuk
a megoldást az első periódusra is. Ez az eredmény azonban a (10.15)
differenciaegyenlet segítségével is meghatározható, ha figyelembe vesszük,
hogy et — 0 és ÿt- 2 = 0. Mindezek alapján:

Elvégezve a szorzást a jobb oldalon, majd nullára rendezve:

A második egyenlőség az A = eo — B összefüggésből adódik. Ebből:

Behelyettesítve az így kapott konstansokat a megoldásba:

Mivel az a , /5, λ paraméterek mindegyike nulla és egy közé esik, látható,
hogy t növekedésével a zárójelben lévő kifejezés, és így ÿt is nullához tart,
ami azt jelenti, hogy a kibocsátás a természetes nagysághoz közelít. Ez
azonban csakis olymódon történhet, hogy a tőkeállomány is közelíti a K *
értéket. Vegyük észre azt is, hogy a nevező előjelétől függetlenül ÿt előjele
eo előjelével egyezik meg, tehát a pozitív technológiai sokk a kibocsátást

10.3. REÁL ÜZLETI CIKLUSOK_______________________________________ 349

annak természetes értéke fölé emeli, a negatív sokk pedig a természetes
szint alá csökkenti.
A megoldás értékeléséhez vizsgáljuk meg az abban szereplő paraméterek
értékét! Ismert, hogy a = 1/3 reális érték, így:

7 nagyságáról azonban csak annyit tudunk, hogy az nulla és egy közé
esik.
Kiszámítva a megoldást t — 0-ra, kapjuk, hogy

ami megfelel azon feltevésünknek, hogy a 0.
nagyságú technológiai sokk érte a termelőszférát.
periódusra az alábbi értéket szolgáltatja:

periódusban egy eo
A megoldás az első

Figyelembe véve, hogy a -1.
periódusban semmiféle technológiai
sokk hatása nem jelentkezett, a kibocsátás természetes nagyságtól való
eltérésének logaritmusára a (10.14) differenciaegyenlet segítségével is
ugyanezt a megoldást kapjuk.
Hasonlóképpen azonos értéket kapunk a második periódusra, akár a
megoldásba, akár a (10.14) differenciaegyenletbe helyettesítünk be:

A megoldások alapján nem állítható, hogy ÿt szigorúan monoton
csökkenő sorozat lenne. Ugyanakkor a határértéke zérushoz tart. A 10.1
táblázat A különböző értékei mellett 40 perióduson át követi nyomon ÿt
alakulását egységnyi mértékű technológiai sokkot feltételezve.
A táblázatból látható, hogy amennyiben a véletlen technikai sokkhatás
elég gyorsan elhal, azaz λ < 1 —α β , akkor ÿt szigorúan monoton csökkenő.
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λ=
idő
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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0.2000
0.4500
0.1525
0.0461
0.0131
0.0036
0.0010
0.0003
0.0001
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.6666
0.9166
0.6735
0.4646
0.3136
0.2100
0.1402
0.0935
0.0624
0.0416
0.0277
0.0185
0.0123
0.0082
0.0055
0.0036
0.0024
0.0016
0.0011
0.0007
0.0005
0.0003
0.0002
0.0001
0.0001
0.0001
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.7500
1.0000
0.8125
0.6250
0.4727
0.3555
0.2668
0.2002
0.1502
0.1126
0.0845
0.0634
0.0475
0.0356
0.0267
0.0200
0.0150
0.0113
0.0085
0.0063
0.0048
0.0036
0.0027
0.0020
0.0015
0.0011
0.0008
0.0006
0.0005
0.0004
0.0003
0.0002
0.0002
0.0001
0.0001
0.0001
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.8500
1.1000
0.9975
0.8635
0.7379
0.6282
0.5342
0.4541
0.3860
0.3281
0.2789
0.2371
0.2015
0.1713
0.1456
0.1238
0.1052
0.0894
0.0760
0.0646
0.0549
0.0467
0.0397
0.0337
0.0287
0.0244
0.0207
0.0176
0.0150
0.0127
0.0108
0.0092
0.0078
0.0066
0.0056
0.0048
0.0041
0.0035
0.0029
0.0025
0.0021

0.9500
1.2000
1.2025
1.1580
1.1040
1.0498
0.9975
0.9477
0.9004
0.8553
0.8126
0.7719
0.7333
0.6967
0.6618
0.6288
0.5973
0.5674
0.5391
0.5121
0.4865
0.4622
0.4391
0.4171
0.3963
0.3765
0.3576
0.3398
0.3228
0.3066
0.2913
0.2767
0.2629
0.2497
0.2373
0.2254
0.2141
0.2034
0.1933
0.1836
0.1744

0.9900
1.2400
1.2901
1.2928
1.2838
1.2719
1.2595
1.2469
1.2345
1.2221
1.2099
1.1978
1.1858
1.1740
1.1622
1.1506
1.1391
1.1277
1.1164
1.1053
1.0942
1.0833
1.0725
1.0617
1.0511
1.0406
1.0302
1.0199
1.0097
0.9996
0.9896
0.9797
0.9699
0.9602
0.9506
0.9411
0.9317
0.9224
0.9131
0.9040
0.8950

1.0500
1.3000
1.4275
1.5145
1.5941
1.6748
1.7588
1.8468
1.9392
2.0361
2.1379
2.2448
2.3571
2.4749
2.5987
2.7286
2.8650
3.0083
3.1587
3.3166
3.4825
3.6566
3.8394
4.0314
4.2329
4.4446
4.6668
4.9002
5.1452
5.4024
5.6725
5.9562
6.2540
6.5667
6.8950
7.2398
7.6018
7.9818
8.3809
8.8000
9.2400

10.1 táblázat: Egyetlen technológiai sokk hatása 40 perióduson át

Ha azonban nem ez a helyzet, akkor a sokkhatást követően ÿt néhány
perióduson át még növekszik, s csak azután kezdi közelíteni a nullát.
Az is kiderül a táblázatból, hogy ez a növekvő periódus annál hosszabb,
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minél lassabban hal el a technológiai sokk hatása. Az utolsó oszlop pedig
azt az esetet m utatja be, amikor a technológiai sokk hatása nem hal el,
hanem kumulálódik (Λ > 1). Mint látható, ebben az esetben a kibocsátás
egyre távolodik természetes értékétől. Mivel azonban nem reális feltenni,
hogy egyetlen sokk hatására a termelési technológia tartós javulásnak
vagy romlásnak indulna, helyesnek tűnik az alfejezet elején tett A < 1
feltevésünk.

10.4

Gazdaságpolitikai következtetések

Láttuk, hogy a véletlen hatások közül a technológiai sokkoknak van
a reálkibocsátásra a legjelentősebb hatásuk, ám az idő előrehaladtával
még ezek hatása is magától elenyészik. Következésképp a kormányzat
stabilizációs politikája nem csak lehetetlen, hanem fölösleges is.
További fontos problémának tűnik azonban, hogy a kibocsátás
alakulásának meghatározása során a monetáris politika következtében
fellépő vagyonhatást ugyan figyelembe vettük, a kötvényfinanszírozta
fiskális expanzió esetében azonban ez figyelmen kívül maradt. Ennek
magyarázata, hogy az újklasszikusok szerint az államkötvények állománya
nem tekinthető a makrogazdasági vagyon részének.
Nézzük meg
alaposabban, miért nem!
Az újklasszikusok szerint makroszinten az államkötvényeket
nettóvagyonként számba venni egyfajta fiskális illúziót jelent.
Ezek
után ugyanis a későbbiekben a költségvetésnek kamatot és törlesztést kell
fizetnie, amit csak adókból képes megtenni. A kötvényfinanszírozta fiskális
expanzió tehát az adók következő periódusokra várható nagyságának
emelkedését vonja maga után.
Természetesen azt is megteheti a
kormányzat, hogy a korábban kibocsátott kötvények miatt jelentkező
fizetési kötelezettségeit újabb kötvénykibocsátással finanszírozza, ez
azonban csupán az államadósság problémájának elodázását illetve
súlyosbítását eredményezi.
Ezzel a ténnyel az újklasszikusok szerint
a vagyontulajdonosok is tisztában vannak, ezért a nettóvagyon
meghatározása során a birtokukban lévő állampapírok értékéből levonják
az ezek miatt a jövőben fizetendő többletadók jelenértékét.
Tekintsük az egyszerűség érdekében azt az esetet, amikor a kormányzat
A B mennyiségű végtelen lejáratú állampapírt bocsát ki.
Ugyanez
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a helyzet akkor is, ha a kormányzat lejáratkor a törlesztést újabb
kötvénykibocsátással finanszírozza.
Ekkor a további periódusokban
a kormányzatot r A B nagyságú kamatfizetési kötelezettség terheli,
következésképp ennyi többletadót kell beszednie. Az egyes periódusokban
fizetendő többletadót Δ Τ -vel jelölve ezek szerint: A T — r A B . Tegyük
fel, hogy az állampapírok tökéletesen helyettesítik a többi aktívát, ekkor a
diszkontfaktor értéke r-től függ. Δ Τ -vel jelölve a többletadó jelenértékét
kapjuk, hogy:

A fenti egyenletet szokás a ricardoi ekvivalencia tételének is nevezni.
Eszerint tehát a jövőben fizetendő többletadók jelenértéke egyenlő
az újonnan kibocsátott állampapírok állományával, ezért ezek nem
tekinthetők a vagyon részének.
így azonban a kötvényfinanszírozta
fiskális expanziónak nincs vagyonhatása, következményei a reálszférában
megegyeznek az adófinanszírozta fiskális expanzió következményeivel.
Mindezek alapján az újklasszikusok az alábbi gazdaságpolitikai
ajánlásokat teszik:
1. A jegybanknak passzív pénzkibocsátási szabályt kell követnie.
Ilyen módon védhető meg ugyanis a magánszféra az egxogén
zavaroktól, melyek elsősorban a diszkrecionális beavatkozásokra
vezethetők vissza. Ezek az exogén zavarok térítik ki a gazdaságot
a magánszféra által preferált Y = Y* állapotból.
2. Hasonló okok miatt fel kell adni az anticiklikus fiskális politikát is,
a kormányzatnak megközelítően kiegyensúlyozott költségvetésre kell
törekednie.
3. Ki kell hirdetni (és be is kell persze tartani), hogy a gazdaságpolitika
intézményei nem fognak reagálni a magánszféra által kialakított árak
következményeire. Csak ebben az esetben várható ugyanis, hogy a
magánszféra egyensúlyi árakat fog kialakítani.
Részben a 3. pontban mondottak, részben pedig az infláció csökkentésének
társadalmi költségeivel kapcsolatban a 10.2.3.
szakaszban kifejtettek
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szempontjából az újklasszikus elméletben különös jelentősége van a
gazdaságpolitika hitelességének. A gazdaságpolitika hitelessége azt jelenti,
hogy a kormány az előre meghirdetett programot h a jtja végre, például a
választási kampány során meghirdetett programját. A 10.2 alfejezetben
láttuk ugyanakkor, hogy a hiteles gazdaságpolitika nem alkalmas a
reálkibocsátás befolyásolására, alkalmas azonban az infláció leszorítására.
Csakis a hiteles gazdaságpolitika képes továbbá biztosítani a piaci szereplők
várakozásainak teljesülését, ami a társadalmi optimum elérésének szükséges
feltétele. Az optimális szituáció elérése a sztochasztikus hatások miatt
még ebben az esetben sem garantált, de ekkor legnagyobb a valószínűsége.
A gazdaságpolitika hitelességével kapcsolatos kérdésekkel Mellár (1997)
könyve foglalkozik.
Ezek az javaslatok nagyjából azonosak a monetaristák által
megfogalmazottakkal. A legfontosabb különbség, hogy az újklasszikus
iskola ezeknek az ajánlásoknak mélyebb elméleti megalapozást adott,
így az újklasszikus iskola a monetrizmus egyenes elmélettörténeti
következményének tekinthető, és ezért szokás az újklasszikusokat a
monetaristák második nemzedékének is nevezni.

10.5

Az újklasszikus elmélet bírálata

Az újklasszikus elmélet leginkább vitatott megállapítása az, hogy a
munkanélküliséget a háztartások racionális viselkedéséből vezeti le, s
ilyenformán nem fordulhat elő kényszerű munkanélküliség, csak önkéntes.
Ez az álláspont azonban aligha tartható pl. az 1929-33-as nagy gazdasági
válsággal kapcsolatban. A modell feltevéseivel és következtetéseivel kapcso
latos két legfontosabb ellenvetés hosszabb tárgyalást igényel, ezért ezeket az
első két szakaszban elkülönítetten tárgyaljuk, a többi, nem kevésbé fontos
kritikai megjegyzést pedig az utolsóban.

10.5.1

A racionális várakozások feltevésének bírálata

Az újklasszikus elmélet egyik legfontosabb feltevése a racionális
várakozások hipotézise. Eszerint a piac szereplői anticipációik kialakítása
során minden rendelkezésre álló információt felhasználnak, s ezek
költségmentesen állnak rendelkezésre.
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Csakhogy a valóságban nem ez a helyzet. Az információk beszerzése,
rögzítése, tárolása és feldolgozása költséges, a költségek az információ
mennyiségének növekedésével növekednek. Ha pedig feltesszük, hogy az
információfeldolgozás során is érvényes a csökkenő hozadék elve, akkor az
így értelmezhető költségfüggvény nem csak szigorúan monoton növekedő,
hanem konvex is. Vezessük be az információfeldolgozás határköltségének
fogalmát, ami megmutatja, hogy egységnyi többletinformáció feldolgozása
mennyivel növeli az információfeldolgozás összköltségét. Algebrailag ez
nem más, mint az imént említett költségfüggvény deriváltja. Mivel e
függvény konvex, a határköltség függvény is szigorúan monoton növekedő.
Ezek a költségek nem csak a közgazdasági prognózist készítő intézményekre
értelmezhetők, hanem minden egyes piaci szerplő esetében, még akkor
is, ha látszólag ingyen jutnak hozzá a prognózisokhoz. Gondoljuk meg,
hogy a gazdasági folyóiratok vagy a napilapok gazdasági tém ájú cikkeinek
elolvasására fordított idő is költségként jelenik meg. Ráadásul a médiában
közölt információk nemritkán torzítottak, kifejezetten a piaci szereplők
befolyásolása céljából. Ennek illusztrálására elegenő a (10.6) egyenletre
utalni. Ebből következik, hogy az inflációs várakozások mérséklődése
a tényeiges inflációt csökkenti. Ezek szerint az infláció olymódon is
csökkenthető, ha a média az árszínvonal emelkedési ütemének lassulását
minden alap nélkül prognosztizálja. Erre természetesen csak addig van
lehetőség, amíg a média hitelessége fennáll.
Másrészt a pontos információk haszna abban jelentkezik, hogy a
piac szereplői pontosabb anticipációkat képesek kialakítani. A feldol
gozott információ mennyiségének növekedésével a véletlen változók varianciája csökkenthető. Például a (10.14) differenciaegyenlet a tényleges
és természetes kibocsátás eltérését az előző két periódusban tapasztalt
eltéréssel magyarázza, ilyen módon csökkentve az eltérésváltozó varianciáját. Még pontosabb anticipációkat lehetne képezni, ha a munkakí
nálat, illetve a kereslet oldaláról érkező véletlen hatásokat is figyelembe
vennénk. Természetesen vt illetve ut varianciája még ebben az esetben
sem lenne zéró, hiszen például egy váratlan technológiai sokk most
is az anticipációk nem teljesülését eredményezi. Feltételezve, hogy a
hasznosságot pénzben mérjük, és véletlen változók varianciájának csökke
néséből adódó határhaszon csökkenő, azt kapjuk, hogy a feldolgozott infor
máció mennyiségének növekedésével az ebből fakadó határhaszon csökken.
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Szembeállítva ezt a csökkenő határhaszont az információfeldolgozás
növekvő határköltségével, egy bizonyos információmennyiség esetén
a két nagyság megegyezik.
További információk feldolgozása már
nem racionális, mert az ezzel járó többletköltség meghaladja az így
elérhető többlethasznosságot. Ezek szerint viszont a minden információ
felhasználását feltételező racionális várakozások hipotézise mögött a piaci
szereplők irracionális információhalmozása és feldolgozása húzódik meg.

1 0 .5 .2

A rica rd o i ekvivalencia k ritik ája

A kritika egyik fő iránya a piaci szereplők élettartamának végességére
hívja fel a figyelmet. Ebből következően az adófizetést is csak a várható
élettartamra veszik figyelembe. Legyen a hátralévő periódusok várható
száma T , ekkor a többletadó jelenértéke:

így a kötvénykibocsátás, ha a kibocsátott kötvények értékénél kisebb
mértékben is, mégis a nettóvagyon növekedését eredményezi.
Ez az érvelés azonban csak abban az esetben helytálló, he feltesszük,
hogy a piac szereplőinek nincsenek életen túli érdekeik. A valóságban
azonban léteznek olyan érdekek, melyeket a vagyontulajdonosok haláluk
után is szeretnének érvényesíteni. Elsősorban ilyen az utódok jólétéhez
fűződő érdek. Ez motiválja az örökség hagyását. Ebben az esetben a
vagyontulajdonos az örökség hátrahagyása során az utódok által várhatóan
fizetendő adó mértékét is figyelembe veszi, így a fenti egyenletben T
végtelenbe tart ami a ΔΤο = A B egyenlőség teljesülését eredményezi.
Ekkor az államkötvények nem tekinthetők a nettóvagyon részének.
A kritika másik iránya szerint az államkötvények a többi aktívánál
biztonságosabbak, ezért nem tekinthetők a többi vagyonelem tökéletes
helyettesítőjének. Ebben az esetben azonban az államkötvényektől elvárt
hozam kisebb, mint a többi aktíva hozama, azaz r e < r. így a többletadó
nettójelenértéke:
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és megint azt kaptuk, hogy a kötvénykibocsátás a piaci szereplők
vagyonának növekedéséhez vezet.
Megjegyzendő továbbá, hogy amennyiben az előző szakaszban
mondottak alapján racionális várakozások helyett statikus várakozásokat
tételezünk fel, akkor a vagyontulajdonosok végtelen időhorizontra
történő tervezése, és az államkötvények és egyéb aktívák tökéletes
helyettesíthetősége esetén is van a kötvényfinanszírozta fiskális expanziónak
kibocsátásnövelő hatása, és ez a hatás éppen az adófinanszírozta fiskális
expanzió hatásával egyezik meg.
A 6.2.2.
szakaszban láttuk, hogy
Haavelmo tétele értelmében a kormányzati kiadási multiplikátor értéke
adófinanszírozás esetén egységnyi.

