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1 BEVEZETÉS 
 

A projekt célja egy olyan modellrendszer kifejlesztése, amely alkalmas a külső vagy belső gazdasági 

sokkok, valamint a gazdaságpolitikai intézkedések komplex, közvetlen és közvetett, gazdasági-

társadalmi hatásvizsgálatára. A makrogazdasági modellnek alkalmasnak kell lennie a jelenleg 

rendelkezésre álló ECOS-TAX model bázisán kidolgozandó háztartási dinamikus/viselkedési 

mikroszimulációs modell integrálására, a lakossági jövedelmek, a fogyasztás és a munkaerőkíánlat és 

–kereslet változásainak a makrogazdasági modellbe való beépítésére, a mikromodellel való 

interaktív kommunikációra. 

Ennek érdekében a projekt keretében kidolgozásra került  

1. Egy makrogazdasági előrejelzésre és hatásvizsgálatra alkalmas makromodell-rendszer 

2. Egy háztartási dinamikus/viselkedési mikroszimulációs modell-rendszer és annak jövedelmi, 

fogyasztási, munkaerőpiaci és dinamikus elemei  

3. A két modellrendszer interaktív összekapcsolásának, a közöttük való adatáramlásnak az 

adattartalmi, logikai és informatikai megoldása.  

A kialakítandó makrogazdasági modellnek a megadott kritériumok szerint legalább az alábbi 

modulokat kellett tartalmaznia: 

• Részletes makrogazdasági keresleti blokk, a GDP felhasználásának minden tételére egyenként 

(fogyasztási kiadás – kapcsolatban a mikroszimulációs modellel –, természetbeni juttatás, 

közösségi fogyasztás, állóeszköz-felhalmozás, export, import), 

• A makrogazdasági kínálatot leíró blokk és ennek kapcsolata a keresleti oldallal, 

• A munkaerő-piaci folyamatokat elemző blokk: foglalkoztatási egyenletek főbb tevékenységi 

területenként – ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás, közszféra – vagy képzettségi szintenként (a 

mikroszimulációs modell munkakínálati eredményeit inputként kell felhasználni), 

• Részletes ár-bér blokk, ezen belül:  

• termelői és fogyasztói árak, import- és exportárak, 

• béregyenletek főbb tevékenységi területenként vagy képzettségi szintenként (az itteni 

eredmények inputként kerülnek a mikroszimulációs modellbe), 

• Szektoronkénti jövedelemelosztás az ESA95 nemzeti számlarendszer szerint, 

• Az egyensúlyi mutatók (egyes szektorok rendelkezésre álló jövedelmeinek, illetve az 

államháztartási hiány és a külső finanszírozási igény) visszacsatolási mechanizmusainak 

modellezése, 

• Az egyes szektorok eladósodottságának és azok visszahatásának modellezése, 

• Monetáris feltételek (kamat és árfolyam) figyelembe vétele. 

 

A szakirodalomban számos makrogazdasági elemző és előrejelző modell használatos. Jelen 

projektnek a makrogazdasági modellre vonatkozó feltételei és a rendelkezésre álló lehetőségek 

részletes elemzése alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy fentieknek gyakorlati és elméleti 



szempontból leginkább egy ún. GAP-modell és egy számszerűsített általános egyensúlyi modell 

(CGE-modell) kombinációja felel meg.  

A projekt összetett célját, azaz a makrogazdasági előrejelző és hatásvizsgálati funkciók teljesítését, 

valamint a mikromodellel való integrálhatóság elérését a két makromodell együttesen tudja 

biztosítani.  

A két modell alkalmazása és együttműködése teremti meg azt az optimális megoldást, amely a 

különböző makrogazdasági modellek előnyeit egyesítve, koherens módon biztosítja az elméleti 

megalapozottság (koherencia, magyarázóképesség) és az empirikus relevancia (a múltbeli és 

jövőbeni folyamatokat megfelelő pontossággal leíró képesség) kombinációját.  

A viselkedési reakciókra nagy hangsúlyt helyező, dinamikus modellek ugyanis igen hasznosak a 

gazdasági folyamatok megértésében, a magyarázatok feltárásában, ám általában (különösen rövid 

távon) rosszabbul teljesítenek az empirikus illeszkedésben, mint azok a tisztán statisztikai 

konstrukciók, amelyek fő célja a megfigyelések minél tökéletesebb leképezése. Az utóbbiak nem 

alkalmasak azonban arra, hogy az empirikus jelenségeket visszavezessék a gazdasági szereplők vagy 

piacok viselkedési törvényszerűségeire.  

Az általunk alkalmazott „GAP” modell a makrováltozókat egy trend- és egy ciklikus komponensre 

bontja. A hosszú távú mozgásokat a trendekről tett feltevések írják le, míg a rövid és középtávon a 

trend körüli ciklikus mozgások (az ún, nem-egyensúlyi dinamikák) határozzák meg a változók 

alakulását. A modell a makropálya teljes dinamikus leírását adja, vagyis a változók múltbeli 

meghatározottsága és a jövőre vonatkozó várakozások egyaránt számítanak. A modell erősen 

aggregált, vagyis csak a főbb makroökonómiai változók leírását adja meg. Ezek a következők: GDP, 

belföldi felhasználás, export, import, foglalkoztatás, infláció, nominális kamat és nominális árfolyam.  

A CGE modell ugyanakkor a gazdaság részletes, a nemzeti számlák szerinti leírását adja, ágazati 

bontásban. A legutolsó ÁKM ugyan csak 2008-ra áll rendelkezésre, de ezt a 2010. évre újrabecsüljük. 

A CGE-modell a gazdaság számszerűsíthető kategóriáinak elsősorban a várható, illetve az egyensúlyi 

értékét számítja ki, a véletlen hatások és az egyensúlytól való eltérések alakulásának (például a 

különféle “buborékok”) bemutatására más modellek, jelesül az említett GAP-modellek alkalmasak.  

A GAP-modell az alább részletezett további vonatkozásokban egészíti ki a CGE-modellből kapható 

információkat: 

1. Modellezi a makropénzügyi változók (kamat, árfolyam, infláció) alakulását és hatásait. Erre 

néhány újszerű, és kísérleti jellegű CGE-modellen kívül általában a  CGE-modellek nem 

vállalkoznak. Közismert például a CGE-modellek ún. árhomogenitása, azaz hogy a kereslet és a 

kínálat alakulását csak az árarányok befolyásolják, míg az árszintet (amit az elmélet formális 

kidolgozója Walras “numeraire”-nek nevezett) kívülről kell megadni. Különféle okokból (a 

reálfolyamatok és pénzpiaci folyamatok eltérő reakcióideje, változékonysága, kellően 

dezaggregált adatok hiánya, az igen nagymértékben sztohasztikus, számos kockázati 

vonatkozású pénzpiacok integrálási nehézsége az alapvetően determinisztikus CGE-

modellkeretbe, az alapvetően a jövedelmi- és árhatások ellentétes iránya miatti nagyfokú 

bizonytalanság a megtakarítások és a kamatláb összefüggése tekintetében, stb.) a kamatlábak 

endogén ábrázolását sem vállalják általában a CGE-modellek. Az árfolyamot (illetve 

reálárfolyamot) ugyan a CGE-modellek gyakran endogénként ábrázolják, de többnyire részletes 

magyarázó egyenlet szerepeltetése nélkül, azaz implicit módon, közvetve, igen leegyszerűsített 



feltételekkel, pl. a külkereskedelmi egyenleg vagy a fizetési mérlegegyenleg előírásával) 

határozzák meg. 

2. A CGE-modellek alapvetően az egyensúlyi állapothoz való eljutási folyamat végállapotát, azaz a 

gazdaság “hosszútávú” egyensúlyi állapotát ábrázolják, nem foglalkoznak az egyensúly (mint 

“vonzásközéppont”) körüli ciklikus ingadozásokkal illetve az egyensúlyhoz vezető köztes 

állapotokkal (lásd turnpike-tételek) valamint általában az egyensúlyi állapot kialakulását 

megnehezítő illetőleg stabilitását aláásó nem-optimális, sőt irracionális viselkedésekkel. Az 

általános egyensúlyi modellek erősen mikroökonómiai megalapozásúak, azaz a termelők és 

fogyasztói döntéseket jellemzően optimalizáló magatartásból vezetik le. Ugyanakkor viszont a 

modern gazdaság két nagy szereplője, az állam és a külföld viselkedésével kapcsolatban – 

csakúgy mint az egymással sok tekintetben élesen szembenálló elméletekkel jellemezhető 

makroökonómia tudomány – nem tud egyértelmű magyarázatot adni. Ezért alternatív 

viselkedési szabályokat alkalmaznak meg és erősen támaszkodnak az empirikus vizsgálatok 

eredményére. A GAP-modell is ennek tekinthető, ami a monetáris politika és általában a 

makroökonómiai jelenségek tekintetében igyekszik a viselkedési szabályokra vonatkozó 

feltevéseit a megfigyelt tényekhez igazítani (pl. általánosított Taylor-szabály a kamatpolitikában). 

Ez vonatkozik a munkanélküliség jelenségének (más oldalról nézve az aggregált 

foglalkoztatottság) elméletileg nehezen magmagyarázható jelenségére is, ahol a GAP-modell a 

fogalkoztatást is a ténylegesen megfigyelt adatokra illeszkedően határozza meg.  

Mindazonáltal, a két modell nem csak kiegészíti, hanem bizonyos mértékig át is fedi egymást: a 

jelenségek egy részét mindkét modell magyarázza, de ezek a magyarázatok különböznek. E téren 

arra törekedtünk, hogy ha a két modell magyarázó összefüggései nem is egyeznek meg teljesen, 

legalább egymáshoz képest “kitérőek” legyenek, azaz ne legyenek egymással elvileg inkoherensek. 

Másrészt a projekt megvalósítása során igyekeztünk (a modellek eltérő típusából adódó eltéréseket 

leszámítva) minél jobban összehangolni a két modell előfeltevéseit a külpiaci árakkal, 

árrugalmasságokkal, a termelékenységgel, a termelési kapacitás-kihasználtsággal, stb. kapcsolatban. 

Hasonlóan törekedtünk arra, hogy a modellek adatai is azonos módszertani alapúak (konkrétan a 

nemzeti számlákon alpulók) legyenek.   

A két makrogazdasági modell teljes mértékben nem tehető koherenssé, mivel az eltérő 

aggregáltságú számított változók, vagy másként fogalmazva: az “alulról” és “felülről” számított 

változók értékei jellemzően eltéréseket mutathatnak. Ezért a CGE modell csak azon értékeket veszi 

át a GAP modelltől, amelyek a modellben alapesetben is exogének: a nominális változókat (infláció, 

árfolyam, kamatok), illetve – megfelelő illeszkedés esetén – az aggregált foglalkoztatási adatokat.  

Ebben a rendszerben a CGE modell áll kapcsolatban a mikroszimulációs modellel, valamint a GAP 

modellel.  

Előrejelzés és hatásvizsgálat 

A hatásvizsgálat keretében a két modell-rendszer összekapcsolása az ún. top down - bottom up (TD-

BU) megközelítés alapján történik, a vizsgálandó sokk jellegzetességétől függően: 

• Top-down megközelítés alkalmazása:  

– a makrogazdasági peremfeltételek változása hat a háztartások aggregált 

jövedelmeire,  

– Az aggregált jövedelem változása hat a jövedelemelosztásra, valamint a háztartások 

fogyasztási és munkakínálati viselkedésére. 



• Bottom up megközelítés alkalmazása: 

– a makrogazdasági sokk közvetlenül a lakosság jövedelmeit érinti  

– háztartások egyes rétegei részletes jövedelmi változásainak meghatározása 

– a háztartások egyes rétegeinek fogyasztási és munkapiaci reakcióinak 

meghatározása 

– A reakciók makrogazdasági hatásainak kiszámítása  

A hatásvizsgálat módszere és az egyes modellek futtatásának sorrendje a vizsgálandó sokkok 

természetétől függ: 

• külső keresleti és ársokkok (top – down); 

• monetáris sokkok (top – down):  

– kamat, árfolyam; 

• kormányzati keresleti sokkok (top – down):  

– közszféra bérei, kormányzati vásárlások,  

• adó-és járulék szabályozásváltozások:  

– Direkt adók és támogatások változása a háztartási szektorban: szja, pénzbeli 
transzferek és adókedvezmények (bottom – up),  

– munkaadói járulék változása (top – down),  

– Indirekt adók: ÁFA, jövedéki adók, regisztrációs adó, népegészségügyi adó (top down 
- bottom up); 

– Direkt adók a vállalati szektorban: társasági adó (top – down).  

 

 

Az alábbi ábra mutatja a két makrogazdasági modell integrálását a mikroszimulációs és a 

makromodellek együttműködésében, az inputok és outputok áramlását.  
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2 A KISMÉRETŰ, SZEMISTRUKTURÁLIS GAP MODELL 
 

1.1. Modellezési szempontok 
 

Bármilyen kormányzati intézkedés hatásvizsgálatához szükség van egy makrogazdasági alappályára, 

csak ehhez képest tudjuk kiszámítani az intézkedések tényleges, konkrét értékét. Maga a 

költségvetés alappályája is feltételezi a makrogazdasági változók előrejelzését, vagyis a nominális és 

reálváltozók pályáját a vizsgált, jellemzően néhány éves horizonton. 

A kisméretű makromodell két fontos szemponttal egészíti ki a mikroszimulációs és a CGE modellt. 

Egyrészt megadja azt a makrogazdasági alappályát, amihez képest a másik két modell hatásvizsgálati 

eredményeit viszonyítani lehet. Másrészt rögzíti az aggregált nominális változók (CPI, kamat és 

árfolyam) pályáját, amelyek ismerete elengedhetetlen bármiféle költségvetési számításhoz és 

kivetítéshez. 

Az itt bemutatandó modell ún. kisméretű, szemi-strukturális, dinamikus makromodell. Kisméretű, 

vagyis igen magas aggregáltsági szinten kezeli a változókat. A reálgazdasági teljesítményt leíró 

változók esetében ez például azt jelenti, hogy egyetlen végső kibocsátási indikátorba sűríti a 

gazdasági teljesítményt (GDP) vagy a munkapiac alakulását (magánszektor foglalkoztatás). Az 

információk ilyen nagyfokú sűrítése azért hasznos, mert így a makromodell viszonylag kevés korlátot 

jelent a dezaggregáltabb modelleknek, így az esetleges inkonzisztenciák is minimálisra szoríthatók. 

A modell szemi-strukturális jellege azt jelenti, hogy a modell nem teljesen mikroalapú, bár a 

viselkedési egyenletek függvényszerű alakja levezethető szabályos mikroökonómiai optimalizalizálási 

problémákból. A modell inkább viselkedési heurisztikákat ragad meg, és nem próbál minden 

összefüggést formális mikroökonómiai alapon igazolni.  

A modell dinamikus jellege pedig arra utal, hogy a modell konzisztensen kezeli a makrováltozók 

múltbeli meghatározottságát (perzisztenciáját) és a modellkonzisztens várakozások 

szerepeltetésével a makrováltozók előretekintő jellegét. Így a makrováltozók pályájának teljes 

dinamikus leírását adja. Míg a reálgazdasági változók esetében elsősorban a lassú alkalmazkodás, a 

nehézkesség játszik döntő szerepet, a könnyebben igazodó nominális változók esetében 

meghatározó jelentőségű az előretekintés. 

