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Vitaindító írásomra (Világi, 2012) a modern főárami makroökonómia empirikus teljesítményéről 
három reflexió érkezett. Most itt Kónya István (2012) és Jakab Zoltán (2012) észrevételeire 
reagálnék. Mivel Vincze János (2012) felvetései alapvetően más jellegűek, mint a másik két 
vitapartneremé, ezért hamarosan egy külön írásban fogok neki válaszolni. 

A vitaindító írásban nem vizsgált modellekről 

István válaszcikke áttanulmányozása után az olvasóban az az érzés alakulhat ki, hogy bár az 
általam vizsgált makroökonómiai modelleket illetően igazam van – azaz az RBC/DSGE modellek 
empirikus teljesítménye kiábrándító –, de ezek a modellek a meghaladott múltat képviselik, velük 
szembeállíthatóak a legújabb kutatások modelljei, amik ígéretes alternatívát nyújtanak. 

Ugyanakkor a főárami makroökonómiai modellek túlnyomó többsége az RBC/DSGE modellekhez 
sorolható, tehát ha egy írásnak a célja a modern makroökonómia állapotának felmérése, akkor 
szükségszerűen rájuk kell fókuszálni. Továbbá az említett modellek vizsgálatából levont 
következtetések eléggé reprezentatívnak tekinthetők a modern makroökonómiát illetően. 

De nem akarom az István által felvetett kérdéseket megkerülni, ezért ebben a szakaszban röviden 
megvizsgálom az említett cikkeket (a heterogenitással kapcsolatos meglátásokra a következő 
szakaszban reagálok). Mivel a vitaindító írásnak nem volt célja a jövőről való spekulálás, ezért arra 
nem teszek kísérletet, hogy eldöntsem vajon az István által szemlézett modellek ígéretesek-e 
vagy sem. Kizárólag az eddigi teljesítményüket igyekszem megítélni. 

A vitaindító írásomban a modern dinamikus makroökonómiai modellek egyik legnagyobb 
hibájaként azt róttam fel, hogy nem képesek megfelelően magyarázni a trend folyamatokat. 
István Aguiar és Gopinath (2007) cikkét idézte, mint ami cáfolja ezt az állításomat. Sajnos úgy 
tűnik félreértette azt, amit írtam: én nem azt állítottam, hogy az RBC/DSGE modellekben a trend 
folyamatok determinisztikusak. Ebből adódóan az általam felvetett problémákra nem megoldás 
az, hogy az egzogén determinisztikus trendet sztochasztikusra cseréljük, mint azt az idézett 
cikkben teszik. A vitaindítóm 11. és 12. oldalán viszonylag részletesen leírtam a kifogásaimat, ezt 
most itt nem ismételem meg. Mindenestre az ezen a blogon is posztolt Schorfheide interjú 
(Economic Dynamics, 2012) is megerősíti azt az állításomat, hogy a trend folyamatokat kezelése a 
modern makroökonómiában problematikus, a trendeket modellen kívüli egzogén jelenségként 
képesek csak értelmezni. 

A főárami makroökonómia modelljeinek talán legfontosabb, ikonikus eleme a racionális 
várakozások hipotézis: az egész irányzat kezdetben erre építette az identitását (a mikroökonómiai 
megalapozás később került előtérbe), mai napig a legtöbb főárami modell él ezzel a 
feltételezéssel. Ugyanakkor amint azt a vitaindító írásomban megmutattam, a hipotézist az 

                                                             

1 A tanulmány kizárólag a szerző véleményét tükrözi és nem a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontja. 
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empirikus tesztek nem igazolják, megalapozatlan spekulációkkal indokolták a modellekbe való 
bevezetését. 

István három olyan kutatási irányt említ a főáramon belül, ami elveti a racionális várakozások 
hipotézist: a legkisebb négyzetes adaptív tanulást, a racionális tétlenséget és a bizonytalanság 
kerülést. Bevallom, az utóbbi eredményeivel nem vagyok tisztában, de az előző kettő irányzatot 
ismerem, sőt az adaptív tanulással egy időben magam is intenzíven foglalkoztam. 

Bár magam is úgy gondolom, hogy meg kéne szabadulni a racionális várakozások hipotézistől 
ahhoz, hogy a makroökonómia empirikus teljesítménye számottevően javuljon, és ezért 
üdvözlöm is ezeket a kutatási irányokat, de eddig ezek az irányzatok sem éppen az empirikus 
orientáltságukkal tűntek ki. 