1 0 .5 .3

További b írá la to k

Mindenekelőtt arra kell rámutatni, hogy az újklasszikus iskola
következtetései csak abban az esetben helytállóak, ha feltételezzük,
hogy a piac szereplői az újklasszikus modellt helyesnek tartják.
Ha
azonban például a keynesi elmélet helytállóságáról vannak meggyőzőve,
akkor racionális bízniuk az eseti beavatkozások hatékonyságában.
Racionális várakozásokat feltételezve ilyen módon akár a keynesi elmélet is
beigazolódhat.
Másrészt a tökéletesen rugalmas árak feltevése tűnik irreálisnak. Az
újklasszikus elmélet figyelmen kívül hagyja, hogy a szerződéseket hosszabb
távra kötik, az egyes piacokon pedig monopolisztikus formák jelennek meg,
ami az árak és bérek merevségét eredményezi. Ebben a helyzetben a piac
szereplői nem képesek például a túlságosan magas reálbéreket korrigálni.
Megteheti azonban ezt a jegybank a pénzkínálat növelése révén, még abban
az esetben is, ha a piaci szereplők racionális várakozásokat képeznek.
Emlékeztetni kell továbbá a Lucas-féle kínálati függvény mögött
meghúzódó azon hipotézisre, mely szerint a termelők nem ismerik
az árszínvonalat, csak saját termékük árát.
Ez a feltevés azért
különösen nehezen magyarázható, mert az újklasszikus elméletben a piaci
szereplők máskülönben igen jól informáltak mind a makrogazdasági modell
struktúrájáról, mind pedig a paraméterek értékei felől. Ha még azt
is meggondoljuk, hogy az inflációs adatok és előrejelzések minden jobb
újságban havonta megjelennek, ez a feltevés különösen problematikus.
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Végül érdemes még egyszer utalni rá, hogy az újklasszikusok szerint
kényszerű munkanélküliség a sztochasztikus változók ingadozása miatt lép
fel. Ha azonban ez így van, akkor a munkanélküliség idősorainak az egyes
gazdaságokban mentesnek kellene lenniük a reziduális korrelációtól. A
statisztikai megfigyelések azonban azt mutatják, hogy a munkanélküliség
idősorai autokorreláltak.
A jelen alfejezatben említett kritikai ellenvetések alapján az újklasszikus
elmélet eredményei is problematikusnak tűnnek. Ha viszont elfogadjuk
ezeket a bírálatokat, akkor a monetaristák következtetéseit sem
tekinthetjük elméletileg kellőképpen megalapozottnak.
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11. Az újkeynesi
közgazdaságtan alapjai
A 10.2.
alfejezetben ismertetett Lucas-kritikából következik, hogy
az aggregált kereslet kormányzati befolyásolásán alapuló stabilizációs
politika hatástalan. Mivel pedig nem igazolható, hogy a piaci szereplők
várakozásai rendszeresen eltérnek az anticipált változók várható értékétől,
az institucionalizmus híveinek többsége elfogadva a racionális várakozások
hipotézisét, a tökéletesen rugalmas árak feltevése ellen intézett támadást.
E föltevés következményei a 10.2.3.
szakaszban mutatkoztak meg a
legszembetűnőbben, ahol megmutattuk, hogy a pénzkínálat illetve az
autonóm kereslet anticipált változásaira kizárólag az árszínvonal reagál,
a reálkibocsátás nem. Fordított esetben, amikor az anticipált kereslet
megváltozására az árszínvonal nem reagál, csak a reálkibocsátás, norfiinális
merevségről beszélünk. Szemügyre véve még egyszer a (10.6) és (10.7)
egyenleteket látható, hogy az újklasszikus modellben a paraméterek
releváns értékei mellett nominális merevség nem állhat fenn.
Különös jelentősége van a nominális merevségnek a munkapiacon. Ha
ugyanis az összkereslet visszaesése nem az árak, hanem a reálkibocsátás
csökkenését váltja ki, akkor a foglalkoztatás is visszaesik.
Amint azt az első alfejezetben látni fogjuk,
az újkeynesi
közgazdászoknak sikerült kimutatniuk, hogy amennyiben a hosszabb távra
kötött szerződések miatt az árak nem képesek azonnal alkalmazkodni
a kereslet megváltozásához, akkor az aggregált kereslet monetáris
eszközökkel történő befolyásolása racionális várakozások mellett is hatásos
lehet. A fiskális politika hatásosságának feltételeit a 12.3 alfejezetben
fogjuk levezetni.
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Bár az újkeynesi elmélet gyökerei Hicks (1939) “Érték és tőke”
című művére vezethetők vissza, kialakulását három,
egymástól
független tényezővel magyarázhatjuk.
Ezek közül az első a keynesi
eredmények értelmezése terén addig elért eredményekkel kapcsolatos
elégedetlenség.
A neoklasszikus szintézissel kapcsolatos ellenvetéseket
az előző fejezetekben részletesen elemeztük, de a postkeynesi iskola
továbbfejlődéseként kialakult neokeynesiánus gondolati rendszer sem
vezetett a neoklasszikustól lényegesen eltérő következtetésekhez, csak jóval
bonyolultabb modellekhez1. Ezek a fejlemények a keynesi gondolatok
újraértelmezését tették szükségessé.
Másrészt Hicks fent említett munkájának megjelenéséig viszonylag
kevés figyelmet szenteltek Walras modelljének.
Az egyensúly
egzisztenciáját a magyar Wald Ábrahám 1935-ben ugyan bebizonyította,
ám ez az eredmény is csupán másfél évtized elteltével jelent meg
az Econometrica hasábjain (Wald (1951)).
Az unicitás és stabilitás
bizonyítása azonban egészen az 1950-es évek végéig váratott magára,
míg azt Kenneth J . Arrow, Gérard Debreu, Prank H. Hahn, Leonid
Hurwitz, Lionel McKenzie és Paul A. Samuelson el nem végezték. Ezáltal
végre megnyílt a lehetőség bizonyos piaci elégtelenségeknek, például az
ármerevségnek a beépítésére Walras modelljébe.
Végül az újkeynesi elmélet kialakulását (csakúgy, mint az újklasszikus
elméletét) nagymértékben elősegítette a makroökonómia mikroökonómiai
megalapozása iránti igény megjelenése. Ez az igény abból a tényből
indul ki, hogy a társadalom gazdasági alrendszere alapjában véve
mikroökonómiai jellegű, így a mikroökonómia eleve fölényben van
a makroökonómiával szemben.
A makroökonómia létjogosultságát
elsősorban az egyszerű, áttekinthető modellek iránti igény indokolja.
Ez magyarázza, hogy Walras modellje jóval nagyobb mértékben hatott
a közgazdászokra, mint az általános egyensúlyelméletnél esetlenebb,
aggregált kategóriákon alapuló makoökonómiai modellek.
Mindezek
alapján egyre erősebbé vált az igény a makroökonómiai modellek
mikroökonómiai megalapozására.

1Lásd pl. Káldor (1957), Káldor és Mirrlees (1962), továbbá Scott (1989) e modellekre
vonatkozó értékelését.
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Predeterminált árak

Ebben az alfejezetben visszatérünk a kibocsátás és árszínvonal
alakulásának 10.2.3. szakaszban tárgyalt kérdéséhez. Az ott alkalmazott
feltevések közül elhagyjuk azonban azt, mely szerint az árszínvonal
szükségképpen felveszi egyensúlyi értékét. Ehelyett azt az esetet vizsgáljuk
meg, amikor a termelők maguk határozzák meg termékük árát, mégpedig
hosszabb időszakra. Mikroökonómiai szempontból azt mondhatjuk, hogy
tökéletes verseny helyett a termelők monopolisztikus versenyét tételezzük
fel, makroökonómiai terminológiát alkalmazva pedig eltekintünk a walrasi
árverező jelenlététől. Az egyszerűség érdekében eltekintünk továbbá a
véletlen zavaró hatásoktól is.

11.1.1

Monopolisztikus verseny és reálmerevség

Tegyük fel, hogy az í-edik termelő az alábbi keresleti függvénnyel szembesül
a piacon:

( 11.1)
ahol P az általa tapasztalt árszínvonal, P* pedig e termelő termékének
az ára.
A jobb oldalon álló kifejezéshez hasonló tag a Lucas-féle
kínálati függvényben is szerepelt. Ha ugyanis mindkét oldal természetes
logaritmusát vesszük:

Felidézve a Lucas-féle kínálati függvényt:

a középső tag formális hasonlósága szembeötlő.
A 10.2.1. szakaszban megbeszéltük, hogy kínálatának meghatározása
során a termelő termékének számára exogén adottságként megjelenő árát
hasonlítja össze az anticipált árszínvonallal.
Amint látható, ezúttal
mellőztük azt a 10.5.3. pontban bírált feltevést, mely szerint a termelők
az árszínvonalat anticipálni kénytelenek.
Figyelembe véve, hogy a
Lucas-féle kínálati függvény szóban forgó tagja tulajdonképpen a kereslet
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változását közvetítette a termelők felé, továbbá a monopolisztikus verseny
körülményei között tevékenykedő ármeghatározó vállalat kínálati függvénye
nem értelmezhető, ezt az összefüggést most a keresleti oldalon kell
megjeleníteni.
Megmutatjuk, hogy a 10.2.1. szakasz végén mondottakhoz hasonlóan a
(11.1) hasznossági függvényben szereplő c paraméter ezúttal is a kereslet
sajátárrugalmasságaként értelmezhető:

Modellünkben igen egyszerű termelési függvényt alkalmazunk:

Mh'el itt egyetlen termelőről van szó, a munkafelhasználást Lj-vel
jelöltük.
Ez a függvény az (1.13) formulának A = 1 és a — 0
páráméterértékek mellett adódó speciális esete.
Felidézve a kereslet
sajátárrugalmassága, azaz a c paraméter nagyságának meghatározására
felírt (10.2) összefüggést, látható, hogy az újklasszikus elméletben ez az
érték kb. 0.5 volt, most azonban az ott alkalmzott formula megközelítőleg
egyet ad. Ez kézenfekvő is, hiszen az újklasszikus elméletben feltételezett
árelfogadó termelők a kereslet alacsonyabb rugalmasságát kell hogy
érzékeljék, mint a most vizsgált monopolisztikusan versenyző vállalkozók.
Ugyanakkor a kereslet egységnyi árrugalmassága esetén a határbevétel
zérus, ezért nem alkalmazható a mikroökonómiából általánosan ismert
határbevétel = határköltség összefüggés, így a kínálat és az ár nem is
határozható meg. Erre azonban nem is lesz szükségünk, elegendő a
termelők számára optimális ár és kibocsátás között fennálló összefüggést
levezetni.
Feltesszük, hogy a termelők az alábbi hasznossági függvényt igyekeznek
maximalizálni:
( 11. 2)
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ahol az első tag az értékesítésből származó profit, a második tag a
bérjövedelem, az utolsó pedig a munkavégzésből adódó disutility nagyságát
határozza meg. Valamennyi reálnagyságként értelmezett. Ezen a ponton
tehát szakítunk az 1.4.2.
szakaszban bevezetett, és a háztartások
munkakínálatának meghatározása során mindeddig alkalmazott logikával,
mely az opportunity cost elvére támaszkodik. Ez ugyanis a munkavégzés
következtében fellépő hátrányok közül csupán a szabadidő mennyiségének
csökkenését veszi figyelembe. Helyette a reálköltség elméletét alkalmazzuk,
ami a munkavégzéssel járó szenvedést és kimerültséget sem hagyja
figyelmen kívül.
A hasznossági függvényben szereplő 7 paraméter a munkavégzés
következtében adódó disutility munkavégzés szerinti rugalmassága. Azt
mutatja meg tehát, hogy egy százalékkal több munkát végezve hány
százalékkal több szenvedést kénytelen a termelő elviselni:

Feltételezzük, hogy egy százalékkal növelve az elvégzett munka
mennyiségét, az ebből fakadó disutility ennél nagyobb arányban növekszik,
azaz 7 > 1 .
Behelyettesítve egyszerű termelési függvényünket a (11.1) keresleti
összefüggésbe, majd ezt a ( 1 1 .2 ) hasznossági függvénybe, a termelő alábbi
döntési problémáját kapjuk:

A termelő hasznossága tehát az ár és a munkavégzés függvényében
adódik. Feltevéseink szerint ezek a termelő döntési változói. Az ár szerint
vett parciális derivált:

Kiemelve a (11.1) összefüggés által meghatározott keresletet:
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Mivel a kereslet feltétlen pozitív, a haszonmaximum elsőrendű feltétele:

A munkavégzés szerint vett parciális derivált:

amiből a másik elsőrendű feltétel adódik.
(11.3)
A félreértések elkerülése végett jó lesz tisztázni, hogy a jobb oldalon
nem a munka határtermelékenysége áll. A határtermelékenység már csak
azért sem szereplehet a jobb oldalon, mert a fenti összefüggésből a munka
kínálata vezethető le, nem pedig a kereslete. A jobb oldalon álló kifejezés
a munkavégzésből adódó marginális disutility gyanánt értelmezhető. Ez
a kategória azt m utatja meg, hogy egységnyi többletmunka elvégzése
mekkora többletszenvedést jelent a munkavégző számára.
A
két
elsőrendű
feltétel
felhasználásával
a
reálbér
az
optimumkritériumból kiküszöbölhető. Ezt érdemes is megtenni, mivel
W / P modellünk szempontjából továbbra is irreleváns:
(11.4)
ahol P* az árszínvonal reprezentatív termelő által meghatározott
optimális nagyságát jelenti. Makroszintre áttérve ez a termelők által
meghatározott, számukra optimális árszínvonalként értelmezhető. Legyen
továbbá
Y; = Y . Mindkét oldal természetes logaritmusát véve:

Amiből az optimális árszínvonal természetes logaritmusa átrendezés és
egyszerűbb jelölések bevezetése után az alábbiak szerint adódik.
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A további elemzések során különös jelentősége lesz a φ paraméternek,
mely a reálmerevség mutatószámaként értelmezhető. Elvégezve ugyanis a
(11.3) optimumkritériu L* szerinti deriválását

Másrészt a (11.4) optimumkritériumot deriválva a kínálat szerint:

A φ paraméter tehát azt mutatja meg, hogy miként reagál a reálbér
a munkafelhasználás, illetve az optimális ár a kibocsátás egységnyi
növekedésére.
Ezt a nagyságot a reálmerevség mutatószámaként
értelmezhetjük. Valóban, φ = 0 esetén a munkafelhasználás csökkenése
változatlan reálbér mellett megy végbe, továbbá a kibocsátás csökkentése
esetén a termelő nem változtatja meg termékének az árszínvonalhoz
viszonyított árát.
Ilyenkor azt mondjuk, hogy a reálmerevség teljes.
Figyelembe véve φ definícióját, ez 7 = 1 esetén áll elő, tehát akkor, ha
egy százalék többletmunka elvégzése pontosan egy százalékkal növeli a
munkavégzőt terhelő disutility mértékét. Feltettük azonban, hogy 7 > 1 ,
következésképp φ > 0 , tehát a reálmerevség nem teljes.
Érvényesnek tekintjük továbbá a pénz forgalmi egyenletét, melynek
loglineáris alakját fogjuk használni:

Behelyettesítve az optimlis ármeghatározás fenti szabályába:

Átrendezve:

majd egyetlen tagba foglalva össze az első két tag összegét, az optimális
ármeghatározás alábbi szabályát kapjuk:
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Elvégezve a fenti egyenlet idő szerinti deriválását, az infláció egy érdekes
magyarázatát kapjuk:

amint látható, a termelők által diktált infláció a termelők által
tapasztalt infláció és a pénzkínálat növekedési rátáinak reálmerevséggel
súlyozott átlaga.
Teljes reálmerevség esetén a termelők éppen az
árszínvonal általuk tapasztalt növekedésének megfelelő ütemű inflációt
diktálnak. Ha viszont a reálmerevség nem tökéletes, akkor az infláció a
nominális pénzkínálat növekedési ütemétől is függ. Reális feltevés, hogy
ha ez az ütem növekszik, akkor a termelők is magasabb inflációt diktálnak,
ezért valószínű, hogy φ < 1.

1 1 .1 .2

A k ib o csá tá s és árszínvonal alakulása

A kibocsátás és árszínvonal meghatározása során Fischer (1977) valamint
Phelps és Taylor (1977) gondolatmenetét követjük. Tegyük fel, hogy a
termelők az előttük álló két periódusra határozzák meg termékeik árát.
Nem kötjük ki, hogy a két periódusra meghatározott áraknak egymással
meg kellene egyezniük.
Ha tehát egy termelő a í-edik periódusban
meghatározza, hogy a következő két időszakban mekkora lesz termékének
ára, akkor a t + 1-edik periódusban nem határoz meg árat, a í + 2-edik
periódusban viszont igen. Tegyük fel azt is, hogy minden egyes periódusban
a termelők fele határoz meg árat. Jelölje Ft(pT) a termelők fele által
a í-edik periódusban a r-adik periódusra meghatározott ár természetes
logaritmusát. A 11.1 táblázatban nyomon követhető, hogy a termelők az
egyes periódusokban mely későbbi periódusokra határoznak meg árat:

periódus
A termelők

t —2
egyik fele...

t- l
másik fele...

egyik fele...

hatáxoz
meg árat.

Ft_ 2(pt_ i)

Ft-i{pt)
Ft-i (Pí+i)

Ft(pt+ 1)
Ft{pt+2 )

Ft-iiPt)

t

11.1 táblázat: Az ármeghatározás mechanizmusa
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Amint látható, pl.
a t periódusban érvényes ár az előző két
periódusban határozódik meg. Feltéve, hogy az egyes termelők nagyjából
azonos termékmennyiséget visznek piacra, a f-edik periódusban érvényes
árszínvonal az alábbi formula segítségével adódik:
(11.5)
Célunk a továbbiakban a jobb oldalon szereplő ármeghatározásoknak a
pénzkínálat tényleges és anticipált nagyságai révén történő endogenizálása.
Ennek során feltesszük, hogy a termelők a további periódusokra várható
optimális árszínvonalat határozzák meg. így a következő periódusra az
alábbi árat rögzítik:

ahol p*t az optimális ármeghatározás előző szakaszban levezetett
szabálya. Perióduselemzésre felírva:

Behelyettesítve ezt az összefüggést az előzőbe kapjuk, hogy a következő
periódusra a termelők az alábbi árat határozzák meg:

Az átalakítás során felhasználtuk, hogy E t_i(b) = b, továbbá E t- 1 ((1 —
Φ)Ρί) = (1 — </>)£*_i (p í ). Hasonló módon az utolsó tagban a pénzkínálat
természetes logaritmusára vonatkozó várható érték jelenik meg.
Az egy periódussal későbbi árszínvonalra irányuló várakozásaik
kialakítása során a termelők figyelembe veszik a (11.5) összefüggést:

( 11.6)
amit behelyettesítve az F t-i(p t)-re imént kapott összefüggésbe, az
árrögzítés alábbi szabályát kapjuk:
(11.7)
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A fenti egyenlet szerint Ft~\(pt) egyrészt a következő periódusra
anticipait pénzkínálattól, másrészt Ft- 2{pt) nagyságától függ. Ez utóbbi
endogenizálása egyébként a (11.5) összefüggés miatt is szükséges. Mivel a
termelők a soron következő második periódusra érvényes ár rögzítése során
is igyekeznek optimális árszínvonalat meghatározni:

Ismét az optimális ármeghatározás szabályát alkalmazva:
( 11 . 8 )

A két periódussal későbbi árszínvonalra irányuló várakozásaik
kialakítása során is a (11.5) összefüggést alkalmazzák a termelők:
(11.9)
A különbség a (11.6) egyenlethez képest most mindössze annyi, hogy
a í - 2-edik periódusban a termelők egyik fele még nem tudja, hogy
mekkora árat rögzít majd a következő periódusban a termelők másik fele a
í-edik időszakra, azaz nem ismerik Ft-\{pt ) nagyságát, ezért azt anticipálni
kénytelenek. Ezen anticipáció meghatározása érdekében felbontjuk a (11.7)
egyenlet jobb oldalán álló zárójelet:

Bal oldalra rendezve az F t-i(pt)-t tartalmazó tagokat, majd elvégezve
ott a kiemelést:

miatt a következő egyenlethez jutunk.

Ebből a termelők által a következő periódusra rögzített ár nagyságára
az alábbi összefüggés adódik:
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( 11. 10)

Mivel a (11.9) egyenletben a bal oldalon álló nagyság t —2 periódusbeli
várható értéke szerepel, ezen várható értéket képezzük:
( 11. 11)

Az átalakítás során szükséges az E t - 2{E t-i{m t)) várható érték
meghatározása.
Ez a í — 2-edik periódusban ármeghatározást végző
termelők várakozása, mely az egy periódussal később ármeghatározást
végző termelők pénzkínálattal kapcsolatos anticipációira irányul.
Racionális várakozásokat feltételezve, továbbá feltételezve azt, hogy
a termelők egymásról is feltételezik, hogy racionális várakozásokat
képeznek:

Most már nem lesz nehéz a termelők által két periódussal későbbre
rözített ár meghatározása.
Ehhez először helyettesítsük a (11.9)
összefüggést a (11.8) egyenletbe:

majd a (11.11) összefüggést felhasználva, egyenletünket az alábbi
formában írhatjuk fel:

Felbontva a zárójelet:

Az összevonások során figyelembe vettük, hogy F í_ 2(pt) együtthatója
az alábbi formában írható fel:
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Az így kapott egyenletben szereplő konstans egyszerűbb alakban is
felírható:

E t-2

(mt) együtthatóit pedig az alábbi módon vonhatjuk össze:

így egyenletünket az alábbi formában írhatjuk fel:

amiből a termelők által két periódussal későbbre
meghatározásának igen egyszerű szabályát kapjuk:

rögített

ár

( 11. 12)

Ezt most a (11.10) összefüggésbe helyettesítjük a termelők által a
következő periódusra rözített ár meghatározása céljából.

