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MAKROÖKONÓMIA 

7. hét 

Intertemporális fogyasztási – megtakarítási 

döntés 

Horváth Áron, Pete Péter 

Fogyasztás és megtakarítás 

 Dinamikus, intertemporális döntés 

 Azért takarítunk meg, hogy a jövőben többet fogyaszthassunk, mint nélküle 

 Azért veszünk fel hitelt, a jövőbeli jövedelmünk terhére, hogy előrehozhassuk a 

fogyasztásunkat 

 Egyidőszakos modell: nincs megtakarítás, Solow-modell: a döntés mechanikus 

 Ugyanolyan közgazdasági döntés mint a szabadidő-fogyasztás, csak több időszakot 

érint, intertemporális 

 Feltevések: 

– Két időszak 

– Csak a fogyasztóra koncentrálunk, a jövedelem exogén 

– Sokféle fogyasztó (nincs reprezentatív fogyasztó). (Gondolkozzanak el rajta, 

hogy miért nincs!) 

Vizsgáljuk, hogy adott Y pálya esetén hogyan dönt C pályájáról 
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Költségvetési korlát 

 Jelen időszak: 

 Jövő időszak: 

 Feltevések: 

Tökéletes hitelpiac, mindenki ugyanazt a fajta kötvényt bocsátja ki, nincs hitelkockázat, 

nincsenek közvetítők, felvételi és nyújtási kamatláb r, nincs kamatrés. A két korlátból s-

et kiejtve életpálya költségvetési korlát:   

Életpálya jövedelem/vagyon, we 

 Hitelfelvétellel vagy hitelnyújtással a fogyasztó a tökéletes hitelpiac segítségével 

tetszőlegesen eltérítheti C ütemezését Y beérkezésétől, amíg az életpálya-korláton 

belül marad. 

 A görbe meredeksége – (1 + r). Egységnyi C-ről lemondással a jelenben (1 + r) 

mennyiségű C’, jövőbeli fogyasztás nyerhető. Tehát 1 db jövőbeli fogyasztás mai 

ára:   
1

(1 + r)

1

(1 + r)
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Fogyasztói preferencia   

Egyensúly   

= MUC / MUC’

ez a fogyasztó megtakarít
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Egyensúly, hitelfelvevő esetén 

Algebra   

Megoldás:

Behelyettesítve a költségvetési korlátba:

Megoldás:

Behelyettesítve a költségvetési korlátba:
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Jelenbeli jövedelem nő 

 A fogyasztási pálya, c és c’ egymáshoz való viszonya csak a jövőbeli fogyasztás 

árától (a kamatlábtól) függ, ha y nő, a fogyasztó nem költi az egészet jelen 

fogyasztásra, egy részét megtakarítja és c’-re is költ belőle (példánkban a felét) 

 A fogyasztó simítja a fogyasztását az időben 

Fogyasztássimítás, megtakarító 
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Fogyasztássimítás 

 A megtakarító is és a kölcsönkérő is kevésbé növeli c-t annál, mint ahogy y nőtt. 

Adott r mellett a megtakarító többet takarít meg, a kölcsönkérő kevesebbet kér 

kölcsön. Aggregált C és aggregált S is nő 

 A fogyasztássimítás magyarázza, hogy az aggregált fogyasztás miért ingadozik 

kevésbé, mint az aggregált output 
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Végtelen időhorizont   

Tökéletes simítás 

 Ha a hitelpiac tökéletes és r adott, akkor az egyedi fogyasztás egyáltalán nem függ 

az egyedi időszak jövedelmétől, csak az életpálya jövedelmétől 

 A fogyasztás ütemezése pedig csak β(1 + r)-től, a relatív időártól 

 Empíria: a fogyasztó simít, de a simítás nem tökéletes, c prociklikus. Mért? 