A modell ún. gap modell, vagyis a reálváltozók alakulását egy középtávú egyensúlyfogalomnak 

megfelelő trendre és a trend körüli ingadozásokat leíró gap komponensre bontja fel. A nominális 

változók csak az ún. gap-komponensektől függnek, így jelenik meg a monetáris makroökonómia híres 

tétele, a klasszikus dichotómia a modellben. Konkrétan: az infláció csak az aggregált túlkereslet, a 

trend fölötti kibocsátási rés (vagy output gap) nagyságától függ, és a monetáris politika is csak a 

kínálati kapacitásoktól elszakadó rövid távú egyensúlytalanságokra reagál. A nominális változók 

szintje önmagában szintén nem hat vissza a gazdaság reál oldalára, csak a gazdaság relatív árainak 

(így a reálkamatnak és a reálárfolyamnak) van hatása a reálgazdasági teljesítményre. 

A modell gyakorlatilag négy fontos magyarázó mechanizmusra (négy klasszikus makroegyenletre) 

épül, amelyek a kis, nyitott gazdaság ún. új-keynesi modelljének alapkövei. Ezek a következők: 

1. Az aggregált kereslet csökken, ha a reálkamatláb nő (IS-görbe). 

2. Az aggregált túlkereslet növeli az inflációt (Phillips-görbe). 



3. Ha a várt infláció meghaladja a jegybank célját, a jegybank szigorít a monetáris kondíciókon 

(Taylor-szabály). 

4. A magas nominális kamat vonzza a külföldi befektetőket, a tőkebeáramlás pedig erősíti az 

árfolyamot (fedezetlen kamatparitás). 

A fenti négy egyenlet képezi a kis, nyitott gazdaság monetáris makromodelljét ([1], [2]). A 

következőkben ezekkel az egyenletekkel nem foglalkozunk, részletesen a modell egyenleteinek 

bemutatásakor (a 1.2. fejezetben) tárgyaljukőket. Arról szólunk részletesebben, hogy melyek azok a 

magyar gazdaságra jellemző sajátosságok, amelyek az alapstruktúra módosítását indokolják. 

Megítélésünk szerint a magyar gazdaság következő sajátosságai igényelnek az alapmodelltől eltérő 

kezelést (vagy éppenséggel az alapmodell kibővítését): 

• Az árfolyam kettős hatása a reálgazdaságra (kiadás-átterelés és mérlegcsatorna) 

• A szabályozott árak szerepe az inflációs folyamatokban 

• A pénzügyi stabilitási szempontok szerepe a monetáris politikában 

 

Az árfolyam reálgazdasági hatása: kiadás-átterelés és mérleg-csatorna 

Az árfolyam reálgazdasági hatása kettős. Az árfolyam leértékelődése egyrészt relatíve olcsóbbá teszi 

a hazai termékeket a külföldiekhez képest, ezáltal „javítja az ország árjellegű versenyképességét”. Ez 

az árfolyam hagyományos, a kiadás-átterelési csatornája (expenditure-switching channel). Ezen 

csatorna értelmében a leértékelődés a nettó export javulásán keresztül élénkíti a reálgazdasági 

teljesítményt. 

A magyar gazdaságban azonban létezik egy másik fontos csatorna is. Mivel mind a háztartások, mind 

a vállalatok mérlegében számottevő súlyt képviselnek a devizaalapútartozások (1.1 ábra), az 

árfolyam leértékelődése a belföldi szereplőket kedvezőtlenül érinti. Leértékelődéskor a tartozások 

nominális értéke megnő, ami visszafogja a belföldi szereplők keresletét, ez az árfolyam 

mérlegcsatornája (balance sheet channel) ([3]). 

A hazai gazdasági szereplők árfolyam-kitettsége folyamatosan csökken egyrészt a kormányzati 

intézkedések (végtörlesztés, árfolyamgát és további tervezett adósmentő lépések) hatására, 

másrészt magának a devizahitel állománynak a természetes lejáratával. Úgy véljük azonban, hogy a 

mérlegcsatorna hangsúlyos szerepe elengedhetetlen a historikus adatok megértéséhez. Ha a 

jövőben ez a csatorna gyengébbé válik, akkor a modellbeli paraméterek módosításra szorulnak. 

A modellben mindkét csatornát megjelenítjük. Az árfolyam aszimmetrikus hatásának megjelenítése 

ugyanakkor szükségessé tette, hogy a reálgazdaság oldaláról megkülönböztessük a belső keresletet, 

valamint az exportot és az importot. 



 

1.1. ábra: Lakossági hitelállomány (Mrd Ft) dekompozíciója 

A kormányzati árintézkedések kiemelt szerepe az inflációs folyamatokban 

A magyar infláció alakulását nehéz megérteni a szabályozott áremelések és a fogyasztást terhelő 

adóváltozások újabb és újabb hullámainak ismerete nélkül (1.2 ábra). A mélyebb inflációs folyamatok 

gyakran elszakadtak a gázár-emelések, a rezsicsökkentés és forgalmi adók emelése vagy csökkentése 

inkább a politikai konjunktúraciklussal magyarázható alakulásától. 

Ezért a modellben külön kezeljük a szabályozott árakat (exogénnek tekintjük őket). A szabályozott és 

a piaci alapú áralakulás megkülönböztetésének a modell két pontján van értelme. Egyrészt a Phillips-

görbe összefüggést csak a piaci alapon árazódó termékekre tesszük fel, vagyis azt gondoljuk, hogy a 

reálgazdasági konjunktúra vagy az importált termékek áralakuása közvetlenül csak a piaci termékek 

inflációjával mutat együttmozgást. Másrészt azt is feltesszük, hogy a monetáris politika 

szempontjából az inflációt meghatározó fundamentális folyamatok az irányadók, vagyis a 

kamatpolitika csak a piaci termékek áralakulására reagál, és figyelmen kívül hagyja a regulált infláció 

kilengéseit valamint az indirekt adók hatását. 



 

1.2. ábra: Fogyasztóiár-index (%, év/év) dekompozíciója 

 

A pénzügyi stabilitási szempontok szerepe a monetáris politikában 

Az elmúlt években a magyar monetáris politika mozgásterét igencsak korlátozták az ún. pénzügyi 

stabilitási szempontok. Ezen azt értjük, hogy a hazai szereplők és a bankrendszer erős 

devizakitettsége miatt a monetáris politika igyekezett elkerülni az árfolyam hirtelen és erőteljes 

gyengülését. A monetáris politika mozgástere szempontjából különösen a bankrendszer mérlegében 

szereplő nagy volumenű és rövid lejáratú külső forrás volt fenyegető a pénzügyi rendszer stabilitása 

szempontjából (1.3 ábra). Egy drasztikus árfolyam-leértékelődés esetén ugyanis veszélybe került 

volna a bankrendszer finanszírozása, ami a hitelezés teljes leállásával fenyegetett.  

A jegybanki kamatközleményekben a pénzügyi válságot követően és a globális pénzpiaci turbulenciák 

időnként felerősödésével párhuzamosan hangsúlyosan jelent meg az ún. kockázati megítélésre való 

hivatkozás. Ezt a modellben úgy jelenítjük meg, hogy a monetáris politika reakciófüggvényét leíró 

összefüggésben (a Taylor-szabályban) az infláción túl a kockázati megítélés rövidtávú alakulását is 

szerepeltetjük. 

 



 

1.3. ábra: Külföldi források (Mrd EUR) bankrendszer mérlegében 

A fentieken túl a költségvetési folyamatok előrejelzése szempontjából fontos a munkapiaci változók 

szerepeltetése, hiszen az adóbevételek jelentős része a foglalkoztatással és a nominális 

bérjövedelmekkel mozog szorosan együtt. A munkapiaci változók automatikusan nem részei a 

hivatkozott újkeynesi alapmodellnek. Ez elsősorban azért van így, mert a munkapiaci változók 

jellemzően követik a konjunktúraciklust(1.4 ábra), hiszen a munkaerő-felvételről vagy elbocsátásról 

való döntést általában a termelési folyamatok ismeretében hozzák meg a vállalatok (vagy másként: a 

vállalatok jellemzően tartalékolják a munkaerőt, és a konjunktúra kisebb elmozdulásaira az ún. 

intenzív határon történő alkalmazkodással, vagyis a munkaórák számának módosításával reagálnak). 

Úgy tűnik, hogy a magyar makroadatok is visszaigazolják, hogy a foglalkoztatás ciklusa késve követi a 

konjunktúra alakulását. 



 

 

 

1.4. ábra: GDP és foglalkoztatás ciklikus pozíciója (%) 

 

Elvileg a nominális bérekben megjelenhetnének a jövőre vonatkozó várakozások (például az inflációs 

folyamatokról), a magyar béradatok azonban inkább azt mutatják, hogy egyidejű a kapcsolat a 

nominális bérek és az infláció között. Ezt erősítették meg az MNB elemzései is. Ezért azt gondoljuk, 

hogy viszonylag kevés az előretekintő elem a magyar bérfolyamatokban, így a bérek szerepeltetése 

nem feltétlenül gazdagítja a magyar makrofolyamatok megértését és nem nagyon javítja a modell 

előrejelő képességét. Ennek megfelelően azt gondoljuk, hogy a modell munkapiaci blokkja nem hat 

vissza a konjunktúra- és az inflációs folyamatokra, inkább az utóbbiak határozzák meg a 

foglalkoztatás és a bérek dinamikáját. 

A modell felépítését és a legfontosabb hatásmechanizmusait a következő folyamatábra szemlélteti 

(1.5 ábra): 



 

1.5. ábra: A modell szerkezete 

Összefoglalva: a modell nagyjából követi a kis nyitott gazdaság újkeynesi makromodelljének szokásos 

egyenleteit. Két szempontból módosítottunk az alapstruktúrán. Egyrészt: megjelenítettünk néhány 

fontosnak gondolt országspecifikus hatást, konkrétan a nominális árfolyamnak a hazai szereplők 

mérlegeire gyakorolt hatását, a szabályozott és a piaci árazású termékek szétválasztását, valamint a 

monetáris politika pénzügyi stabilitási szempontjait. Másrészt: a modellben megjelennek a 

munkapiac legfontosabb változói (foglalkoztatás, nominális bérek), amelyek követik a konjunktúra, 

illetve az inflációs folyamatok alakulását. 



 

1.2. A GAP modell bemutatása 
 

A modell a nominális változók és a reálváltozók ciklikus komponensei (ún. gap-jei) között teremt 

kapcsolatot. A reálváltozók hosszabb távú, trendszerű alakulását a következő alfejezetben tárgyaljuk. 

Reálváltozók 

A reálgazdasági folyamatokat a belső kereslet és a nettó export alakulásaként írjuk le. A belső 

kereslet alakulását az ún. IS görbével írhatjuk le: 

 

A belső kereslet egyrészt függvénye a hazai kamatkörnyezetnek, amely függ a reálkamat ciklikus 

helyzetétől (RR) és a hitelezési feltételek alakulásától (CC), másrészt a háztartások vagy vállalatok 

jövedelmi helyzetének (Y ). A háztartások jövedelmi helyzete a foglalkoztatás és a vállalatok 

bérezésének  a függvénye. 

Magyarország esetében feltételezük, hogy a magas devizahitelállományból adódóan a háztartások és 

vállalatok jövedelmi helyzete érzékeny az árfolyam rövidtávú elmozdulására (Z) is, így az árfolyamot 

érintő sokkok képesek közvetlenül befolyásolni a belső kereslet alakulását (mérlegcsatorna). 

Az export függ a kereskedelemi partnereink importjának alakulásától (YW) és az itthon megtermelt 

exporttermékek relatív árától (Z): 

 

 

Az import egyszerre termelési tényező és fogyasztási cikk. Az import volumenét a belföldi 

felhasználás és az export határozza meg. Ugyanakkor a belföldi keresletre szánt import érzékenyen 

reagál a reálárfolyam ciklikus mozgására (Z): 

 

GDP a belső keresleti komponens és nettó export összegéből adódik: 

 

Infláció 

A nominális változók központi eleme a fogyasztóiár-index. Az infláció alakulása nagyban befolyásolja 

a monetáris politikai döntéshozatalt (az irányadó kamatláb mértékét), a nominális kamatláb pedig 

hatással van a nominális árfolyam alakulására. Az inflációs folyamatok mélyebb megértésére 

érdemes külön kezelni az fogyasztóiár-index (π) egyes komponenseit aszerint, hogy mennyiben 

tükrözik a valós piaci árazási folyamatokat és mennyire függnek az adminisztratív kormányzati 



intézkedésektől, vagyis a szabályozott áraktól és a fogyasztási típusú adók változásától. Ebből adódik 

az infláció megbontása: 

 

ahol πM a CPI piaci árazású részének negyedéves változása, πR jelöli a szabályozott árakat és πT az 

adóváltozásokból adódó inflációs hatásokat. A piaci árazású tételekből érdemes kiszűrni az importált 

költségsokkokra visszavezethető ingadozásokat (pl.:olajárak változása): 

 

Az import árak alakulását a következő egyenlettel írhatjuk le: 

 

Az így kapott inflációs mutatóra írhatjuk fel az ún. Phillips-görbét, amely egyszerre képes a 

reálgazdaság felől érkező közvetlen inflációs nyomással és a várakozások alakulásával magyarázni az 

inflációs alapfolyamatok időbeli alakulását. 

 

A reálgazdasági inflációs nyomást visszavezethetjük keresleti és kínálati (vagy költség-) tényezőkre. A 

kereslet elsősorban a lakossági fogyasztáson keresztül befolyásolja az infláció alakulását. A kínálati 

vagy költséghatásokban jelenik meg az ún. importált inflációs nyomás, amely visszavezethető a 

kereskedelmi partereink inflációjának alakulására és a reálárfolyam alakulására. 

A kormányzattól függő tételek esetében jóval egyszerűbb módon járunk el. Ezeknek a változóknak az 

időbeli alakulása exogén folyamatokkal írhatóak le. 

 

 

 

Munkapiac 

Ha ismerjük a reálgazdasági konjunktúrát és az infláció alakulását, akkor a modellbeli foglalkoztatás 

(E) és nominális bérek (NW) automatikusan adódnak. Ahogy a korábbiakban is bemutattuk, a 

foglalkoztatás ciklikus pozíciója némi késéssel követi a konjunktúra alakulását: 

 



ahol h1 mutatja meg, a foglalkoztatás és a GDP ciklusa közötti kapcsolatot, h2 jeleníti meg a 

foglalkoztatás a időben elnyújtott reakcióját a gazdaságot ért sokkokra. A reálbér ciklikus 

pozíciójának alakulásáról azt feltételezzük, hogy leköveti a reálgazdaság teljesítményét: 

 

A nominálbér a reálbér és az adóváltozásoktól tisztított fogyasztói árindex összegéből adódik: 

 

 

Monetáris politika 

A monetáris politika mandátuma szerint arra törekszik, hogy célon tartsa az inflációs folyamatokat, 

ezáltal horgonyozza az inflációs várakozásokat. Modellünkben igyekeztünk a szokásos Taylor szabályt 

úgy átalakítani, amely jól leírja a magyar monetáris politikai döntéshozatalt. Ebből adódik, hogy a 

monetáris politika ún. flexilbilis inflációs célkövetés szerint hozza a döntéseit: a monetáris politika a 

várt piaci árazásból adódó inflációra és a különböző makrogazdasági sokkok másodkörös inflációs 

hatásaira reagál, így átnéz az egyszeri árszintet emelő sokkokon (szabályozott árak változása és 

indirekt adóváltozások). Amennyiben a jegybank azt érzékeli, hogy az infláció várhatóan elmarad a 

céljától, akkor a nominális kamatláb változtatásával a belső kereslet és a nominális árfolyam 

befolyásolásán keresztül képes visszajuttatni az inflációt a cél közelébe. A monetáris politika kisebb 

súllyal ugyan de reagál a reálgazdaság adott időszaki ciklikus helyzetére is. A magyar monetáris 

politikai döntéshozatal sajátosságából adódva azt is feltételezzük, hogy az irányadó kamatláb 

mértékét az inflációs és reálgazdasági folyamatokon túl befolyásolja a kockázati prémium időbeli 

alakulása. Erre számos evidenciát találhatunk: 2008 elejéig a Magyar Nemzeti Bank árfolyamsávot 

tartott fennt, a 2008-as gazdasági válság kirobbanását követően pedig a hazai szereplők erős deviza-

kitettsége miatt felerősedtek a pénzügyi stabilitási szempontok a monetáris politikai 

döntéshozatalban ([3]). 

