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A ciklusok fogalma 

• Az üzleti (konjunktúra) ciklus a GDP 

növekedési trend körüli ingadozása 

• A gazdaságokat a növekedési trend körüli 

rendszertelen időközökben bekövetkező 

eltérő időtartamú és méretű visszaesések 

(recessziók) és fellendülések jellemzik  

• Kérdés: trend körüli ingadozás, vagy 

emelkedés és visszaesés ? 

 



Leíró kérdések 
• Hogyan alakul a többi makroökonómiai 

változó értéke a ciklus lefutása során? 

• Felfedezhetőek-e együttmozgások vagy 

ellentétes mozgások? 

• Mi magyarázza ezeket a jelenségeket? 

• Lehet-e őket előre jelezni? 



Normatív kérdések 
• Tény: az emberek nem szeretik a ciklusokat 

• Vajon tényleg károsak? Milyen értelemben 

károsak? (a mérték nyilván számít)  

• Az időjárás is ciklikus, mégsem biztos, hogy ha 

tudnánk is, meg akarnánk szüntetni a 

szezonokat 

• Lehet-e egyes változók manipulálásával 

befolyásolni más változókat és hogyan? 

• Anticiklikus gazdaságpolitika, kell-e,  

érdemes-e? 



Ciklusok 

• A trend körüli ingadozások jellemzői: 

fordulópontok, csúcspontok és mélypontok 

• Gyakoriság 

• Mélység vagy amplitudó 

• A trendtől lefelé való eltérés a recesszió,  

a felfelé való eltérés a boom vagy 

konjunktúra, felívelés stb. 



Stilizált ciklus 



Empirikus ciklusjellemzők 

• Perzisztencia 

• Meglehetősen sűrűn jelentkeznek, ám a 

bekövetkezésük, gyakoriságuk időben 

teljesen szabálytalan 

• Ahogy nincs szabályosság a mélységben 

(amplitudóban) sem, és a perzisztencia 

tényén túl a hosszukban sem található 

szabályosság 



Az USA GDP-jének ingadozása 



Együttmozgások 

• Jelentős szabályosságok figyelhetők meg 
ugyanakkor a makroökonómiai változók 
jelentős részének időbeli 
együttmozgásában. 

• Ha egy változó saját trendjétől való 
százalékos eltérésének idősora pozitív 
korrelációt mutat a GDP trendtől való 
százalékos eltérésének idősorával, akkor 
prociklikus változóról beszélünk 



Mérés 

• A két idősor együttes ábrázolása 

• Pontdiagram 

• Korrelációs együttható 

• Kérdés: miért a százalékos eltérések 

között számítunk korrelációt? Miért nem 

az eredeti adatok között ? 



A fogyasztás prociklikus 



A beruházás prociklikus 



Prociklikus változók 

• A fogyasztás és a beruházás prociklikus,  

a fogyasztás kevésbé, a beruházás jóval 

volatilisebb mint a GDP 

• A fogyasztás simítása 

• Vajon mi lehet az oka? 

 



Munkapiaci változók pro- 

és kontraciklikussága 
• Prociklikus a foglalkoztatás, az aktivitási 

ráta és a reálbér 

• Kontraciklikus a munkanélküliség szintje 

és a munkanélküliségi ráta 

• A hazai gazdaságpolitikai vitákban a 

munkaerőpiaci változók elemzésékor a 

ciklikus és a tartós, hosszú távú 

jelenségek erősen összemosódnak 



Munkapiaci mérés 

• Dolgozó korú népesség 

• Aktív népesség 

• Foglalkoztatottak 

• Munkanélküliek 

• Aktivitási ráta 

• Munkanélküliségi ráta 

• Mérési problémák: hogyan lehet azt mérni, hogy 

valaki szeretne dolgozni, de nem talál munkát 



További ciklusjellemzők 

• A munkatermelékenység prociklikus 

• A nominális pénzkínálat prociklikus 

(hogyan is mérjük?) 

• Egyidejűség, leading és lagging változók 

• A leading (megelőző) változó ciklusának 

csúcspontja megelőzi a GDP-ét 

• A fogyasztás és beruházás egyidejűek 

 



Leading és lagging 



A pénzkínálat prociklikus és leading 



Az árszínvonal (USA adatokon  

és a II.vh, után) kontraciklikus 



Nominális változók és a ciklus 

• Árszínvonal ciklikussága 

• Inflációs ráta ciklikussága 

• A Philips-görbe vita 

• Philips-görbe: negatív rövid távú kapcsolat 
infláció és munkanélküliség között, vagy 
ami ugyanaz, az infláció prociklikus 

• Voltak periódusok, amikor igen, és voltak, 
amikor nem. Az 1990–2009 közti 
periódusban biztosan nem 



Együttmozgások összefoglalása 



Más országok 

• A fenti ciklusjellemzők nagyjában és 
egészében valamennyi fejlett 
piacgazdaságra érvényesek. 
(Pontosabban ezt fogja ellenőrizni az első 
prezentációs feladat) 

• A legtöbb jellemző a feltörekvőkre is igaz, 
bizonyos specialitásokkal. Pl. fogyasztás 
nagyobb variabilitása 
(Lásd Benczúr–Kónya) 



Kitérő:  

a 2008-ban beütött válság 
• A válság egy különösen súlyos recesszió 

• Ciklusjelenség vagy a vég kezdete? 

• Okai, lefolyása, terjedése 

• Összehasonlítás korábbi visszaesésekkel 



A kurzus 

• A félév folyamán olyan modelleket 

építünk, amelyekkel a fenti empirikus 

jelenségek megmagyarázhatók 

• Más problémák is választhatók a vizsgálat 

tárgyául, s azokhoz igazítani kell a 

modellkereteket, feltevéseket. Ám 

ezekhez is az itt megtanult alapmodellek 

szolgálnak kiindulópontul 