Tökéletlen simítás 

 A hitelpiac nem tökéletes, vannak hitelkorlátos fogyasztók, a hitelezés kockázatos, a 

közvetítő csatornának esetenként magas költsége van, ezért a hitel és a betéti 

kamatláb eltér 

 Aggregált viselkedés: ha y nő és mindenki többet akar megtakarítani (zárt 

gazdaság, repr. fogyasztó), hiteltúlkínálat, r csökken, ami növeli a jelenbeli 

fogyasztást. r ingadozása csökkenti a simítást 

 De akkor miért van egyáltalán simítás, miért nem csak r ingadozik c pedig teljesen 

követi y-t?  

Lagrange:

Megoldás:

Lagrange:

Megoldás:
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A jövő időszaki jövedelem emelkedik 

A jelenbeli fogyasztás nő, a fogyasztó visszafelé simít. A jelenbeli jövedelem változatlan, 

a fogyasztás viszont nő, a megtakarítás csökken (hitelfelvétel nő). 
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Átmeneti és tartós jövedelemváltozás 

 Átmeneti: csak y nő 

 Tartós: y és y’ is nő. A hatások a jelen fogyasztásra összeadódnak, a tartós 

jövedelemnövekedés nagyobb fogyasztás növekedéssel jár. Nagyon számít, hogy 

tartós-e. 

Ezért nem célszerű c és y aggregált idősoraiból egyszerűen fogyasztási függvényt 

számítani, mert nem tudjuk, hogy a fogyasztás változást csak y, vagy y várt jövőbeli 

változása okozta-e 

Fogyasztási függvény 

 Keynes: C = a + b(Y – T) 

 Friedman: permanens jövedelem hipotézis 
 C = a(Y – T)P 

 Az adóváltozás hatás függ attól, hogy a fogyasztó permanensnek vagy ideiglenesnek 

gondolja-e. Ha ideiglenes, akkor C kicsit csökken, ha permanens, akkor nagyon. 

Ezt a Keynesi-függvény nem különbözteti meg. 

 Élénkítsük a gazdaságot átmeneti adócsökkentéssel! 

Reálkamatláb növekedése 

 1/(1 + r) a jövőbeli fogyasztás mai fogyasztásban mért ára. Ha r nő, a jövőbeli 

fogyasztás olcsóbb, a mai fogyasztás relatíve drágább lesz 

 Ez a(z intertemporális) helyettesítési hatás univerzális, független attól, hogy r 

növekedés csökkenti vagy növeli-e a fogyasztó jövedelmét, és a jelen fogyasztás 

csökkentése irányába hat 
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A reálkamatláb (r) emelkedik 

Jövedelmi hatás 

 A jelenbeli jövedelem változatlan, a kölcsönkérő jövőbeli jövedelme csökken, a 

megtakarítóé nő. 

 A jövőbeli jövedelem változása a jelen fogyasztására is hat. Kölcsönkérő: negatív 

jövedelmi hatás (+ negatív helyettesítési), az ő c-je biztosan csökken 

 Kölcsönadó: pozitív jövedelmi hatás „negatív helyettesítési, eredmény? 
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Megtakarító fogyasztó 

Ez esetben a kamatláb emelkedés 

jövedelmi hatása éppen 

kompenzálja a negatív 

helyettesítési hatást 

Ezt azonban nem tekintjük 

tipikusnak 

Példa 

 Az általunk használt logaritmikus haszonfüggvény esetén:   

A jelenbeli fogyasztás csökken, függetlenül attól, hogy megtakarító-e. De elvileg 

elképzelhető olyan haszonfüggvény, hogy a jövedelmi hatás domináljon. Sokféle 

fogyasztó van, zárt gazdaságban együttesen éppen annyit takarítanak meg, mint 

amennyit kölcsönkérnek 
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Reprezentatív fogyasztó   

Kormányzat 

 2 periódus, a kormányzat is kérhet kölcsön, de hitelt is nyújthat. Ugyanazt a 

kötvényt bocsátja ki mint a fogyasztók, állománya (államadósság) az 1. 

időszakban: B  

 Költségvetési korlátja:   

Jelenértékű intertemporális:   

A kezdetben 0 megtakarítású

reprezentatív fogyasztó hitelkínálóvá

válna. Nincs kinek nyújtani, ezért a 

kamatláb vissza fog csökkenni
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Hitelpiac 