A Taylor-szabály tehát: 

 

ahol: 

 

 

 

 



Nominális árfolyamalalulás 

A nominális árfolyam a hazai és a külső kamatkülönbözet, valamint a hazai kockázati prémium 

függvénye. Azáltal, hogy a monetáris politika képes a hazai kamatok megváltoztatására, hatással 

lehet a nominális árfolyam alakulására is. Mivel a monetáris politika belső keresletre kifejtett hatása 

időben elnyújtottan jelentkezik, ezzel szemben a nominális árfolyamon keresztül képes gyorsan 

kifejteni a hatását, ezért a monetáris politikai döntések az árfolyamon és az importált inflációs 

csatornákon hamarabb megjelenhetnek a CPI-ben, mint a kereslet oldali hatások. Ugyanakkor az 

empirikus makroökonómiai modellekkel összhangban azt feltételezzük, hogy az adott időszaki 

nominális árfolyam várakozásokban nem csupán az előretekintő jelleg a meghatározó, hanem ún. 

Hibrid UIP-t tételezünk fel, amelyben az előző időszaki árfolyam is hatással van az aktuális árfolyam 

alakulására. A hibrid UIP egyrészt segít megmagyarázni az árfolyamban mérhető autoregresszivitást, 

másrészt azt mutatja meg, hogy a piaci szereplők csak fokozatosan veszik figyelembe az újabb 

pénzpiaci információkat ([3]). 

 

A modell többi exogén változóját leíró egyenletetek (kormányzati kiadások alakulása, hitel kondíciók 

alakulása, külső blokk, trend összefüggések) megtalálhatóak a modell dokumentáció mellékletében. 



1.3. A modell dinamikus tulajdonságai 
 

A következőkben a modell dinamikus tulajdonságait mutatjuk be a leggyakoribb sokkokhoz tartozó 

impulzusválaszok segítségével. Az impulzusválaszok azt mutatják meg, hogy az endogén változók 

hogyan reagálnak különböző exogén impulzusokra, hogyan térülnek el az állandósult állapotokból 

(egyensúlyukból), és milyen dinamikus pályán jutnak vissza oda. Az impulzusválaszok segítségével 

sokat megérthetünk a modell dinamikájáról, ezért fontos eszköze a modell validációjának és 

kalibrálásának. 

A magyar gazdaságot érő leggyakoribb sokkok a következők: belső keresleti sokk, külső keresleti 

sokk, költségsokk, monetáris politika és kockázati prémium sokk. A következők-ben a hozzájuk 

tartozó impulzusválaszokat mutatjuk be a következő endogén változókra: nominális kamat, infláció, 

árfolyam, reál GDP, belső kereslet és foglalkoztatás. A többi sokkhoz és endogén változóhoz tartozó 

lefutások kérésre szintén elérhetők. 

A pozitív belső keresleti sokk estén (1.6 ábra) a belső kereslet ciklikus komponense a modellbeli 

magyarázó változók értékeinek változatlansága mellett megnő. Ilyen sokk mögött az húzódhat meg 

például, ha a házartások nem piaci jövedelme (államtól kapott transzfer, nyugdíjpénztári reálhozam-

kifizetés) átmenetileg emelkedik, ha a háztartások viselkedése átmenetileg némiképp megváltozik 

(például átmenetileg toleránsabbá válnak a kockázattal szemben, csökken az óvatosságuk), vagy ha a 

vállalatok beruházási aktivitása a banki hitelkondícióktól és jövedelemkilátásoktól függetlenül 

egyszerre megnő (például az EU-pénzek könnyebb elérhetősége miatt). 

Az ábrák azt mutatják, hogy ebben az esetben a belső kereslet emelkedése húzza magával a GDP-t, 

amely azonban kevésbé bővül, mint a hazai kereslet. Ennek az az oka, hogy a belső kereslet 

élénkülése inflációs nyomást vetít előre, amit a jegybank kamatemeléssel próbál ellensúlyozni. A 

hazai kereslet bővülése és a magasabb hazai kamatszint hatására az árfolyam felértékelődik, ami a 

kiadás-átterelési csatornán keresztül rontja a nettó exportot. A modellben a konjunktúra átmeneti 

felfutása javítja a foglalkoztatást is, ez a reakció azonban elnyújtottan és a sokk méretéhez képest 

tompítottan jelentkezik. 



 

1.6. ábra: Belső keresleti sokk 

Pozitív költségsokkról (1.7 ábra) például akkor beszélünk, ha a piaci termékek inflációja a keresleti 

viszonyoktól és a modell költségjellegű magyarázó változóitól függetlenül átmenetileg 

megemelkedik. Ilyen eset akkor fordul például elő, ha a rossz időjárás miatt nőnek az élelmiszerárak, 

vagy ha a vállalatok a rájuk kivetett adót a fogyasztóknak számított áraik emelésével hárítják tovább. 

Ebben az esetben az infláció azonnal emelkedésnek indul, amire a jegybank az alapkamat erőteljes 

és tartós emelésével reagál. A magasabb hazai kamatszint miatt az árfolyam átmenetileg 

felértékelődik. Így a reálgazdaság mindkét komponense csökken: a belső kereslet a szigorú 

kamatkondíciók (az emelkedő reálkamat) miatt, míg a nettó export a reálfelértékelődés miatt. A 

foglalkoztatás dinamikája a szokásos késleltetéssel követi a konjunktúra lefutását. 



 

1.7. ábra: Költségsokk 

Monetáris politikai sokkról (1.8 ábra) akkor beszélünk, ha a jegybank az inflációs célkövetés 

szisztematikus múltbeli szabályától eltér. Ilyen helyzetre akkor kerülhet sor, ha például a jegybank 

úgy véli, hogy a volatilis pénzpiaci helyzetben a szokásonál erősebb jelzést kell küldenie a pénzpiacok 

megnyugtatására (a historikus szabályhoz képest nagyobbat kell emelnie az alapkamaton), vagy ha 

időlegesen megváltoznak a kamatszabály mögötti jegybanki célfüggvény paraméterei (például egy 

nagy recesszió idején felértékelődnek a reálgazdaság szempontjai az infláció stabilizálásához képest). 

Az alapkamat átmeneti emelése vonzóbbá teszi a hazai eszközöket a külföldi eszközökhöz képest, 

ezért a hazai eszközök iránti kereslet megnő, a hazai valuta felértékelődik. Az erősebb árfolyam 

egyrészt az importált termékek árát csökkenti, így közvetlenül csökkenti az inflációs nyomást, 

másérszt rontja a nettó exportot. Ráadásul az emelkedő reálkamat közvetlenül is csökkenti a belső 

keresletet. A csökkenő belső kereslet tovább mérsékli az inflációt. A foglalkoztatás a szokásos módon 

követi a konjunktúra visszaesését. 



 

1.8. ábra: Monetáris politikai sokk 

Pozitív külső keresleti sokkról (1.9 ábra) akkor beszélünk, ha a külkereskedelmi partnereink  

importkereslete átmenetileg megnő. Ebben az esetben az exportunk azonnal megugrik, így a 

konjunktúra élénkülni kezd. Az exportszektor növekvő termelése emeli a lakossági reáljövedelmeket, 

így húzza magával a lakossági fogyasztást és idővel foglalkoztatást is. A magasabb hazai fogyasztás 

fokozza a hazai inflációs nyomást, amit a jegybank kamatemeléssel próbál ellensúlyozni. A nominális 

árfolyam kezdetben leértékelődik, ennek az az oka, hogy a modellben feltételezzük, hogy a külföldi 

jegybank is teszi a dolgát, vagyis a külső kereslet megugrása nyomán kialakuló inflációs veszélyekre 

kamatemeléssel reagál. Mivel a külső kereslet megugrása a külkeresekedelmi partnereinket 

közvetlenebbül érinti, mint a hazai gazdaságot, a külföldi jegybank kezdetben szigorúbb, mint a 

hazai, a magasabb külső kamat pedig gyengíti a hazai valutát. Hosszabb távon azonban az árfolyam 

dinamikája a vásárlóerő-paritásnak megfelelően alakul, így a hazai valuta tartósan erősebb lesz a 

magasabb külső árszint miatt. 



 

1.9. ábra: Külső keresleti sokk 

Az árfolyam tartós gyengülésére például akkor kerülhet sor (1.10 ábra), ha a befektetők tartósan 

kockázatosabbnak érzik a hazai eszközöket, és ezért huzamosabb ideig elfordulnak a hazai valutában 

denominált befektetésektől. A következő gondolatkísérletben azt feltételeztük, hogy ez az erősebb 

kockázatkerülés 30 negyedévig tart, utána visszaáll a sokk előtti szintre. 

Az árfolyam gyengülése drágítja az importtermékeket, így fokozza az inflációs nyomást. A megugró 

inflációra a jegybank kamatemeléssel reagál. A konjunktúrát két, ellentétes irányba ható tényező 

mozgatja. Egyfelől a gyengébb árfolyam rövid távon javítja a nettó exportot. Másfelől azonban a 

jegybanki reakció miatt magasabb reálkamat, valamint a gyengébb árfolyam miatt megnövekvő 

törlesztőrészletek miatt a belső kereslet tartósan visszaesik. A GDP és a foglalkoztatás dinamikáját 

ezen két hatás alakítja. Míg rövid távon a nettó exporton keresztül érvényesülő pozitív hatás 

dominál, hosszabb távon a belső kereslet visszaesésén keresztüli recessziós hatás válik erősebbé. 

 



 

1.10. ábra: Tartós árfolyam leértékelődés 



1.4. Előrejelzési teljesítmény 
 

A következőkben azt vizsgáljuk, hogy a modell milyen feltételes előrejelzéseket adott volna a 

múltban. A modell előrejelzése feltételes abban az értelemben, hogy az előrejelzési gyakorlat során 

az exogén változók értékeit rögzítjük, és a modell hosszú távú trendfolyamatait is adottnak vesszük. 

Az előbbi feltevés azt jelenti, hogy a modelltől nem azt várjuk el, hogy előre jelezze például a globális 

pénzügyi válságot (ezt a mienknél szofisztikáltabb modellektől sem szokás elvárni), hanem azt, hogy 

ha tudjuk a külső piacaink összeomlását, akkor az arra adott modellbeli predikció nagyjából helyesen 

leképezze a valós adatok dinamikáját. Ez utóbbi feltevés azt is jelenti, hogy nem foglalkozunk a 

ciklikus pozíció valós idejű mérésének problémáival. Természetesen számos egyéb gyakorlat is 

elvégezhető volna (semmit sem rögzítünk, csak a valós időben tudható trendeket rögzítjük stb.), úgy 

véljük azonban, hogy ez a gyakorlat világít rá a legjobban arra, hogy a modell magyarázó 

mechanizmusai mennyiben képesek elkapni a historikus folyamatokat. A gyakorlat során a következő 

változókat tekintjük adottnak: 

• Külső változók (importalapú külső kereslet, eurozóna kamat és infláció, világpiaci olajár) 

• Pénzügyi trendek (kockázati prémium tartós komponense, reálárfolyam trend, reálkamat trend) 

• Reálváltozók trendje (belső kereslet, kormányzati kiadások, export és import trendje, valamint az 

ezekből adódó potenciális GDP) 

• Fiskális változók (kormányzati kiadások, indirekt adók és szabályozott árak)  

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a feltételes előrejelzés nem tartalmaz semmiféle modellen kívüli 

szakértői inputot. Egy valódi szakértői előrejelzésben a rövid távú dinamikák a strukturális modellen 

kívülről kerülnének bele a rendszerbe, akár valamilyen idősoros modellből, akár a szakértő modellen 

kívüli egyéb információi alapján. Az itt bemutatott gyakorlat megismételhető volna akár egy ilyen, 

szakértői inputokat is tartalmazó előrejelzés esetében is. 

A következő 1.11–1.14 ábrák a modell négy endogén változójára (irányadó kamat, a forint/euró 

árfolyam, az év/év infláció és a reál GDP év/év növekedési üteme) mutatja a modell historikus 

előrejelzését és a ténylegesen megvalósult adatot. Prezentációs okokból csak minden második 

negyedévben indított előrejelzést ábrázoltunk 2003 első negyedévétől kezdődően, minden esetben 

a következő nyolc negyedévre. 



 

1.11. ábra: Feltételes előrejelzési teljesítmény: irányadó kamatláb (%) 

 

1.12. ábra: Feltételes előrejelzési teljesítmény: CPI (%, év/év) 



 

1.13. ábra: Feltételes előrejelzési teljesítmény: nominális árfolyam 

(100*log)

 

1.14. ábra: Feltételes előrejelzési teljesítmény: GDP (%, év/év) 

Az ábrák alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a modell alapvetően jól elkapja a 

legfontosabb változók alapvető dinamikáját, a fő tendenciákat jól jelzi előre. Ennek a kvalitatív 



„jóságnak” a számszerűsítésére megvizsgáltuk, hogy a modell feltételes előrejelzése hogyan 

viszonyul a véletlen bolyongás előrejelzéséhez. Az 1.1 táblázat azonban minden egyes negyedév 

historikus előrejelzését felhasználja, és azt mutatja be, hogy a modell előrejelzésének átlagos 

négyzetes hibája hogyan viszonyul a véletlen bolyongásból adódó előrejelzés hasonló mutatójához 

különböző előrejelzési horizontokon. A táblázat alapján azt látjuk, hogy a modell meggyőzően 

„megveri” a véletlen bolyongást az itt bemutatott minden változóra és jellemzően minden időtávon. 

Ahogy azt a strukturális modelltől elvárjuk, a modell előrejelzése az idő előrehaladtával relatív 

értelemben javul. 

 

1.1 táblázat Feltételes előrejelzési teljesítmény (CMP) összehasonlítása a véletlen 

bolyongással (RW): a véletlen bolyongás RMSE arányában 
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2. A KIFEJLESZTETT CGE-MODELL FŐBB JELLEMZŐI 
 

A megvalósított CGE-modellben az általános egyensúly arra utal, hogy együtt, 

kölcsönhatásaiban, szimultán módon elemezhetjük minden termék és erőforrás piacán az egyensúly 

megvalósulását.  

A CGE modellek egyenletei a gazdasági mutatószámok egymással konzisztens változásának 

feltételeit rögzítik, amelyek egy szimultán egyenletrendszert képeznek. A CGE modellekben ábrázolt 

körkörös összefüggések láncolatát célszerű az elsődleges erőforrások (a tőke, munkaerő, de bizonyos 

szempontból idesorolható a deviza is) árából, azok feltételezett változásából kiindulva nyomon 

követni. Ezek változását a keresletükben és kínálatukban, és ennek következtében a relatív 

szűkösségükben bekövetkezett változások határozzák meg, de egyelőre ettől tekintsünk el. Az 

elsődleges erőforrások keresletét, illetve fajlagos felhasználásuk összetételét az áruk határozza meg. 

A konstans volumenhozadék, illetve az ebből adódó non-profit árképzés feltételezése miatt, az 

ágazati termékek árának meg kell egyeznie az előállításukra felhasznált termékek és elsődleges 

erőforrások költségével. Emiatt az elsődleges erőforrások árai, lényegében az input-output 

ármodellekhez hasonlóan, meghatározzák az ágazati termékek árait. Mindössze annyi a különbség, 

hogy egy CGE modellben a ráfordítási együtthatók maguk is az árak függvényei, az input-output 

modellekben pedig állandók. 

