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MAKROÖKONÓMIA 

9. hét 

Intertemporális reálmodell II 

Horváth Áron, Pete Péter 

Kétidőszakos AE reálmodell 

 Noha rettenetes egyszerűsítéseket alkalmaztunk – szereplők száma, jellege, döntési 

lehetőségeik leírása, zártság, nominális változók hiánya stb. – a modell mégis 

irtózatosan bonyolult lett 

 Bonyolultság oka: megköveteltük a teljes körű összhangot, logikai konzisztenciát 

 A gyakorlatias „lefetyelés” a gazdasági helyzetről jobb esetben valami ilyesminek az 

önkényesen kiemelt darabjairól szól, a teljes körű átvezetés igénye nélkül 

Szakértés 

 Noha a rutin, a múlt eseményeinek, számoknak tudása sokat számít, a modell alapú 

gondolkodás hiánya rengeteg veszélyt is rejt. 

 Exogén és endogén változók gyakori keverése 

 Parciális szemlélet, dolgok konstansként kezelése amik nem azok 

 Logikai inkonzisztenciák, különböző feltevések közti ugrálás az érvelés folyamán stb.  

 A másik oldalon viszont lássuk be: a bonyolultság hátrány 
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Hogyan épül fel? 

Fogyasztó: négy db. magatartási egyenlet 

 Ns(w, r, w’, π, π’, T, T’) 

 Ns’(………………….) 

 C(………………….) 

 C’(………………..) 

Termelő 

5 db. definíció: 

 Y = zF(K,Nd),  Y’ = z’F(K’,Nd’), 

 Π = Y – wNd – I,   Π’ = Y’ – w’Nd’ +(1 – d)K’ 

 I = K’ – (1– d)K, 

és 3 db. magatartási egyenlet: 

 MPK’ – d = r, 

 MPL(Nd ,K,z) = w, 

 MPL’(Nd’ ,K’,z’) = w’ 

Kormányzat és egyensúly 

Három egyensúlykritérium 
 Nd = Ns,   Nd’ = Ns’ 

 Y = C + I + G, (a fogyasztó költségvetési korlátjából következik, hogy ha az árupiac 

egyensúlya az első időszakra teljesül, akkor a másodikra is) 

 Kormányzat költségvetési korlátja 



 

 

 

4 

Egyenletrendszer 

Összesen 16 db egyenlet 

 Endogén változók: Nd, Ns, Nd’, Ns’, C, C’, Y, Y’, Π, Π’, r, w, w’, K’ I, valamint az adók 

jelenértéke 

T + T’/(1+r), összesen 16 db. változó 

 Exogén változók: h, z, z’, G, G’, K, d, valamint adottak a haszonfüggvény 

(paraméterei) és a termelési technológia (paraméterei). Utóbbiak bármilyen 

értékére az endogén változók értéke meghatározható  

Megoldás 

 A rendszer kézzel már csak rendkívüli estekben oldható meg (a technológia és a 

haszonfüggvény tipikusan nem lineárisak), géppel, numerikus közelítéssel minden 

további nélkül megoldható 

 Működtetés: az exogén változók módosulás milyen hatást gyakorol az egyensúlyra, 

az endogén változókra 

 Nehéz belelátni, hogy belül pontosan mi is történik, könnyebb megtalálni az intuíciót, 

a mögöttes sztorit, ha piaci keresleti-kínálati görbékké egyszerűsítjük. Ennek 

persze ára van  

Teljes modell 
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Sokkok 

 Átmeneti vagy tartós 

 Dinamikus modellünkben tudjuk illusztrálni, hogy nagy különbség lehet a 

következményekben 

 A jövőben várt események, sokkok hatása már a jelenben érvényesül 

G átmeneti növekedése 

 Átmeneti (háború, helyreállítás, koncentrált infrastruktúrális program stb. 

