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Nyeregpont-stabil pálya 
• A rendszer globálisan instabil, a legtöbb 

lehetséges kiindulópontból (Y,r) 

kiindulva nem konvergálunk az 

egyensúlyhoz. 

• Vannak azonban olyan kitüntetett 

pontok, ahonnan a globális egyensúlyba 

jutunk.  

• Ezek alkotják a nyeregpont-stabil pályát. 

• A pálya nem stabil egyensúly, arról 

letérve az egyensúly nem érhető el. 
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Alternatív feltevések 
1. A vagyontartókat nem érdekli, 

hogy az általuk követett dinamikus 

pálya nem konvergens (például 

azért, mert ők spekulánsok, akik azt 

gondolják, hogy mire a rendszer 

összeomlik, ők már nem lesznek 

benne). 

• Következmény: vagyonpiaci 

buborékok, buborékteória. 



Alternatív feltevések 
2. A vagyontartók el akarják kerülni az 

összeomlást, ezért – ha fenntarthatatlan 

pályára kerülnek, akkor egyszeri 

ugrással (vagyonpiaci eladásokkal vagy 

vételekkel) úgy változtatják meg a 

kamatlábat (kötvényárakat), hogy a 

nyeregpont-stabil pályára kerüljenek. 

• Ezt a feltevést fogjuk követni. 
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Alkalmazkodás dinamikája 
• A fiskális expanzióhoz való 

alkalmazkodást vizsgáljuk. 

• Feltevés: G növekedése a piaci 

szereplőket váratlanul éri. 

• Feltevés jelentősége: az előretekintő 

szereplők nem tudnak már az akció előtt 

alkalmazkodni a jövőbeli eseményhez, 

hiszen azt nem várják. 



Alkalmazkodás dinamikája 
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Alkalmazkodás dinamikája 
• A sokk bekövetkeztekor az output 

azonnal nem emelkedhet, a kamatláb 

azonban hirtelen megnő. Miért? 

• Hosszú távon a fiskális expanzió 

eredménye magasabb kamatláb, ezért az 

előretekintő várakozók emelkedést 

várnak, amit időben előrehoznak. 

• Y növekedésével r tovább, de már 

fokozatosan nő, a pénzkereslet 

emelkedése miatt. 



Előre bejelentett fiskális expanzió 

• A fiskális expanziót előre bejelentik, 

vagyis az erről szóló információ 

időben megelőzi a kiadások 

növekedését. 

• Kérdés: mi történik abban az 

időszakban, amikor már tudják, 

hogy a kiadások nőni fognak, de a 

költekezés még nem kezdődött el? 



Előre bejelentett fiskális expanzió 

• A kamatlábnak emelkednie kell, mert 

a várakozók tudják, hogy emelkedni 

fog, s ezt az információt figyelembe 

veszik a portfólió döntésüknél. 

• G azonban még nem növekszik egy 

darabig. 

• Magasabb kamatláb, de IS még nem 

tolódott el. 
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Következmény 
• G előre bejelentett növekedése az 

átmeneti időben recessziót okoz! 

Miért? 

• Az átmeneti időben G még nem 

növekszik, de már tudják, hogy fog. 

• Ezért a kamatláb megnő, a hitelek 

drágulnak. 

• A magasabb kamatláb beruházást 

szorít ki. 



Következmény 
• A recesszió átmeneti. 

• Amikorra G növekedése 

elkezdődik, addigra a rendszer eléri 

a nyeregpont-stabil pályát 

• (Bizonyítsuk be, hogy pont akkor éri 

el!) 

• Ettől kezdve a pályán Y és r 

párhuzamosan nő, a hosszú távú 

egyensúly eléréséig. 



Eset 
• 1980–81-es recesszió az USA-ban 

• Reagan elnökválasztási kampánya: 

• Várható jelentős költségvetési 

kiadási expanzió (fegyverkezés, 

csillagháború program) 

• Várható jelentős adócsökkentés 

• Tanulság: Az idődinamika elemzése 

fontos. 



Prezentáció 
• Expanzív fiskális megszorítások. Irodalom: 

• Alesina–Perotti (1997): Fiscal Adjustments in 

OECD Countries: Composition and 

Macroeconomic Effects, Staff Papers – 

International Monetary Fund, Vol. 44, No. 2  

• Giavazzi-Pagano (1995): Non-keynesian 

effects of fiscal policy changes, NBER Working 

Paper 

• Vincent Hogan (2004): Expansionary Fiscal 

Contractions? Evidence from Panel Data, The 

Scandinavian Journal of Economics, Vol. 106, 

No. 4    



Gondolati ív 

• Történeti metszet 

• Mi is az az expansionary fiscal 

contraction (EFC)? 

• Egyszerű modell bemutatása 

• Empirikus eredmények, módszerek 

• Egy kis aktualitás 



Aktualitás? Fejlett országok 



Történeti metszet 
• Fiskális multiplikátor gyökerei: 

Kahn/Keynes 

• Persze voltak kételkedők, de 

igazából csak a nagysága volt a 

kérdés – a deficit az aggregált 

kereslet stabilizáló eszköze. 

• Friedman és a monetaristák kezdik 

először piszkálni. 