Az elsődleges erőforrások árai (és az adókulcsok) meghatározzák a keletkező elsődleges 

jövedelmeket is. Ezeknek a másodlagos elosztása alakítja ki a jövedelemtulajdonos intézmények 

(lakosság, állam, háztartások, külföld) rendelkezésére álló végső jövedelmeit. Az árak, a jövedelmek 

elosztása és a jövedelemtulajdonosok megtakarítási-beruházási viselkedése meghatározza a 

különböző termékek végső keresletét (személyes és közösségi fogyasztás, beruházás, export).  

A végső felhasználási igények és a ráfordítási együtthatók, ismét csak az ágazati kapcsolati 

modellek logikáját követve, meghatározzák a hazai bruttó kibocsátás, illetve az import iránt 

jelentkező igényt. Az import és a hasonló jellegű hazai termékek iránti kereslet összetételének 

arányát, pontosabban azok változását, a CGE modellekben feltevésszerűen az áraik arányai, illetve 

azok változása szabályozza. A bruttó kibocsátás és az elsődleges erőforrások fajlagos felhasználási 

igényei alapján meghatározható az utóbbiak kereslete. Ha egy erőforrás ára kívülről adott a 

modellben (reálértékben), akkor rendszerint a kínálat feltételezett rugalmas alkalmazkodása teremti 

meg az egyensúlyt kereslete és kínálata között. Ha az erőforrások kínálata rögzített, akkor keresletük 

és kínálatuk összhangját áraik változása teremti meg. És ezzel visszaérkeztünk a kiindulóponthoz, 

ahol ezeket az árakat adottnak tekintettük. 

A fent leírt körfolyamatot az alábbi séma illusztrálja: 

 



• elsődleges erőforrások (a tőke, munkaerő, tkp. deviza is) árai (és adott vagy ettől 

függő kínálata) 

↓ 

• ágazati termékek árai (konstans volumenhozadék, non-profit árképzés) 

• elsődleges jövedelmek (erőforrások adott kínálata és ára által meghatározott) 

↓ 

• jövedelmek másodlagos elosztása 

↓ 

• jövedelemtulajdonos intézmények (lakosság, állam, háztartások, külföld) 

rendelkezésére álló végső jövedelmeit. 

↓ 

• végső kereslet 

↓ 

• hazai bruttó kibocsátás, illetve az import iránt jelentkező igény 

↓ 

elsődleges erőforrások kereslete, relatív szűkössége → erőforrások ára  ↖ 

 

A fenti körfolyamat iterációs megoldása a következő kategóriák értékeinek a kiszámítását 

eredményezi (a modell főbb outputjai):  

• ágazati termékek forrásai (termelési értékek és import)  

• ágazati termékek felhasználása felhasználónként (az ÁKM rekonstrukciója) 

• ágazati munkaerőkereslet (különféle képzettségi szintű háztartási rétegenként is!) 

• egyensúlyi bérszint, árarányok,  

• adóbevételek részletes bontásban, ágazati /termelési/ támogatások,  

• ágazati beruházások és tőkeállomány alakulása,  

• tulajdonosi és transzferjövedelmek (társadalmi elszámolási mátrix, ill. integrált n. számlák),  

• átértékelődési hatások,  

•megtakarítások és pénzügyi állományok /portfoliok/ alakulása szektoronként 

 

Általában a CGE modell a gazdaság részletes, a nemzeti számlák szerinti leírását adja, ágazati 

bontásban. A legutolsó ÁKM ugyan csak 2008-ra áll rendelkezésre, de ezt a 2010. évre újrabecsültük. 

Az adatbázis részletes leírását külön ismertetjük. 

A modell paramétereinek meghatározása elsősorban a 2010. évre vonatkozó kalibrálással történt, de 

támaszkodunk a szakirodalomban található (ökonometriai módszerrel, stb.) készült becslésekre is.  

 

 



2.1. A modell speciális vonásai 

 

Az általunk kidolgozott modell a szokásos CGE-modellektől az alábbiakban tér el: 

- a nemzetközi gyakorlathoz képest erőteljesebben igyekeztünk a modellek megbízható statisztikai 

adatok alapján történő számszerűsítésre; 

- a modell a munkaerő ágazatok közötti áramlásának motívumait és korlátait is figyelembe veszi 

egy rétegenként specifikált relatív bér-rugalmasságokat tartalmazó (CET-típusú) 

munkaerőkínálati függvénnyel; 

- a modellben (és annak kalibrálásában) az egyensúlyitól és a szűk értelemben vett optimalizálótól 

eltérő viselkedés (pl. exportnál a kapacitáskihasználtsági szint) figyelembevétele tekintettel az 

intézményi korlátokra, és egyéb súrlódási tényezőkre; 

- az ágazati beruházási függvények általánosabb, integráltabb specifikációja 

- a jövedelemelosztás és újraelosztás részletes és sajátos ábrázolása: ágazati mélységben nyomon 

követi a működési eredmény felosztását is, figyelembe véve a felhalmozási juttatásokat is. 

Sajátos megoldás, hogy több transzfer esetében az államot közvetítőként ábrázoljuk: bizonyos 

fizetések egyszerűen keresztülfolynak rajta (az SNA kézikönyv „routing through”-nak nevezi ezt). 

Erre olyan esetekben kerül sor, amikor nem állapítható meg, vagy közgazdaságilag nincs 

jelentősége, hogy ki-kinek fizette az adott transzfert. Így például a külföldre menő illetve onnan 

jövő transzfereket az állam fizeti, illetve bevételezi (a kamatokat viszont éppen fordítva, a 

pénzintézetek). A modell lezárása dönti el, hogy az ágazatok által felvett (nettó) hitelekre vagy az 

ágazati beruházásokra adunk meg explicit viselkedési függvényeket, míg a másik tétel nagysága 

reziduum módjára alakul ki; 

- a fentivel összefügg az adórendszer elemeinek részletes kibontása; 

- a makroökonómiai lezárás általánosabb és rugalmasabb megvalósítása; 

- a pénzügyi vagyon és annak instrumentumonkénti bontásának a szokásosnál (Bourguignon – 

Branson – de Melo (1989)) nagyobb részletezettsége (ágazatok, háztartáscsoportok) és speciális 

jellege (forint és devizaállományok és -tranzakciók megkülönböztetése, a külföldi cégtulajdon 

összevonása a devizakövetelésekkel), valamint a pénzügyi viselkedés sajátos, a magyar gazdaság 

jellemzőit figyelembe vevő ábrázolása (beruházási függvények, MNB-szabályozás, bruttó vagy 

nettó pozíciók magyarázata); 

- a lakosság (jövedelmeinek és fogyasztásának) 12 háztartáscsoportra való felbontása, a külföldi 

turisták mint 13. fogyasztói csoport kezelése, és az ágazati munkajövedelmekből a külföldieknek 

jutó rész ábrázolása;  

Konkrétan a modell megvalósított rétegbontása (12 réteg, A=aktív, I=inaktív, E=képzett, 

U=képzetlen, x=képzett és képzetlen együtt, G=gyermekes, 0=gyermektelen, 1, 2, 3=1., 2., 3. 

jövedelmi tercilisek) az alábbi volt: 

 

 

 

 



Rövidítés  Réteg tartalma      HKF-beli db-szám 

AUG1 Aktív, képzetlen, gyermekes, alacsony jövedelmű   746 

AUG2 Aktív, képzetlen, gyermekes, közepes jövedelmű   542 

AEG1 Aktív, képzett, gyermekes, alacsony jövedelmű    339 

AEG2 Aktív, képzett, gyermekes, közepes jövedelmű    495 

AxG3 Aktív, gyermekes, magas jövedelmű **    579  

Ax01 Aktív, gyermek nélküli, alacsony jövedelmű*     508 

AU02 Aktív, képzetlen, gyermek nélküli, közepes jövedelmű   568 

AE02 Aktív, képzett, gyermek nélküli, közepes jövedelmű   319 

Ax03 Aktív, gyermek nélküli, magas jövedelmű**    1868 

Inak1 Inaktív, alacsony jövedelmű      1107 

Inak2 Inaktív, közepes jövedelmű      1428 

Inak3 Inaktív, magas jövedelmű      1438 

* zömében valószínüleg képzetlen, **zömében valószínüleg képzett 

 

A HKF-beli kódok és a létszám megoszlása alapján a képzettséget a modellben úgy definiáltuk, hogy a 

legalább érettségivel rendelkező háztartásfőjű háztartások számítanak képzettnek (ugyan nem 

vizsgáltuk külön-külön a háztartás egyes tagjainak a képzettségét, feltehető, hogy ha a háztartásfő 

képzetlen, akkor nagy valószínűseg szerint a háztartás esetleges második keresője is az). 

Mivel a modell a háztartási szektorra számított minden kategóriát (foglalkoztatást, jövedelmeket, 

megtakarításokat, fogyasztást, állományokat) megbont a fenti rétegekre, ebből a képzett-képzetlen 

megoszlás is hozzávetőlegesen számítható. 

A modell kialakított ágazati bontása (19 ágazat): 

   Rövidítés  Megnevezés 

AGRIC Mező-, erdő- halgazdaság 

FOODI Élelmiszeripar 

REFIN Kőolajfeldolgozás (kokszgyártással) 

ELGAH Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás 

PHARM Gyógyszergyártás 

VEHIC Járműgyártás 

OINDU Egyéb feldologzóipar 

CONST Építőipar 

HOREC Szálláshely-szolgáltatás; vendéglátás 

TRANS Közlekedés 

TELEC Távközlés 

OMATE Egyéb anyagi szolgáltatások 

FINAN Pénzügyi szolgáltatás 

HOUSE Ingatlanügyletek 



ECSER Egyéb gazdasági szolgáltatások 

ADMIN Közigazgatás és védelem 

EDUCA Oktatás 

HEALT Egészségügyi-szociális szolgáltatás 

OSERV Egyéb nem-anyagi szolgáltatások 

 

A 19 ágazatot aszerint határoztuk meg, hogy azok a tevékenységek, amelyek leginkább kapcsolódnak 

a háztartási szektorhoz, illetve amelyek az állami támogatások és adózási változások érintettjei 

lehetnek, különálló ágazatként szerepeljenek. 

A modell alapadatait általában a fenti ágazati bontásnál jóval részletesebb (a TEÁOR08 2-számjegyű) 

bontásban szereztük be (illetve becsültük), amiből az aggregáció az aggregálás sémájának 

megadásával jórészt automatikusan történik. Ha tehát a felhasználó más ágazati bontást szeretne, 

akkor viszonylag kis munkaigénnyel az általa kívánt ágazati bontás is előállítható. Megjegyzendő 

azonban, hogy a modell ágazati bontása nemcsak a model programjának (kódjának) az input-file-ja 

szerkesztésében van cask részlegesen automatizálva, hanem a modell paramétereinek 

kalibrálásában is. Ezért az ágaazti bontás megváltoztatásakor ellenőrizni kell, hogy a program 

kalibrálási részében a formulák megfelelnek-e a kívánt ágazati bontásnak (pl. a pénzintézeti szektor 

helyenként “FININ” kóddal van hivatkozva, ami azt jelenti, hogy egy olyan – egyébként nem javallott 

– ágazati bontásnál, ami a pénzintézeteket nem külön ágazatként tartalmazza, és ezáltal a “FININ” 

ágazat megszűnik, a program értelemszerűen hibát jelez). 

Az aggregációs séma, azaz a modellbeli ágazati bontás megváltoztatása nélkül is lehetőség van a 

modell főbb számítási eredményeinek a TEÁOR08 2-számjegyű ágazati bontású, pontosabban annak 

a nemzeti számlákban és az ÁKM-ekben közölt 64 ágazatos kissé aggregáltabb bontásában való 

megjelenítésére. Természetesen ehhez a modell-ágazatok becsült (pl. kiinduló évi) belső ágazati 

szerkezetére is szükség van. Egyes kategóriák (foglalkoztatás, bérek, fogyasztói arak)  ilyen alapú, 64-

ágazatos bontású kiiiratása (a mikrosziimulációs programnak átadandó CGEtoMIC.XLS file-ba) már a 

modell jelenlegi programjában is megvalósult, a model programjában azt ezt a műveletet végző 

utasítások módosításával viszonylag kis  munkával más kategóriák 64-ágazatos felbontása is 

elérhető. 

 

b. a makrogazdasági keresleti blokk vázlata 

A részletes makrogazdasági keresleti blokk a GDP felhasználásának minden tételét (fogyasztási 

kiadás – kapcsolatban a mikroszimulációs modellel –, természetbeni juttatás, közösségi fogyasztás, 

állóeszköz-felhalmozás, export, import) egyenként határozza meg az intézményi és termelő 

szektorok rendelkezésre álló jövedelmei, az árak, és egyéb sajátosságok (preferenciák, 

komplementer-viszonyok, stb.) függvényében. A keresletet ágazati és import-hazai eredet szerinti 

bontásban is ábrázoljuk egy CES-függvényből levezetett keresleti függvénnyel. 

A fogyasztás a szokásos módon egy Stone-Geary-féle keresleti rendszerrel van ábrázolva. A 

közfogyasztás és a természetbeni társadalmi jutattások exogének, és mivel a non-profit szektort az 



államháztartással összevonva ábrázoljuk, így az e szféra által nyújtott természetbeni társadalmi 

jutattások is a kormányzati fogyasztásban jelennek meg 

Bár közvetlenül nem kapcsolódik a model jövőbeni felhasználásának várható fókuszát jelentő 

háztartási szférához, de a model dinamikus viselkedése szempontjából meghatározó szerepe van, 

viszonylag részletesen mutatjuk be az ágazati autonóm (tehát válallati finanszírozású) beruházásokra 

vonatkozó egyenleteit:    

A beruházási függvény matematikai alakja az alábbi: 
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INVSJ,Y Beruházás 

INVADJ Az autonóm beruházásokat a rendelkezésre álló megtakarításokhoz ill. beruházási 

jószágkínálathoz igazító általános szintkorrekciós tényező 

finvrJ,Y             Referencia beruházási ráta              

amrJ,Y+RSJ,Y      Bruttó tőkehozamráta 

pk0J,Y       Bruttó tőkehozamráta referenciaértéke (Walrasi tőkeár a bázisévben) 

invelJ Tőkeárrugalmasság 

IRCHY  Általános reálkamatláb változás 

intelJ Kamatlábrugalmasság 

invdelJ Eladósodottságrugalmasság 

WESJ,Y Nettó pénzügyi vagyon  

PINVSJ,Y Beruházási árindex 

KJ,Y Tőkeállomány  

wes0J,Y Nettó pénzügyi vagyon indulóértéke 

k0J,Y Tőkeállomány indulóértéke  

HINVSHJ                   Dummy az ingatlanszolgáltatás ágazatra 

HOUSG,Y Lakásállomány  

INVGJ,Y               Nettó államháztatási beruházási kiadás és transzfer (adók levonásával) 

HINVG,Y Lakásberuházási volumen 
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SHG,Y Megtakarítás  

sh0G,Y Megtakarítás referencia (induló) szintje 

PINVY Átlagos beruházási árindex 

mshinvG,Y Lakásberuházási hányad marginális értéke 

morcG,Y Lakástámogatás multiplikátora 

 mortgG,Y Lakásberuházási támogatás 

 

Államháztartás beruházási kiadásai:  

, (1- 2)Y Y J Y Y

J

INVG PINV invg0 IRCH=     

ahol invg0J,Y az indulóérték. 

  

Az autonóm beruházási ráta tehát 3, a tőkejövedelmezőségről (ami az invel rugalmassági kitevő 1 

körüli értéke esetén a felhalmozás forrásául szolgáló reálprofit összegét is kifejezi), a reálkamatlábtól 

és az eladósodottság szintjétől függő komponens összege határozza meg, ahol az additív ábrázolás 

azt fejezi ki, hogy az egyes tényezők hatásait az alapvetően becsült paraméterek hatását 

legszemléletesebb módon kifejezve linearizálva, marginális hatásukként ábrázoljuk.  