Ha nem tévedek, az adaptív tanulást Sargent vezette be a főárami modellekbe, de ezt sem előzte 
meg semmiféle empirikus kutakodás, hogy vajon a gazdasági szereplők várakozásait valóban a 
legkisebb négyzetek módszerén alapuló tanulás írja-e le a legjobban. Az ehhez kapcsoló kutatások 
egyik legalaposabb összefoglalója Evans és Honkapohja (2001) könyve jól demonstrálja, hogy a 
kutatási irányzat későbbi szakaszaiban is az elméleti megfontolások maradtak dominánsak és az 
empíria nem játszott kulcsszerepet. Ugyan léteznek empirikus irányultságú cikkek is a témakörön 
belül (lásd például Milani, 2009), de alapvetően az adaptív tanulás vizsgálata nem javított a 
főáram empirikus teljesítményén. 

Hasonló dolgok mondhatóak el a racionális tétlenség irodalmáról. Sims (2003) programadó cikke 
jól illusztrálja, hogy egy alapvetően spekulatív feltevésről van szó, amit nem is próbálnak a 
várakozások empirikus vizsgálatának az eredményeivel összhangba hozni. Ennek az eszköznek a 
segítségével bizonyos empirikus összefüggéseket (például a makro idősorok nagyfokú 
perzisztenciáját) az addiginál elegánsabban lehet magyarázni, bizonyos problémákra szellemes 
magyarázatokkal szolgálnak (lásd például, Mackowiak és Wiederholt, 2007), de alapvetően ez a 
kutatási irányzat sem volt képes a főárami makroökonómia empirikus teljesítményén javítani. 

Végezetül szólnom kell a keresési modellekről, az eredeti vitaindítóból is csak terjedelmi okok 
miatt hagytam ki ezt a témát. A jelentősége ezeknek a modelleknek tagadhatatlan: a főárami 
makroökonómia a keresési modellek adaptálásával tudta egy kiemelten fontos makroökonómiai 
jelenség, a munkanélküliség létezését magyarázni. Ugyanakkor rájuk is jellemző, hogy a 
modellekben alkalmazott keresési blokk empirikus relevanciáját nem igazán tesztelték 
mikroszintű adatokon, azt döntően a technikai kezelhetőséget szem előtt tartva alkották meg. 
Valószínűleg ennek következményeként igazán komolyan nem is javították a modellek 
makroszintű illeszkedését. Például, az István által idézett Mathä és Pierrard (2011) modelljéről 
nehéz lenne azt állítani, hogy szignifikáns mértékben javította az RBC modellek aggregált 
illeszkedését. 

Összegezve, elmondható, hogy az eredeti vitaindítómban nem vizsgált kutatási irányzatok lehet, 
hogy majd a jövőben valamiféle áttöréshez vezetnek, de az eddigi eredményeik alapján nem 
árnyalható az a lesújtó konklúzió, amit a főárami makroökonómia empirikus teljesítményével 
kapcsolatban levontam. 

Plauzibilis mikroökonómiai alapok és a Lucas kritika 

Véleményem szerint a makroökonómiai modellek mikroökonómiai megalapozása csak akkor 
fogadható el, ha ezek a mikroökonómiai alapok empirikusan helyesen specifikáltak. (Elvileg ezzel 

http://www.google.hu/books?hl=hu&lr=&id=CD5ZgYKBI50C&oi=fnd&pg=PR1&dq=Learning+and+Expectations+in+Macroeconomics&ots=jM4ejmE_4s&sig=uBKB2pzptwWIMZJERDlgPnxdroo&redir_esc=y#v=onepage&q=Learning%20and%20Expectations%20in%20Macroeconomics&f=false
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-5965.2009.01816.x/abstract?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304393203000291
http://ideas.repec.org/p/hum/wpaper/sfb649dp2005-040.html
http://ideas.repec.org/a/eee/dyncon/v35y2011i8p1172-1191.html
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a modern makro képviselői is egyetértenek, amint azt Chari et al., 2008, írása bizonyítja, más 
kérdés, hogy a gyakorlatban nem tartották magukat ehhez az elvhez.) Ez szükségszerű 
következménye annak a célnak, hogy a modern makroökonómia nem csak statisztikai 
összefüggéséket kíván leírni aggregált gazdasági idősorok között, hanem a jelenségek 
közgazdasági magyarázatát igyekszik megtalálni. A közgazdasági magyarázat pedig nem más, 
mint, hogy a gazdaság szereplőinek a viselkedéséből és a köztük zajló tranzakciókból, azaz a 
mikro alapokból, vezetjük le a makroszintű jelenségeket. Ha a mikroszintű jelenségeket rosszul 
írjuk le, akkor nyilván hamis közgazdasági magyarázatokat találunk. Tehát, ha az eredeti célt 
komolyan vesszük, akkor a mikroökonómiai alapozás empirikus relevanciája kiemelt prioritás. 