 Az adók jelenértékének is növekednie kell (ricardói ekvivalencia érvényes) 

 Kínálati hatás: adók növekedésén, fogyasztó életpálya jövedelem csökkenésén, 

munkakínálat növekedésén keresztül 

 Keresleti hatás: árupiacon fogyasztás csökkenésén, G növekedésén keresztül a 

multiplikátorral felerősödve 

 Munkapiac: adók jelenértékének növekedése miatt a fogyasztó rendelkezésre álló 

jövedelme csökken, munkakínálat nő. Több munka, csökkenő reálbér, nagyobb 

termelés, jószágkínálat eltolódik 

 Jószágkereslet: T nő, C csöken, de G nő, Együttes hatás, keresleti görbe 

eltolódásának mértéke = dG 

 Miért is? Ballanced budget multiplier 
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 Y nő – mind a keresleti, mind a kínálati görbe jobbra csúszott.  

 És r? Fontos: ha r nő, akkor dG > dY és akkor dG kiszorít. 

 G növekedése ideiglenes, a fogyasztó mai helyzetét jobban érinti mint a jövőbelit, A 

fogyasztó simítana, szeretne hitlelt felvenni, fogyasztást előrehozni. Nincs kitől, 

reprezentatív fogyasztó (nyitott gazdaság más) 

 Kamatláb nő  

 Nyitott gazdaság, kamatláb változatlan, de folyó mérleg hiány, ikerdeficit 

 Zárt gazdaság: r nő, jelenbeni fogyasztás drágul, nem akar C-t előrehozni. Viszont 

jelenbeli szabadidő is drágul, intertemporális helyettesítés, inkább most dolgozik. 

Munkakínálat tovább tolódik, w még alacsonyabb, de y-ra még expanzívabb a 

hatás 

 Kamatláb nő, G beruházást is kiszorít 

Összegezve 

 A kormányzati kereslet növekedése expanzív hatású. De nem azért, mert a kereslet 

a semmiből növeli a jólétet, hanem azért, mert 

1. a vagyonvesztés az adónöveléssel a fogyasztót extra erőfeszítésre készteti 

2. az esemény ideiglenes, a fogyasztó intetemporális simítási szándéka a 

kamatlábon keresztül a jelenre koncentrálja az erőfeszítést 

Nincs ingyenebéd 

 Y nő 

 C csökken, 

 Beruházás csökken (r nő) 

 w csökken 

 Szabadidő csökken 

 Beruházás csökkenése miatt a jövőbeli tőkeállomány kisebb lesz, mint amúgy volna 
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Mit kentünk el? 

 A jövőbeli munka, bér, fogyasztás stb. változásáról nem tudunk semmit. 

 Mondhatjuk, hogy nem számít, de lehet, hogy igen. Pl. ha a munka a jövőben 

csökken – ez lehet, ha az intertemporális helyettesítési hatás nagy – akkor MPK a 

jövőben minden tőkeállomány mellett nagyobb lesz, ez növeli a beruházást. 

Elemzésünkben feltettük, hogy ezek a hatások másodlagosak 

RBC modell 

 Emlékeztető: azonnali, tökéletes áralkalmazkodás  

 A gazdaság mindig a kapacitás szintjén termel, a PPF szélén vagyunk, nincsenek 

kihasználatlan termelési kapacitások 

 A kereslet hatását hangsúlyozó modellek (lásd később keynesi modell) 

kihasználatlan kapacitásokról beszélnek 

G tartós növekedése 

 A legfontosabb különbség az, hogy az esemény az egyes időszakokban azonosan 

érinti a fogyasztót, ezért emiatt nem jelentkezik intertemporális helyettesítés 

 Életpálya jövedelem csökkenése nagyobb, az adó minden periódusban emelkedik, 

a munkaerő kínálat ennek betudható növekedése nagyobb  

 A keresletet T és T’ valamint G és G’ változásán kívül Y’ változása is érinti, a 

munkakínálat a második periódusban is nő, ezért Y növekedése valószínűsíthető 

 Miután fogyasztássimítás nem (kevésbé) lesz, ezért a kamatláb változása 

várhatóan kisebb 
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Ezt azért ne higgyük el 

Miért is ne? 