Az ágazati beruházási függvényben az eladósodottságtól függő komponens szerepeltetése saját 

fejlesztésünk, és eltér a szokásos CGE-modellekétől, ahol az adatok hiánya miatt ilyen az 

eladósodottságot eleve csak az államháztartás illetve a nemzetgazdaság egészére szerepeltetnek, 

mint a kamatlábat befolyásoló tényezőt. A mi megoldásunkban viszont az eladósodottáság 

követlenül szerepel, figyelembevvéve, hogy a vállalatok hitelfelvételénél  nem az a gyakorlat, hogy az 

eladósodottság növekedésével egyre magasabb kamattal jut csak hitelhez, hanem az, hogy egy 

kritikus szint felett egyáltalán nem kap beruházási hitelt a vállalat. Az eladósodottságot a tőkeérték 

arányában fejezzük ki, figyelembevéve, hogy a hitelek jelzálogfedezetéül ez szolgálhat, és a 

visszafizetés is elsősorban a tőkejövedelemből kell, hogy történjen (a hozzáadott réték adó- illetve 

munkabér komponense nem jöhet szóba). 

A modellbeli kormányzati beruházások magukban foglalják a non-profit szektor és a háztartások 

(szja-s egyéni válallkozók nem lakásberuházási) beruházásait és a beruházási támogatások és adók 

(beruházási illetékek és bennragadó áfa) egyenlegét is (ez néhány ágazatban negatív!). 

A lakásberuházások viselkedési függvényét – figyelembevéve, hogy negative megtakarítás esetén is 

van lakásberuházás – egy indulószint és egy (a többletmegtakarításokkal arányos) többletberuházás 



összegeként határoztuk meg, ahol a többletmegtakarítások mshinvG,Y marginális hatását a pozitív 

indulómegtakarítású háztartások átlagos lakásberuházási hányadával becsültük. 

Végül az INVADJ változó bevezetésére azért került sor, mert a modellben a GAP-modellből átvéve 

megjelent a reálárfolyam exogén előírása, ami az újabb változó bevezetése nélkül az 

egyenletrendszer túlhatározásához vezetett volna. Közgazdaságilag a reálárfolyam előírása azt 

jelenti, hogy lényegében (bár közvetetten) a külkereskedelmi mérleg, illetve a külföld megtakarítását 

képviselő fizetési mérleg egyenlege is determinálva van, az ex post mindenképpen teljesülő, (a 

tankönyvekben “S=I” vel fordítottan megjelenő) beruházás = megtakarítás azonosság teljesülése a 

modellben csak így biztosítható. Ugyan elvileg a beruházások és megtakarítások egyensúlyba hozását 

a kamatlábmechanizmusnak kellene biztosítani, a modellünkben a kamatláb exogén (az 

eladósodottságtól függő kockázati prémiummal növelt nemzetközi kamatláb által meghatározva, 

illetve a GAP-modellből átvéve). Ezért rögzített kamatláb és autonóm beruházás mellett a 

megtakarítás=beruházás egyensúly a reálárfolyam alkalmazkodásával volt biztosítható, ami a fentiek 

szerint egyúttal a külföld megtakarítását is a beruházások adott szintjéhez igazította. 

Természetesen a reálárfolyam megkötése miatt szükségszerűen bevezetett INVADJ tényezőt 

nemcsak a beruházásokra lehet vonatkoztatni (bár a reálárfolyamnak a fenti, a megtakarításokat és 

beruházásokat egyensúlyba hozó szerepköre ezt sugallja), hanem a felhasználás más területeire is, 

sőt esetleg az erőforráskínálatokra is, bár azzal a közgazdasági kapcsolat kevéssé egyértelmű. 

Mindenesetre exogén kamatláb mellett az INVADJ változót úgy is interpretálhatjuk, hogy az az 

exogén kamatláb melletti hiteltúlkeresletre adott adagolási (“rationing”) mechanizmus, vagy 

fordított esetben az elégtelen hitelkeresletre válaszul bevezetett beruházásösztönzési eszközök 

hatása (pl. növekedési hitelprogram kedvezményes kamatokkal, adókedvezményekkel, 2-hetes 

MNB-betételhelyezési lehetőség megvonása a hitelezésüket szűkítő bankoktól, stb.). Mindezen 

megfontolások mellett, és figyelembevéve, hogy a jelenlegi a magyar gazdaságban a beruházási 

hányad példátlanul alacsony, úgy döntöttünk, hogy a reálárfolyam megkötésből származó kiigazítási 

tényezőt nemcsak a beruházásban, hanem a háztartások megtakarítási függvényében is szerepel-

tetjük, ezáltal a kiigazítási hatásokat a kb. 3-szor nagyobb fogyasztást is bevonva terítjük szét. 

Az erőforrások (tőke, munkaerő) keresletét ágazati bontásban, az ágazatokra jellemző termelési 

függvények és alapesetben költségminimalizálás feltevése mellett határozzuk meg. Ugyanakkor (a 

neokeynesiánus-strukturalista elméleteknek megfelelően) lehetőség van az ágazati foglalkoztatási 

szinteknek a költségminimalizáló mértéktől eltérő (azaz a béreknek a munka határtermékétől eltérő) 

ábrázolására is. A ágazati munkaerőkeresletek tovább bomlanak a fentebb ismertetett 12 rétegre, 

így többek között meghatározva a képzett és képzetlen munkaerő szerinti bontást. Ez a megoldás 

hasonló az import esetében a CGE-modellekben széleskörűen alkalmazott ún. Armington-

specifikációval, amelyben első fokon a hazai és import termékek közötti választás történik meg, majd 

másodfokon az importigény származási országok szerinti megoszlása számítódik. Az általunk jelenleg 

alkalmazott megoldás abban különbözik az Armington-módszertől (pontosabban annak speciális 

esetének tekinthető az egyes rétegekből származó munkaerők között feltételezett végtelen nagy 

helyettesítési rugalmassággal az ágazati termelési függvényben), hogy egyazon ágazaton belül a bért 

egységesnek, vagy legalábbis az ágazatban dolgozó különféle rétegekhez tartozó dolgozók 

bérarányait állandónak (bérindexeit egységesnek) tételezi fel. Ennek következtében az egyes rétegek 



részesedését az adott ágazat bérkiadásain/foglalkoztatásán belül a munkaerőkínálat dönti el, a 

munkaerőt kereső ágazat közömbös a munkaerő réteg összetételére. 

 

c. a makrogazdasági kínálati blokk vázlata 

Az ágazati termékek hazai kínálatát (bruttó termelés) vagy exogén módon adjuk meg, vagy – 

általában, és megfelelő jövedelmezőség mellett – a (végső és a származtatott közbenső kereslet 

összegeként számítandó) kereslethez alkalmazkodónak tételezzük fel. 

A tőke kínálatot vagy aggregált módon, vagy ágazatonként az akkumuláció révén az előző évi 

tőkeállomány amortizációval csökkentett maradványértéke és az előző évi felhalmozás összegeként 

határozzuk meg (gyakorlatilag egy év átlagos beruházás átfutási időt feltételezve).  

 

d. a munkaerő-piaci folyamatokat elemző blokk 

A munkaerőkínálat aggregált szinten (illetve képzett-képzetlen bontásban) vagy a GAP-modellből 

kerül átvételre, vagy akkumulációs folyamat révén rétegenként, majd a relativ bérek függvényében 

ágazatonként is határozódik meg. 

 

e. ár-bér blokk 

A (ágazati) termékek belföldi termelői árai valamely normatív vagy leíró jellegű viselkedési 

formulával határozódnak meg. A felhasználói árak a termelői árak és a termékadók és támogatások 

egyenlegeként határozódnak meg, általában %-os adókulcsot feltételezve. Ezen belül a fogyasztásra 

jutó termékadókat és támogatásokat külön kezeljük a más felhasználásokra jutó közvetett adóktól és 

támogatásoktól (ez utóbbiak közül az üzemanyagadót, a beruházási adókat, és a folyó 

termelőfelhasználásra jutó adókat különböztetjük meg, ez utóbbiakat a termelési adókkal és –

támogatásokkal összevonva, az ágazatok termelési értékével arányosan határozzuk meg). 

A modell lehetőséget biztosít a vámok és az exporttámogatások figyelembevételére az import- és 

exportárak meghatározásában. 

Az erőforrások árai alternatív módon (a megfelelő váltókapcsoló paraméter adott beállításától 

függően) exogén módon (legalábbis explicit viselkedési formulával) vagy egyensúlyi árként 

határozódnak meg. A munkaerő ára (béregyenletek) főbb tevékenységi területenként 

(ágazatonként) vagy képzettségi szintenként határozódnak meg (az itteni eredmények inputként 

kerülnek a mikroszimulációs modellbe). 

 

f. a jövedelemelosztás ábrázolása 

A modell ábrázolja az intézményi szektoronkénti jövedelemelosztást az ESA95 nemzeti 

számlarendszer főbb kategóriái szerint. Ezen túlmenően (és ezzel összhangban) a modell a 

jövedelemelosztást ágazati és háztartási rétegbontásban is ábrázolja, figyelembevéve az egyes 



ágazatok illetve rétegek markánsan eltérő adózási/támogatási, megtakarítási és beruházási 

viselkedését.  

 

g. az államháztartási hiány és a külső finanszírozási igény visszacsatolásainak beépítése 

A modell a nemzeti számlák (ESA95) kategóriái szerint bontva ábrázolja az államháztartás és a külföld 

főbb bevételeit és kiadásait, beleértve az államháztartás beruházási kiadásait is. A bevételek és 

kiadások egyenlegeként kialakuló államháztartási hiány és a külső finanszírozási igény visszacsatolási 

mechanizmusait is ábrázolja. 

 

h. az egyes szektorok eladósodottságának visszahatásai 

A beruházási-megtakarítási viselkedés ábrázolása során a stock-flow elszámolási azonosságok 

keretében nyomonköveti az egyes ágazatok és rétegek vagyonának (beleértve adósságának) 

alakulását, méghozzá a főbb pénzügyi instrumentumok szerinti bontásban (portfolio, beleértve a 

forint és devizaeszközök szerint bontást is).  

Általában a modell az egyes intézményi szektorok rendelkezésre álló jövedelmeinek, illetve az 

államháztartási hiány és a külső finanszírozási igény visszacsatolási mechanizmusait is ábrázolja. 

Ennek során vagy exogénként (akár a GAP-modellből átvéve) vagy a modell által endogén módon 

számított monetáris feltételek (kamat, árfolyam, stb.) alakulását és ezek hatását is figyelembe veszi. 

Jelesül a modell ábrázolni tudja a devizaadósságoknak a forintárfolyamváltozásból adódó 

átértékelődését, és ennek visszahatását (vagyonhatás) a keresletre, és a háztartások egyéb 

viselkedési jellemzőire. 

 

i. a modell hatásvizsgálati lehetőségeinek vázolása (keresleti és ársokkok, kormányzati 

keresleti sokkok, járulék-, adó- és egyéb szabályozási változások szimulálása, a termelékenység 

változásának hatásai, monetáris sokkok) 

A kialakítandó makrogazdasági modell alkalmas az alábbi változások hatásainak elemzésére: 

- külső keresleti és ársokkok, 

- kormányzati keresleti sokkok (pénzbeni transzferek, közszféra bérei, kormányzati 

vásárlások), 

- adó-és járulék szabályozásváltozások (szja, munkaadói járulék, áfa, társasági adó),  

- makroszintű termelékenység változásának hatásai, 

- monetáris sokkok (kamat, árfolyam). 

A modell megfelelő szintű előrejelző képességét a múltra vonatkozó validálással (gyakorlatilag a 

2011-2012. évre rendelkezésre álló statisztikai adatokkal való összehasonlítással, a gazdaságban 

történt változásoknak a főbb paraméterek számértékének változására való “lefordításával” történt 

szimulációkkal) ellenőriztük. Ennek során a legfontosabb rekonstruált jelenségek az alábbiak voltak: 



- Végtörlesztés : ez 2011-ben és 2012-ben mint a bankoktóla  háztartásoknak adott 

tőketranszfer jelenik meg a nemzeti számlákban, és a modellben is ennek megfelelően 

számoltuk el, mind a folyó transzfereknél mind a pénzügyi vagyonban 

- Magánynyugdíjpénztárak zömének megszűnése: az állami rendszerbe átlépők által átvitt 

megtakarítást a háztartásoknak az állam felé történő tőketranszferként számolják el a 

nemzeti számlák, és a modellben is ennek megfelelően számoltuk el, mind a folyó 

transzfereknél mind a pénzügyi vagyonban 

- Az egykulcsos (lineáris) jövedelemadó és családi adókedvezmény bevezetése: a modellben az 

szja lineáris kapcsolatban áll a jövedelemmel, de a családi és egyéb adókedvezmények miatt 

a rétegenkénti effektív adókulcs eltérő 

- Mivel 2010-2013 között (jórészt a mezőgazdaság időjárástól függő ingadozása által okozott 

közbenső eltérésekkel) a GDP lényegében stagnált, a termelékenységben és általában  a 

termelési függvények paramétereiben változtatásokat nem eszközöltünk 

- Az exportkeresletet és a külpiaci (deviza-) árakat évi 2 %-kal megnöveltük 

A modell 2011-2012. évekre való validálásával is összefüggő, de a 2014-ig tartó középtávú alap- 

(“baseline”) előrejelzésben alkalmazott paraméterbeállításokat a szimulációk tárgyalása keretében 

ismertetjük. 

 

2.2. A CGE-modell kapcsolata a mikroszimulációs modellel 

 

A CGE és mikroszimulációs modell összekapcsolása a szakirodalomban leginkább elfogadott TD-BU 

(top down - bottom up) megközelítés alapján történt. Ebben a megközelítésben először a 

háztartások egyes rétegeinek részletes jövedelmei határozódnak meg a makrogazdasági 

peremfeltételek és a részletes fiskális szabályozás alapján.  

A referenciaév (az első év, amelyre a modelleket összekapcsoltuk) 2011, alkalmazkodva a 

mikroszimulációs modellhez. A mikroszimulációs modell csak a CGE modellel áll kapcsolatban.   

A megvalósított informatikai megoldás lehetővé teszi, hogy a mikro és makró modellek egymásnak 

adatot szállítva koordináltan működjenek. Mind a két irányú összekapcsolás ki lett próbálva, de az 

idő rövidsége miatt a ciklikus iteratív megismétlése nem. Ezért a kiválasztott koordinációs módszer 

az elemzett szimulálandó sokk természetétől függ. 

A CGE-modell a mikroszimulációs modellnek átadja a makropénzügyi mutatók (árfolyam, kamat, 

infláció) értékét, az általános bérindexet, az foglalkoztatottság ágazati indexeit és az ágazati 

árindexeket. Ez utóbbiakat coicop-bontásba traszformálja. 

 

Konkrétabban a CGE-modell a mikroszimulációs modell számára átadja a következő kategóriák 

becsült értékeit: 

 



- forintárfolyam (avagy a devizakosár árindexe) 

- referencia kamatláb (konkrétan az alapkamat, vagy a 10 éves államkötvények aukciós hozama) 

- árak ágazati bontásban (és ezt egy átmenet mátrixszal COICOP-bontásba is visszatranszformálva) 

- foglalkoztatottság ágazati (és esetleg rétegenkénti) indexei 

- egyensúlyi vagy a bér-blokkban meghatározott alapon számított bérek ágazati bontásban 

- a CGE-modellben endogén módon számított (az adókulcsokat is tartalmazó) fogyasztói árak  

- a CGE-modellben endogénként számítandó, a háztartások felé történő állami támogatások 

 

Ezt követően a mikroszimulációs modell fentiek és egyéb, a fiskális szabályozásra, stb. vonatkozó 

információk felhasználásával készít becsléseket háztartási szinten a háztartások foglalkoztatottságá-

ra, jövedelmeire, és fogyasztására. A mikroszimulációs modell aggregált eredményei visszahatnak a 

makrogazdasági pálya alakulására a háztartások rendelkezésre álló jövedelmén, fogyasztásán és 

munkakínálatán keresztül.  

