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Előszó
Ebben a könyvben a gyakorlati makroökonómiai modellezés szempontjából fontos középtávú makroökonómiai problémákról lesz szó. Az utóbbi években megnőtt a kereslet
a magyar gazdasággal kapcsolatos makroökonómiai modellezés iránt. Ennek egyik indoka az Európai Unió elvárásai a nemzeti gazdaságpolitikákkal szemben, de ettől független igény keletkezett az ECB központi bankokkal támasztott követelményei miatt
is. Jelen monográfia alapvető célja, hogy útmutatót adjon azoknak, akik a magyarhoz
hasonló gazdaságokat modellezni kívánják fiskális vagy monetáris politikai célokból.
Ehhez az elméleti és empirikus közgazdaságtan eredményeit, nemzetközi modellezési
tapasztalatokat, és az eddigi magyar modellezési kísérletek tanulságait is felhasználom.
A könyv három fő forrásból táplálkozik. Az első forrás a Corvinus Egyetemen 2002
óta tartott előadásaim. A 3–12. fejezetek bevezetést adnak a mai makroökonómiába,
haladó szinten. Nincs szó hagyományos értelemben vett tankönyvről, mivel az alapvető
cél – a gyakorlati modellezők számára fontos ismeretek összefoglalása – lehetővé tette
azt, hogy válogassak, és ne kelljen a makroökonómia jelen állásának összefoglalására
törekednem. Ugyanakkor ezek a részek tananyag-kiegészítésként is használhatóak. A
második forrás saját – gyakran társszerzőkkel folytatott – kutatásaim. Ez a 13–16.
fejezetekben jelenik meg, ahol erősen támaszkodom már publikált tanulmányaimra, de
jelen van a könyv egyéb részeiben is. A harmadik forrás a makroökonómia állásával,
illetve jövőjével kapcsolatos „elmélkedéseim”, amelyek – részben – eddig csak blogbejegyzés, illetve újságcikk formájában láttak napvilágot. Ezeket a bevezető két fejezet
és a zárófejezet tartalmazza.
A könyv létrejöttében nagy érdemei vannak azoknak, akikkel az utóbbi években
közösen publikáltam. A hivatkozásokból szerzőtársaim nevei egyértelműen azonosíthatók, de hadd álljanak itt is (névsor szerint rendezve): Bíró Anikó, Elek Péter, Halpern
László, Koltay Gábor, Koren Miklós, Kőrösi Gábor, Telegdy Álmos. A könyv elkészültében nagy segítségemre volt, hogy Szeidl Ádám hasznos megjegyzéseket fűzött a könyv
egy előzetes változatához. Végül hálás köszönettel tartozom Simonovits Andrásnak,
aki a könyv – majdnem végleges – változatát végigolvasta, és részletes kommentárjaival meghosszabbította a munkámat. Ha maradtak hiányosságok és hibák, az biztosan
nem rajta múlt.1
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A szerző a Budapesti Corvinus Egyetem docense, és az MTA Közgazdaság-tudományi Intézet
tudományos főmunkatársa.
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