A jobb oldalon
figyelembe, hogy

álló

konstansok

egyszerűbb

felírásához

vegyük

ugyanakkor az E t - 2(mt) várható értéket tartalmazó tagot az alábbiak
szerint két komponensre bontjuk:
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Kapjuk, hogy
(11.13)
Végül behelyettesítjük a (11.12) és (11.13) egyenleteket a (11.5)
összefüggésbe:
(11.14)
A kibocsátás alakulásának meghatározásához pedig a forgalmi egyenlet
logaritmálása révén nyert yt = mt + v —pt összefüggésbe helyettesítjük be
a fenti egyenletet:
(11.15)
A kibocsátás és árszínvonal alakulsára most kapott összefüggések jelentős
eltérést mutatnak a 10.2.3.
szakaszban levezetett (10.6) és (10.7)
eredményektől. Az eltérések egy része azonban csupán az itt alkalmazott
egyszerűsítő feltevésekből adódik: Egyrészt figyelmen kívül hagytuk a
véletlen hatásokat. Másrészt figyelmen kívül hagytuk a kereslet autonóm
tényezőit, így a fiskális politikát is. Ugyanakkor továbbra is figyelembe
vesszük a tényleges és anticipált pénzkínálat eltérését: [mt — E t- i ( m t)],
sőt az újklasszikus modellel szemben a monetáris politikára irányuló
anticipációk legutóbbi módosulását
—E t- 2(m t)] sem hagyjuk
figyelmen kívül.
Az újklasszikus eredményekkel történő egybevetéshez először a nem
anticipált pénzkínálat bővítésének esetét vizsgáljuk:

Amint látható, ebben az esetben az árszínvonal nem reagál a
pénzkínálat váratlan növelésére, a reálkibocsátás ezzel szemben emelkedik.
Emlékezetes, hogy az újklasszikus modellben azt találtuk, hogy ebben
a helyzetben mind a reálkibocsátás, mind pedig az árszínvonal nő.
Elvégezve a (11.15) egyenlet idő szerinti deriválását úgy, amint azt a 10.2.1.
szakaszban a Lucas-féle kínálati függvény esetében tettük, az alábbiakat
írhatjuk:
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A szögletes zárójelekben a pénzkínálat í-edik periódusbeli növekedési
rátájával kapcsolatban az előző két periódusban megfogalmazott
anticipációk szerepelnek, továbbá ennek ex-post nagysága ( M t). Amint
látható, a pénzkínálat egy százaléknyi nem anticipált növekedése
a reálkibocsátás egy százalékos emelkedését eredményezi, változatlan
árszínvonal mellett. A rugalmas árakat feltételező újklasszikus modellel
szemben tehát előre meghatározott árak esetén a nem anticipált monetáris
expanziónak kizárólag reálhatása van.
Megvizsgáljuk az anticipált monetáris expanzió hatását is:

Látható, hogy ezúttal mind az árszínvonal, mind pedig a reálkibocsátás
növekszik, éspedig annál erősebb a reálkibocsátásra gyakorolt hatás, és
annál gyengébb az árszínvonalra kifejtett, minél erősebb a reálmerevség.
Tökéletes reálmerevség

(φ = 0)

esetén megint csak a reálkibocsátás nő,

változatlan árszínvonal mellett. Megjegyzendő, hogy az újklasszikusok
modelljében éppen fordított volt a helyzet: anticipált monetáris expanzió
esetén csak az árszínvonal emelkedett, a reálkibocsátás nem. Modellünkben
ez a helyzet φ —> oo paraméterrel lenne jellemzhető, ám ez az előző
szakasz végén mondottak alapján irreális. Még φ ott említett elfogadható
maximális értéke esetén is azt kapjuk, hogy a pénzkínálat előre látható
bővítésének hatása fele részben a reálkibocsátásban, fele részben pedig az
árakban jelentkezik. Ha azonban 0 < φ < 1 teljesül, akkor 0/(1 + φ) <
1/(1 + φ) miatt a reálkibocsátás az áraknál erősebben reagál.
Pontosabb képet kapunk a (11.14) egyenlet idő szerinti differenciálása
esetén:

Amint látható, egy százalékos anticipált monetáris expanzió hatása
most a reálmerevségtől függő arányban megoszlik a reálkibocsátás és az
infláció között. A reálkibocsátás 1/(1 + φ) szálakékkal nő, az árszínvonal
pedig 0/(1 + 0) százalékkal. Ezek szerint az anticipált monetáris expanzió
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is kizárólag reálhatással bír teljes reálmerevség esetén. Ha azonban a
reálmerevség nem teljes, a monetáris expanzió hatásának egy része nem
a reálkibocsátásban, hanem az inflációban jelentkezik.2 Ezzel a nominális
merevség is magyarázatot nyert: az árszínvonal reakcióképességét a
reálmerevség mértéke határozza meg.
Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a predeterminált árak modell
jében a reálkibocsátás és így a foglalkoztatás is gyorsabban és nagyobb
mértékben reagál a pénzkínálat illetve a kereslet megváltozására, mint
az árszínvonal. Ebből arra lehet következtetni, hogy a reálkibocsátás
elsősorban nem az árak, hanem a hatékony kereslet változásait követi. Ezt
a kategóriát tesszük alaposabb elemzés tárgyává a következő alfejezetben.

11.2

A hatékony kereslet újraértelmezése

A hatékony kereslet fogalmának újraértelmezése útján az első lépést
Leijonhufvud (1968) tette. Álláspontja szerint a legfontosabb különbség
a neoklasszikusok és Keynes között abban áll, hogy míg a neoklasszikus
elméletben a kereslet visszaesésére először az árak reagálnak, és csak aztán a
mennyiségek, Keynesnél fordított a helyzet, mégpedig a piaci elégtelenségek
jelenlététől függetlenül.

11.2.1

A d u ális d ö n té s h ip o té z ise

A duális döntés hipotézisének bemutatását a háztartások munkakínálatát
meghatározó, 1.4.2.
szakaszban a stacionárius gazdaságra felírt
problémával kezdjük, ahol két döntési változó van: a fogyasztás és
a szabadidő. Ugyanilyen meggondolások érvényesek azonban bármely
más, hasonló döntési helyzetben is.
A probléma megoldása során
feltételezzük, hogy a háztartások tökéletesen racionálisan viselkednek, így
jutottunk már az 1.3. ábrán bemutatott megoldáshoz is. Amint azonban
Clower (1965) rámutatott, az itt alkamazott eljárás mögött még egy
hallgatólagos feltevés húzódott meg. Eszerint a háztartás arra számít,
hogy a maximális összhasznot biztosító munka-fogyasztás kombinációt
2Felidézve φ, illetve 7 közgazdasági tartalmát, azt mondhatjuk, hogy minél nagyobb
a disutility munkavégzés szerint vett rugalmassága, annál erősebb a monetáris expanzió
inflációt gerjesztő hatása, és annál kisebb mértékben képes növelni a reálkibocsátást.
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meg is tudja majd valósítani.
A döntés során fel sem merül tehát
annak lehetősége hogy a munkapiacon esetleg nem tudja az optimumhoz
tartozó munkakínálatot realizálni. Az ezen feltevés mellett levezetett
függvényeket a továbbiakban eszmei, vagy hipotetikus függvényeknek
nevezzük. Ilyen a stacionárius gazdaság háztartásainak 1.4.2. szakaszban
levezetett munkakínálati függvénye is. A hipotetikus függvények két fontos
tulajdonsággal rendelkeznek:
1. Értékük kizárólag az árarányoktól függ.
Valóban, az eszmei munkakínálatot a nominálbér és az árszínvonal
hányadosa, azaz a reálbér határozza meg.
2. Nem mondanak ellent a tökéletes racionalitás feltevésének.
Más a helyzet azonban, ha a háztartás arra számít, hogy optimális döntését
valamilyen mennyiségi korlátozás miatt nem képes végrehajtani, például
azért, mert a munkapiac legfeljebb N mennyiségű munka értékesítését
teszi számára lehetővé. Ezt a helyzetet mutatjuk be a 11.1 ábrán. Itt
a maximális összhasznot reprezentáló választás az F pont, és a háztartás
fogyasztása nem csupán a reálbértől, hanem a munkapiacon fennálló
korláttól is függ:

A neoklasszikus elméletben a reálbér a háztartások számára exogén
adottság, de további információk a munkapiacról nem érkeznek. Most azt
az esetet vizsgáljuk, amikor a munkapiacról a W / P árjelzés mellett egy
mennyiségi jelzés is érkezik, mely a munkakínálat felső korlátját határozza
meg. Ezért az egyenlet bal oldalán a háztartás hatékony fogyasztási
kereslete áll. Ez a fogyasztás nem felel meg a W ponthoz tartozó optimális
nagyságnak, hanem annál kisebb. A munkapiaci korlátozás miatt ugyanis a
háztartásnak nincs lehetősége a neoklasszikus feltevések mellett maximális
összhasznot biztosító C* mértékű fogyasztás finanszírozására.
Az ábrán bemutatott döntési mechanizmus mögött a duális döntés
hipotézise áll.
Eszerint a hatékony fogyasztási kereslet két lépésben
határozódik meg:

11.2..

A
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11.1 ábra: A duális döntés hipotézise
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1. A döntéshozó csak árjelzések alapján tervez, és a W pontot választja.
E pont ( Z * , C *) koordinátái hipotetikus nagyságokat határoznak
meg. Az eszmei munkakínálat nagysága N* = Zo — Z , ahol Zq a
szabadidő' potenciálisan rendelkezésre álló mennyisége.
2. Ha a döntéshozó egy vagy több piacon mennyiségi korlátba ütközik,
akkor az árjelzések mellett ezt a mennyiségi jelzést vagy ezeket a
jelzéseket is figyelembe veszi, és így eredeti tervét módosítja. Ennek
során természetesen továbbra is igyekszik az eredeti célfüggvényt
maximalizálni, ám most már a mennyiségi korlátozást is figyelembe
kell vennie.
Vegyük észre, hogy ha a háztartás a munkapiacon mennyiségi korlátba
ütközik, akkor a neoklasszikus feltételezéssel ellentétben nem képes
jövedelmét befolyásolni, az'számára a ψ Ν szorzat révén meghatározódó
exogén adottság. A példából az is kitűnik, miért szükséges a fogyasztási
kereslet és munkakínálat hipotetikus (C * , N *) értékeit a hatékony

( ő , N j nagyságoktól megkülönböztetni.
Végül azt a kérdést tisztázzuk, milyen okok vezethetnek az egyes
piacokon megjelenő mennyiségi korlátozásokhoz.
A válasz meglepően
egyszerű: a valós gazdaságban nem létezik a 7.1.3. szakaszban bemutatott
walrasi árverezőhöz hasonló intézmény. Ebből következik, hogy semmi
nem garantálja, hogy a csere egyensúlyi árakon menne végbe. Ugyanakkor
a cserének mégis végbe kell mennie, következésképp az árat a cserében
részt vevő partnerek kénytelenek meghatározni. Az így meghatározott ár
azonban nem feltétlenül vezet el a piac megtisztulásához.
Ezzel a helyzettel találkoztunk a 11.1. alfejezetben, ahol az árat
a termelők határozták meg.
Bár nem tettük fel az árak tartós
merevségét, mégis arra a következtetésre jutottunk, hogy a mennyiségek
gyorsabban és nagyobb mértékben reagálnak a pénzkínálat, illetve a
kereslet megváltozására, mint az árak. Hasonló következtetésre juthatunk
azonban akkor is, ha a 11.1. alfejezetben feltételezett monopolisztikus
verseny helyett a tökéletes piaci verseny feltevéséből indulunk ki, azonban
nem tesszük fel a walrasi árverező létezését. Ebben az esetben a piaci
szereplők csakis mennyiségi jelzések hatására szánják el magukat az ár
megváltoztatására. Ilyen mennyiségi jelzés lehet a késztermékkészlet vagy
a rendelésállomány jelentősebb változása. A háztartás is csak abban az
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esetben hajlandó a korábbinál alacsonyabb bérért munkát vállalni, ha előbb
egy mennyiségi jelzést kap: a korábbi magasabb bérért nem talál munkát .
A mennyiségi korlát megjelenése tehát megelőzi az árváltozást, de általában
nem helyettesíti azt. Az árváltozás lehetőségének kizárása semmiképp
nem indokolható. Ezért az árakat nem tekinthetjük a modellben exogén
adottságoknak.
Az áraknak ezt a viselkedését szokás rugalmatlan vagy ragadós áraknak
is nevezni. Elterjedt az a vélekedés is, hogy az árak rövid időszakokat
tekintve rugalmatlanok, esetleg exogén konstansnak tekinthetők, hosszabb
távon azonban nem. Fontos hangsúlyozni, hogy az újkeynesi elméletben
nem erről van szó.
A duális döntés hipotéziséből mindössze az
következik, hogy az árváltoztatás szükséges feltétele, hogy a piaci szereplők
mennyiségi korlátokba ütközzenek, ami a jelen szakaszban ismertetett
döntési mechanizmus alkalmazását teszi szükségessé.

11.2 .2

A dagolt piacok

Akkor mondjuk, hogy egy piac adagolt, ha az annak valamelyik oldalán
tevékenykedő szereplők által választható cselekvési lehetőségek halmazát
egy vagy több mennyiségi korlát szűkíti. Ilyen adagolt piac a 11.1 ábrán
a munkapiac. A megengedett fogyasztás-szabadidő kombinációk halmaza
ezúttal nem a koordinátatengelyek, az életminőség egyenes és a Z = Zq
egyenes által határolt trapéz, hanem mindössze annak jobboldali, N
magasságú része. Maradva a háztartás ott említett döntési problémájánál,
természetesen az is elképzelhető, hogy a háztartás a termékpiacon ütközik
mennyiségi korlátba, aminek következtében nem képes a hasznosság
maximalizálásához szükséges fogyasztási cikk mennyiségét megvásárolni.
Sőt, olyan szituáció is lehetséges, melyben a háztartás mindkét piacon
mennyiségi korlátozásba ütközik.
Tekintsük most azt a helyzetet, amikor a munkapiac mellett a
fogyasztási cikk piacán is van mennyiségi korlát. Legyen ennek értéke C, és
tegyük fel, hogy C < C < C*. Ebben az esetben a fogyasztási javak piacán
meglévő mennyiségi korlát nem befolyásolja a háztartás döntését, mert a
munkapiaci adagolás a hatékony fogyasztási keresletre alacsonyabb korlátot
szab meg, mint a fogyasztási javak piacán fennálló. A két piacon meglévő
adagolás jellege ebben a példában eltérő. A munkapiaci adagolás korlátozó
jellegű, a fogyasztási javak piacán fennálló azonban nem az. Ha viszont
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a fogyasztási cikkek piacán fennálló mennyiségi korlátra C < C teljesül,
akkor a fogyasztási cikkek piacán fennálló adagolás korlátozó jellegű, a
munkapiaci adagolás pedig nem az.
Mivel a piaci szereplők viselkedésére kizárólag a korlátozó jellegű
adagolásnak van hatása, a továbbiakban azt a kérdést vizsgáljuk, miként
viselkedik a döntéshozó korlátozó adagolás fennállása esetén. Tekintsük
továbbra is a 11.1 ábrán bemutatott esetet.
Ebben a helyzetben a
háztartás fogyasztását kénytelen C szintre csökkenteni, ám a munkapiacon
kétféleképpen viselkedhet. Az egyik lehetőség, hogy elfogadja a fennálló
mennyiségi korlátot, és munkakínálatát N nagyságúra mérsékli. Ábránkon
ez az F pont választását jelenti. Ha ez azzal jár, hogy a szóban forgó
háztartás valamelyik tagja nem tud a munkapiacon elhelyezkedni, akkor ő
ezt a helyzetet elfogadja. Ebben az esetben reményvesztett munkanélküliről
szokás beszélni. Általánosabban, ha egy piaci szereplő a korlátozó adagolás
következtében keresletét/kínálatát a korlát által meghatározott szintre
csökkenti, az adagolás elfogadásáról beszélünk. A másik lehetőség az
adagolás elutasítása. Ebben az esetben a szóban forgó piaci szereplő eszmei
keresletét/kínálatát, a fennálló mennyiségi korlát ellenére fenntartja, bízva
abban, hogy ennek hatására a rá vonatkozó adagolás gyengül. Példánkban
a háztartás ugyan csupán N mennyiségű munkát fejt ki, ám szüntelenül
keresi annak lehetőségét, miként lehetne ezt a munkamennyiséget növelni,
egészen annak eszmei értékéig, N*- ig. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a
háztartás állandóan figyeli az álláshirdetéseket, felkeresi a munkaközvetítő
irodákat, jelentkezik a meghirdetett állásokra, ha talál ilyeneket, ismerőseit,
barátait kéri meg állásszerzésre, stb. Ábránkon ez az U pont választását
jelenti.
Csakhogy az U pont egy az origóhoz közelebb eső közömbösségi görbén
helyezkedik el, mint az F pont. Felmerül tehát a kérdés, racionálise az alacsonyabb hasznosságot jelentő [ c , Z*^j kombináció választása?
A probléma tisztázásához mindenekelőtt azt kell leszögezni, hogy ez a
választás csupán a háztartás szándékát fejezi ki. Ez az szándék azonban
semmilyen körülmények között nem fog megvalósulni, a háztartás az
U ponthoz tartozónál feltétlenül magasabb összhasznot fog végül elérni,
legalább akkorát, mint az adagolás elfogadása esetén. Két eset lehetséges:
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1. Hiába kísérel meg a háztartás IV-nál több munkát kifejteni, erre
végülis nem nyílik lehetősége. Ekkor a háztartás az F pontba kerül,
ami az adagolás elfogadásával megegyező hasznosságot eredményez
számára.
2. A háztartás erőfeszítései nem teljesen eredménytelenek, sikerül N s >
N mennyiségű munkát kifejtenie. Ekkor az F W szakasz valamely
pontjába kerül, s így nagyobb hasznossághoz ju t, mint az adagolás
elfogadása esetén.
Az elmondottakból következik, hogy az adagolás elutasítása esetén a
háztartás nem já r rosszabbul, mint annak elfogadása esetén, sőt lehet, hogy
jobban jár. Ebben a megközelítésben a vállalatok marketingtevékenysége
is a keresleti oldalon fennálló adagolás elutasítása illetve manipulálásaként
értelmezhető.
Bizonyos feltételek együttes fennállása esetén azonban
racionális lehet az adagolás elfogadása. Ezek az alábbiak:
1. A piaci szereplő pontosan ismeri a fennálló korlát nagyságát,
és nem bízik annak esetleges bővülésében, azaz a piaci korlát
determinisztikus, és
2. a piaci szereplő nem bízik abban, hogy képes bővíteni a fennálló piaci
korlátot, azaz a piaci korlát nem manipulálható, és
3. a kereslet/kínálat fenntartása költséges.
Ha azonban a szóban forgó gazdasági aktor szerint a piaci korlát
nagysága pontosan nem ismert, azaz sztochasztikus vagy manipulálható,
illetve a hipotetikus kereslet/kínálat fenntartásának a költsége nem
számottevő, akkor érdemes az adagolást elutasítani. Fontos azonban
megjegyezni, hogy az adagolás elutasítása esetén sem tartja fenn
hipotetikus keresletét/kínálatát a többi piacon, még akkor sem, ha azok
nem is adagoltak. Például a 11.1 ábrán az adagolás elutasítása az U
pont választását jelenti, amikor a háztartás fenntartja hipotetikus kínálatát
a munkapiacon, ám a fogyasztási cikkek iránti keresletét az eszmei C*
nagyságról C szintre csökkenti.
Az egyes piaci szereplők hipotetikus keresletének, illetve kínálatának
meghatátozását Walras modelljének tárgyalása során, a 7.1.1. szakaszban
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teljes részletességgel megbeszéltük.
Most ezekbe a mechanizmusokba
vezetjük be az adagolást. Legyen d a keresleti oldalon jelentkező mennyiségi
korlátozások vektora.
Mivel Walras modelljében a keresletet negatív
nagyságok reprezentálják, legyenek e vektor elemei is kizárólag negatív
számok, dj = —oo esetén a j-edik jószág piacának keresleti oldalán nincs
mennyiségi korlátozás. Legyen továbbá s a kínálati oldalon jelentkező
mennyiségi korlátozások vektora, s elemei természetesen pozitív számok,
Sj = oo pedig azt jelenti, hogy a y-edik jószág piacának kínálati oldalán
nincs mennyiségi korlátozás.
Az adagolást elfogadó háztartás vagy vállalat i-edik jószág iránti
kereslete illetve kínálata az i-edik jószágból most olymódon határozható
meg, hogy a 7.1.1.
szakaszban felírt feltételes szélsőértékfeladatot
kiegészítjük az alábbi két feltétellel:

A feltételek feh'rása során a vállalatra vagy háztartásra vonatkozó
indexet az egyszerűbb írásmód érdekében elhagytuk. A kereslet, illetve
kínálat így meghatározott nagyságát Xj-vel jelöljük.
Legyen a 11.1 ábrán bemutatott példában az 1. jószág a munka, a
2. pedig a fogyasztási cikk. Ekkor d = (—oo, —oo), és s = (IV,oo). A
munka kínálatának és fogyasztási cikk keresletének hipotetikus vektora:
(Zq —Z*, C*). Mivel Zq — Z* > 0, teljesülnie kell a Zq — Z* < N
feltételnek, így N s — N, és Z = Zq — N. Mivel a fogyasztási cikk
piacán nincs mennyiségi korlát, további feltételnek nem kell teljesülnie, ám
a költségvetési feltétel miatt a feladat megoldása során C = C adódik.
Az adagolást elutasító piaci szereplő f-edik jószág iránti kereslete illetve
kínálata az z-edik jószágból pedig olymódon határozható meg, hogy a 7.1.1.
szakaszban felírt feltételes szélsőértékfeladatot kiegészítjük az alábbi két
feltétellel:

A kereslet illetve kínálat e módosított probléma megoldása révén
meghatározott nagyságát íj-v el jelöljük. Legyen i φ k, ekkor ha az iedik, és a fc-adik jószág piaca is adagolt, a két jószág keresletének illetve
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kínálatának meghatározása során más-más korlátozó feltételek mellett kell
a célfüggvény maximumhelyét megkeresni. Az i-edik jószág esetében nem
kell figyelembe venni az ΐ-edik piacon meglévő mennyiségi korlátot, de
figyelembe kell venni a /c-adik piacon meglévőt. A fc-adik jószág esetében
fordított a helyzet.
Visszatérve az előző szakaszban tárgyalt példához, az adagolás
elutasítása esetén adódó munkakínálat meghatározása során nem kell
tekintettel lenni a munkapiacon fennálló mennyiségi korlátozásra, ám a
fogyasztási kereslet kialakítása során figyelembe kell azt venni, ezért most
is C = C -1 kapunk. Ugyanakkor: N s = Zq — Z *.
A fenti kiegészítő feltételekből következik, hogy amennyiben xj a jedik jószág kínálatát jelenti, akkor ennek mértéke sem a piaci korlát, sem
pedig az e jószág piacán fennálló adagolás elutasítása esetén adódó kínálat
nagyságát nem haladhatja meg, azaz:
(11.16)
Hasonlóképpen, ha Xj < 0, azaz keresletről van szó, akkor:
(11.17)
A fentiekből kiderül, hogy az adagolt piacon a kereslet és a kínálat
nem feltétlenül egyezik meg egymással. Csere azonban eltérés esetén is
végbemegy, ugyanakkor a piac valamelyik oldalon adagolt. A továbbiakban
azt a kérdést tisztázzuk, mekkora a forgalom, azaz a cserére kerülő javak
mennyisége ezen az adagolt piacon. Továbbra is a 7. fejezetben bevezetett
konvenciót követve, legyen a j-edik jószág piacán megjelenő összes kereslet:

Tehát az összegzés csak a negatív xvj,X h,j nagyságokra terjed ki.
Vegyük észre, hogy a definícióból adódóan x‘j > 0. Az összes kínálat pedig:
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Az összegzés ezúttal csak a pozitív xv,i,Xh,i nagyságokra terjed ki.
A forgalom kérdésének tisztázása két elv alapján történik.
Az
egyik szerint senki nem kényszeríthető arra, hogy többet cseréljen annál,
mint amennyit akar. A csere önkéntességének ez az elve sérül például
abban az esetben, ha a kormányzat kötelező jelleggel írja elő bizonyos
szolgáltatások fizetség ellenében történő igénybevételét. (Pl: kötelező
gépjármű felelősségbiztosítás) Jelölje xj a piaci forgalom nagyságát a jedik jószágból. A csere önkéntességének fennállása esetén:

A másik elv szerint senki és semmi nem akadályozhatja a piaci
cserét. Ebben az esetben a csere hatékonyságáról beszélünk. A csere
hatékonyságának fennállása esetén a piac nem lehet egyidejűleg mind
keresleti, mind pedig kínálati oldalon adagolt. Keresleti oldalon adagolt
piac esetén ugyanis Xj > Xj, teljesül, kínálatoldali adagolás esetén pedig

Xj < Xj. Mivel a két egyenlőtlenség egyidejűleg nem állhat fenn, a piac
legfeljebb az egyik oldalon lehet adagolt.
Más a helyzet, ha valamilyen külső tényező akadályozza a cserét. Ez
lehet például az elégtelen szállítási kapacitás. Legyen ennek mértéke Xj, és
tegyük fel, hogy Xj < x j = Xj. Ekkor a j-edik jószág piacán az eladók is
és a vevők is Xj mennyiségi korlátba ütköznek: a piac mind keresleti, mind
pedig kínálati oldalon adagolt.
A csere hatékonyságának fennállása esetén az alábbi egyenlőtlenség
teljesül:

Ha pedig egyidejűleg fennáll a csere önkéntessége és hatékonysága,
akkor

( 11. 18)
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Végül azt a kérdést tisztázzuk, mekkora mennyiséget cserélnek az
adagolt piacon tevékenykedő egyes szereplők. Ez a mennyiség nyilván
kisebb, esetleg egyenlő a szándékozott nagyságnál, ám továbbra is érdekes
kérdés az eltérés mértéke. A válasz az adott piacon alkalmazott adagolási
sémától függ. Ez sokféle lehet, az alábbiakban a legegyszerűbbeket soroljuk
fel:
1. Arányos adagolásról akkor beszélünk, ha minden piaci szereplő
keresletét illetve kínálatát azonos arányban kénytelen csökkentem.
Ez a helyzet például abban az esetben, amikor túljegyzik egy újonnan
létrejött részvénytársaság részvényeit.
2. Uniform adagolás esetén minden szereplő azonos nagyságú keresletet
illetve kínálatot fejthet ki. A legjobb példa erre a jegyrendszer.
3. Bináris adagolás esetén a piac egyik szereplője teljes mértékben képes
keresletét illetve kínálatát realizálni, míg a másik egyáltalán nem.
Ez a helyzet a munkapiacon, ha eltekintünk a túlmunka illetve a
részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségétől.
4. A prioritásos adagolás a bináris speciális esete. Prioritásos adagolás
esetén az adagolt piac szereplői között értelmezett egy prioritási
sorrend.
A sorrendben előrébb állók teljes mértékben képesek
keresletüket illetve kínálatukat kifejteni, a hátrább állók egyáltalán
nem.
Például a kormányzat teljes mértékben képes kielégíteni
keresletét, a piac többi szereplője azonban valamilyen más séma
szerint adagolt.
A fenti adagolási sémák megkülönböztetése elsősorban mikroökonómiai
modellekben lehet lényeges. Könnyen megmutatható például, hogy arányos
adagolás esetén célszerű lehet a ténylegesnél nagyobb keresletet, illetve
kínálatot jelezni, míg uniform illetve bináris adagolás esetén ennek nincs
értelme.
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A keynesi fogyasztási függvény

A keynesi elmélet alapjainak ismertetését a 3.1.1. szakaszban a fogyasztási
függvénnyel kezdtük, de a 4. fejezetben láttuk, hogy a neoklasszikus
szintézisnek is egyik legfontosabb alapeleme a keynesi fogyasztási és az
ebből levezetett megtakarítási függvény. Elegendő csupán a megtakarítási
függvény szerepére gondolni az IS görbe levezetése során. Ugyanakkor
látni kell, hogy ez a függvény a neoklasszikus elvekkel semmiképp
sem egyeztethető össze.
Ennek egyik oka, hogy nem a háztartás
haszonmaximalizálásra irányuló törekvéséből vezettük le, a másik pedig
az, hogy a fogyasztás nem árarányoktól, hanem egy mennyiségi jelzéstől:
a rendelkezésre álló jövedelemtől függ. Ebben a szakaszban megmutatjuk,
miként vezethető le a keynesi fogyasztási függvény a munkapiacon adagolt
háztartások racionális viselkedéséből.
Mivel egyúttal a megtakarítási
függvényhez is szeretnénk eljutni, most a 11.2.1. szakaszban ismertetettnél
bonyolultabb problémát kell megoldanunk: a háztartás nem csak a
munkakínálat és a fogyasztás nagyságáról dönt, ezek mellett a megtakarítás
mértékét is meg kell határoznia.
Az egyszerűség érdekében feltesszük, hogy a háztartás pénzben takarít
meg, ugyanakkor nem élünk a pozitív időpreferencia feltevésével.
A
pénzben tartott vagyon ugyan nem kamatozik, ám a jövőbeni magasabb
fogyasztás lehetőségét teremti meg. Azt a kérdést, hogy megtakarított
vagyonát a háztartás pénzben vagy más aktívában tartja, egy a fogyasztás
versus megtakarítás kérdésétől független problémának tekintjük. Ezzel
elfogadjuk Keynes azon álláspontját, mely szerint a megtakarítás független
a kamatlábtól.
További egyszerűsítő feltétel, hogy a reprezentatív
háztartás számára potenciálisan rendelkezésre álló szabadidő mennyiségét
egységnyinek tekintjük. Korábbi jelöléseinket alkalmazva: Zq = 1. A
reprezentatív háztartás problémája:

ahol AMh a háztartás nominális megtakarítása.
Amint látható,
az elért hasznosság ennek reálértékétől függ. Feltesszük, hogy U jól
viselkedő prferenciákat reprezentál, azaz bármelyik változója szint vett
parciális deriváltja szigorúan monoton csökkenő, pozitív értékű függvény.

11.2. A HATÉKONY KERESLET ÚJRAÉRTELMEZÉSE ___________________________ 385

Közgazdasági szempontból ez azt jelenti, hogy a határhasznok pozitívak,
és érvényes rájuk Gossen I. törvénye.
A probléma megoldása azért nehéz, mert három döntési változó van, így
a mikroökonómiából megismert közömbösségi görbék rendszere közvetlenül
nem alkalmazható. Mivel pedig nem kívánunk lemondani erről a kényelmes
elemzési apparátusról, a fenti problémát egy kétváltozós feladattá alakítjuk.
Kifejezve a nominális megtakarítást a háztartás költségvetési korlátjából:
ΔΜ/j = w N s + π — P C , majd ezt a célfüggvénybe helyettesítve az alábbi
feltétel nélküli szélsőértékfeladathoz jutunk:

Vegyük észre, hogy az így kapott beágyazott hasznossági függvénynek
csupán két döntési változója van: a fogyasztás és a munkakínálat,
következésképp a közömbösségi térkép egy síkbeli koordinátarendszerben
ábrázolható. Ezt kihasználva mindenekelőtt megmutatjuk, hogy a fenti
hasznossági függvény alapján a fogyasztás és szabadidő vonatkozásában
értelmezett preferenciarendszernek van telítődési pontja, azaz létezik olyan
fogyasztás - munkakínálat kombináció, melyre a beágyazott hasznossági
függvényből levezetett határhasznok értéke zérus.
Vezessük be az
egyszerűbb írásmód érdekében az 3 = ΔΜ/,/Ρ jelölést, és képezzük
beágyazott hasznossági függvényünk totális deriváltját:

A jobb oldalon álló első tagban szereplő parciális derivált a fogyasztás
határhaszna, amit a továbbiakban M77c-vel jelölünk. A második tag
első tényezője a Szabadidő határhaszna, M Uz, az utolsó tagban pedig a
megtakarítás határhaszna, MUs áll a zárójel előtt.
A fogyasztás beágyazott hasznossági függvényből levezetett
határhasznát MÜc-ve\ jelöljük.
Ennek meghatározása során vegyük
figyelembe, hogy definíció szerint a szabadidő mennyisége változatlan,
ezért d (l — N s) = dN s — 0. Elosztva a fenti egyenlet mindkét oldalát
riC'-vel:
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Eszerint egységnyi többletfogyasztás az összhaszot a fogyasztás
határhasznának megfelelő mértékben növeli. Ugyanakkor a szabadidő
változatlansága miatt ezt a többletfogyasztást a megtakarítás csökkentése
révén kell finanszírozni.
Ennek összhaszonra gyakorolt hatását veszi
figyelembe a jobb oldalon a második tag. Gossen I. törvénye szerint a
fogyasztás határhaszna csökkenő, és ugyanez a helyzet a megtakarítás
esetében is.
Csakhogy a megtakarítás határhaszna közvetlenül a
megtakarítástól, és nem a fogyasztástól függ. Ugyanakkor a munkakínálat
változatlansága miatt a fogyasztás növekedése a megtakarítás ugyanilyen
mértékű csökkenését jelenti, így a megtakarítás határhaszna a fogyasztás
függvényében is kifejezhető. Ha pedig a megtakarítás növekedésével annak
határhaszna csökken, akkor a fogyasztás növekedésével a megtakarítás
határhaszna nő. Ezek szerint egyértelműen létezik a fogyasztásnak olyan
nagysága, melyre M U c értéke zérus. Az elmondottak a 11.2 ábra bal
oldalán követhetők nyomon, ahol C* a hipotetikus fogyasztási keresletet
jelöli.

11.2 ábra: A telítődés! pont meghatározódása
A munkakínálat beágyazott hasznossági függvényből levezetett
határhasznát MŰ w-nel jelöljük.
Ennek meghatározása során pedig
definíció szerint azt kell feltenni, hogy a fogyasztás változatlan, azaz
dC — 0. így a beágyazott hasznossági függvény totális deriváltja az alábbi
formára egyszerűsödik:

11.2. A HATÉKONY KERESLET ÚJRAÉRTELMEZÉSE ___________________ 387

Eszerint egységnyi többletmunka elvégzése az összhasznot a szabadidő
határhasznának megfelelő mennyiségben csökkenti, ugyanakkor az így
megszerzett reáljövedelem teljes egészében megtakarításra kerül. Az ebből
adódó hasznosságnövekményt fejezi ki a jobb oldalon álló második tag. A
munkakínálat növekedésével a megtakarítás növekszik, annak határhaszna
pedig csökken, ezért a jobb oldalon álló második tag a munkakínálat
csökkenő függvénye. Ugyanakkor az első tag a szabadidő határhaszna.
Ez Gossen I. törvénye szerint a szabadidő szigorúan monoton csökkenő
függvénye, következésképp a munkakínálatnak szigorúan monoton növekvő
függvénye. Mindezek miatt létezik olyan munkakínálat, melyre MU n = 0.
Az így meghatározott hipotetikus munkakínálatot a 11.2 ábra jobb oldali
koordinátarendszere szemlélteti.
Azt kaptuk tehát, hogy beágyazott hasznossági függvényünknek van
telítődési pontja. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy bizonyos mértéken
felül a szabadidő vagy a fogyasztás káros jószággá válna. Igaz viszont,
hogy ha ezek bármelyikét úgy növeljük, hogy a másik döntési változó
konstans (azaz a közömbösségi térképen a C vagy az N s tengellyel
párhuzamosan mozdulunk el, akkor a megtakarítás csökken. Az ebből
fakadó hasznosságcsökkenés pedig egy ponton túl meghaladja a fogyasztás
vagy szbadidő növeléséből kapott hasznosságnövekedést.
A fogyasztási függvény levezetéséhez azonban a beágyazott hasznossági
függvény közömbösségi görbéiről többet kell tudnunk. Legfontosabb annak
a tisztázása, hogy a közömbösségi görbék koncentrikus körök-e, vagy
más alakzatok. Ezt a gerincvonalak3 meredeksége miatt fontos tisztázni.
Továbbra is érvényes az a mikorökonómiából ismert tétel, mely szerint a
helyettesítés határrátája a határhasznok hányadosaként adódik. Ez azért
fontos, mert a helyettesítés határrátája valamely közömbösségi görbéhez
húzott érintő meredekségeként értelmezhető.
Beágyazott hasznossági
függvényünk esetében ez a következő:
(11.19)

3Gerincvonalnak nevezik a mikroökonómiában a különféle hasznossági szintekhez
tartozó közömbösségi görbék azon pontjainak halmazát, amelyekhez valamelyik
koordinátatengellyel párhuzamos érintő húzható.
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Célunk az alsó gerincvonal meredekségének meghatározása.
Koncentrikus körök esetén ez a gerincvonal függőleges.
Mivel az
alsó gerincvonal mentén a helyettesítés határrátája zérus, itt a fogyasztás
és megtakarítás határhaszna egymással egyenlő.
Emlékeztetünk rá,
hogy ezen határhasznokat konstans szabadidő mellett értelmeztük, ezért a
munkakínálat változása e határhaszongörbék elmozdulását eredményezheti.
Ezzel kapcsolatban két további feltevés szükséges:
1. A fogyasztás és a szabadidő helyettesítő javak.
2. A megtakarítás és a szabadidő független javak.
A 2. feltevés könnyen elfogadható. Elegendő a szükségletek Maslowféle hierarchiájára utalni, ahol a biztonság iránti szükséglet, melyet a
megtakarítás révén felhalmozott vagyon elégít ki, mind a létszükségletektől,
mind pedig az önmegvalósítás igényétől eltérő szinten helyezkedik el, s a
szabadidő ez utóbbi szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen.
Az 1. feltevés is elfogadható, amennyiben a szabadidő fő funkciójának
a munkavégzéshez szükséges emberi erőforrás restaurálását tekintjük. Ez
megvalósítható sok alvás, séta, kirándulás stb., tehát olyan tevékenységek
révén is, melyek viszonylag alacsony fogyasztást, ám ezzel egyidejűleg
sok szabadidőfelhasználást jelentenek. Megvalósítható azonban olymódon
is, hogy a munkavállaló vadászni jár, vagy számos wellness szolgáltatást
vesz igénybe. Ha ez a testi és szellemi energiák gyorsabb regenerációját
eredményezi, akkor ebben az esetben magasabb a fogyasztás, azonban
alacsonyabb a szabadidőfelhasználás. Ha viszont a magasabb fogyasztás
tartós fogyasztási cikkek, például házimozi, túrakerékpár vagy zongora
vásárlását jelenti, akkor ezek racionális felhasználása több szabadidő
igénybevételét teszi szükségessé. E nehézség ellenére az újkeynesi elmélet
a fogyasztás és szabadidő között helyettesítő viszonyt tételez fel.
Mindebből az következik, hogy a munkakínálat növekedésével a
fogyasztás határhaszna növekszik, és a fogyasztás határhaszongörbéje
felfelé tolódik. Ugyanekkor a megtakarítás határhaszongörbéje a 2. feltevés
következményeként helyben marad. Ezt a helyzetet mutatja be a 11.3 ábra
felső koordinátarendszere.
Az
MUc
határhaszon-görbe
elmozdulásának
oka
az
alsó
koordinátarendszerben követhető nyomon:
A munkakínálat iVi-ről
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11.3 ábra: A beágyazott hasznossági függvény közömbösségi görbéi

A^-re nőtt.
A közömbösségi görbe alakját érintő következményeket
szintén az alsó koordinátarendszer jeleníti meg: az alsó gerincvonal N2
munkakínálat mellett adódó pontjához magasabb fogyasztás tartozik,
mint az N\ munkakínálat mellettihez. Mindebből pedig az következik,
hogy az alsó gerinvonal pozitív meredekségű, így a beágyazott hasznossági
függvény közömbösségi görbéi nem koncentrikus körök.
Megjegyzendő továbbá, hogy a beágyazott hasznossági függvény
közömbösségi görbéi nem rendelkeznek azzal az elemi mikroökonómiában
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megszokott, kényelmes tulajdonsággal, hogy helyzetüket kizárólag a
háztartás preferenciái határozzák meg.
Az a = (P , W, π) vektor
bármelyik elemének elmozdulása most a közömbösségi görbék elmozdulását
eredményezi, hiszen ezeket a paramétereket a definíció során „beépítettük” a
beágyazott hasznossági függvénybe. Ez azonban egyrészt nem jelenti azt,
hogy létezne olyan árvektor, melyre a közömbösségi görbék koncentrikus
körök formáját öltenék. Ennek oka az, hogy iménti fejtegetéseink során
az árvektor elemeivel kapcsolatban semmiféle megszorítást nem tettünk.
Másrészt a továbi elemzést sem fogja megzavarni, mert feltesszük, hogy
az a árvektor elemei konstansok.4 Vegyük észre azt is, hogy az árak
a beágyazott hasznossági függvény harmadik változójában jelennek meg
olymódon, hogy tetszőleges pozitív λ konstans választása esetén igaz az,
hogy ha az árvektort Λ -val szorozzuk, ez a harmadik változó értékét
nem módosítja, így a beágyazott hasznossági függvény közömbösségi görbéi
helyben maradnak. Ezek a görbék tehát csak az árarányok megváltozására
reagálnak.
Amennyiben a háztartás sem a munkapiacon, sem pedig a termékpiacon
nem adagolt, akkor a 11.3 ábrán jelölt (C * , N *) kombinációt választja.
Ekkor összhaszna maximális, és a költségvetési feltételt is kielégíti. Legyen
most a munkapiacon fennálló mennyiségi korlátozás N = Ni. Ez egy újabb
korlátozó feltétel, melyet a háztartásnak az összhaszon maximalizálása
során figyelembe kell vennie. Ha a háztartás az adagolást elfogadja, akkor
ezt az újabb feltételt mind munkakínálatának, mind pedig fogyasztásának
meghatározása során figyelembe veszi, ha pedig az adagolást elutasítja,
csupán fogyasztásának meghatározása során lesz rá tekintettel. Az ábra
alapján az optimumkritérium a (11.19) egyenletből következik:

amiből az adagolást elfogadó, illetve elutasító háztartásra azonos
fogyasztási kereslet adódik:

Mivel pedig a háztartás reáljövedelme:

amiből

4E föltevés mögött az a hipotézis húzódik meg, mely szerint a mennyiségek
gyorsabban reagálnak, mint az árak.
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( 11 . 20 )

kapjuk, hogy:

Figyelembe véve továbbá, hogy az a vektor elemei konstansok:

ami a keynesi fogyasztási függvény.
Az elmondottakat a 11.4
ábra szemlélteti, ahol a bal felső koordinátarendszerben a beágyazott
hasznossági függvény 11.3 ábrán levezetett közömbösségi görbéit tüntettük
fel.
A jobb felső koordinátarendszerben a (11.20) összefüggést
ábrázoltuk, a bal alsóban szereplő identikus leképezésnek pedig csupán
ábrázolástechnikai jelentősége van. A keynesi fogyasztási függvényt a jobb
alsó koordinátarendszerben kaptuk.
A keynesi fogyasztási függvény tehát a háztartások racionális
viselkedéséből levezethető, ha a háztartások a munkapiacon adagoltak.
Kényszerű munkanélküliség hiányában azonban a fogyasztás kizárólag az
a vektor elemeitől függ, ami a keynesi elveknek ellentmond. A keynesi
fogyasztási függvény mögött tehát a kényszerű munkanélküliség feltevése
húzódik meg. Ugyanakkor e függvény helyzete nem csupán a háztartások
preferenciáitól, hanem az árak nagyságától is függ. Az árak megváltozása
ugyanis elmozdítja a beágyazott hasznossági függvény közömbösségi
görbéit, amiből a fogyasztási függvény elmozdulása következik. Ez lehet
a magyarázata annak a 9.4. alfejezetben ismertetett, monetaristák által
megfigyelt jelenségnek, mely szerint a keynesi fogyasztási függvény nem
fejez ki olyan stabil összefüggést, mint a pénzkeresleti függvény.
A legfontosabb kérdés, amit a továbbiakban tisztázni kell, hogy a most
levezetett fogyasztási függvényre teljesül-e az alapvető keynesi lélektani
törvény, azaz a reáljövedelem növekedésével együtt nő-e a megtakarítás.
Ennek megválaszolásához induljunk ki abból, hogy a telítődési pontban
a beágyazott hasznossági függvényből levezetett határhasznok nagysága
zérus, azaz MÜC = MUC - MUS = 0, és MÜN = - M U Z + ψ MUS = 0.
E két egyenletből Gossen II. törvényének alábbi alakját kapjuk:
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11.4 ábra: A keynesi fogyasztási függvény levezetése
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( 11. 21 )

Ez azonban csak a telítődési pontban teljesül. Adagolt munkapiac
esetén a háztartás az optimálisnál több szabadidőhöz jut, ezért a szabadidő
mérlegelt határhaszna kisebb a többi mérlegelt határhaszonná], azaz:

A munkapiaci korlát növekedése esetén a háztartás olymódon javít
a helyzetén, hogy több munkát vállal. Ezáltal a szabadidő mennyisége
csökken, határhaszna növekszik, és az árak változatlansága miatt ugyanez
a helyzet a mérlegelt határhaszon esetében is. A 11.4 ábrán láttuk,
hogy ebben az esetben a háztartás növeli fogyasztását, következésképp
a fogyasztás mérlegelt határhaszna csökken.
A lehető legmagasabb
összhaszon eléréséhez azonban továbbra is meg kell egyeznie a fogyasztás
és megtakarítás mérlegelt határhasznának, tehát a megtakarítás mérlegelt
határhasznát is csökkenteni kell. Mivel a megtakarítás és a szabadidő
független javak, ez csakis olymódon mehet végbe, ha a háztartás többet
takarít meg. Azt kaptuk tehát, hogy a jövedelem növekedését nem csak a
fogyasztás, hanem a megtakarítás növekedése is kíséri, ezért a fogyasztási
határhajlandóság egynél kisebb. Ezzel az alapvető keynesi lélektani törvény
mikroökonómiai megalapozást nyert.
A tárgyalás teljessége érdekében a továbbiakban azt az esetet vizsgáljuk,
amikor a háztartás a termékpiacon adagolt. Ezt az esetet is szemlélteti
a 11.5 ábra, melyen a felső gerincvonal az origóból indul, ez azonban
nem szükségszerű. Legyen a fogyasztási cikk piacán fennálló mennyiségi
korlát ( 5 , ekkor az ebbe a pontba állított függőleges szaggatott egyenes
és a függőleges tengely között elhelyezkedő pontok reprezentálják a
háztartás által választható cselekvési alternatívákat. Azonnal leolvasható
az ábráról, hogy a legmagasabb összhasznot reprezentáló közömbösségi
görbe N(C) nagyságú munkakínálat mellett érhető el.
(Ugyanígy N
nagyságú munkapiaci korlát esetén az optimális fogyasztás: C(N).) Ezek
szerint adagolt munkapiac esetén a háztartás az alsó, adagolt termékpiac
esetén pedig a felső gerincvonal valamely pontját választja. Ha pedig
mindkét piac adagolt, pl: (C, ÍV), akkor a háztartás az ennek megfelelő,
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a 11.5 ábrán feltüntetett két gerincvonal között kis körrel jelölt pontot
kénytelen választani.
A kényszerű munkanélküliség tartós fennállásához szükséges elégtelen
hatékony kereslet mögött, mint az a 4. fejezetben kiderült, a keynesi
fogyasztási függvény hipotézise húzódik meg. Ebben a szakaszban pedig
kiderült, hogy a keynesi fogyasztási függvény a kényszerű munkanélküliség
előzetes feltevésén alapul. Mindezek alapján a keynesi elmélet, illetve a
neoklasszikus szintézis következtetései egyaránt problematikusnak tűnnek.
A következő szakaszban megmutatjuk, hogy a keynesi fogyasztási függvény
mellőzése esetén is állandósulhat a kényszerű munkanélküliség állapota.

1 1 .2 .4

W alras! és mennyiségi egyensúly

Azt a kérdést vizsgáljuk, hogy a 7.1.3.
szakaszban bemutatott
walrasi árverezési mechanizmus hiányában kialakulhat-e a gazdaságban
a walrasi egyensúlyi helyzettől eltérő állapot, és ha igen, akkor tartósan
fennmaradhat-e.
Vizsgálódásainkat a stacionárius gazdaság keretei
között végezzük, az evolúciós gazdaság kérdését a következő fejezetre
halasztjuk. Az egyszerűség érdekében egy konkrét számpéldát elemzőnk,
az eredményeket három tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
Először a walrasi egyenesúlyi helyzetet határozzuk meg a hipotetikus
keresleti és kínálati függvények felhasználásával. Legyen a reprezentatív
háztartás döntési problémája a következő:

Az előző szakaszban levezettük Gossen elemi mikroökonómiából ismert
II. törvényét (11.21), melyet stacionárius gazdaságra felírva csupán a bal
oldali egyenletnek van relevanciája. Eszerint: C / W = (1 — N a) / P.
Figyelembe véve továbbá, hogy a költségvetési feltételből C = ( W N S +
π)/Ρ adódik, behelyettesítve 1 - - N s — ( W N a + tt ) /IV, amiből a
munkakínálati függvény:
(

11. 22 )

ahol a = (P, W, π) az előző szakaszban bevezetett vektor. Egyszerű
deriválással kapjuk, hogy d N s/ d W — 2π/4ΐν2 > 0, azaz a nominálbér
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11.5 ábra: Adagolt termék-, illetve munkapiac
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növekedése a munkakínálat növekedését eredményezi.
Közvetlenül
látható továbbá, hogy a nem munkavégzésből származó profitjövedelem
növekedése a munkakínálatot csökkenti. így a reprezentatív háztartás
(11.22) egyenletben leírt viselkedése reálisnak tűnik. Ezt az egyenletet
behelyettesítve a költségvetési feltételbe kapjuk, hogy P C = (W — π)/2 +
π = (W + π)/2, amiből a fogyasztási függvény:
(11.23)
Rögtön látszik, hogy a fogyasztás a nominálbér, illetve a profitjövedelem
növekvő, és az árszínvonal csökkenő függvénye, így a háztartás fogyasztói
viselkedése is reálisnak mondható.
A reprezentatív vállalat döntési problémája a következő:

A korlátozó feltétel a termelési függvény, mely a szokásos Cobb-Douglas
típusú, A = 1 paraméterértékkel, és azzal a feltevéssel, hogy a konstans
tőkeállomány is egységnyi. Mivel stacionárius gazdaságban a tőkeállomány
rögzített, egyetlen döntési változó van: a munkafelhasználás. Ez a vállalat
egyetlen költségtényezője is. A mikroökonómiából ismert az optimális
munkafelhasználás kritériuma, mely szerint a munka határtermékértékének
meg kell egyeznie a nominálbérrel:

Ebből a munkakereslet:
(11.24)
A munkakereslet tehát a reálbér csökkenő függvénye, amint azt várni
lehetett. Behelyettesítve ezt a termelési függvénybe, a kínálati függvény:
(11.25)
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tehát a kínálat az 1.4.1.
szakasz végén mondottak szerint a
reálbér növekedésével csökken. Behelyettesítve a célfüggvénybe, a profit
nagyságára az alábbi összefüggés adódik:
(11.26)
Megint csak reálisnak tűnik, hogy az árszínvonal növekedésével a profit
nő, a nominálbér növekedésével pedig csökken.
A (11.22)-(11.25) egyenletek a neoklasszikus modell hipotetikus
keresleti illetve kínálati függvényei. Ezek felhasználásával fogjuk a walrasi
egyensúlyt meghatározni.
Előbb azonban érdemes a Walras-törvény
teljesülését ellenőrizni:

Az utolsó átalakításnál felhasználtuk a (11.26) egyenlőséget.
Mivel csak absztrakt árakat tudunk meghatározni, választani kell egy
numeraire jószágot. Legyen ez a fogyasztási cikk, ekkor P = 1. Tegyük fel
továbbá az egyszerűség érdekében, hogy a vállalatok és háztartások száma
megegyezik5. Ekkor az általános egyensúly feltételei:
munkapiac:

és

termékpiac:
Megcserélve a munkapiaci egyensúly feltételének két oldalát, és szorozva Wvel, továbbá a termékpiaci egyensúly feltételét szorozva P-vel, majd az így
kapott egyenleteket összeadva kapjuk, hogy W — 20/27W 2, amiből W = 3
v/ÍÖ/3 = 0.905. Ebből a profit a (11.26) egyenletbe történő helyettesítés
révén adódik: π = 2/33\/5Ö = 0.181. A walrasi egyensúlyt biztosító árak
vektora ezek szerint:
*E föltevés hiányában az egyensúlyi feltételekben a reprezentatív vállalat által
meghatározott nagyságokat szorozni kellene a vállalatok számával, a reprezentatív
háztartás által meghatározottakat pedig a háztartásokéval.
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A munkakereslet, illetve munkakínálat hipotetikus nagysága a (11.24)
és (11.22) összefüggések segítségével határozható meg. Tegyük fel továbbá
az egyszerűség érdekében, hogy a háztartások és a vállalatok száma is
egykekkor:

A hipotetikus fogyasztás illetve kibocsátás pedig a (11.23) és (11.25)
egyenletek révén:

Az így meghatározott walrasi egyensúlyi helyzet kialakulása mögött
az a hipotézis húzódik meg, hogy a szereplők a cserével addig várnak,
míg a nominálbér walrasi egyensúlyt biztosító értékét meg nem találják.
Ha azonban az újkeynesi elméletnek megfelelően azt tesszük fel, hogy a
csere rögtön létrejön, amint szükségessé válik az árak egyensúlyi jellegétől
függetlenül, akkor a nominálbér nem feltétlenül biztosítja a walrasi
egyensúlyt, s a piac szereplői adagolttá válhatnak. Legyen pédául W = 1,
ami kevesebb, mint tíz százalékkal tér el a walrasi egyensúlyi értéktől.
(Továbbra is feltesszük, hogy P = 1.) A profit a (11.26) összefüggés szerint
alacsonyabb: π = 4/27 = 0.148, így az új árvektor:

A (11.24) és (11.22) egyenletek alapján most az eszmei munkakereslet
kisebb, mint az eszmei munkakínálat:

Ugyanakkor a (11.23) és (11.25) összefüggések szerint a hipotetikus
fogyasztási kereslet meghaladja a hatékony kínálatot:
6Ellenkező esetben a továbbiakban meghatározásra kerülő mennyiségeket szorozni
kell a háztartások illetve a vállalatok számával.
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Továbbra is feltesszük, hogy az egyes piacokon a csere önkéntes és
hatékony. Ekkor az egyes piacokon fennálló mennyiségi korlátok a (11.18)
összefüggés szerint adódnak:

A háztartások tehát mindkét piacon adagoltak, a vállalatok pedig egyik
piacon sem. Ez azonban nem csak a háztartások számára hátrányos,
hanem a vállalatok számára is, mivel a walrasi egyensúlyhoz tartozónál
alacsonyabb profithoz jutnak.
Mivel a háztartás mindkét piacon adagolt, az adagolást elutasító
munkakínálatát illetve fogyasztási keresletét a költségvetési korlát
egyenletéből számítjuk ki. Behelyettesítve az árakat: C — N s + 0.148.
Az adagolás elutasítása esetén adódó munkakínálat meghatározása során
figyelmen kívül hagyjuk a munkapiacon fennálló mennyiségi korlátot,
figyelembe vesszük ezzel szemben a fogyasztási cikk piacán meglévőt.
Eszerint C = C — 0.444 = 1Vs + 0.148, amiből

Hasonlóképpen
az
adagolás
elutasítása
melletti
fogyasztás
meghatározása során figyelmen kívül hagyjuk a termékpiacon fennálló
mennyiségi korlátot, de figyelembe vesszük a munkapiacit.
így
C = N + π = 0.296 + 0.148, amiből:

Az adagolás elfogadása esetén adódó nagyságokat a (11.16) és (11.17)
összefüggésekből kapjuk. Ezek szerint:
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A vállalatok természetesen egyik piacon sem ütköznek mennyiségi
korlátba, ám a (nemlétező) adagolás elfogadása mellett adódó
munkakereslet illetve kibocsátás a 11.2.2.
szakaszban mondottak
alapján természetesen meghatározható:

Ugyanezek a nagyságok adódnak a (11.16) és (11.17) összefüggésekből
a (nemlétező) adagolás elfogadása esetére:

Ebben a példában az adagolás elutasítása illetve elfogadása esetén
azonos nagyságok adódnak. Ez azonban nincs feltétlenül így. A következő
alfejezetben m ásfajta esetet is vizsgálunk.
Példánkhoz visszatérve azt kaptuk, hogy az adagolás elfogadása esetén
adódó kereslet és kínálat mindkét jószág piacán megegyezik. Ezt a helyzetet
mennyiségi egyensúlynak nevezzük. Láttuk, hogy mennyiségi egyensúlyban
a vállalatok profitja a walrasi egyensúlyban adódó értéknél kisebb, és
ugyanez igaz a háztartások fogyasztására és hasznosságára is. A mennyiségi
egyensúly tehát nem tekinthető a gazdaság Pareto-hatékony állapotának,
hiszen létezik olyan állapot (a walrasi egyensúly), mely minden szerplőnek
jobb, és senkinek sem rosszabb. Csakhogy a piaci szereplők nem ismerik
a walrasi egyensúly Pareto-hatékony állapotát. Csupán azt érzékelik,
hogy a kereslet és kínálat minden egyes jószág piacán megegyezik. A
kérdés tehát az, hogy tartósan fennállhat-e a példában meghatározott
mennyiségi egyensúly, vagy léteznek olyan piaci erők, melyek az árakat
megváltoztatva a gazdaságot a walrasi egyensúly állapota felé terelik.
Ez az árdinamika kérdése. Az árváltozások természetesen a kereslet és
kínálat eltérése esetén mennek végbe: a kereslettúlsúlyos piacon az ár
növekszik, kínálati túlsúly esetén pedig csökken. Problémánk most az,
hogy mind keresletet, mind pedig kínálatot háromfélét határoztunk meg,
az előző fejezetekben is használatos eszmei nagyságok mellett megjelentek
az adagolás elfogadása illetve elutasítása esetén adódó értékek. Ezért
mindenekelőtt azt. kell tisztázni, hogy e háromféle nagyság közül melyiknek
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van szerepe az árdinamikában.
Mivel a hipotetikus kereslet illetve kínálat az adagolástól függetlenül
határozódik meg, e nagyságoknak nincs szerepük az árdinamikában.
Hasonló a helyzet az adagolás elfogadása mellett adódó kereslet és
kínálat esetében, mivel ezek definíció szerint minden esetben megegyeznek
egymással. Nem feltétlenül áll fenn viszont ez a megegyezés az adagolás
elutasítása esetén, ezért az árdinamika meghatározása során kizárólag
az így kapott nagyságok jöhetnek szóba.
A 11.2.2.
szakaszban
részletesen szemügyre vettük azokat a mechanizmusokat, melyek az
adagolás elutasítása esetén az ár megváltozását eredményező keresleti
illetve kínálati jelzéseket kiváltják. Az árváltozás ugyanis mindig az
adagolás megszüntetésére irányul.
így a jelen szakaszban tárgyalt
példában is a nominálbér csökkenése a walrasi egyensúly, azaz az adagolás
megszűnésének irányába mozdítja el a piacokat.
A kereslet és kínálat árakra gyakorolt hatását, azaz az árdinamika
létezését mind Walras modellje, mind pedig az újklasszikus elmélet elismeri.
A walrasi árverező feltevése viszont azt jelenti, hogy az árak az eszmei
kereslet illetve kínálat változására reagálnak. Az újkeynesi közgazdaságtan
azonban nem ismeri el a walrasi árverező létezését, ezért modelljében az
árak mozgását nem a hipotetikus, hanem a hatékony kereslet illetve kínálat
határozza meg. Hatékony keresleten illetve kínálaton most az adagolás
elutasítása esetén kapott nagyságokat értjük. így az árdinamika a piaci
szereplők tényleges viselkedését írja le. Ha ugyanis az adagolás elutasítása
mellett kapott munkakínálat a munkakeresletet meghaladja, akkor,
1. a háztartások érdekeltek a munkapiacon meglévő mennyiségi korlát
növelésében, ami a nominálbér csökkentése révén lehetséges.
2. A munkapiacon monopszonista formák7 jelennek meg, így a vállalatok
képesek a nominálbér csökkentésére.
Csakhogy példánkban az adagolás elutasítása mellett kapott munkakínálat
a munkakereslettel megegyezett. Következésképp a nominálbér megmarad
a walrasi egyensúlytól eltérő egységnyi szinten, ezért az imént
7A monopszonista piacon a vevő számára az ár nem exogén adottság, hanem nagysága
a megvásárolni szándékozott jószág, esetünkben a munka mennyiségének növekedésével
nő. (Ld. Kopányi (2000))
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meghatározott mennyiségi egyensúly stabil. Fontos azonban hangsúlyozni,
hogy példánkban nem tettük fel, hogy az árak exogén konstansok lennének.
Sőt éppen azt tesszük fel, hogy a nominálbér változása egyenesen arányos az
adagolás elutasítása mellett adódó munkakereslet és -kínálat különbségével.
Ez a különbség azonban a vizsgált esetben zérus, így nincsenek olyan
piaci erők, melyek a walrasi egyensúly felé mozgatnák a piacokat. A
munkapiacon ténylegesen megjelenő kereslet és kínálat ugyanis megegyezik
egymással, és hasonló a helyzet a termékpiacon is.
A 11.1. alfejezetben a nominális merevség jelenségét a reálmerevséggel
magyaráztuk.
Ebben az alfejezetben nincs szó reálmerevségről, a
disutility többletmunka által kiváltott növekedését figyelmen kívül hagytuk.
Figyelembe vettük ezzel szemben azt a tényt, hogy a hatékony kereslet
és kínálat meghatározása során egy piac szereplői az árjelzések mellett a
másik piacon megjelenő mennyiségi korlátokat is figyelembe veszik. Az
itt tárgyalt példában azt kaptuk, hogy a kialakuló mennyiségi egyensúlyt
szintén egyfajta nominális merevség jellemzi.8
Összehasonlítva a mennyiségi egyensúly jelen szakaszban meghatározott
állapotát a walrasi egyensúllyal, a következőket állapíthatjuk meg:
A háztartások hasznosságukat az adott korlátok figyelembe vételével
mennyiségi egyensúlyban is maximalizálják, bár ennek során több
mennyiségi korlátot is figyelembe kell venniük. A vállalatok nyereségüket
a termelési függvény figyelembe vételével maximalizálják. Az adagolás
elfogadása mellett adódó keresletek és kínálatok valamennyi piacon
megegyeznek.
A walrasi egyensúlyhoz hasonlóan nincs az árak
megváltoztatására irányuló tendencia. Míg a walrasi egyensúlyhoz tartozó
mennyiségek egyértelműen léteznek, addig mennyiségi egyensúly az egyes
piacok külöböző forgalmai esetén is létrejöhet. (Egészen más nagyságokat
kapunk a mennyiségi egyensúlyra pl. abban az esetben, ha feltesszük, hogy
W — 0.75.) Míg a walrasi egyensúlyban teljes a foglalkoztatottság, addig a
mennyiségi egyensúlyt alulfoglalkoztatottság jellemzi. Egy külső megfigyelő
nem képes a mennyiségi egyensúlyt a walrasitól megkülönböztetni, mivel a
walrasi egyensúlyi helyzetet nem ismeri.
Ebben a fejezetben megmutattuk, hogy a tökéletesen rugalmas
árak feltevésének elvetése a neoklasszikus, illetve újklasszikus elmélettől
8A z irodalom a nominális merevségnek további okait is részletesen tárgyalja, ezekkel
azonban nem foglalkozunk. Az érdeklődőknek Mellár (1997) könyvét ajánljuk.
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jelentősen eltérő következtetésekre vezet.
Az első alfejezetben
megmutattuk, hogy az anticipait, monetáris politika is hatásos lehet, a
másodikban pedig láttuk, hogy a walrasi egyensúlytól eltérő mennyiségi
egyensúly is tartósan fennállhat. Még azt kell tisztázni, milyen feltételek
esetén lehet hatásos az állam stabilizációs gazdaságpolitikája. Ezt a kérdést
a következő fejezetben fogjuk megvizsgálni.
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12. A Walras-modell újkeynesi
revíziója
Ebben a fejezetben visszatérünk a másodikban tárgyalt neoklasszikus
modellhez, ami az újkeynesi elméletnek is kiindulópontja. Mindössze két
ponton változtatjuk meg az neoklasszikus feltevéseket. Az első, hogy
figyelembe vesszük a piaci szereplők döntéseiről a 11.2.
alfejezetben
mondottakat. Eszerint az egyes piacokon fennálló esetleges mennyiségi
korlátozások a piaci szereplők mennyiségi korlátozástól mentes piacokon
tanúsított viselkedését is befolyásolják. A másik csupán egy egyszerűsítő
feltevés: Követve a 11.2.3.
szakaszban mondottakat, a tőkepiactól
eltekintünk, és feltesszük, hogy a megtakarítások pénzben képződnek.
Modellünk tehát három piacot: a termék-, a munka- és a pénzpiacot
tartalmazza. Következésképp Walras törvényéből adódóan elegendő két
piacot figyelembe vennünk: ezek a termék- és a munkapiac.
Az e piacokon egyidejűleg fennálló egyensúly egzisztenciáját, unicitását
és stabilitását a második fejezetben adottnak tekintettük. A bizonyítással
azonban mindeddig adósak maradtunk. A piaci szereplők viselkedésének
áttekintését követően a második alfejezetben Benassy (1973), Barro és
Grossman (1976) valamint Malinvaud (1977) nyomán egy olyan bizonyítást
ismertetünk, melyből a walrasi árverezési mechanizmust kikapcsolva, a
duális döntés hipotézisét pedig beiktatva a Walras-modell újkeyenesi
módosítását kapjuk. Ezt követően összehasonlítjuk az egyes piacok walrasi
és nem walrasi egyensúlyának helyzetét, majd néhány gazdaságpolitikai
következtetést teszünk. A fejezetet az újkeynesi elmélet értékelése zárja.
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406_______________________ 12. A WALRAS-MODELL ÜJK E Y NESI REVÍZIÓJA

12.1

A piaci szereplők viselkedése

Feloldva a 11.2.4. szakasz egyszerűsítő feltevéseit egy olyan gazdaságot
vizsgálunk, ahol a háztartások megtakarításokat képeznek, és nem hagyjuk
figyelmen kívül az állam gazdasági szerepvállalását sem. Az első két
szakaszban a piaci szereplők magatartását mutatjuk be, ezt az állam
viselkedésének és az egyes piacok működésének a leírása követi.