A fenti állításomból nem következik semmi arra nézve, hogy a helyes mikroökonómiai 
alapozásnak ortodox módon a szereplők optimalizáló viselkedésén, vagy az újabb viselkedés 
közgazdaságtani megközelítésen kellene alapulnia. Ugyanígy a fenti állítás nem tagadja, hogy az 
egy üdvözlendő dolog lenne, ha sikerülne empirikusan igazolható optimalizáló viselkedésen 
alapuló mikroökonómiai blokkokból egy sikeres makroökonómiai modellt felépíteni.  

Azt viszont határozottan állítottam a vitacikkemben, hogy az erre irányuló törekvések eddig 
súlyos kudarcot vallottak. Amivel a legfőbb baj nem a kudarc ténye maga, hanem az, hogy a 
főárami makro képviselői ezt a kudarcot jobb esetben relativizálni, rosszabb esetben tagadni 
próbálják. Károsnak és zsákutcába vezetőnek tartom azt a jellemző attitűdöt, amely szerint, ha 
egy makroökonómiai modell mikroökonómiai blokkjai optimalizáló viselkedésből vannak 
származtatva, akkor az a modell automatikusan felsőbbrendű és a modell mikroökonómiai 
alapozása mentesül az alapos empirikus validálási kényszerétől. Ez a hozzáállás vezet ahhoz a 
téves vélekedéshez is, hogy mivel a főárami makroökonómia modelljei kiállják a Lucas kritikát, 
ezért feltétlenül magasabb rendűek. 

Csakhogy arról elfeledkeznek, hogy egy modell ellen csak akkor nem hozható fel a Lucas kritika, 
ha a mikroökonómiai blokkjai helyesen vannak empirikusan specifikálva. Tessék elolvasni az 
eredeti Lucas (1976) cikket, és végiggondolni azt. Az egész gondolatmenet csak akkor érvényes, 
ha a modell nem félrespecifikált: egy a gazdaságot rosszul leíró, hamis modell „mélyparaméterei” 
természetesen éppen úgy nem lesznek invariánsak a gazdaságpolitika változására, mint a 
redukált forma paraméterei. Márpedig a vitaindítómban elég alaposan körüljártam, hogy a 
főárami makroökonómia modelljeinek a mikroökonómiai alapozása empirikusan nagyon gyenge 
lábakon áll, ezt az állításomat a vitapartnereim nem is igyekeztek cáfolni. Ha viszont ez így van, 
akkor jelenleg nem létezik olyan makro modell, ami kiállja a Lucas kritikát. Szembe kell nézni vele, 
hogy még a főáram modelljei sem. A vitaindítómra adott válaszában István óva int attól, hogy 
lebecsüljem a Lucas kritika jelentőségét. De a Lucas kritika tanulságait nem én hagyom figyelmen 
kívül, hanem a főárami makroökonómia eddigi gyakorlata. 