Történeti metszet 
• Racionális várakozások, Barro 

(1973) – RE 

• Gyakorlati szinten az ún. „German 

view” a nyolcvanas években 

(várakozási csatornák miatt hosszú 

távon nem jó dolog a deficit) 

• Giavazzi és Pagano (1990/1995) – 

empirikus indíttatásból a 

multiplikátor negatív 



Miről is van szó? 
• A fiskális lépések esetén léteznek 

olyan csatornák, melyek ún. nem-

keynesi hatásokat indukálnak:  

• Megszorítások  

keresletnövekedés 

• Expanzív lépés  

keresletcsökkenés  



Miről is van szó? 
• Melyek ezek a csatornák: 

1. Várakozási hatás: permanens jövedelemről 

alkotott    percepció  (vagyonhatás) – fontos 

az „üzenet”  

2. Hitelességi hatás: kockázati prémiumok 

csökkennek  –   a reálkamat csökken 

(vagyonhatás)  

 + árfolyam leértékelődik 

3. Munkakínálat: 

 egyéni szinten: attól függ (permanens/átmeneti) 

 aggregált szinten: szakszervezetek – növekvő 

 fajlagos bérköltségek (ULC) 



Kiindulópont 
• Miért is olyan bizonytalan ez a dolog? 

Ellentétes hatások eredőjére vagyunk 

kíváncsiak – sosem könnyű. 

• Kiindulópont: Ricardói ekvivalencia 

• Tökéletes tőkepiac 

• Racionális várakozások (tökéletes 

előrelátás) 

• Végtelen időhorizonton számoló szereplők 

• Reálkamatláb NEM változik!  „semleges a 

dolog” 



Kiindulópont 
• Valamit változtatnunk kell: 

a) Likviditáskorlátos fogyasztók 

(valamilyen λ arány) 

b) Deficittől függő reálkamat (pozitívan) 

c) Monetáris politika is van a világon 

(saját célfüggvénnyel ) 

d) Véges életű szereplők – OLG  à la 

Blanchard (1985) 



Vagyonhatás 

Hitel 
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Def1 Def2 

Csak a keresleti oldalt modellezzük! Két időszak 

Feltesszük, hogy a reálkamat az adó függvénye:   

Likvidiáskorlátos Nem likvidiáskorlátos 

(+) (-) (-) 



(A)–(B) feltevés hatása 

(-) (-) (-) 



Monetáris politika szerepe?  

(C) feltevés 
• Minden az eredeti állapotra vissza,  

„neolitkori strukturális egyenletrendszer” 



Multiplikátor? – Bonyolult a dolog… 

(+)(+) (-)(+) (+)(-)(+) (-)(+) 

Megint a kamat 

csatorna 

(+)(+) (-) 

Csak az 

inflációs 

várakozások 

miatt 



OLG à la Blanchard (1985) 
• A ricardói viselkedés egy másik 

módon is feloldható  véges életű 
szereplők.   

• Sutherland (1996) – negatív 
multiplikátor 

• Életciklus megtakarítás (nyugdíjas 
időszak) 

• Adócsökkentés  lesz hatás 

„Nem biztos, hogy rajtam csattan az 
ostor” 



OLG à la Blanchard (1985) 

• RE: kiadáscsökkentés  permanens 

adócsökkentés  permanens 

jövedelemnövekedés  arányos 

fogyasztás növekedés. 

• OLG: arányosnál kisebb fogyasztás 

növekedés (életciklus megtakarítok) 

 kamatláb csökken  vagyonhatás 

(a negatív multiplikátorhoz ennek 

dominanciájára van szükség). 



Feltételes expanzív kiigazítás 
• Elméleti és empirikus megfontolások is a 

hipotézis oldását „követelték”  feltételes 

EFC 

1.Deficitváltoztatás nagysága, perzisztenciája 

(lényegében az üzenet) 

• Giavazzi és Pagano (1995) – kötelező 

irodalom 

• Bertola és Drazen, (1993) – „trigger points” 

2.Fiskális kondíciók (aktuális államadósság 

arány) 

• Blanchard (1990) – adóemelés lehet 

expanzív. 



Használt módszertan – eredmények 
1. VAR modellek („elmélet nélküli 

ökonometria”) 

• Fatas és Mihov (2001) = pozitív 

multiplier, de alacsony 

• Blanchard és Perrotti (2002) = pozitív 

• Ramey & Shapiro (1998) = 

hadikiadásokkal instrumentálnak 

 A G növekedését általában az output 

növekedése követi (még hosszú távon 

is), de a csak a fogyasztásra gyakorolt 

hatás sokkal ellentmondásosabb. 



Használt módszertan – eredmények 

2. Szimulációk  

• DSGE modellek – impulzusválasz-

függvények  

• Rövid távon megbízhatóan pozitív 

multiplikátor szokott kijönni (hosszú 

távon problémásabb).   

• GIMF néhány eredménye később… 



Hogan (2004) : 

• Hasonlóan panel, de a 

heteroszkedaszticitásra és 

autokorreláció miatt „mean group test”. 

• Van némi nem keynes-i hatás, de nem 

elég erős; csak a fogyasztáson 

mutatható ki, az outputon már nem. 

• Blanchardnak adnak igazat: nem a 

kiigazítás mértéke számít, inkább az, 

hogy mikor történik. 

Használt módszertan – eredmények 



Használt módszertan – eredmények 
Alesina és Ardinga (2010): 

• Időszakok elkülönítése, osztályozása és 

eredményességük 

• Fiskális stimulus/kiigazítás: a ciklikusan 

kiigazított y/y elsődleges egyenleg legalább 1,5 

%ponttal változik. 

• Expanzív kiigazítás: adott év+2 évben az 

OECD átlagos GDP növekedésének felső 

kvartilisében. 

• Sikeres kiigazítás: kumulatív 

adósságcsökkenés három év múlva nagyobb, 

mint 4,5 %pont. 

 



Alesina (2010) 1970–2007 



Összefoglalás 

• Gazdaságpolitika 

• Célok 

• Eszközök 

• Modellek 

• Empíria 



Irodalom 

• Görömbey–Pete (1998): 

Makromodellek, egyetemi jegyzet, 

Debrecen 
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