1 2 .1 .1

A h á z ta rtá so k viselkedése

A háztartások viselkedésének leírása során a reprezentatív háztartás 11.2.3.
szakaszban ismertetett problémájához térünk vissza azzal az eltéréssel,
hogy most a háztartások által fizetett adót is figyelembe vesszük:

ahol T n a háztartás által fizetett adó nominális nagysága, a nominális
megtakarításra pedig érvényes, hogy

ahol M q a háztartás pénzkészlete a vizsgált periódus elején, M/j
pedig ugyanezen reprezentatív háztartás pénzkészlete a vizsgált periódus
végén.
A háztartás döntési változói: C, N s,
melyek értékei a
következő exogén adottságnak tekinthető vektor egyes elemeitől függenek:
a = (P, W, k , M q, T u).
A háztartások preferenciái mellett ennek a
vektornak az elemei határozzák meg a beágyazott hasznossági függvény
közömbösségi görbéinek helyzetét, így a telítődési pont koordinátáit is.
Ebben a szakaszban azt tisztázzuk, miként reagálnak a döntési változók
az a vektor valamely elemének, illetve az egyes piacokon esetlegesen
fennálló mennyiségi korlátnak a megváltozására. A beágyazott hasznossági
függvény fogalmi rendszerében ez azt jelenti, hogy miént módisítja az
a vektor megváltozása a telítődési pont helyzetét, illetve az adagolás
megváltozása az optimumpont helyét. Az elemzés során a ceteris-paribus
elvét követjük, azaz mindig csupán egyetlen exogén nagyság megváltozását
tételezzük fel a többi változatlansága mellett.
Az ár emelkedésével a reálbér csökken, így a neoklasszikus elveknek
megfelelően a háztartások csökkentik munkakínálatukat. Az alacsonyabb
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reáljövedelem egyúttal a fogyasztás visszaesését eredményezi, ami együtt
jár az aggregált kereslet (2.3) összefüggésnek megfelelő visszaesésével.
Ugyanakkor a pénzkereslet növekszik, mivel a háztartások változatlan
nagyságú reálpénzkészletet kívánnak tartani.
A nominálbér emelkedésével a reálbér,- és így a munkakínálat is
növekszik. A magasabb jövedelem egyúttal magasabb fogyasztást, és
megtakarítást tesz lehetővé, tehát valamennyi endogén változó növekszik.
Hasonlóképpen növeli mind a fogyasztást, mind pedig a megtakarítást
a profitjövedelem emelkedése.
Mivel azonban ez a jövedelem nem
munkavégzésből származik, a munkakínálatot csökkenti.
Az adó emelése természetesen a profitjövedelem növekedésével ellentétes
hatást vált ki, a pénzkínálat növelése pedig azzal megegyező irányút.
Utóbbi a vagyonhatással magyarázható.
A háztartás döntési változóinak nagyságát ezek szerint az a vektor
exogénnek tekintett elemei befolyásolják, s így a hipotetikus keresleti illetve
kínálati függvények az alábbiak:

A fenti függvények parciális deriváltjainak előjele az imént
mondottakból következik.
A háztartás azonban az egyes piacokon mennyiségi korlátokba is
ütközhet. Az adagolt piacra ebben az esetben a 11.2.2. szakaszban
mondottak érvényesek. A többi piacon az adagolás elfogadása illetve
elutasítása esetén azonos kereslet, illetve kínálat jön létre. Ezeket foglaljuk
össze a továbbiakban.
Munkapiaci adagolás esetén:

A parciális deriváltak előjele a 11.2.3.
szakaszban mondottakból
következik. Érdemes ismét szemügyre venni a 11.5 ábrát.
Termékpiaci adagolás esetén:

Az első parciális derivált előjele ismét a 11.2.3.
szakaszban
mondottakból következik, a másodiké pedig egyszerűen abból a tényből,
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hogy a magasabb fogyasztás alacsonyabb megtakarítással já r együtt.
Ha a háztartás mindkét piacon adagolt:

Megtakarítási döntéseinek végrehajtása során a háztartás nem ütközhet
mennyiségi korlátba, ezért ezt az esetet nem szükséges vizsgálni.
A háztartás viselkedését leíró fenti összefüggéseket a 12.1. táblázat
foglalja össze.
Ebben az egyes oszlopokban megjelenő endogén
változók valamely sorban megjelenő exogén nagyság szerint vett parciális
deriváltjának előjelét tüntettük fel. A táblázat felső része a háztartások
hipotetikus viselkedését tartalmazza. A középső rész az egyetlen, az alsó
rész pedig a mindkét piacon adagolt háztartás viselkedését írja le.
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12.1 táblázat: A háztartások viselkedése
Keynes eredeti elméletében egyetlen mennyiségi jelzés jelent
meg explicit formában:
a reáljövedelem.
Ez volt a fogyasztási
illetve megtakarítási függvények magyarázó változója, ennek hatását
számszerűsítette a fogyasztási illetve a megtakarítási határhajlandóság.
Mostani vizsgálódásunkba két további mennyiségi jelzést vontunk be: a
munkapiacon illetve a fogyasztási cikk piacán fennálló mennyiségi korlátot.
Az imént láttuk, hogy az elsó' a hatékony fogyasztási kereslet, a második
pedig a hatékony munkakínálat magyarázó változója. E mennyiségek
hatásának számszerűsítése céljából két új paramétert vezetünk be.
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A nominális fogyasztási határhajlandóság megmutatja, hogy a
nominális bérjövedelem egységnyi növekedése esetén mennyivel változik az
adagolás elutasítása esetén adódó nominális fogyasztási kereslet:

A nominális fogyasztási határhajlandóság nagyságát csak adagolt
munkapiac esetén értelmezzük, ezért d azt mutatja meg, milyen erősen
reagál az adagolást elutasító nominális fogyasztási kereslet a munkapiacon
fennálló mennyiségi korlát változására. Hasonló a helyzet a nominális
munkavállalási határhajlandóság esetében, ami azt mutatja meg, hogy a
nominális fogyasztási kiadás egységnyi növekedését a bérjövedelem mekkora
változása kíséri:

Mint látható, a fogyasztási kiadások növekedését a termékpiacon
fennálló mennyiségi korlát növekedése váltja ki, hisz az árszínvonalat
rögzítettnek tekintjük.
A 11.2.3 szakaszban megmutattuk, hogy a munkapiacon fennálló
mennyiségi korlátozás növekedése esetén a megtakarítás növekszik. így
az ebből adódó többlet nominálbér egyik része fogyasztásra, másik része
pedig megtakarításra kerül.
Következésképp a nominális fogyasztási
határhajlandóság értéke nulla és egy közé esik.
Megjegyzendő
azonban, hogy a nominális fogyasztási határhajlandóság nem egyenlő a
keynesi fogyasztási határhajlandósággal, hiszen Keynesnél a reáljövedelem
egységnyi változására reagál a reálfogyasztás, továbbá a reáljövedelem
fogalmába nem csupán a munkavégézésből származó jövedelmek tartoznak.
Azt is megmutattuk továbbá, hogy a fogyasztási cikk piacán meglévő
mennyiségi korlát növekedése esetén a megtakarítás csökken. Ez azt jelenti,
hogy a háztartás megnövekedett fogyasztási kiadását részben többletmunka
végzéséből adódó jövedelemmel, részben pedig korábban felhalmozott
megtakarításából finanszírozza. A megtakarítás csökkentése már csak
azért is racionális, mert a fogyasztási cikk piacán fennálló mennyiségi
korlát kényszermegtakarítást eredményezett. így a háztartások korábban
az optimálisnál nagyobb vagyont halmoztak fel. Ebből következően a
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nominális munkavállalási határhajlandóság értéke is nulla és egy között
van. Az elmondottakból következik természetesen az is, hogy a nominális
fogyasztási határhajlnadóság nem egyezik meg a nominális munkavállalási
határhajlandóság reciprokával.
Mivel az egyes piacokon fennálló mennyiségi korlátok megváltozására
a mennyiségek gyorsabban reagálnak, mint az árak, feltesszük, hogy N,
illetve C megváltozását követően a reálbér még egy ideig változatlan marad.
Ezalatt érvényesek az alábbi összefüggések:

1 2 .1 .2

A v állalatok viselkedése

Mivel a tőkepiacot az egyszerűség érdekében figyelmen kívül hagyjuk,
rövid távú elemzést végzünk.
Változatlan termelési technológiát és
tőkeállományt tételezünk tehát fel, illetve azt, hogy a háztartások
megtakarításaiból kerülnek finanszírozásra az amortizációs veszteségeket
pótló beruházások. Ezek szerint abból indulunk ki, hogy a gazdaság a 8.1.
alfejezetben bemutatott stacionárius állapotban van. Mindezek alapján a
reprezentatív vállalat problémája a vállalat mikroökonómiából jól ismert
döntési problémája:

Ismert, hogy a probléma megoldása azon elsőrendű feltételből
adódik, mely szerint a munka határtermékértékének meg kell egyeznie a
nominálbérrel, azaz

Ebből következik, hogy a hipotetikus munkakeresleti függvény:

a hipotetikus kínálati függvény pedig:
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Amint az várható volt, az előzó' szakaszban bevezetett a vektor
elemei közül π, Mo, T n hatástalanok, mivel ezek a nagyságok kizárólag
a reprezentatív háztartás optimális döntését érintik.
Természetesen a vállalatok is ütközhetnek mennyiségi korlátba az egyes
piacokon. Munkapiaci adagolás esetén a vállalat nem képes keresletét
a munkapiacon kielégíteni1, ezért kínálata elmarad a profitmaximumot
biztosító optimális szinttől. Ebben az esetben a 11.2.2. szakaszban
mondottak szerint egyaránt dönthet az adagolás elfogadása, illetve
elutasítása mellett. Kínálata mindkét esetben egyaránt:

Napjaink fejlett piacgazdaságaiban gyakoribb eset, amikor a vállalat a
termékpiacon adagolt, azaz nem képes a maximális profit biztosításához
szükséges termékmennyiséget értékesíteni.
A marketingből ismert
technikák célja, mint azt már említettük, kifejezetten a termékpiacon
fennálló mennyiségi korlát manipulálása. Ebben az esetben különösen
valószerűnek tűnik az az újkeynesi hipotézis, mely szerint először a
mennyiségek reagálnak, és csak azt követően az árak.
A termék
piaci adagolás elutasítása esetén a vállalat munkakereslete a 4.4.2-4.
szakaszokban bemutatott módon határozódik meg:

Az egyenlet jobb oldalán a termelési függvény inverze áll, ami a
termelési függvényhez hasonlóan szigorúan monoton növekvő.
A teljesség érdekében foglalkoznunk kellene még azzal az esettel, amikor
a vállalat mindkét piacon adagolt. Ez a szituáció azonban nem fordulhat
elő. Ennek oka az, hogy a termelési függvény kölcsönösen egyértelmű
megfeleltetést határoz meg a vállalat két döntési változója, a munkakereslet
és a kibocsátás között. Indirekt módon tegyük fel, hogy a vállalat mindkét
piacon korlátozó jelleggel adagolt. Legyenek a mennyiségi korlátok N és
Ϋ. Tegyük fel továbbá, hogy Ϋ < F (N), ekkor a munkapiaci adagolás
nem korlátozó jellegű. Tegyük fel tehát, hogy Ϋ > F ( N ), ekkor viszont a
termékpiaci adagolás nem korlátozó jellegű. Ϋ = F ( N ) esetén tetszőleges
1A jelenség a tervezett gazdaság időszakában munkaerőhiány néven vált általánossá,
de időnként napjainkban is lehet vele találkozni egyes szakmákban.
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piacon tekinthetjük az adagolást korlátozó jellegűnek, ám ekkor a másik
piacon meglévő adagolást már nem tekinthetjük annak.
Vegyük észre, hogy a háztartás három döntési változója között nincs a
termelési függvényhez hasonló, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, ezért
a háztartás egyidejűleg mindkét piacon lehet korlátozó jelleggel adagolt,
amint ezt az előző szakaszban láttuk. Az elmondottakból következik, hogy
amennyiben lehetséges lenne, hogy a vállalat raktárra termeljen, akkor a
vállalat is lehetne mindkét piacon korlátozó jelleggel adagolt.
A termékpiacon adagolt vállalat munkakeresletéből következik, hogy
a munkapiac neoklasszikus elmélete adagolás esetén tarthatatlan.
Emlékezetes, hogy a neoklasszikusok szerint a kényszerű munkanélküliség
egyetlen oka az egyensúlyinál magasabb reálbér. A 4.4. alfejezetben
több olyan esetet is bemutattunk, melyekben egyensúlyi reálbér mellett
is fellépett a kényszerű munkanélküliség. Most már látható, hogy ezek
mögött az esetek mögött is a vállalatok racionális viselkedése húzódik meg:
a termékpiaci adagolás arra kényszeríti a vállalatokat, hogy a maximális
profit eléréséhez szükségesnél kisebb mennyiségű munkát foglalkoztassanak.
Fontos hangsúlyozni, hogy ez akkor is így van, ha a vállalatok a
munkapiacon nem adagoltak, a termékpiaci adagolást pedig elutasítják.

1 2 .1 .3

Az állam és a piacok

Feltesszük, hogy az állami költségvetés kiegyensúlyozott, azaz

vagyis kiadásait az állam adóval vagy pénzkibocsátással finanszírozza.
Feltesszük azt is, hogy a termékpiacon az állam a magánháztartásokkal
versenyez. Amennyiben a termékpiac adagolt, feltesszük, hogy az adagolás
prioritásos, azaz a termelők először az állami megrendeléseket elégítik ki,
és csak az ez után megmaradó termékmennyiség jut a háztartásoknak.
Megjegyzendő, hogy a 12.3 alfejezetben hasonló következtetésekre jutnánk
abban az esetben is, ha adagolt termékpiac esetén a vásárlók eszmei
keresletüknek csak bizonyos százalékát elégítenék ki, vagy ha bizonyos,
véletlenszerűen kiválasztott vásárlók a teljes keresletüket kielégíthetnék,
más vásárlók pedig egyáltalán nem.

12.1. A PIACI SZEREPLŐK VISELKEDÉSE ______________________________ 413

Mivel változatlan tőkeállományt tételezünk fel, és az amortizációtól
eltekintünk, nincsenek beruházások, így a termékpiaci egyensúly feltétele:

ahol a a 11.3.1. szakasz elején bevezetett vektor. Az állami vásárlásokat
ettől független nagyságnak, a kormányzat döntési változójának tekintjük.
A munkapiaci egyensúly feltétele:

Végül a pénzpiaci egyensúly feltétele:

Jobb oldalon a kormányzat pénzkibocsátása áll, ami a gazdaságpolitika
döntési változója, figyelembe véve a kiegyensúlyozott költségvetés feltételét.
A bal oldalon álló második tag a vállalatok pénzkereslete. Ennek nagysága:
Δ Μ » = π —7To, ami a számvitel alapelveibó'l következően a tényelges és
felosztott profit különbsége.
Legyen a pénz az ármércejószág. Figyelembe véve Walras törvényét,
elegendő két piac egyensúlyi helyzetét meghatároznunk, ezért a pénzpiacot
a további elemzésből kihagyjuk.
Az egyensúlyi árvektort az alábbi dinamikus rendszer fixpontjaként
határozzuk meg:
( 12. 1)
( 12. 2 )

β és 7 az árszínvonal illetve a nominálbér alkalmazkodásának sebességét
számszerűsítő paraméterek.
Egyensúly ezek szerint akkor van, ha az ár- és nominálbérszínvonal
változatlan, ami a termék- illetve munkapiaci kereslet és kínálat
megegyezése esetén következik be. A (12.1) és (12.2) egyenletek az árak
alakulását írják le. Ezeket az árakat kénytelenek a piac szereplői exogén
adottságnak tekinteni, ezért a fenti két differenciálegyenlet nem más, mint
a walrasi árverező algebrai modellje.
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Hasonló mozgásegyenlet az a vektor többi eleméhez nem írható
fel.
7Γ ugyanis a vállalatok döntési problémájának célfüggvénye
révén meghatározott reziduális nagyság, M q korábbi periódusokban
meghatározott értékét pedig a kormányzat döntési változójaként megjelenő
T ”-nel együtt exogén adottságnak tekintjük.

12.2

Walrasi és mennyiségi egyensúly

Ebben az alfejezetben először az 1.2.4.
szakaszban bemutatott
fázisdiagram-technika segítségével kimutatjuk a (12.1) és (12.2)
mozgásegyenletek által meghatározott dinamikus rendszer fixpontjának,
azaz az egyensúlyi árvektornak az egzisztenciáját, unicitását és stabilitását.
Az így kapott fázisdiagramot fogjuk a második szakaszban módosítani,
figyelembe véve az adagolt piacokon tevékenykedő aktorok viselkedésének
jellegzetességeit.