 A modellben egy piac van, a hitelpiac, ahol hitelt nyújtanak (jelenbeli jószágot 

cserélnek jövőbelire) és viszont 

 A fogyasztók egymás közt is hitelezhetnek 

 Más szereplő nem lévén a kormányzat csak a fogyasztók összességétől kérhet 

kölcsön 

 A hitelpiac akkor van egyensúlyban, ha a fogyasztók együttes megtakarítása 

egyenlő az államadóssággal, B-vel 

Árupiaci egyensúly 

 Mivel a hitelpiacon jelenbeli jószágot jövőbelire cserélnek, ha a hitelpiac 

egyensúlyban van, akkor az árupiac is és viszont 

 Y = C + T + SP, SP = B 

 B = G – T 

 Y = C + G 

Ricardói-ekvivalencia 

 Ha a kormányzati kiadások jelen értéke adott, akkor az adóztatás ütemezése 

semmilyen hatással sincs sem a fogyasztásra, sem az árakra (kamatlábra) 

 Vagyis az, hogy a kiadásokat már most adóval finanszírozzuk, vagy most 

kölcsönkérünk és a jövőben adóztatunk, az mindegy. Az adó vagy 

deficitfinanszírozás ekvivalens 

 Figyeljünk: a tétel adott G G’ pálya finanszírozásáról beszél. Az állítás így is erős: 

egy jövőbeli adóemeléssel finanszírozott jelenbeli adócsökkentés semleges 
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 N fogyasztó, akik egyforma t nagyságú adót fizetnek, T = Nt 

Behelyettesítve a fogyasztó költségvetési korlátjába: 

Ha az adókat átütemezzük, az sem a kormány, sem a fogyasztók költségvetési 

korlátját nem változtatja meg. Az optimális döntés c-ről nem változik 

 Ha a kormány csökkenti a jelenbeli adókat és emeli a jövőbelieket, akkor a 

fogyasztók az adócsökkentéssel megnövelt jövedelem-többletet nem költik el, 

hiszen életpálya jövedelmük nem változott. Az adócsökkentést megtakarítják, a 

hitelpiacon pont akkora többletkínálat keletkezik, mint amennyivel többet keres a 

kormány, hogy az adócsökkentést finanszírozza 
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 Ha a ricardói ekvivalencia érvényes, akkor az államadósságnak nincs jelentősége 

 Önmagunktól kértünk kölcsön, és önmagunknak nyújtottuk a hitelt, és amikor 

visszafizetjük, akkor ugyanez lesz fordítva 

 Azt tettük fel, hogy mindenkit egyformán érint mind az adócsökkentés, mind a 

visszafizetés terhe. Ilyen körülmények közt tényleg nincs jelentősége 

Feltevések 

 Az adónak nincs jövedelem és vagyon átcsoportosító hatása az egyes fogyasztók 

között. Ha nem ugyanaz kapja az adócsökkentést, mint aki visszafizeti, akkor RE 

nem érvényes (és a kölcsönkérésnek van következménye) 

 Nincs intergenerációs jövedelem átcsoportosítás sem. Ha nem ugyanaz a 

generáció kapja az adócsökkentést, mint akinek vissza kell fizetnie, akkor a 

Ricardói-ekvivalencia nem érvényes 

 Nincsenek torzító adók. A való világban az adókat nem egyösszegű, hanem 

százalékos formában vetik ki, ami ártorzító és ezért magatartás-befolyásoló hatású 

 Tökéletes hitelpiac. A valóságban a hitelpiac nem tökéletes, a hitelek 

kockázatosak, költségesek és jelentős csoportok hitelkorlátosak, azaz nem tudnak 

kölcsönkérni 
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Kamatrés   

 

A megtakarítási kamatláb eltér 

a hitelnyújtási kamatlábtól

Ha a kormányzat olcsóbban 

kaphat kölcsönt mint a 

fogyasztó (mondjuk a betéti 

kamatlábbal azonos szinten), 

akkor ezt az olcsó hitelt a 

fogyasztónak érdemes 

kihasználnia. 

A Ricardói-ekvivalencia nem 

érvényesül