A mikroszimulációs modell átadja a CGE-modellnek a háztartások társadalmi jövedelmeit a HKF-

kategóriák és háztartáscsoportok (rétegek) szerinti bontásban, a háztartások munkajövedelmeit 

ágazati és rétegbontásban, a fogyasztást coicop- és rétegbontásban. Az ágazati és rétegbontás a fent 

felsorolt 19 ágazat és 12 réteg szerint történik. A coicop-bontás az e tanulmányban lentebb 

megadott táblázat kategóriái szerint értendő. Ezen felül a fogyasztást terhelő termékadók változása 

esetén az adóváltozásokat is ágazatra transzformálva adja át a CGE-modellnek. 

Konkrétabban a mikroszimulációs modell a következő kategóriák számított értékeit adja át a CGE-

modellnek: 

- a háztartások (azon belül esetleg háztartási rétegek) számított munkajövedelme rétegenként 

feltételezve a kínált munkaerő foglalkoztatását az adott bérek mellett 

- a háztartások (azon belül esetleg háztartási rétegek) számított társadalmi jövedelme a HKF 

minden érdemi jövedelemkategóriájára vonatkozóan 

- a háztartások (azon belül esetleg háztartási rétegek) számított fogyasztási kiadása a nemzeti 

számlák kiadvány COICOP-bontásában (ezeket a csak bizonyos szimulációk esetén átvett 

adatokat a makromodell egy transzformációs mátrix segítségével ágazati bontásra 

transzformálja), beleértve a külföldi költéseket is. A fogyasztási kiadások átadására azon 

szimulációk esetében kerül elsősorban sor, ahol a kiinduló változás olyan speciálisan kapcsolt 

termékkört érint, amelyek egymásra hatásait – keresztárrugalmasságok, stb. – a 

mikroszimulációs keresleti rendszer pontosabban tudja ábrázolni, illetve ha a fogyasztás kis, ill. 

kiadási szokásaiban igen eltérő háztartáscsoportokat érint. 

-  fogyasztói árak (amennyiben a fogyasztási adók vagy hatósági árak változása speciális kis 

fogyasztói kategóriákat érint). 

 

A CGE-modell a mikroszimulációs modellből átvett fenti adatokhoz megbecsüli az alábbi, a HKF-ből 

nem becsülhető kategóriákat: 

- a háztartások (azon belül esetleg háztartási rétegek) fogyasztásának közvetlen importtartalma 

(és ezzel egyidejűleg a hazai termékekre irányuló része) 



- a háztartások (azon belül esetleg háztartási rétegek) a HKF-ben nem, de a nemzeti számlákban 

szereplő egyéb jövedelmei (pl. imputált lakásszolgáltatás értéke, biztosítottak jövedelmei, 

természetbeni társadalmi juttatások) 

- a háztartások (azon belül esetleg háztartási rétegek) számított lakásberuházási kiadása  

- a háztartások (azon belül esetleg háztartási rétegek) a HKF-ben nem, de a pénzügyi számlákban 

szereplő pénzügyi vagyonváltozása (pl. devizaátértékelődés, adósságleírás, a vagyonváltozásnak 

a tranzakciós komponense) 

 

A makrogazdasági modell a kidolgozott makrogazdasági-, illetve az új, fogyasztási és munkakínálati 

modult is tartalmazó mikroszimulációs modell közti kapcsolódási rendszer (mikro-makro link) és 

iterációs mechanizmus részletes kidolgozását is végzi. 

 

A CGE-modellnek a mikroszimulációs modelltől várt inputjai bontása: 

• A fogyasztási kiadások bontása COICOP-kóddal (47 átucsoportra): 

• A munkajövedelmek ágazati bontása TEÁOR08 (Nace 2)-kódda (88 ágazatra)l: 

• A HKF-beli jövedelemkategóriák közül az alábbiakat adja át a mikroszimulációs modell: 

 

Saját jogú öregségi nyugdíj:       EHNYUsa  

Saját jogú rokkantsági nyugdíj:      ehnyuro  

Özvegyi nyugdíj, ideiglenes özvegyi nyugdíj:     ehozvegy  

Özvegyi nyugdíjkiegészítés:       ehonyuki  

Álláskeresési járadék (munkanélküli-járadék):    EHMJA  

Álláskeresési segély (nyugdíj előtti munkanélküli-segély):   ehms  

Rendszeres szociális sagely:       EHMNJ  

Egyéb támogatás munkanélkülieknek (átképzési, vállalkozóvá válásra, stb.) EHMEGY  

Gyed         EHGYDFT  

Gyes         EHGYS  

Gyet         EHGYT  

Terhességi gyermekágyi segély (ún. szülési szabadságra jutó)  EHTERS  

Egyszeri anyasági segély       EHANYS  

Árvaellátás összege        EARVFT  

Ösztöndíj, oktatással kapcsolatos ellátások (kivéve lakhatási támogatás) EHOSZ  

Táppénz         EHTAPFT  

Ápolási díj         EHAPO  

Rendszeres segély, támogatás      EHRSE  

Nem rendszeres egyéb segély, támogatás     EHNRS  

Kapott lakásfenntartási támogatás      elfe  

Külföldről származó jövedelem: Társadalmi juttatás (nyugdíj stb.)  EHKUJ2  

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása    ehmkta  

Családi pótlék összege       ecspft  

Egészségkárosodással kapcsolatos járadékok    EHJEU 



Időskorral kapcsolatos járadékok      EHJNY 

Részorultsággal kapcsolatos járadékok     EHJRASZ 

Felvett kamat, osztalék, árfolyamnyereség     EFELKOA  

Ingó, ingatlan hasznosításából (bérbeadásból) származó jövedelem  EHIHA  

Külföldről származó egyéb jövedelem:      ehkuj3 

Biztosítótól összeg (élet-, nyugdíj-, balesetbiztosítás)    EBIZ  

Eltartási szerződés, Kárpótlási jegyért, földért, lakásért stb. kapott életjáradék,EHKJE  

Egyéb jövedelem összege       EEJO  

Külföldről Vállalkozásból származó jövedelem:    ehkuj4 

Külföldről származó Munkajövedelem:     EHKUJ1  

Kapott támogatás összesen       KTAM  

Adott támogatás összesen       ATAM  

Jövedelmi kapott támogatás összesen     jktam  

Jövedelmi adott támogatás összesen     jatam  

Egyéb pénzjövedelem összesen      EEJOV  

Összes fizetett adó (OADOK3)      EHFIZSZJA  

Társadalombiztosítási járulékok összesen     EHTBNYEM 

 

A HKF fenti jövedelmi kategóriái jelentős mértékben eltérnek a nemzeti számlák kategóriáitól, ezért 

amennyiben abszolút összegük is átadásra kerül, a CGE-modell programja ezeket kiigazítja és 

transzformálja a nemzeti számlák kategóriáira és szintjére.  

 

2.3. Az adatbázis kialakítása 

 

A makrogazdasági modell kialakításánál elsősorban a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Nemzeti 

Bank, a Magyar Államkincstár illetve a nemzetközi szervezetek (IMF, OECD, EUROSTAT) publikált 

adatait használtuk fel, amiket kiegészítetünk a fenti szervezetektől közvetlenül beszerzett 

munkatáblákkal, és a szakirodalomban található további adatokkal és paraméterbecslésekkel. 

A főbb, a modell több blokkjánál is felhasznált adatforrások az alábbiak: 

• Nemzeti számlák teljes kiadványa (beleértve a nemzetgazdaság integrált számláit) 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/monsz/monsz0911.pdf  

• A 2008. évi ÁKM (HU_sut08bp_nac.xls, HU-Imp08_Use.xls, husuiot08s_cur_ii.xls,  

• A 2008. évi termékadómátrix (A TIMESUT adatbázis Magyarországra vonatkozó 2008. évi becsült  

termékadómátrixa, a HU_sut08bp_nac.xls file tls08 munkalapja) 

• A 2009. évi SUT (HUsut09s_cup.xlsx) 

• 2010. évi Költségvetési Zárszámadás (főleg a devizakamatok, lehetőleg az önkormányzatok 

részletes adataival, Zárszám10-mk11121.pdf) 

 

 



A modell egyes blokkjai kalibrálásánál az alábbi főbb adatbázisokat használtuk:  

• Háztartási jövedelmek és kiadások blokkja: 

• A KSH 2010. évi Háztartási Költségvetési Felvételének (HKF) elektronikus (SAS) formája  

• A 2010. évi fogyasztás 4-számjegyű COICOP-bontása (fogy2010.xls) 

• A TEÁOR08xCOICOP bontású fogyasztás transzformációs mátrix (CZ_COICOPxCPA.xlsx) 

• A beutazó turisták fogyasztási kiadása fogyasztási kategóriák szerint (jeltur10.pdf) 

• Szociális Statisztikai Évkönyv 2010 (elektronikus formában is) 

• A pénzbeni társadalmi juttatások (a HKF-hez hasonló bontású) részletesebb listája értékadatai 

(penzbeni.xls) 

• A háztartások fogyasztási kiadása rendeltetés szerinti (COICOP) bontásban 

• http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt010.html 

• A háztartások összetétele, fogyasztása évente (2000-től) 

• http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,592968&_dad=portal&_schema=PORTAL 

• Létszám és kereset (bruttó illetve nettó) a nemzetgazdaságban gazdasági áganként és 

versenyszféra (öt fő feletti vállalatok) / költségvetés bontásban, havonta  

• http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,601417&_dad=portal&_schema=PORTAL 

• MEF szerinti foglalkoztatottság és munkanélküliség, negyedévente 

http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,601417&_dad=portal&_schema=PORTAL 

• A külföldi munkavállalók létszáma és munkajövedelmei ágazatonként (Külfmjov_2010.xls) 

• Egyenértékes létszám ágazatonként (ag08-10teáor08.xls és a SUT-ban megtalálható adatok) 

• GDP felhasználási össszetevői, végső kereslet: 

• A 2008. és 2010. évi termékexport TEÁOR2008-as ágazati bontásban 

(Statinfo_export_08_09_tea2008.xls és Statinfo_kulker.xls file-ok) 

• A 2008. és 2010. évi szolgáltatás külkereskedelmi forgalom TEÁOR2008-as ágazati bontásban 

(Statinfo_szolg-export.xls, Statinfo_szolg-import.xls) 

• Állóeszközfelhalmozás ágazati és intézményi szektoronkénti bontásban (Beruh-

2010előzetesszektagaz.xls) 

• Állóeszközfelhasználás (amortizáció) ágazati és intézményi szektoronkénti bontásban (ECS2010 

(2013.04.26).xls file) 

• Jövedelemelosztás: 

• Társasági adóbevallási adatok 2010 (2009-es bázisadatokkal indexek számításához) és hozzá a 

pénzintézetek kiegészítő adatai (2009_2010 aggregált TÁSA.xls) 

• A felhalmozási juttatások (Tőketranszfer2010Háztartás (2013.03.07).xls) 

 



Pénzügyi adatok: 

• Fizetési mérleg, külfölddel szembeni állományok negyedévente (1995-2011) 

• http://www.mnb.hu/Statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/vii-

kulkereskedelem/mnbhu_fizm_20090330  

•  MNB-pénzügyi számlák (a pénzügyi eszközök és tartozások, tranzakciók és átértékelődések 

deviza-forint bontásban) (pszisalnk_hu.xls, pszisatnk_hu.xls, pszistrnk_hu.xls file-ok) 

• MNB mérlege (MNB Éves Jelentésből, bevétel kiadások és partnerek szerint, MNB-

Eves_jelentes_2010_hu.pdf) 

• MNB-kamatmátrix 2010-re forint és deviza bontásban (KamatmátrixMNB2010.xls) 

1. AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA 
 

A fenti módon specifikált modell számszerűsítési folyamatának főbb lépései az alábbiak voltak: 

1. SAS-programban a HKF-feldolgozása az alábbi lépésekben: 

1.0. A SAS-szoftver beszerzése, telepítése 

1.a. A modellezéshez szükséges változók körének beazonosítása 

1.b. A személyi és háztartási szintű adatok beolvasása 

1.c. A személyi szintű adatokból háztartás szintű adatok képzése 

1.d. A háztartási szintű személyi adatok és a háztartási adatok összefűzése (párosítása) 

1.e. Az állományhoz ellenőrző és új kategóriák számítása 

1.f. A jövedelmi centilisek meghatározása 

1.g. A jövedelmi centilisek és egyéb társadalmi-gazdasági-demográfiai jellemzők alapján 24 réteg 

képzése 

1.h. A rétegek (a teljes népességre felszorzott) adatainak kiszámítása 

1.i. A rétegadatok kiiratása text-file-ba 

2. A HKF további feldolgozási lépései Excelben: 

2.a. A beutazó turisták kiadásainak transzformálása ágazati eredetre 

2.b. A rétegadatok beolvasása text-file-ról, oszlopokra bontása 

2.c. A HKF rétegadatoknak a nemzeti számla jövedelmi és kiadási kategóriái részletezettségének 

megfelelő aggregálása 

2.d. A HKF rétegadatoknak és a beutazó turisták adatainak a nemzeti számla aggregált COICOP-

bontású értékeihez való (arányos, „sorirányú”) kiigazítása (jövedelmi és kiadási tételeket egyaránt) 

2.e. A kiigazított turista- és HKF rétegadatoknak aggregálása a (cseh) fogyasztás transzformációs 

mátrix COICOP-kategóriáira (a háztartási energiafajtákat külön hagyva) 



2.f. A turista- és HKF kiadásoknak COICOP-kategóriákból a TEÁOR08-as ágazati bontásba való 

transzformációja (közvetlenül és/vagy a fogyasztási transzformációs mátrixszal) 

2.g. Az ágazat x réteg bontású fogyasztási mátrixból a kereskedelmi árrés becsült értékének 

leválasztása 

2.h. A fogyasztási mátrix kiigazítása kiigazítása a 2010. évi becsült ÁKM fogyasztási oszlopához 

(miután ezt a 3. pontban elkészítettük). 

 

3. A 2010. évi ÁKM-becslése 

3.a. A RAS és Additív RAS-módszer Excel-programjába (template) a 2008. évi referenciaadatok 

beépítése 

3.b. A RAS-módszer 2010. évi peremadatainak meghatározása (összfelhasználás termékenként 

és felhasználónként) 

3.c. A 2010. évi ÁKM egyes celláinak becslése a rendelkezésre álló statisztikai adatokból (export, 

import, egyes ágazatokkal 1:1-ben megfeleltethető COICOP-kategóriák, készletváltozás, beruházás 

anyagi-műszaki összetétele, kormányzati fogyasztás COFOG-szerkezete, természetbeni társadalmi 

juttatások, stb.) 

3.d. A 2010. évi ún. „B-típusu” ÁKM-becslése az additív-RAS algoritmussal. Ezáltal az 

importmátrix és a termékadómátrix alsó peremének előállítása. 

3.e. A 2010. évi importmátrix becslése a RAS algoritmussal (sorösszesen-peremeket az 

külkereskedelmi statisztika 2010/2008-as indexeiből véve). 

3.f. A 2010. évi ún. „A-típusu” ÁKM, és (a nemzeti számla adatokból) az ÁKM alsó szárnyának 

készítése.  