1 2 .2 .1

A w alrasi egyensúly

Az egyensúlyi árvektor tehát a termék és munkapiac egyensúlyának
egyidejű fennállását biztosítja. Ennek egzisztenciájához és unicitásához
elegendő megmutatni, hogy a (12.1) és (12.2) differenciálegyenletek által
meghatározott nyugalmi vonalaknak egyetlen metszéspontja van, és ez
a pozitív síknegyedbe esik2. Először azt mutatjuk meg, hogy mindkét
nyugalmi vonal pozitív meredekségű, és a két nyugalmi vonal közül a
termékpiaci egyensúly fennállását biztosító, (12.1) differenciálegyenletből
levezethető nyugalmi vonal meredeksége nagyobb a másik nyugalmi vonal
meredekségénél.
A termékpiaci egyensúlyban:

Elvégezve a totális deriválást, és alsó indexezéssel jelölve az egyes
parciális deriváltakat:
2Problémánk tehát a (12.1) és (12.2) differenciálegyenletek által meghatározott
dinamikus rendszer fixpontjának meghatározása.
Már az itt tárgyalt egyszerű
esetből is látható, miért van az általános egyensúlyelméletben különös jelentőségük a
fixponttételeknek.
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Ez az egyenlet úgy is értelmezhető, hogy ha a termékpiac egyensúlyának
fennállása esetén az árszínvonal dP mértékben megnő, akkor az egyensúly
helyreállításához a nominálbér dW mértékű változása szükséges. E két
nagyság és a parciális deriváltak között fennálló összefüggést írja le a fenti
egyenlet.
Kiemelve az ár és nominálbér változását a megfelelő tagokból, majd
átrendezve:

S c g y -nal jelölve a szóban forgó nyugalmi vonal meredekségét:
(12.3)
A háztartások viselkedéséből következik, hogy C p < 0 és Cw > 0,
a vállalati viselkedés szerint pedig Yp > 0 és Y w < 0, tehát a fenti
tört számlálója és nevezője is negatív, következésképp a termékpiaci
egyensúly fennállását biztosító nyugalmi vonal meredeksége pozitív. Ezt
az eredményt várni lehetett, hiszen az árszínvonal növekedése a kínálatot
növeli, a keresletet pedig csökkenti, így az egyensúly helyreállításához a
nominálbér növekedése szükséges, ami a kínálatot csökkenti, a keresletet
pedig növeli. A (12.3) összefüggés azonban ennél többet mond: konkrét
információt ad a meredekség és a parciális deriváltak közti összefüggésről.
A
bizonyítást
a
munkapiac
egyensúlyát
biztosító
(12.2)
mozgásegyenletből
levezethető
nyugalmi
vonal
meredekségének
meghatározásával folytatjuk. Munkapiaci egyensúlyban:

Ismét a totális deriváltat vesszük:

Ez az iménti totális deriválthoz hasonlóan értelmezhető azzal az
eltéréssel, hogy a termékpiac egyensúlya helyett most a munka keresletének
és kínálatának megegyezését írtuk elő.
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Ismét- kiemeljük az ár és nominálbér változását a megfelelő tagokból,
majd átrendezve:

S n n - nel jelölve az újabb nyugalmi vonal meredekségét:

(12.4)
A háztartások viselkedéséből következik, hogy Np < 0 és
>
0, a vállalatok viselkedéséből pedig: Np > 0 és N * < 0, így a
parciális deriváltakat tartalmazó tört számlálója és nevezője is pozitív,
következésképp a munkapiac egyensúlyát biztosító nyugalmi vonal is pozitív
meredekségű. Ez a következtetés sem meglepő, hiszen az árszínvonal
növekedése a munkakeresletet növeli, a munkakínálatot pedig csökkenti. Az
egyensúly helyreállításához megint csak a nominálbér növekedése szükséges,
ami az árszínvonal emelkedésével ellentétes hatású. Most azonban már a
munkapiaci egyensúlyhoz tartozó nyugalmi vonal meredekségét is ismerjük.
A két meredekség közti viszony elsősorban a metszéspontban érdekes. A
kérdés tisztázásához felírjuk Walras törvényét:
(12.5)
ahol A M a pénzpiaci túlkereslet nagyságát jelöli.
árszínvonal szerint:

Deriválva az

A termékpiac egyensúlya miatt a második tag zérus, és mivel az

árszínvonal emelkedésével a pénzpiaci túlkereslet növekszik:

Ezt átrendezve:

( 12.6)
Parciálisán deriválva továbbá a nominálbér szerint a (12.5) összefüggést:
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A munkapiaci egyensúly következtében a második tag most is eltűnik.
Továbbá, mivel a nominálbért pénzben fizetik, annak emelkedése ismét
pénzpiaci túlkeresletet eredményez:

Átrendezve:

Elosztva ezzel a (12.6) egyenlőtlenséget:

Felidézve a (12.7) és (12.8) összefüggéseket könnyű észrevenni, hogy —1gyel történő szorzás révén az egyenlőtlenség átalakítható olymódon, hogy
annak két oldalán a két nyugalmi vonal meredeksége álljon, és így

amit bizonyítani kellett.
Eredményeinket a 12.4 ábra szemlélteti. Még azt kell megmutatni,
hogy a metszéspont a pozitív síknegyedbe esik.
Ennek belátásához
tekintsük azt az esetet, amikor az árszínvonal igen alacsony, de
természetesen nullánál nagyobb.
Ebben az esetben a reálegyenleg
igen magas, ami a 11.3.1.
szakaszban mondottak szerint alacsony
munkakínálatot és magas fogyasztást eredményez. Most a munkapiaci
egyensúly fenntartásához magas nominálbér szükséges, ugyanakkor a
termékpiaci egyensúly fenntartásához alacsony nominálbér. Ábránkon ez
azt jelenti, hogy alacsony árszínvonal esetén a munkapiac egyensúlyát
biztosító nyugalmi vonal a termékpiaci egyensúlyhoz kapcsolódó nyugalmi
vonal felett halad. Figyelembe véve, hogy ez utóbbi a meredekebb, a
metszéspont feltétlenül a pozitív síknegyedbe esik.
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12.4 ábra: A walrasi egyensúly

A koordinátarendszerbe beírt egyenlőtlenségek a nyugalmi vonalakon
kívüli pontokban fennálló egyensúlytalanság jellegét adják meg. Eszerint
a P — 0 nyugalmi vonaltól balra túlkereslet, jobbra túlkínálat van
a termékpiacon, a W = 0 nyugalmi vonal fölött pedig túlkínálat,
alatta túlkereslet jellmezi a munkapiacot. A két nyugalmi vonal tehát
négy szegmensre osztja a koordinátarendszert.
Walrasi egyensúly a
metszéspontban van, a többi pontban jellemző egyensúlytalanság a fentiek
alapján meghatározható. Az egyes piacokon fennálló egyensúlytalanság a
(12.1) és (12.2) egyenleteknek megfelelően az ár- és nominálbérszínvonal
változásának irányát is meghatározza.
Ezt szemléltetik az ábrán az
egyes szegmensekbe rajzolt nyilak, melyek segítséget adnak az egyes
pályagörbék elkészítéséhez.
Ennek során érdemes figyelembe venni,
hogy a P = 0 nyugalmi vonalat definíció szerint csak függőlegesen,

12.2. WALRASI ÉS MENNYISÉGI EGYENSÚLY
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a W = 0 nyugalmi vonalat pedig csak vízszintesen metszhetik a
pályagörbék. A walrasi egyensúlyi helyzet stabilitása a pályagörbék alapján
könnyen látható. Ugyanakkor érdemes megfigyelni, hogy a 4.8. ábrával
szemben most egyetlen pályagörbe sem keresztezhet egynél több nyugalmi
vonalat. Következésképp az endogén változók ezúttal nem mutatnak a 4.3.
alfejezetben találthoz hasonló ingadozást.
Elmozdulva a walrasi egyensúlyi helyzetből egy olyan pontba, ahol
a munkapiac kínálattúlsúlya mellett a termékpiac kereslettúlsúlyos, azt
találjuk, hogy a munkanélküliség oka a túlságosan magas reálbér. Valóban,
az árszínvonal emelkedésével, vagy a nominálbér süllyedésével a kiválasztott
pontból jobbra lefelé, azaz a munkapiac egyensúlyát reprezentáló nyugalmi
vonal irányába mozdulunk el. Fordított helyzet alakul ki, ha a walrasi
egyensúlyi pontból egy olyan helyzetbe kerül a gazdaság, ahol a munkapiac
kereslettúlsúlya mellett a termékpiacon kínálattúlsúly van. Nem ilyen
egyértelmű a helyzet akkor, ha mindkét piac egyaránt kínálattúlsúlyos.
Ebben a szituációban létezik ugyanis olyan pont, amikor a walrasi
egyensúlyhoz tartozónál alacsonyabb reálbér mellett van túlkínálat a
munkapiacon. Ráadásul ez a túlkínálat csak a reálbér csökkentése révén
mérsékelhető.

1 2 .2 .2

A nem -w alrasi egyensúly

Az űjkeynesi elmélet elsősorban abban tér el az előző szakaszban tárgyalt
általános egyensúlyelmélettől, hogy a kereslet és kínálat hipotetikus értékei
helyett azok hatékony nagyságait veszi figyelembe, azaz tekintettel van
a piaci adagolásra.
Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy a (12.1) és
(12.2) egyenletekben az eszmei nagyságok helyett az adagolás elutasítása
esetén adódó értékeket kell szerepeltetni. Az árak ugyanis a keresletnek
és a kínálatnak sem az eszmei, sem pedig az adagolás elfogadása
esetén adódó nagyságaira nem reagálnak. Mint az előző alfejezetben
láttuk, csali az adagolást elutasító aktortól érkeznek olyan jelzések a
piacra, melyek az ott ármeghatározást végző szereplőket az általuk
meghatározott ár megváltoztatására késztethetik. Megmutatjuk, hogy az
adagolás elutasítása mellett adódó nagyságok bevezetése a (12.1) és (12.2)
mozgásegyenletekbe a nyugalmi vonalak elmozdulását eredményezi a 12.4
ábrán bemutatott szituációhoz képest. Először azt bizonyítjuk be, hogy
a metszéspont, azaz a walrasi egyensúly kivételével a hatékony kereslet és
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kínálat a walrasi nyugalmi vonalak egyetlen pontjában sem egyezik meg
egyik termék piacán sem. A 12.5 ábrán ugyanazokat, a nyugalmi vonalakat
tüntettük fel, mint a 12.4 ábrán. A metszéspont kivételével e nyugalmi
vonalak mentén egyik piac sincs egyensúlyban, abban az értelemben, hogy
az adagolás elutasítása esetén fennálló kereslet és kínálat nem egyezik meg
egymással.

12.5 ábra: A walrasi nyugalmi vonalak elmozdulása
Tekintsük az ábrán az A pontot. Az előző szakaszban láttuk, hogy
itt az eszmei kereslet és kínálat a termékpiacon egymással megegyezik.
Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az A pontban a munkapiacon túlkínálat
van, tehát ezen a piacon a háztartások adagoltak. Még ha fel is tesszük,
hogy a háztartások a munkapiaci adagolást elfogadják, ennek hatása a
termékpiacon akkor sem hagyható figyelmen kívül. A munkapiaci adagolás
miatt ugyanis a háztartások hatékony fogyasztási kereslete elmarad a
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hipotetikus fogyasztási kereslettől. Mivel pedig a termékpiaci egyensúly
csak a hipotetikus fogyasztási kereslet mellett áll fenn, az ennél kisebb,
hatékony fogyasztás esetén a termékpiaci kereslet elégtelen az egyensúly
biztosításához. Azt kaptuk tehát, hogy az A pontban a termékpiacon
túlkínálat van. Az egyensúly megteremtéséhez magasabb reálbér szükséges,
mint amekkora az A ponthoz tartozik, mert ez a 12.1.1. szakaszban
mondottak szerint a fogyasztást növeli, másrészt, mint azt a 12.1.2.
szakaszban láttuk, a termelést csökkenti. Vegyük észre továbbá, hogy
koordinátarendszerünk bármely pontjából az origóhoz húzott egyenes
meredeksége éppen a reálbérrel egyenlő. Ezek szerint az A ponthoz
tartozónál magasabb reálbérrel jellemezhető pontok A pontból húzott nyíl
irányában helyezkednek el, ott található valahol a termékpiac egyensúlya.
A termékpiac egyensúlyához tartozó nyugalmi vonal tehát nem mehet
keresztül az A ponton. Ezt mutatja be a 12.6 ábra, ahol a walrasi
egyensúlyt reprezentáló nyugalmi vonalat már csak szaggatott vonal jelöli,
ezzel szemben a hatékony kereslet és kínálat megegyezését kijelölő nyugalmi
vonalakat folytonos vonallal húztuk be. A 12.6 ábra szerint tehát a
hatékony termékpiaci kereslet és kínálat nem az A, hanem pl. az A’
pontban egyezik meg.
Hasonló a helyzet a B pontban.
Itt az eszmei munkakínálat a
munkakereslettel ugyan megegyezik, csakhogy a termékpiacon túlkereslet
áll fenn, tehát a háztartások a termékpiacon adagoltak. Ebből következően
a hipotetikusnál alacsonyabb hatékony munkakínálattal jelennek meg a
piacon még abban az esetben is, ha a termékpiaci adagolást elutasítják.
A hatékony munkakínálat és munkakereslet megegyezéséhez magasabb
reálbér szükséges, ami a munkakeresletet csökkenti. (A munkakínálat
növekedéséhez mindenekelőtt a termékpiacon fennálló mennyiségi korlát
bővítésére lenne szükség.) Ez a helyezet pl. a 12.6 ábrán bemutatott B ’
pontban.
A C pont mindössze abban tér el az A ponttól, hogy a termékpiacon
megjelenő hipotetikus nagyságok megegyezése mellett itt a munkapiacon
túlkereslet áll fenn. Ez azt jelenti, hogy a vállalatok a munkapiacon
adagoltak, következésképp hatékony kínálatuk a munkapiaci adagolás
elutasítása esetén is kisebb a keresletnél. A hatékony kínálat növelése csak a
munkapiaci adagolás megszüntetése révén lehetséges, a fogyasztás azonban
a reálbér csökkenése esetén csökken, így az egyensúlyi helyzet a nyíllal
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jelzett irányban, pl. a 12.6 ábrán feltüntetett C’ pontban alakul ki.
A D pontbeli szituációt a B pontbelivel lehet párhuzamba állítani.
A termékpiaci adagolás figyelembe vételével értelmezett hatékony
munkakereslettel szemben álló munkakínálat most ismét a reálbér
csökkenése esetén mérsékelhető. Eszerint egyensúly valahol a D pontot az
origóval összekötő egyenes alatt jöhet létre, pl. a 12.6 ábra D ’ pontjában.

12.6 ábra: A nem-walrasi egyensúly tulajdonságai
Az adagolás figyelembe vételével kapott keresletek és kínálatok
megegyezését reprezentáló nyugalmi vonalakat a 12.6 ábrán tüntettük fel.
A C ’ és D ’ pontokat tartalmazó nyugalmi vonal meredeksége egyértelműen
nem határozható meg, ezért az ábrára függőlegest rajzoltunk. Még azt kell
tisztázni, miért kerül e két pont közös nyugalmi vonalra. Indirekt módon
tegyük fel, hogy a két pont nincs közös nyugalmi vonalon, hanem a C ’ pont
egy a C ponthoz közelebb eső nyugalmi vonalon helyezkedik el, a D ’ pont
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pedig egy a I) pontot tartalmazóhoz közelebb eső nyugalmi vonalon. Ekkor
a C ’ és D ’ pontokat tatalmazó nyugalmi vonalak közti régióban a vállalatok
mind a termék- mind pedig a munkapiacon adagoltak lennének. A 12.1.2.
szakaszban azonban megmutattuk, hogy ez az eset nem fordulhat elő. Mivel
a walrasi egyensúly helyzete nem változott, a hipotetikus keresletek illetve
kínálatok hatékony nagyságokkal történő helyettesítése a 12.4 ábrán az
alábbi elmozdulásokat eredményezi:
1. A P = 0 nyugalmi vonal walrasi egyensúlyi pont fölötti darabja
az egyensúlyi pont körül az óramutató járásával ellenkező irányba
elfordul.
2. A W = 0 nyugalmi vonal walrasi egyensúlyi pont alatti darabja az
óramutató járásával megegyező irányba elfordul.
3. A P = 0 nyugalmi vonal walrasi egyensúlyi pont alatti darabja
az egyensúlyi pont körül az óramutató járásával ellnekező irányba
elfordul.
4. A W = 0 nyugalmi vonal walrasi egyensúlyi pont feletti darabja az
óramutató járásával megegyező irányba elfordul.
A fenti elmozdulások nyomán kialakult helyzet legfontosabb jellemzői az
alábbiak:
1. A P = 0 nyugalmi vonal walrasi egyensúlyi pont fölötti darabja
megtartja pozitív meredekségét.
Ennek belátásához tekintsük az A’ pontot, melyben a C ( a , N ) +
G = Y {a) egyenlőség teljesül. Azt vizsgáljuk, hogy ha ebben a
helyzetben az árszínvonal valamilyen exogén tényező miatt növekszik,
akkor a nominálbér milyen irányú változása szükséges a kereslet
eredeti, egyensúlyi nagyságának fenntartásához. Könnyen látható,
hogy ehhez a nominálbér növekedése szükséges.
2. A W = 0 nyugalmi vonal walrasi egyensúlyi pont alatti darabja is
megtartja pozitív meredekségét.
Ennek belátásához pedig induljunk ki a B ’ pontból, melyben
N d(a) — N s (a , C ) teljesül.
Megint egyszerűen látható, hogy
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az árszínvonal növekedésének munkakeresletre gyakorolt hatását a
nominálbér növekedése kompenzálhatja fenntartva ilyenmódon az
egyensúlyi állapotot.
3. A P = 0 nyugalmi vonal walrasi egyensúlyi pont alatti darabja és
a W = 0 nyugalmi vonal walrasi egyensúlyi pont feletti darabja
egybeesik.
Ezt az állítást fentebb beláttuk.
A nyugalmi vonalak most három részre osztják a (P , W) síknegyedet, amint
ezt a 12.6 ábrán a folytonos vonalak teszik. Az egyes síknegyedeket az
alábbi módon jellemezhetjük:

Klasszikus munkanélküliség
áll fenn az A’ és B ’ pontokat tartalmazó nyugalmi vonalak által határolt
régióban, ahol a háztartások mindkét piacon adagoltak, a vállalatok pedig
egyik piacon sem.
Mivel a háztartások az adagolás megszüntetésére
törekszenek, ebben a helyzetben az árszínvonal növekszik, a nominálbér
pedig csökken.

Keynesi munkanélküliség
jellemzi a gazdaságot az A ’, D ’ és C ’ pontokat tartalmazó nyugalmi
vonaltól jobbra. Ebben a helyzetben a háztartások a munkapiacon, a
vállalatok pedig a termékpiacon adagoltak. A vállalatoknak a termékpiaci
adagolás megszüntetésére irányuló törekvése az árszínvonalat csökkenti,
a munkapiaci adagolás háztartások részéről történő elutasítása pedig a
nominálbér csökkenését váltja ki.

Visszafogott infláció
jelentkezik a D ’, C ’ és B ’ pontokat tartalmazó nyugalmi vonalak által
határolt régióban, ahol a háztartások a termékpiacon, a vállalatok pedig a
munkapiacon adagoltak. Mivel itt a helyzet a keynesi munkanélküliség
fordítottja, ezt a szituációt az árszínvonal és a nominálbér emelkedése
jellemzi.
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Walrasi egyensúly a három nyugalmi vonal közös pontjában áll fenn,
ám az egyensúlyi helyzet most nem stabil. Berajzolva a pályagörbéket,
látható, hogy a C ’ és D ’ pontokat tartalmazó nyugalmi vonal elérése esetén
az ár és nominálbér állandósul. E nyugalmi vonal mentén ugyanis az alábbi
relációk teljesülnek:

Amint látható, ebben a helyzetben az adagolás elutasítása mellett
kapott nagyságok megegyeznek egymással, de elmaradnak az eszmei
értékektől. Márpedig csakis az adagolás elutasítása esetén adódó keresletek
és kínálatok eltérése képes az árszínvonal és nominálbér módosulását
kiváltani. Az így kialakuló helyzethez hasonlót kapunk abban az esetben,
ha a 11.2.4. szakaszban tárgyalt példában a nominálbér megatározása
során az egyensúlyinál alacsonyabb reálbér feltételezéséből indulunk ki.

12.3

Gazdaságpolitikai következtetések

Először a fiskális politika hatásait vizsgáljuk.
Mivel a kormányzat
stabilizációs célú beavatkozásait elsősorban a foglalkoztatás helyzetének
javítása motiválja, a visszafogott infláció esetét nem elemezzük. Figyelembe
véve, hogy mennyiségi egyensúlyról akkor beszélünk, ha az adagolás
elfogadása esetén adódó keresletek és kínálatok egymással megegyeznek,
a 12.6 ábrán feltüntetett (P, W) síknegyed minden belső pontjában
fennáll a mennyiségi egyensúly. Azt is láttuk azonban, hogy a nyugalmi
vonalak kivételével az adagolás elutasítása mellett adódó keresletek és
kínálatok egymástól eltérnek, ami az árszínvonal és nominálbér változását
eredményezi. Mindezek miatt az alábbi komparatív statikus elemzés során
különös jelentősége van Leijonhufvud (1968) megjegyzésének, melyről a
11.2. alfejezet bevezetőjében már szóltunk, s mely szerint a mennyiségek
gyorsabban reagálnak, mint az árak. Sőt ebben az alfejezetben egyenesen
azt tesszük fel, hogy mindaddig, míg a fiskális beavatkozás eredményeként
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az új mennyiségi egyensúly ki nem alakul, az árszínvonal és a nominálbér
változatlan marad.