Ebből a szempontból nagyon tanulságosak az ezen a blogon publikált Koren Miklóssal (2012) és 
Szeidl Ádámmal (2012) készült interjúk. A beszélgetésekből egy számomra nagyon szimpatikus 
attitűd rajzolódik ki („mérésőrült vagyok”). Eszerint nem az elméletek bűvöletében kell 
közgazdaságtant művelni, hanem alapos munkával utána kell menni a mikroszintű adatoknak, 
mérni kell minél többet, ha lehetséges kontrollált kísérleteket kell folytatni – itt utalhatnék a 
szintén az ezen a blogon publikált Amy Finkelstein méltatásra is (Eltecon blog, 2012) –, és bátran 
felvállalni, ha a kapott eredmények szembemennek az addigi prekoncepciókkal, dogmákkal. A 
főárami makro hozzáállása sajnos ennek éppen az ellenkezője: a prekoncepcióknak, az 
elméletnek van primátusa, azokat nem is igyekszik tesztelni, vagy ha igen, és az eredmények 
ellentmondanak a modellnek, akkor az empirikus eredményeket negligálják.  

http://ideas.repec.org/a/aea/aejmac/v1y2009i1p242-66.html
http://ideas.repec.org/a/eee/crcspp/v1y1976ip19-46.html
http://eltecon.blog.hu/2012/05/11/meresorult_vagyok_interju_koren_miklossal
http://eltecon.blog.hu/2012/04/06/fontosak_nekem_ezek_a_dolgok_interju_szeidl_adammal
http://eltecon.blog.hu/2012/05/08/rekontra_szelekcio_amy_finkelstein
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Ez az a pont, ahol szeretném tisztázni az ACE (agent-based computational economics) 
modellekkel kapcsolatos álláspontomat. István válaszcikkének majdnem a felében az ACE 
modelleket kritizálja, holott ennek a vitának nem ez a tárgya, hanem a főárami makroökonómia 
jelenlegi állapotának a felmérése. Éppen ezért én az ACE modellekről nem mint a jövő kívánatos 
makro modelljeiről beszéltem, hanem egy attitűdöt szerettem volna velük illusztrálni. Pontosan 
azt a hozzáállást, amit az előző bekezdésben méltattam, és úgy tűnik a közgazdaságtan más 
területein nem ismeretlen. Az ACE modelleket lehet és kell is kritizálni sok minden miatt, de az 
kétségtelenül szimpatikus bennük, hogy a mikroökonómiai alapozásukat az empirikus 
eredmények orientálják. 

Természetesen fel lehet vetni, hogy az ACE modellek nem állják ki a Lucas kritikát, mivel a 
mikroökonómiai blokkjainak empirikusan igazolt viselkedési egyenletei mögött nincsen elméleti 
magyarázat. De véleményem szerint inkább van esély a Lucas kritikát kiálló modelleket 
fejleszteni, ha empirikus összefüggésekből indulunk, majd ezekhez keresünk elméleti 
magyarázatot, mint a főáram jelenlegi megközelítése mellet, ahol az elméletből indulnak ki, és azt 
nem igyekeznek az empíriához igazítani.  

Tehát azt továbbra is fenntartom, hogy ebből a szempontból az ACE modellek – annak ellenére, 
hogy egy jóval fiatalabb kutatási irány termékeiről van szó – komoly előnnyel bírnak a főáramhoz 
képest. 

Itt szeretnék röviden kitérni a vitánk egy mellékszálára. A vitaindítómban szóvá tettem, hogy 
szemben az ACE modellekkel a főárami makroökonómia nem képes megfelelően kezelni a 
heterogenitást, válaszul István idézett két olyan modellt, amikben van heterogenitás. 
Természetesen magam is tisztában vagyok vele, hogy bár az RBC/DSGE modellek túlnyomó 
többségében reprezentatív háztartás és vállalat szerepel, de azért léteznek olyan főárami 
modellek is, amelyekben bizonyos fokú heterogenitás is szerepet kap. Az érdeklődőknek ajánlom 
Heathcote et al. (2009) alapos áttekintő cikkét a témáról. A cikkből azonban kiderül, hogy a 
főárami modellekben heterogenitás mellett főként a stacioner állapotok (steady state) 
összehasonlítását lehet elvégezni, vagy csak determinisztikus átmenet dinamikát lehet vizsgálni 
(9. oldal), továbbá, a ciklusokat okozó aggregált és a heterogenitást okozó egyedi tényezők nem 
lépnek egymással interakcióba, endogén módon nem hatnak egymásra, ehelyett elkülönült 
sokkok mozgatják őket (29. oldal). Ezzel szemben, a nem túl nagy ACE irodalom tanulmányozása 
könnyen meggyőzhet minket, hogy az ACE modellek sokkal alkalmasabbak a heterogenitás 
makroökonómiai következményeinek a vizsgálatára, mint a főáram modelljei, amelyekben 
technikai korlátok miatt a heterogenitással kapcsolatos igazán érdekes kérdések nem tehetők fel. 