3.g. A 2010. évi (nettó) termékadómátrix becslése (az EU TIMESUT adatbázisa 2008-as adatait 

használva referenciaként)  

3.h. A 2010. évi beruházási mátrix becslése (a beruházási termékadóké is beruházó 

ágazatonkénti bontásban) 

 

4. A nemzeti számla adatok feldolgozása: 

4.a. Egyszerűsített „Integrált nemzeti számlák” táblázat készítése, a pénzügyi megtakarítások 

levezetésével „felülről” (jövedelem-oldalról) intézményi szektoronként 

4.b. Alulról (instrumentumonként, Ft és deviza bontásban) 

4.c. Átértékelődések, egyéb passzív vagyonváltozások 

 

5. Az ágazatok jövedelem-kiadás-megtakarítás mérlegei levezetése: 

5.a. TÁSA-ból vett adatok és proxy-k alapján a nemzeti számlák vállalati szektorra vonatkozó 

számláinak lebontása ágazatokra 



5.b. A háztartások és az állam ágazati transzfereinek integrálása a vállalati ágazati adatokhoz 

5.c. Az ágazati becsült adatok kiigazítása a nemzeti számlák aggregátumaihoz 

 

6. Tőkeadatok ágazati bontása: 

6.a.  Állóeszközállomány intézményi szektoronként és ágazatonként 

6.b.  Beruházási adatok intézményi szektoronként és ágazatonként 

6.c. Amortizáció adatok intézményi szektoronként és ágazatonként 

6.d. A felhalmozási juttatások ágazati megoszlása (Zárszámadás, TÁSA alapján) 

 

7. Munkaerő adatok feldolgozása: 

7.a. Egyenértékes létszám 

7.b. Munkanélküliség 

7.c. Fizikai-szellemi bontás ágazatonként 

7.d. Bértömeg bontás fizikai-szellemire ágazatonként 

7.e. A humántőke akkumulációjának becslése a fogyasztás változatlan áras idősora alapján 

(humantok2010.xls) 

 

8. A pénzügyi rendszerre vonatkozó adatok feldolgozása 

8.a. Intézményi szektorok 2010. évi nyitó és záró portfolióinak összeállítása forint és deviza 

bontásban 

8.b. Intézményi szektorok 2010. évi pénzügyi vagyon átértékelődéseinek és egyéb 

volumenváltozásainak bontása forint és deviza összetevőkre 

8.c. Intézményi szektorok 2010. évi pénzügyi vagyonváltozásának (B.9f) és pénzügyi 

megtakarításának (B.9) eltérésének kiküszöbölése 

8.d. Intézményi szektorok 2010. évi pénzügyi tulajdonosi jövedelmeinek (kamat, osztalék) 

bontása forint és deviza összetevőkre 

8.e. A vállalati szektor tulajdonosi jövedelem adatai, valamint a pénzügyi számlákban található 

portfolio-, és átértékelődési adatai dezaggregálása ágazatokra a társasági adóbevallások (proxy-k), 

vállalati hitelstatisztikák, stb. alapján 

8.f. A vállalati szektor 2010. évi pénzügyi vagyonváltozásának (B.9f) és pénzügyi 

megtakarításának (B.9) eltérésének kiküszöbölése (a jövedelem-kiadás vagy a stock adatok 

becslésének revideálásával) 

Az elkészült adatbázis 3 fő file-ból áll: 



A MultHH-In.XLS file a modell input-file-ja, ahonnan a GAMS-program közvetlenül beolvassa az 

adatokat. Ez az input-file hivatkozik a másik 2 file-ra, a HKF_NSz.xls és AddRAS10teaor08.xlsm file-

okra. Az AddRAS10teaor08.xlsm főleg a nemzeti számlák, a becsült ÁKM-et és háttérmátrixaiat, 

valamint a társasági adóbevallások ágazati bontású adatait tartalmazza. A HKF_NSz.xls a 

háztartásstatisztika, valamint annak a nemzeti számlák, a 2008-2010. évi ÁKM-ek és háttértábláik, 

illetve a turizmus statisztika adatai figyelembevételével történt kiigazítását ágazatra való 

transzformációját, valamint a kereskedelmi árrés leválasztását tartalmazza. 

Az adatbázis részletesebb leírása a Révész [2013] tanulmányunkban található. 

3 HATÁSSZIMULÁCIÓK A MODELLEL 
 

A modellfejlesztés során és az elkészült modell tesztelése végett számos kísérleti szimulációt 

végeztünk, gyakran extrém feltételek („terhelési próba”) mellett, mint pl. 11 éves időhorizonton való 

futtatás, paraméterek nagyarányú változtatása mellett, illetve éppenhogy változatlan 

paraméterértékek mellett a jelenlegi gazdasági sajátosságok illetve feltevések hosszútávú 

következményeinek tesztelése végett 

Szimulációkat végeztünk a modell validálására a 2011-2012. évekre. Ennek során néhány 

nagyhorderejű változást is átvezettünk a modell paramétereibe, mint pl. a magánnyugdíjpénztárak 

megszűnését, a végtörlesztést. Figyelembe vettük a világpiaci kereslet változását és a világpiaci 

(euroövezeti) inflációt. 

Ezután a modellt a 2013-2014. évekre is futtattuk. Ezt a változatot alapváltozatnak “baseline 

szimuláció”-nak nevezzük. Természetesen a validálás során figyelembevett tendenciákat erre az 

időszakra is kivetítettük. 

Bár ez elsősorban nem előrejelzésre szolgál, hanem összahasonlítási alapnak a későbbiekben 

ismertetett hatás-szimulációk eredményei értékeléséhez, az alábbi táblázatokban röviden 

bemutatjuk a baseline szimuláció főbb eredményeit: 

 

2.1. Táblázat Főbb makroökonómiai mutatók az alapváltozat szimulációban 

 

milliárd forint, 2010. évi 

alapáron 

változás előző évhez, % 

Mutató \ Év Bázisév 2010 2013 2014 

Főbb volumenmutatók:     

1. Termelés 55 120 55 120 1,7 1,7 

2. Import volumen 18 537 18 537 1,2 2,4 

3. Export volumen 19 429 19 429 2,8 1,8 

4. Beruházás volumene 4 481 4 481 -0,2 5,8 

5. Készletfelhalmozás   97   97 0,0 0,0 

6. Kormányzati fogyasztás 6 165 6 165 0,0 0,0 

7. Beutazó turisták fogyasztása  905  905 1,9 1,9 

8. Rezidens háztartások fogyasztása 10 888 10 888 -0,4 1,4 

9. Folyó termelő felhasználás 31 692 31 692 2,0 1,9 



10. Kereskedelmi egyenleg 1 033 1 034 

1,2 (% of 

exp.) 

-0,1 (% of 

exp.) 

11. Foglalkoztatottság, ezer fő 3 841 3 841 0,9 0,6 

12. Tőkeállomány (nettó) 112 195 112 195 0,2 0,2 

13. GDP volumen termelői áron 23 427 23 427 1,2 1,5 

Főbb ár- és jövedelmi muattók (mértékegység: % vagy a jelzett) 

változás előző évhez, egység 

vagy % (ha jelezve) 

14. Átlagbér, millió Ft/fő 3,05 3,05 0,12 0,11 

15. Tőkehozamráta, % 3,8 3,8 -0,13 0,05 

16. Deviza árfolyamindex 100,0 100,0 1,0 % -1,2 % 

17. Külkereskedelmi cserearányindex 100,0 100,0 0,4 -0,8 

18. Fogyasztói árindex 100,0 100,0 1,6 % 1,7 % 

19. Beruházási árindex 100,0 100,0 2,9 % 3,3 % 

 

Látható, hogy a modell nemcsak a bázisévet tudja pontosan reprodukálni (lásd a „2010” oszlopát), 

hanem képes reális gazdaságfejlődési pályák felvázolására is.  

Az alapváltozat kidolgozása után „Top-down” és „Bottom-up” hatásvizsgálati szimulációkat 

végeztünk a model tesztelésére, és a gazdaságpolitika néhány aktuális kérdésének vizsgálatára. 

Ezekből két szimuláció eredményeit mutatjuk be 

 

A „Bottom-up” szimuláció a családi adókedvezmény, ill. annak a járulékokra való kiterjesztése volt. 

Ebben a szimulációban a mikroszimulációs modell készítői azt is viszgálták, hogy mi lenne ha az 

adóalapkedvezmény összegét gyerekenként egységesen 150.000 Ft/hó mértékben egységesítenék. 

Természesetesen ez nem feltétlenül kívánatos változtatás, de jól mutatja a jelenlegi differenciálás 

hatását a különböző gyerekszámú családokra.  

Ebben a szimulációban első körben a mikroszimulációs modell számítja a háztartások munka- és 

egyéb jövedelmeinek, valamint a fizetett szja és -járulék  változását. A mikroszimulációs model képes 

a háztartások munkakínálati reakcióinak (és a társadalmi jövedelmeik ezzel összefüggő 

módosulásának) a számítására, de jelenleg az erre vonatkozó paraméterbecslések még nem eléggé 

difefrenciáltak és teszteltek ahhoz, hogy megbízható eredményeket adjanak a CGE-modell által 

definiált 12 háztartási réteg és az egyes társadalmi juttatás-típusok szerinti bontásban. Ezért itt most 

a “bottom-up” szimulációban azt a változatot ismertetjük, amelyik nem számol a munkaerőpiaci 

reakciókkal.  

A mikroszimuláció a változásokat minden egyes háztartásra kiszámítja, majd az eredményeket a 12 

rétegre aggregálva átadja a CGE modellnek . A CGE-modellben ezt 2014. évi változásként jelenítjük 

meg. 

Ezután a CGE-modell kiszámítja a korábban felsorolt kategóriákat. 

A szimuláció főbb eredményei az alábbiak: 



2.2. Táblázat A „bottom-up” szimulációnak a főbb makroökonómiai reálkategóriákra vonatkozó 

eredményei, milliárd forint, % 

 
milliárd forint, 2010. 

évi alapáron változás előző évhez, % 

változás az 

alapváltozathoz, % 
 

Mutatók \ Időszak Bázisév 2010 2013 2014 2013 2014  

1. Termelés 55 120 55 

120 

1,7 1,7 0,0 0,0  

2. Import volumen 18 537 18 

537 

1,2 1,8 0,0 -0,5  

3. Export volumen 19 429 19 

429 

2,8 1,8 0,0 0,0  

4. Beruházás volumene 4 481 4 481 -0,2 0,3 0,0 -5,2  

5. Készletfelhalmozás   97   97 0,0 0,0 0,0 0,0  

6. Kormányzati fogyasztás 6 165 6 165 0,0 0,0 0,0 0,0  

7. Beutazó turisták fogyasztása  905  905 1,9 1,9 0,0 0,0  

8. Rezidens háztartások 

fogyasztása 

10 888 10 

888 

-0,4 2,7 0,0 1,3  

9. Folyó termelő felhasználás 31 692 31 

692 

2,0 1,8 0,0 -0,1  

10. Kereskedelmi egyenleg 1 033 1 034 

1,2 

(exp.%-ában) 

0,4 

(exp.%-ában) 0,0 8,7 
 

11. Foglalkoztatottság, ezer fő 3 841 3 841 0,9 0,6 0,0 0,0  

12. Tőkeállomány (nettó) 112 195 112 

195 

0,2 0,2 0,0 0,0  

13. GDP volumen termelői áron 23 427 23 

427 

1,2 1,5 0,0 0,0  

 

Mint látjuk a reálgazdaságot ez a családi adókedvezmény-rendszerbeli változás kevéssé érinti, kivéve 

annyiban, hogy a jövedelmeknek a háztartásokhoz való átcsoportosítását a model szemmel 

láthatólag úgy kezeli, hogy a fogyasztást megnöveli az alapváltozathoz képest, ezzel szemben viszont 

a beruházások alapváltozatbeli 2014. évi növekedését kiiktatja. Nyilvánvaló, hogy a model nem 

pénzügyminiszter, automatikusan nem számol az addigi elosztási mechanizmusok módosulásával, 

amely esetleg a jövedelmeket a megtakarításokon keresztül a beruházások felé tereli.  

A makroökonómiai aggregátumoknál érdekesebb a háztartási rétegekre és a költségvetésre való 

hatások vizsgálata. 

  

2.3. Táblázat Államháztartás mérlege (az SNA-ketegóriák szerint) a bottom-up szimulációban 

Kategória \ Év 2010 2013 2014 
változás 

2010-2014 

eltérés az 

alapváltozattól, % 
 

 milliard forint, folyó ár % 2013 2014  

Termék és termelési adók 3515,0 4 100,6 4 271,0 21,5 0,0 1,0  

-ebből: hazai fogyasztáson 2567,8 2996,8 3130,3 21,9 0,0 1,5  

Társadalombiztosítási járulék 3960,9 4675,2 4499,3 13,6 0,0 -7,3  

-ebből: munkaadói járulékok 2245,4 2645,3 2740,2 22,0 0,0 -0,1  

-      háztartások által fizetett 1715,5 2030,0 1759,2 2,5 0,0 -16,6  

Nettó reálkamat, tulajdonosi jöv.* -356,7 -246,4 -205,2 -42,5 0,0 1,2  

Jövedelemadók 2328,5 2811,7 2599,1 11,6 0,0 -11,9  

-ebből: társasági adó 464,2 606,4 661,6 42,5 0,0 0,7  

-      háztartások által fizetett 1864,3 2205,3 1937,6 3,9 0,0 -15,5  



Beruházási adók-támogatások -963,3 -1089,6 -1110,9 15,3 0,0 -0,4  

Lakásberuházási támogatás -53,9 -60,1 -61,0 13,1 0,0 -0,4  

Egyéb transzferek egyenlege -2901,6 -2875,7 -2924,8 0,8 0,0 0,0  

-ebből: ágazatoktól 2355,7 2628,6 2673,5 13,5 0,0 0,0  

- háztartásoknak fizetett -5130,6 -5362,8 -5454,4 6,3 0,0 0,0  

-ebből: nyugdíj -2882,5 -3379,2 -3437,0 19,2 0,0 0,0  

  munkanélküliségi 

ellátás 

-155,9 -151,2 -153,8 -1,4 0,0 0,0  

  családtámogatás -676,3 -735,1 -747,7 10,6 0,0 0,0  

  betegséggel kapcs.tám. -265,0 -271,7 -276,3 4,3 0,0 0,0  

  ösztöndíj -52,4 -61,1 -62,2 18,7 0,0 0,0  

  egyéb társad. juttatás -407,1 -470,4 -478,5 17,5 0,0 0,0  

- külföldnek fizetett(közvetített) -126,8 -141,5 -143,9 13,5 0,0 0,0  

Kormányzati fogyasztás -6165,0 -7150,0 -7367,6 19,5 0,0 -0,1  

-ebből: közfogyasztás -2833,5 -3096,5 -3126,8 10,3 0,0 -0,1  

  természetbeni jutt. -3331,5 -4053,5 -4240,9 27,3 0,0 0,0  

Operac. egyenleg* (finansz. képesség): -636,1. 

egyenl

eg 

(finansz

. 

képess

ég): 

165,8 -300,0 -52,8 0,0 -185,0  

memo:    fogyasztói árindex (2010.=100): 100,0 111,6 113,5 13,5 0,0 0,0  

               nettó államadósság (jan. 1-én): 15063 15073 15151 -9,5 0,0 0,0  

*a kamatok inflációs komponense nélkül ! 

Jól látható az adó- és járulékkiesés hatása. Nyilván ennek ellensúlyáról a kormány intézkedik, illetve 

számolni lehet a háztartások munkaerőpiaci pozitív válaszával erre az intézkedésre.  