 Az érvelés azon alapul, hogy fogyasztás simítás miatt a kamatláb nem változik, és 

ez igaz. Ám a kamatláb nemcsak ettől függ 

 Ha a reálbér csökken, akkor a tőke nettó határterméke sem maradhat változatlan 

(ez egyenlő r-rel) 

 Változatlan fogyasztás a haszonfüggvény alakja miatt csak magasabb reálbér 

mellett lehetséges  

 Kétperiódusú modellben r nem maradhat változatlan, végtelen időhorizont 

állandósult állapotában igen 

Mai K csökkenése 

 Földrengés, háború 

 Solow-(Ramsey) modellel már vizsgáltunk ilyent, ami itt többlet az a munkára és 

bérre gyakorolt hatás. 

 Munkaerőpiac: munka határterméke csökken, w csökken N csökken 

 Jövőbeli MPK-ra való hatás, az nő, beruházási kereslet ma nő 
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 Munkakereslet csökkenése miatt csökken a foglalkoztatás és a reálbér 

 Emiatt csökken az output, jószágkínálati görbe balra tolódik 

 MPK’ növekedése hatására beruházási kereslet nő, jószágkeresleti görbe jobbra 

tolódik. 

 r biztosan nő, output bizonytalan (vszeg csökken) 

 Magasabb kamatláb (forráshiány) miatt intertemporális helyettesítés, mai 

fogyasztás csökken, munkakínálat nő 

 Csökkenő munkakereslet és növekvő munkakínálat miatt reálbér nagyon csökken, 

foglalkoztatás bizonytalan (háború után bagóért is elmegyünk dolgozni) 

 Magas kamatláb rossz a beruházásnak, de egészében nőni fog. (különben a tőke 

csökkenése a jövőben még tovább csökkentené a tőkét) 

z átmeneti növekedése 

 Jó időjárás, ideiglenes olajár esés stb. 

 z nőtt, z’ nem 

 Munkapiac: MPL nő, munka keresleti görbe eltolódik, N és w nő. 

 Output kínálat adott r mellett is nő a termelékenység és a nagyobb foglalkoztatás 

miatt együttesen 

 r csökken, intertemporális helyettesítés fogyasztásban C nő, szabadidőben, mai 

munkakínálat kicsit csökken, w még jobban nő 
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Összefoglalva 

 Output nő  

 Fogyasztás nő (Y növekedése és r csökkenése miatt) 

 Beruházás nő (r csökkenése és MPK növekedése miatt) 

 N nő, w nő 

 Átlagos termelékenység nő 

Ciklikus együttmozgások 

 Az eredmények megfelelnek azoknak a stilizált tényeknek, amelyeket a statisztikai 

adatok elemzése alapján azonosítottunk 

 A TFP változásai jelentős szerepet játszhatnak a gazdasági ciklusok 

generálásában és lefolyásában 

 Ez az RBC iskola egyik legfőbb üzenete  

 A fogyasztó C-t simítja, ez ingadoztatja a kamatlábat, és erősíti a beruházás 

ciklusát 
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A jövőre várt TFP növekedés (z’) 

 Pl. bizonyos találmányok, műszaki fejlődés által generált jövőre vonatkozó 

optimizmus. Dot com bubble 

 A mai technológiát, termelési függvényt nem érinti 

 Csak a jövőbeli MPK nő, beruházás növekszik, jószágkeresleti görbe emiatt 

eltolódik 

 A kereslet növekedése felfelé húzza a kamatlábat (a mi technikánkkal, a cég 

többet tart vissza, csökken a kifizetett profit, és a fogyasztó kölcsön akar kérni ezt 

ellensúlyozandó) 

 r nő, intertemporális (szabadidő) helyettesítés miatt N nő, w csökken 

 Várt Y növekedése ennek némileg ellene hat, de ez kisebb 

Rövid táv és hosszú táv 

 Z tartós növekedése 

 A fogyasztót nem indítja intertemporális helyettesítésre, kínálat nő a 

termelékenység növekedése miatt, kereslet nő a beruházás és a jövőbeli 

jövedelem növekedése miatt  

 Munkakereslet nő MPN miatt, munkakínálat csökken a jövőbeli jövedelem várása 

miatt  

 W nő, N változatlan, r változatlan, a kamatlábaknak nincs trendje, MPK változatlan 

mert K növekszik 