Összefoglalva: Ha egy makroökonómiai modell mikroökonómiai alapozása empirikusan nem 
plauzibilis, akkor értelmetlen magyarázatokat ad a makro jelenségekre és nem állja ki a Lucas 
kritikát. Mivel mindez igaz a modern főáram modelljeire, ezért a felsőbbrendűségük 
megkérdőjelezhető. Ebből a zsákutcából csak akkor lehet kijutni, ha a főáram változtat az 
attitűdjén, és azt a közgazdaságtan más területein elterjedt hozzáállást teszi magáévá, miszerint 
az elméletet kell az empirikus eredményekhez igazítani és nem fordítva. Az ACE modellek nem 
feltétlenül jelentik a jövőt, de példát (ha nem is tökéleteset) mutatnak az általam kívánatosnak 
tartott hozzáállásra. 

Az előrejelző képességről 

http://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/14768.html
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Zoli szerint a makroökonómiai modellek empirikus teljesítménye szempontjából a legfontosabb 
kritérium az aggregált idősorokra vonatkozó előrejelző képességük. Ezzel nem értek egyet. 
Előrejelezni statisztikai modellekkel is lehet, a makroökonómia célja, hogy közgazdasági 
magyarázatokat adjon a makroszintű jelenségekre. Amint az előző szakaszban kifejtettem, egy 
makroökonómiai modell csak akkor képes helyes magyarázatot adni a makroökonómiai 
jelenségekre, ha a mikroökonómiai alapjai empirikusan plauzibilisek.  

Azonban, ha a mikroökonómiai építőblokkok helyesen vannak specifikálva, abból még nem 
következik, hogy a modell egésze is jól fog működni: nem biztos, hogy a részek összeállnak helyes 
egésszé. Ebből adódóan szükséges tesztelni, hogy a teljes makro modell viselkedése mennyire 
van összhangban az aggregált adatokkal, mennyire jól illeszkedik historikusan és mennyire jó az 
előrejelző képessége (most átmenetileg tekintsünk el Vincze János kritikájától, miszerint az 
aggregált adatok információtartalma legalábbis kétes). Tehát nem az előrejelző képesség a fő cél, 
de a modell egészének helyessége kapcsolatban van az előrejelző képességgel.  

Mivel a modern makroökonómia mikroökonómiai megalapozása problémás, azaz mivel már a 
részek is hibásak, ezért nem meglepő módon a modellek egésze sem képes igazán jó empirikus 
teljesítményre. Ezt az állítást Zoli felsorolt érvei ellenére fenntartom. Amint a vitaindítóban 
tárgyaltam, a DSGE-VAR-ok elég jól demonstrálják, hogy a modellek feltevéseinek az oldásával 
javítható az előrejelző képességük. Természetesen mindig lehet olyan benchmarkot találni, 
amihez képest jobban teljesítenek a DSGE modellek. 

Ugyanakkor mivel strukturális – tehát közgazdasági magyarázatok adására tervezett – 
modellekről van szó, az igazán érdekes kérdés az, hogy más strukturális modellekhez képest 
milyen az előrejelző képességük. Ebből a szempontból pedig a „régi keynesi” modelleken alapuló 
ökonometriai modellek igazán tanulságos benchmarkot szolgáltatnak, mert ezekkel 
összehasonlítva némi képet kaphatunk arról, hogy az elmúlt negyven évben mennyit fejlődött a 
makroökonómia. 