A következő táblázatban a réteghatásokat mutatjuk be: 

 



2.4. Táblázat Háztartási rétegek fogyasztása a “bottom-up” szimulációban, milliárd forint, % 

 

Réteg \ Év 

2010 (=Bázisév)  

 változás előző évhez, % változás az alapváltozathoz, % 

fogyasztói áron alapáron 2013 2014 2013 2014 

Aktív, képzetlen, gyermekes, alacsony jövedelmű  870,3  703,3 -0,2 14,4 0,0 12,2 

Aktív, képzetlen, gyermekes, közepes jövedelmű  759,0  618,0 0,4 12,0 0,0 9,0 

Aktív, képzett, gyermekes, alacsony jövedelmű  617,2  505,9 0,3 11,2 0,0 8,5 

Aktív, képzett, gyermekes, közepes jövedelmű  892,6  729,7 -0,7 13,8 0,0 12,1 

Aktív, gyermekes, magas jövedelmű (zömében valószínüleg képzett) 1426,9 1170,2 -0,7 6,9 0,0 4,9 

Aktív, gyermek nélküli, alacsony jövedelmű (zömében valószínüleg 

képzetlen)  603,0  493,5 -0,2 -1,1 0,0 -2,8 

Aktív, képzetlen, gyermek nélküli, közepes jövedelmű  672,4  544,2 -0,5 -1,0 0,0 -2,9 

Aktív, képzett, gyermek nélküli, közepes jövedelmű  512,8  418,2 0,2 -0,6 0,0 -3,0 

Aktív, gyermek nélküli, magas jövedelmű (zömében valószínüleg 

képzett) 3331,7 2728,9 -1,0 -1,5 0,0 -2,9 

Inaktív, alacsony jövedelmű  811,0  670,0 0,3 -1,7 0,0 -2,6 

Inaktív, közepes jövedelmű 1180,5  984,0 0,7 -1,5 0,0 -2,6 

Inaktív, magas jövedelmű 1585,7 1321,8 -1,3 -3,6 0,0 -2,3 

Összesen 13263,1 10887,7 -0,4 2,7 0,0 1,3 

 

 

 

 

 



A táblázatból látható, hogy a háztartások fogyasztásának növekménye (2,7%) majdenm kétszerese az 

alapváltozatbelinek (1,4 %). Az egyes háztartáscsoportokat azonban meglehetősen eltérően érintik a 

változások. Mint a táblázatból jól látható, a gyerekesek, és ezen belül az alacsonyabb jövedelműek 

fogyasztási lehetőségei nőttek meg, míg a többi réteg fogyasztását (az aktív magasjövedelmű gyermekes 

háztartások kivételével) a változások kedvezőtlenül érintik. 

 

A „Top-down” szimuláció: Ebben egy exportkeresleti sokkal számoltunk, konkrétan a 2013. évben a 

kereslet 5 %-os esésével  nominálisan változatlan devizaárak mellett. Végül a mikroszimulációs model 

számítja ki az egyes háztartásokra és a különféle rétegekre a fenti exportkeresleti sokk hatását. 

Ami a CGE-modellben számítható hatásokat illeti, a fontosabb eredmények az alábbi, 6. , és alábbi, 2.5. 

és 2.6. táblázatban foglalhatók össze: 

 

2.5. Táblázat Főbb makroökonómiai reálkategóriák éves változása a the “top-down” szimulációban, 

% 

  változás előző évhez, % 

változás az 

alapváltozathoz, % 

Mutatók: Bázisév 2013 2014 2013 2014 

1. Termelés 55120 0,7 1,6 -0,9 -1,0 

2. Import volumen 18537 0,2 2,5 -1,0 -0,8 

3. Export volumen 19429 -0,4 1,6 -3,1 -3,3 

4. Felhalmozás volumene 4578 6,7 8,5 6,8 9,7 

5. Kormányzati fogyasztás 6165 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Beutazó turisták fogyasztása 905 1,9 1,9 0,0 0,0 

7. Rezidens háztartások fogyasztása 10888 0,0 0,4 0,4 -0,5 

8. Folyó termelő felhasználás 31692 0,6 1,8 -1,4 -1,5 

9. Kereskedelmi egyenleg 1033 

-4,5 

(exp.%-ában) 

-0,6 

(exp.%-ában) -84,7 -93,1 

10. Foglalkoztatottság, ezer fő 3841 0,7 0,3 -0,2 -0,5 

11. Tőkeállomány (nettó) 112195 0,2 0,5 0,0 0,3 

12. GDP volumen termelői áron 23427 0,9 1,4 -0,4 -0,5 

 

 

 

 

 

 



2.2. Táblázat Főbb makroökonómiai mutatók a “top-down” szimulációban 
 

mértékegység:  % vagy a jelzett eltérés az alapváltozattól, %pont 

Mutatók: Bázisév 2013 2014 

1. Átlagbér, million forint/fő 3,05 -0,10 -0,1 

2. Tőkehozamráta, % 3,8 -0,3 -0,4 

3. Deviza árfolyamindex 100,0 3,8 3,5 

4. Fogyasztói árindex 100,0 0,0 0,0 

5. Beruházási árindex 100,0 -1,3 -1,1 

6. Fogyasztói árak éves változása, % 4,0 0,0 0,0 

 

Látható a recessziós hatás, ez azonban a háztartásokat látszólag keveset érinti. A foglalkoztatás és a 

reálbér ugyan valamicskét csökken, de a fogyasztás stagnál. Még esetleg nőhetne is, de az exportból 

“visszamaradt” output a modellben a felhalmozásban csapódik le (piaci logika szerint a 

készletfelhalmozásban). A CGE-modell nem tudja felülbírálni a GAP-modellből kapott makrogazdasági 

feltevéseket, viszont szigorúan szem előtt kell tartania a mérlegöszefüggéseket, és megadott 

jövedelemelosztási-megtakarítási mechanizmusokat. Nyilván a termelékenység csökkenését, vagy egyéb 

átmeneti alkalmazkodást figyelembevéve figyelembevehető a modellben az exortkiesés recessziós 

hatása. 

A model elsősorban a szerkezeti, differenciális ágazati hatásokat képes felbecsülni. Ezek szemléltetésére 

mutatjuk be a termelés változását: 

2.3.  Táblázat A bruttó termelési értékek alakulása a “top-down” szimulációban 
 

  változás az alapváltozathoz, % 

Ágazatok: Bázisév, milliard Ft 2013 2014 

1. Mező-, erdő- halgazdaság 2082,8 0,3 -0,2 

2. Élelmiszeripar 2467,9 -0,4 -1,1 

3. Kőolajfeldolgozás 1665,8 -0,5 -0,8 

4. Villamosenergia-,hő- és gázellátás 1807,4 0,1 -0,3 

5. Gyógyszergyártás  700,3 -0,4 -0,7 

6. Járműgyártás 3900,4 -4,4 -4,6 

7. Egyéb feldolgozóipar 12764,0 -3,7 -3,8 

8. Építőipar 2603,3 4,3 6,9 

9. Szálláshely-szolgáltatás; vendéglátás 1004,0 0,2 -0,6 

10. Közlekedés 2850,8 -0,6 -0,8 

11. Távközlés  767,6 0,5 -0,1 

12. Egyéb anyagi szolgáltatás 5759,1 0,1 0,0 



13. Pénzügyi szolgáltatás 2003,5 0,5 0,1 

14. Ingatlanügyek 2999,0 0,9 0,7 

15. Egyéb gazdasági szolgáltatások 4754,8 0,0 0,0 

16. Közigazgatás és védelem 2734,1 0,0 0,0 

17. Oktatás 1418,2 0,1 -0,1 

18. Egészségügyi-szociális szolgáltatás 1599,1 0,2 0,0 

19. Egyéb nem-anyagi szolgáltatások 1237,7 0,4 -0,2 

Összesen 55119,8 -0,9 -1,0 

  

A táblázatból jól látható az exportágazatok nagyobb visszaesése, legalábbis az alappályához képest. 

A CGE-modell átadja (a CGEtoMIC.XLS file-on keresztül) a mikroszimulációs modellnek a fogyasztói 

árakat, béreket és foglalkoztatást ágazati bontásban. Konkrétan a fenti “top-down” szimuláció esetén 

ezek az alábbiak: 

 

 

 

2.4.  Táblázat Fogyasztói árak alakulása a “top-down” szimulációban 

 

Ágazat \ Év  2011 2012 2013 2014 
változás 2012-

2014, % 

1. Mező-, erdő- halgazdaság  
1,198 1,287 1,334 1,375 6,8 

2. Élelmiszeripar  
1,685 1,784 1,846 1,873 5,0 

3. Kőolajfeldolgozás  
2,034 2,116 2,132 2,124 0,4 

4. Villamosenergia-,hő- és gázellátás  
1,286 1,354 1,385 1,396 3,1 

5. Gyógyszergyártás  
1,173 1,221 1,244 1,237 1,3 

6. Járműgyártás  
1,521 1,594 1,666 1,669 4,7 

7. Egyéb feldolgozóipar  
1,334 1,405 1,471 1,477 5,1 

8. Építőipar  
1,171 1,241 1,274 1,318 6,2 

9. Szálláshely-szolgáltatás; vendéglátás  
1,224 1,304 1,329 1,363 4,5 

10. Közlekedés  
1,022 1,081 1,103 1,128 4,3 

11. Távközlés  
1,257 1,309 1,301 1,304 -0,4 

12. Egyéb anyagi szolgáltatás  
1,089 1,151 1,165 1,194 3,8 

13. Pénzügyi szolgáltatás  
1,035 1,069 1,034 1,030 -3,6 



14. Ingatlanügyek  
1,064 1,144 1,137 1,184 3,5 

15. Egyéb gazdasági szolgáltatások  
1,166 1,222 1,231 1,244 1,8 

16. Közigazgatás és védelem  
1,069 1,164 1,203 1,263 8,5 

17. Oktatás  
1,075 1,141 1,150 1,184 3,8 

18. Egészségügyi-szociális szolgáltatás  
1,064 1,122 1,128 1,152 2,7 

19. Egyéb nem-anyagi szolgáltatások  
1,299 1,387 1,406 1,450 4,5 

 

Ahogy az az utolsó (a model által kiírt baloldali oszlopokból általunk szerkesztett) oszlopból látható, az 

exportkeresleti sokk jelentősen módosította az árarányokat. A mikroszimulációs model ezeket 

felhasználva a fogyasztói keresleti rendszerében meghatározza a fogyasztási szerkezetek változását. 



 

2.5.  Táblázat Átlagbérek a “top-down” szimulációban 

Ágazat \ Év  2011 2012 2013 2014  

1. Mező-, erdő- halgazdaság  3,126 3,349 3,410 3,632  

2. Élelmiszeripar  2,274 2,400 2,400 2,544  

3. Kőolajfeldolgozás  6,782 7,127 6,992 7,408  

4. Villamosenergia-,hő- és gázellátás  3,731 3,957 3,964 4,222  

5. Gyógyszergyártás  3,699 3,971 4,050 4,410  

6. Járműgyártás  3,173 3,393 3,328 3,709  

7. Egyéb feldolgozóipar  2,457 2,614 2,562 2,821  

8. Építőipar  2,809 3,068 3,160 3,385  

9. Szálláshely-szolgáltatás; vendéglátás  2,224 2,363 2,361 2,493  

10. Közlekedés  3,317 3,534 3,545 3,814  

11. Távközlés  3,421 3,602 3,582 3,746  

12. Egyéb anyagi szolgáltatás  2,845 3,022 3,026 3,220  

13. Pénzügyi szolgáltatás  5,580 5,876 5,832 6,136  

14. Ingatlanügyek  5,333 5,658 5,651 5,982  

15. Egyéb gazdasági szolgáltatások  5,072 5,377 5,369 5,724  

16. Közigazgatás és védelem  3,448 3,727 3,814 4,130  

17. Oktatás  2,586 2,762 2,797 3,002  

18. Egészségügyi-szociális szolgáltatás  2,866 3,056 3,084 3,301  

19. Egyéb nem-anyagi szolgáltatások  3,752 3,998 4,021 4,267  

 

Ahogy a 2.7. táblázathoz, itt is szerkeszthettünk volna egy pótoszlopot, kimutatva, hogy az 

exportkeresleti sokk mennyire eltérően érintette az egyes ágazatok bérszintjét. Mindenesetre az ágazati 

bérszinteket a mikroszimulációs modellnek szintén fontos információkat szolgáltatnak az egyes rétegek 

munkaerőkínálati viselkedésének becsléséhez.  



2.6. Táblázat  Foglalkoztatás a “top-down” szimulációban 

Ágazat \ Év  2011 2012 2013 2014 

1. Mező-, erdő- halgazdaság  284,9 291,0 297,8 295,7 

2. Élelmiszeripar  118,8 119,2 119,3 117,9 

3. Kőolajfeldolgozás  7,3 7,3 7,2 7,1 

4. Villamosenergia-,hő- és gázellátás  48,0 48,5 48,6 48,3 

5. Gyógyszergyártás  22,5 23,1 23,7 24,2 

6. Járműgyártás  82,3 83,9 82,1 86,1 

7. Egyéb feldolgozóipar  543,8 551,0 538,9 556,8 

8. Építőipar  274,1 286,7 297,8 297,9 

9. Szálláshely-szolgáltatás; vendéglátás  138,2 139,8 139,7 137,5 

10. Közlekedés  209,4 212,4 213,5 214,8 

11. Távközlés  34,3 34,3 34,1 33,2 

12. Egyéb anyagi szolgáltatás  625,4 632,4 634,4 629,8 

13. Pénzügyi szolgáltatás  88,9 89,0 88,3 86,6 

14. Ingatlanügyek  73,0 73,7 73,7 72,7 

15. Egyéb gazdasági szolgáltatások  338,7 341,8 341,7 340,1 

16. Közigazgatás és védelem  322,2 332,8 342,9 347,8 

17. Oktatás  320,2 326,0 331,3 332,4 

18. Egészségügyi-szociális szolgáltatás  248,7 252,6 255,8 255,7 

19. Egyéb nem-anyagi szolgáltatások  137,9 139,9 141,1 139,6 

Összesen  3918,5 3985,4 4012,2 4024,2 

 

Az ágazati foglalkoztatás is fontos input a mikroszimulációs modellnek. A mikroszimulációs model 

munkaerőkínálati modulja ugyanis alapesetben nem veszi figyelembe a háztartások ágazati kötődését, 

így a számított munkaóra-kínálatuk realitását sem tudja annak fényében árnyalni, hogy az adott ágazat 

milyen helyzetben van. Ez is tehát a model továbbfejlesztésének egy újabb ígéretes irányát világítja meg. 

Hogy elősegítse a tárgyalt 3 kategóriának a mikroszimulációs modellben való felhasználhatóságát, a CGE-

modell e kategóriák értékeit – a belső részarányokra vonatkozó feltevésekkel - dezaggregáltabb 

formában (a TEÁOR08 2-számjegyű ágazati bontásának a KSH-publikációkban megjelenő 64-ágazatos 

tömörebb változatában) illetve a fogyasztást fogyasztási kategóriákra (konkrétan a korábban tárgyalt 47 

coicop-kategóriára) transzformálva is átadja a mikroszimulációs modellnek.  



 

Összefoglalva ennek az igen friss integrált model-rendszernek a szimulációs vizsgálatait elmondhatjuk, 

hogy a szimulációk érzékeltették a modell képességeit a gazdaság aktuális kérdéseinek a sokoldalú 

elemzésére, és egyidejűleg rámutattak arra, hogy a gazdaságpolitikának milyen rész-összefüggéseket kell 

még tisztábban látnia, hogy a modell ezeket egyesítve még több kérdésben bizonyulhasson megbízható 

elemző eszköznek, amellyel életszerű hatásszimulációk és reális feltételes előrejelzések készíthetők. 

 

 