1 2 .3 .1

K lasszikus m unkanélküliség

Az előző alfejezetben láttuk, hogy ebben a helyzetben C ( a , N ) + G >
y ( a ) teljesül. Másrészt tudjuk, hogy C(a, TV) < C(a, TV), ezért mennyiségi
egyensúlyban valóban fennállhat a
(12.7)
egyenlőség. Láttuk azt is, hogy a munkapiacon N d(a) < N s (a,C).
Ismert továbbá, hogy N s (a , C ) < N s(a,C), így a munkapiac mennyiségi
egyensúlyában:

(12.8)
ahol az TV = N d( a ) és C = C ( a , TV) jelöléseket csupán az egyszerűbb
írásmód érdekében vezettük be.
Mivel feltevéseink szerint az értékpapírpiactól eltekintünk, a
kormányzati kiadások kötvénykibocsátás révén történő finanszírozásának
esetét nem vizsgálhatjuk. Ezért tegyük fel, hogy növekvő kiadásait az
állam a pénzkínálat növelése révén finanszírozza. A fiskális expanzió
következményeinek meghatározásához vegyük a (12.7) egyenlet mindkét
oldalának G szerinti deriváltját. Ennek során arra a kérdésre keressük
a választ, miként változnak az egyenletben szereplő nagyságok, ha a
kormányzat egységnyivel növeli a vásárlásait.
Mivel az újklasszikus
elmélet szerint először a mennyiségek változnak, és csak ezt követően
az árak, feladatunk a fennálló mennyiségi egyensúly módosulásának a
meghatározása. Elvégezve a deriválást, kapjuk, hogy
(12.9)
Mivel a kibocsátás eszmei nagysága csak az a vektortól függ, amit
változatlannak tételeztünk fel, a jobb oldalon álló nagyság G-ben konstans,
ezért deriváltja zérus. Vegyük továbbá a (12.8) egyenletnek is a G szerinti
deriváltját:
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Az iménti esethez hasonlóan az eszmei munkakereslet megint csak az
a vektortól függ, hisz a vállalatok egyik piacon sem adagoltak. így a
munkakereslet G szerint vett deriváltja zérus. Ezek szerint a fenti egyenlet
bal oldalán álló derivált értéke nulla. Ebből következik azonban, hogy az
adagolást elfogadó munkakínálat deriváltja is nulla, tehát a kormányzati
kiadások növelése nem eredményezi a foglalkoztatás és a reálkibocsátás
megváltozását. Továbbá a (12.9) egyenletből kapjuk, hogy

Ezek szerint a kormányzati kiadások egységnyi növelése egységnyivel
csökkenti a fogyasztást, azaz a kiszorítási hatás teljes.
A fiskális
expanzió kizárólag magánfogyasztást szorít ki, hiszen modellünkben a
beruházásokat figyelmen kívül hagytuk. A magánfogyasztás csökkenését
most természetesen nem a rendelkezésre álló jövedelem csökkenése váltja
ki, hisz nincs szó adófinanszírozásról, és nem is a kamatláb emelkedése. A
magánfogyasztás most azért csökken, mert a háztartás a termékpiacon egy
alacsonyabb fogyasztást lehetővé tevő mennyiségi korlátba ütközik. Ennek
oka az, hogy a vállalatok a termékpiacon nem adagoltak, így a kormányzati
kiadások növelése nem váltja ki a termelés bővülését. A prioritásos adagolás
következtében a megnövekedett kormányzati kereslet kielégítése után a
háztartások fogyasztási keresletének kielégítésére kevesebb termék marad.
Vizsgáljuk meg azt is, mi történik adófinanszírozás esetén. Ekkor a
fent végzett deriválásokat ki kell egészíteni T n szerint deriválásokkal is,
azaz a többletadó fogyasztásra illetve munkakínálatra kifejtett hatását is
figyelembe kell venni, s a két hatás eredőjét meghatározni. A mennyiségi
egyensúly feltevése miatt természetesen továbbra is az adagolás elfogadása
mellett kapott nagyságok az érdekesek.
Csakhogy ezek a nagyságok
megegyeznek az egyes piacokon fennálló mennyiségi korlátokkal, ezért
nagyságuk az adó mértékétől független. Eszerint:
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tehát az adófinanszírozta fiskális expanzió hatása nem különbözik a
pénzfinanszírozta fiskális expanzió hatásától. A háztartások munkapiaci
adagolása következtében a magánfogyasztás csökkenése ezúttal sem a
rendelkezésre álló jövedelem csökkenése miatt következik be, hanem a
termékpiac prioritásos adagolása miatt.
A klasszikus munkanélküliség állapotában tehát továbbra is érvényesek
a neoklasszikus megállapítások mind az adóval, mind pedig a
pénzkibocsátással finanszírozott fiskális politika esetén.

1 2 .3 .2

A keynesi m u ltip lik átor

Áttérünk
a keynesi
munkanélküliség mellett
pénzkibocsátással
finanszírozott fiskális expanzió hatásának vizsgálatára.
Továbbra is
a mennyiségi egyensúly állapotából indulunk ki. Figyelembe véve, hogy
ekkor az adagolást elfogadó munkakereslet, illetve termékkínálat az egyes
piacokon fennálló mennyiségi korlátokkal egyezik meg, N = N és Y = Ÿ.
így a termékpiac mennyiségi egyensúlyában:

( 12.10)
ahol Ÿ = Ÿ ( a , Y ) és Y = C ( a , N ) + G, mert a (12.7)
egyenletben definiált mennyiségi egyensúllyal szemben ezúttal a vállalatok a
termékpiacon adagoltak. Ez a munkakeresletre is hatással van, ugyanakkor
a háztartások a termékpiacon nem adagoltak, így: N = N s ( a , N ) ,
ahol N — N d( a , Ÿ ) . Ezek szerint a munkapiacon fennálló mennyiségi
egyensúlyban:
( 12. 11)

Ismét a két fenti egyenlet G szerinti parciális deriváltjait képezzük,
figyelembe véve, hogy a kormányzati kiadásnövelés a fogyasztást magasabb
munkakereslet, a munkakeresletet pedig a magasabb kibocsátás révén
növeli, azaz:

és
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Behelyettesítve a munkapiacon fennálló mennyiségi egyensúly
deriváltját a termékpiaci egyensúlyt meghatározó összefüggés deriváltjába:

amiből a kormányzati kiadási multiplikátorra az alábbi összefüggés
adódik:

Egyenletünk erősen emlékeztet a 6.2.1.
szakaszban levezetett
kormányzati kiadási multiplikátorra. Megmutatjuk, hogy a nevező második
tagja valóban a keynesi fogyasztási határhajlandóság. Ennek belátásához
gondoljuk meg, hogy keynesi munkanélküliség esetén a háztartások a
munkapiacon, a vállalatok pedig a termékpiacon adagoltak. Ezért a
fogyasztást a munkapiacon fennálló mennyiségi korlát határozza meg, e
korlát nagyságát pedig a termékpiacon fennálló mennyiségi korlát. Ezek
szerint:

Elvégezve a deriválást Y = Ÿ szerint látható, hogy a most
levezetett kormányzati kiadási multiplikátor nevezőjében valóban a keynesi
fogyasztási határhajlandóság áll:
( 12. 12)

Ezek szerint a keynesi fogyasztási határhajlandóságot két parciális
derivált szorzataként írhatjuk fel. Az első a pszichológiai tényező: azt
m utatja meg, hogy a munkapiacon meglévő mennyiségi korlát egységnyi
bővülése mennyivel növeli a fogyasztást. A második a technológiai tényező,
mely azt számszerűsíti, hogy a termékpiacon fennálló mennyiségi korlát
egységnyi bővülése mennyivel növeli a munkakeresletet.
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Még azt kell megmutatni, hogy a pszichológiai és technológiai
tényezők szorzata nulla és egy közé esik, amint az a keynesi fogyasztási
határhajlandóságtól várható. Ehhez a (12.12) egyenlet jobb oldalán álló
kifejezést osztjuk is és szorozzuk is a reálbérrel:
(12.13)
Figyelembe véve, hogy a háztartás kizárólag a munkapiacon adagolt, az
adagolás elfogadása és elutasítása esetén adódó fogyasztás azonos mértékű,
ezért a jobb oldalon álló szorzat első tényezője nem más, mint a 12.1.1.
szakaszban bevezetett nominális fogyasztási határhajlandóság, amiről ott
beláttuk, hogy nagysága nulla és egy közé esik. Másrészt az utolsó tényező
az inverz termelési függvény deriváltja, ezért az utolsó két tényező szorzata
az alábbi módon írható fel:

Az 1.4.1.
szakaszban láttuk, hogy a vállalatok profitja akkor
maximális, ha a fenti tört számlálója és nevezője egymással megegyezik,
azaz 8 Y / d N d = W / P teljesül.
Csakhogy a termékpiaci adagolás
miatt a vállalatok nem érnek el maximális profitot, mert az ahhoz
szükségesnél kevesebb terméket állítanak elő. Következésképp kevesebb
munkát alkalmaznak, ami miatt a munka határtermelékenysége a reálbért
meghaladja: d Y / d N d > W / P , amiből:

Ezek szerint a (12.13) egyenlet jobb oldalán álló kifejezés utolsó két
tényezőjének a szorzata is nulla és egy közé esik. így a fogyasztási
határhajlandóság valóban nulla és egy között van.
Jegyezzük meg
azonban azt is, hogy a fenti egyenlőtlenségből a (12.13) egyenlet szerint
az is következik, hogy a keynesi fogyasztási határhajlandóság a nominális
fogyasztási határhajlandóságnál kisebb, azaz
(12.14)
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Megjegyzendő továbbá, hogy ha a vállalatok sem a termék-, sem pedig
a munkapiacon nem adagoltak, a reálbér a munka határtermelékenységével
egyezik meg. Ebben az esetben a keynesi fogyasztási határhajlandóság a
nominális fogyasztási határhajlandósággal egyenlő.
A kormányzati kiadási multiplikátorra kapott eredményünk tehát
megegyezik azzal, amit a 6.2.1. szakaszban kaptunk. Amint azt ott is
tettük, a pénzkínálat növekedésének kamatlábra kifejtett hatását figyelmen
kívül hagyjuk, hiszen modellünk elvonatkoztat a beruházásoktól. Vegyük
azonban figyelembe, hogy Okun 9.3.2. szakaszban ismertetett törvénye
most is érvényes, így a kibocsátás növelésének foglalkoztatásra gyakorolt
hatása mérsékelt.

12.3.3

A m ó d o s íto tt H a a v e lm o -té te l

Az előző szakaszban találtnál jelentősebb eltérések mutatkoznak a
neoklasszikus
szintézis következtetéseitől
adófinanszírozás
esetén.
Továbbra is a mennyiségi egyensúly (12.10) egyenlet által előírt helyzetéből
indulunk ki. Mivel a 12.1.1. szakaszban mondottak szerint az adók
nominális nagysága az a. vektor utolsó eleme, a fogyasztás mind az adótól,
mind pedig a kormányzati kiadások által meghatározott munkapiaci
adagolástól függ. Célszerű ezért a Ő = C (a ,N ) fogyasztási függvény
totális deriváltját venni:

A jobb oldalon álló első tag az adó növelésének a hatását reprezentálja,
a második pedig a kormányzati vásárlások növelésének hatását.
Megjegyzendő, hogy a kormányzati vásárlást továbbra is reálnagyságként
értelmezzük, ezért az adófinanszírozásból és a kiegyensúlyozott költségvetés
feltevéséből a dTn = PdG egyenlőség következik. Behelyettesítve ezt a fenti
összefüggésbe:

így a termékpiacon fennálló mennyiségi egyensúly (12.10) feltételének
G szerint vett deriváltja:
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Megjegyzendő továbbá, hogy keynesi munkanélküliség esetén a
háztartások számára a bérjövedelem éppúgy exogén adottság, mint az adó
nagysága, ezért fogyasztásuk ugyanolyan mértékben reagál a bérjövedelem
csökkenésére, mint az adó növelésére:

ahol c' továbbra is a nominális fogyasztási határhajlandóságot jelöli.
Ezen kívül továbbra is érvényes a munkapiacon fennálló mennyiségi
egyensúly (12.11) feltételének G szerinti deriválása révén nyert összefüggés:

Behelyettesítve két utolsó egyenletünket az azokat megelőzőbe:

A jobb oldalon álló középső tagban a (12.12) egyenletben definiált
keynesi fogyasztási határhajlandóság ismerhető fel, így egyenletünket
átrendezve:

Figyelembe véve a (12.14) egyenlőtlenséget, azt kaptuk, hogy a
kormányzati kiadási multiplikátor értéke nulla és egy közé esik. Ezek
szerint az adófinanszírozta fiskális expanzió gazdaságélénkítő hatása még
gyengébb, mint az a 6.2.2. szakaszban Haavelmo tétele alapján adódott.
Egységnyi kormányzati kiadási multiplikátor csak c = d esetén adódna. A
(12.13) egyenlet alapján látható, hogy ez a helyzet csak akkor állna fenn,
ha a vállalatok a termékpiacon nem lennének adagoltak. Ekkor ugyanis a
jobb oldalon álló utolsó két tényező szorzata egy. Ez a helyzet a 11.7. ábrán
például az A’ pontban, a klasszikus és keynesi munkanélküliség határán.
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Az adófmanszírozta kormányzati kiadásnövelés expanzív hatása ezek
szerint igen alacsony. Mivel azonban a kormányzati kiadási multiplikátor
értéke nullánál nagyobb, ez az expanzív hatás, ha csekély mértékű is, de
kimutatható.

12=3.4

M o n e tá ris p o litik a

A fiskális-monetáris mixet már a második szakaszban megtárgyaltuk.
A harmadik szakaszban az is kiderült, hogy ez jóval hatásosabb az
adófinanszírozásnál. Mindezideig nem foglalkoztunk azonban a pénzkínálat
bővítésének ár- és nominálbérszínvonalra kifejtett hatásával.
A monetáris politika hatásának elemzése során induljunk ki a
11.1.2. szakasz végkövetkeztetéséből. Eszerint a pénzkínálat anticipált
növekedése az infláció erősödését eredményezi.
Megmutatjuk, hogy
az infláció rövidebb-hosszabb távon keynesi típusú munkanélküliséghez
vezet.
Ennek belátásához idézzük fel a 12.6 ábrát, melyen bármely
origóból húzott egyenes meredeksége a reálbér konstans nagyságát adja
meg a szóban forgó egyenes tetszőleges pontjában. Tekintsük a walrasi
egyensúlyi pontot az origóval összekötő egyenest, és tegyük fel, hogy a
gazdaság a walrasi egyensúly állapotában van. Ha most az árszínvonal
változatlan reálbér mellett indul növekedésnek, rögtön létrejön a keynesi
típusú munkanélküliség.
Ennek oka az, hogy a vállalatok csak a
reálbér változására reagálnak, ám ez most nem következik be, így
munkakeresletük sem változik.
A háztartások azonban, amint ez a
12.1. táblázatból is kiolvasható, a reálegyenleg csökkenése következtében
mérséklik fogyasztásukat és növelik munkakínálatukat. Hasonló a helyzet
az egyensúlyinál alacsonyabb reálbér esetén is: a visszafogott infláció
állapotából a változatlan reálbér mellett zajló infláció (ami az ábrán egy az
origóból húzott, az iméntinél kisebb meredekségű egyenes mentén történő
elmozdulásnak felel meg) előbb-utóbb átviszi a gazdaságot a keynesi típusú
munkanélküliségbe.
Az egyensúlyinál magasabb reálbér esetén annyi
a különbség, hogy a visszafogott inflációt a klasszikus munkanélküliség
követi. Ebben az állapotban helytálló az a megállapítás, hogy a kényszerű
munkanélküliség oka a túlságosan magas reálbér. Ha azonban a reálbérnek
ez a szintje továbbra is fennmarad, akkor az infláció következtében előbbutóbb kialakul a keynesi típusú munkanélküliség. Ebben a helyzetben már
a reálbér csökkenése sem biztosítja a walrasi egyensúly létrejöttét.
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Minél magasabb tehát az ár- és bérszínvonal, annál valószínűbb
a kevnesi típusú munkanélküliség megjelenése.
Az itt mutatkozó
kereslethiány oka pedig nem az egyensúlyinál esetlegesen magasabb
reálbér, hanem a magas árszínvonal miatt a kereslet élénkítésére képtelen
reálegyenleg-hatás.
Az elmondottakból következik, hogy a keynesi munkanélküliség
elkerülése érdekében a monetáris politikának alacsonyan kell tartania az
árszínvonalat, és amennyire ez lehetséges, a kormányzatnak igyekeznie
kell a nominálbérek színvonalát is alacsony szinten tartani.
Ehhez
nagyfokú óvatosság szükséges a pénzkínálat bővítésével kapcsolatban. A
(11.14) egyenlet szerint ugyan nem eredményezi az árszínvonal emelkedését
a nem anticipált monetáris expanzió, csakhogy egy ilyen beavatkozás
következtében elvész a monetáris politika hitelessége. A piaci szereplők
adaptív és racionális várakozások képzése esetén is a pénzkínálat magasabb
növekedési ütemét anticipálják, ami hosszabb távon inflációt eredményez.
Ezért fontos a monetáris politika hitelessége, amit nem érdemes egy-egy
rövid távon hatásos nem anticipálható monetáris sokkal tönkretenni.

12.4

Az űjkeynesi elmélet értékelése

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy az űjkeynesi elmélet a neoklasszikus
iskola eredményeit felhasználva sikeresen vonta meg jónéhány keynesi
következtetés érvényességének a határait.
Mindenekelőtt szükséges
leszögezni, hogy az űjkeynesi elmélet bázisa a neoklasszikusok által
is alkalmazott racionalitás elve maradt, hiszen mind a háztartások,
mind pedig a vállalatok egy-egy feltételes szélső értékfel adat megoldása
révén hozzák meg döntéseiket. Másrészt az űjkeynesi elmélet átveszi
a neoklasszikus árdinamika legfontosabb mechanizmusait. Ezek szerint
egy jószág ára túlkereslet esetén növekszik, túlkínálat esetén pedig
csökken.
Elutasítja azonban a walrasi árverező feltevését, ezért az
árdinamika szempontjából figyelembe veendő túlkereslet illetve túlkínálat
meghatározása során az adagolás elutasítása mellett adódó nagyságokat
veszi alapul. Ennek következtében a csere a walrasi egyensúlyt biztosító
áraktól eltérő eltérő, hamis árakon is végbemehet.
Láttuk, hogy az űjkeynesi elméletben lehetséges a keynesi típusú
munkanélküliség kialakulása, ám ekkor is létrejöhet egy a walrasi egyensúly
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felé tartó tendencia. E tendencia létrejötte azonban biztosan nem állítható,
továbbá felmerül a kérdés, hogy ha létre is jön, elegendően gyors-e ahhoz,
hogy gazdaságpolitikai szempontból érdemes legyen kivárni a folyamat
végét, a walrasi egyensúly elérését. A kérdést már csak azért is fel kell
tenni, mert ebben a helyzetben a fiskális expanzió hatásos.
A bírálatok közül mindenekelőtt azt kell megemlíteni, hogy keynesi
munkanélküliség esetén a piaci szereplők irracionális módon lemondanak a
kölcsönösen előnyös cseréről. Mind a vállalatok, mind pedig a háztartások
jobban járnának ugyanis, ha több munkát cserélnének fogyasztási cikkre.
Ez a helyzet már csak azért is nehezen magyarázható, mert egyensúlyi
reálbér mellett is létrejöhet.
Legyen ugyanis (P * , W *) a walrasi
egyensúlyt biztosító árvektor, most ennek tetszőleges, egynél nagyobb
konstanssal történő szorzása esetén a keynesi munkanélküliség esete áll elő.
(Megjegyzendő, hogy a pénz az ármérce-jószág, így a szorzás nyomán a
termék és munka pénzhez viszonyított cserearánya változik.)
Másrészt a neoklasszikus elmélet joggal bírálható, amiért felteszi,
hogy az egyensúlyi árak már a csere megkezdése előtt kialakulnak, ám
ugyanígy nem kielégítő azt sem feltenni, hogy a mennyiségi alkamazkodás
befejeződéséig az árak változatlanok maradnak.
Ez a feltevés már
csak azért is nehezen indokolható, mert a mennyiségi alkalmazkodás
hosszadalmas folyamat is lehet.
További problémát jelentenek a háztartások megtakarításával
kapcsolatos feltevések. Ezek ugyanis csak egy több periódust figyelembe
vevő modellből vezethetők le, ugyanakkor az elmélet egyetlen periódusra
koncentrál. Ez az oka annak is, hogy az egyszerűség érdekében kénytelenek
voltunk a kötvény- és tőkepiacot figyelmen kívül hagyni. Más kérdés, hogy
mennyire áttekinthető modellt kapunk, ha vizsgálódásaink körébe ezeket
is bevonjuk.
Mindeme nehézségek ellenére az újkeynesi elmélet számos korábban
ismertetett mechanizmus árnyaltabb megközelítését adja.
Az ennél
differenciáltabb következtetések leszűrése a haladó szintű makroökonómia
tankönyvek feladata.
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