Az összehasonlításhoz jó alapot nyújt a jegybankok gyakorlata, amire már a vitaindítómban is 
utaltam. Az általános jegybanki gyakorlat szerint sehol sem egy modellt használnak az 
előrejelzéseik készítéséhez. Az előrejelzési procedúra során a központi modellen túl rengeteg 
ökonometriai szatellit modell és szakértői vizsgálat eredményét felhasználják. Tehát sem a DSGE 
modellekben, sem a „régi keynesi” elméleten alapuló ökonometriai modellekben nem bíznak 
annyira, hogy rájuk alapozzák az előrejelzést. Jegybankonként változó, hogy a központi előrejelző 
modell a modern vagy a régi elméleten alapul, de általában a háttérben felhasználják a másik 
fajta modell eredményeit is, ha másra nem az eredmények robusztusságának a vizsgálatára. 
Továbbá, akár a régi, akár az új elméleti modelleket használják ezek általában hibrid model lek, 
amelyekben az előrejelző képesség javítása céljából az elmélet által nem feltétlenül indokolt 
módosításokat eszközölnek. Tehát a jegybanki gyakorlat alapján elmondhatjuk, hogy a modern 
elméleten alapuló előrejelző modellek nagyon hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a 
régi elméleten alapulóak. Egyik modell család sem alkalmazható önmagában a jegybankok által 
vállalható előrejelzés készítésére. Ez azonban nem túl hízelgő a modern makroökonómiára nézve, 
ha figyelembe vesszük, hogy immár negyven éves ez a kutatási irányzat. 

Következtetések 
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Vitaindító írásom célja nem a makroökonómia jövőjéről való gondolkodás, hanem a modern 
főárami makroökonómia állapotfelmérése. Bár az előbbi is fontos kérdéskör, arra csak az utóbbi 
végiggondolásával lehetséges megkísérelni felelősségteljes választ adni. 

A vitaindítómban és ebben a válaszcikkben azt igyekeztem bizonyítani, hogy a modern főárami 
makroökonómia empirikus teljesítménye kiábrándító. A főáram modelljei bár látszólag 
mikroökonómiailag megalapozottak, de a mikroökonómiai építőblokkok félrespecifikáltak, 
empirikusan nem plauzibilisek. A főárami makroökonómia empirikus megalapozottsága 
lényegében egy hamis mítosz. Ebből adódóan a főáram nem igazán tud helyes magyarázatokat 
adni a makroökonómiai jelenségekre, és – bár éppen az ellenkezőjét hirdeti magáról – nem állja 
ki a Lucas kritikát, hiszen félrespecifikált modellek hamis „mélyparaméterei” nem invariánsak a 
gazdaságpolitika változásaira. Ezeket azért fontos világossá tenni, mert a modern főárami 
makroökonómia önmagáról hirdetett felsőbbrendűsége éppen a mikroökonómiai 
megalapozottságon és a Lucas kritikán alapul. 

Ezt az állítólagos felsőbbrendűséget pedig mára már elfogadta és szinte trivialitásként kezeli a 
szakmai közvélemény. Ugyanakkor, bár a modern főáram modelljei logikailag koherensek és 
technikailag szofisztikáltak, de az empirikus bizonyítékok dolgában bizony nagyon rosszul állnak. 
Ez azért is bosszantó, mert a modern közgazdaságtan más területein egyre erősebb az empirikus 
orientáltság. Az ezen a blogon is gyakran emlegetett John Bates Clark emlékérmet is az utóbb i 
időben főként olyan fiatal tudósok kapták, akik döntően empirikus kutatásokat végeznek. 

A modern makroökonómia empirikus megalapozatlansága annál is inkább szomorú, mert a 
modern főáram programadó cikke (Lucas, 1972) éppen negyven éve jelent meg, ennek ellenére a 
modern makroökonómia képtelen megbízható iránymutatóként funkcionálni gazdaságpolitikai 
dilemmák megoldásához. Hiába a logikai és elméleti koherencia, a kifinomult technikai apparátus, 
mivel a modellek nem plauzibilisek empirikusan, teljes joggal lehet kételkedni a modern 
makroökonómiai modellek predikcióiban. Ennek eredményeként az elmúlt nyolcvan év 
legnagyobb válságának a közepén – akár beismerjük, akár nem – teljes az intellektuális 
bizonytalanság a helyes gazdaságpolitikát illetően.  

A vitaindító írásomban szándékosan nem a makroökonómia jövőjéről kívántam spekulálni, 
hanem világossá tenni, hogy szemben a szakma többségének önképével a modern 
makroökonómia bár lehet, hogy intellektuális érdekes, de empirikus teljesítménye lesújtó. Ennek 
a konklúziónak alapján azért mégis megkockáztatnék egy a jövőre vonatkozó állítást: ha a szakma 
azt szeretné, hogy a makroökonómia ne csak intellektuális játékszer maradjon, hanem valóban 
„komoly” tudománnyá váljon, akkor gyökeresen változtatnia kéne az empíriához való attitűdjén. 
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