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Bevezetés 

Az üvegházgáz kibocsátások prognózisát a gazdaság különféle technológiai 

sajátosságait, viselkedési egyenleteit, valamint termék- ár- jövedelem-mérlegeit 

figyelembevevő ún. dinamikus számszerűsített általános egyensúlyi modellel 

készítettük. Ehhez először is az adekvát modellt kellett kialakítani. Ez a modell a korábbi 

FEIM modellnek dinamikussá való továbbfejlesztésével, pénzügyi-portfolió modullal való 

kiegészítésével, valamint az addig nem szerepelt (CO2-n kívüli) üvegházgázok 

emissziójának a modellbe való beépítésével történt.  

A FEIM modell környezeti modulja jelentős részben az EU-ban használatos GEM-E3 

modell megfelelő részének adaptálásával történt (Capros et al., 1995b). Ebben a 

légszennyezést az energiahordozók elégetésének függvényében, fix, ágazatonként, 

energiafajtánként és szennyezőanyagonként eltérő emissziós együtthatókkal ábrázoljuk. 

Feltételezzük, hogy az így keletkezett emisszió egyrésze különféle „csővégi” 

kárelhárítási technológiákkal kiküszöbölhető. E technológiákat növekvő határköltség 

jellemzi, alkalmazásukra pedig vagy kellőképpen ösztönző emisszióadók, vagy direkt 

hatósági előírások bevezetése következtében kerül sor. Az ezután megmaradó 

emisszió éves mennyiségének változását, a környezeti kárt vagy hasznot pénzben 

kifejezik, hogy a modell felhasználója könnyebben összevethesse a többi 

makrogazdasági mutató alakulásával.  

Ezt a környezeti modult azonban számos új vonással gazdagítottam. Ezek közé 

sorolhatók a környezeti adóbevételek visszaforgatásának különféle sémái, az emissziós 

limitek előírásának lehetővé tétele, az emisszióadó endogenizálása, az exogén vagy 

endogén energiaadók bevezetése, és a környezetminőség beépítése a háztartások 

jóléti (cél-)függvényébe. 

A modell gazdaságpolitikai alkalmazásának feltétele a megfelelő adatokkal való 

feltöltése. A gazdaság egy adott időszaki állapotáról a modellhez szükséges adatok 

összegyűjtése sok időt vesz igénybe. Ezért a modell báziséve általában néhány évvel  

korábbi állapotot mutat. Jelen esetben a modellt a 2001. évre számszerűsítettem. 

Ennek az évnek a kiválasztását az magyarázza, hogy a modellhez szükséges 

legátfogóbb adatok a KSH által publikált Nemzeti Számlákban (NSz) találhatók, 
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amelyeket legutóbb a 2001. évre vonatkozóan publikáltak1. A modellhez szükséges 

termékmérleg adatokat a KSH Ágazati Kapcsolatok Mérlege (ÁKM) tartalmazza. A 

legfrissebb, a 2000. évi ÁKM azonban csak 2004 márciusában jelent meg. Ezt a RAS-

módszerrel kiigazítva a Nemzeti Számlák 2001. évi adataihoz a 2001. évi ÁKM egy 

becsült változatához jutottam. A becslés a RAS2001.XLS file-ban történt, aminek 

használatához egy útmutatót is készítettem (lásd a RASinfo.doc file-t). A modell 

adatbázisának további blokkjait  számos más kiadvány kombinált felhasználásával 

sikerült a modellt a 2001. évre számszerűsíteni.  

A számszerűsítési folyamatot részletesebben a 2. mellékletben ismertjük.  

A 2001-es bázisból számított eredményeket nem egy az egyben, hanem 

viszonylagosan kell értelmezni, azaz elsősorban a számított változások 

összehasonlítására, koefficiensek, rugalmassági és megoszlási mutatók képzésére 

alkalmasak. 

 

Az alkalmazott alapmodell bemutatása 

Az általános egyensúlyi modellek a javak forrásának és felhasználásának 
mennyiségeit, az árakat és jövedelmeket egymással összefüggõen ábrázolják. A 
kölcsönös meghatározottság egyik oldalával kezdve modellünk logikai szerkezete az 
alábbiakban vázolható: 

Az árak alapvetõen a felhasznált erõforrások költségébõl épülnek fel. Az 
árak,a jövedelmek, valamint a jövedelemtulajdonosok megtakarítási-beruházási 
viselkedése függvényében meghatározható a javak kereslete. Ha a végsõ 
keresletbõl indulunk ki, akkor rögzített folyó-ráfordítási együtthatók 
feltételezésével egy ágazati kapcsolati modell segítségével meghatározhatjuk a 
bruttó termelési illetve az import iránt jelentkezõ igényt. Az import és a hazai 
összetevõ arányát feltevésszerûen az árarányuk határozza meg. Így az összes 
forrásigénybõl elkülöníthetjük a termelési- és az importigényt. A termelés során 
keletkezett jövedelmeket az elsõdleges és másodlagos jövedelemelosztás révén 
a gazdaság egyes szereplõi, a jövedelemtulajdonos intézmények kapják.  

                                            

1 heteken belül várható a 2002. évi adatok megjelenése, de ezekre a szoros határidők miatt nem várhattunk. 
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A termeléshez erõforrásokat kell igénybevenni, amelyek felhasználási arányait az 

erõforrásárak arányai határozzák meg. Az erõforrásárak vagy kívülrõl adottak a 

modellben (reálértékben), vagy olyan egyensúlyi értékre állnak be, amelyek az egyes 

erõforrások keresletét összhangba hozzák a kínálatukkal. 

A fenti vázlatos sémából is jól látszik az erõforrások áralakulásának 

meghatározásában rejlõ körkörösség, aminek az a következménye, hogy az egyensúlyi 

erõforrásárak csak iterációval határozhatók meg. Ez vonatkozik a modellben 

technikailag erõforrásárként ábrázolt devizaárfolyam egyensúlyi értékére is. 

A modell részletes struktúráját a következõ alfejezetek fejtik ki. Ehhez még annyit 

érdemes elõrebocsátani, hogy a matematikailag egyenletrendszer formáját öltõ modell 

egyenletei technikailag tautológikus és elvben empirikusan ellenõrizhetõ 

összefüggéseket kifejezõ egyenletekre oszthatók. A tautológikus egyenletek 

lényegében definíciós azonosságok. Az empirikus egyenletek a technológiai és 

viselkedési sajátosságokat kifejezõ, tapasztalatokból közvetlenül vagy közvetve (további 

hipotézisekkel kiegészített és logikai következtetésekkel) nyert, természetszerûleg 

leegyszerûsített összefüggéseket tartalmazzák. 

Az alábbi leírásban a definíciós egyenletekre nem térünk ki, és a viselkedési 

egyenletek közül is csak a fontosabbakat illetve a szokásostól eltérõeket tárgyaljuk. A 

modell egyenleteinek, paramétereinek és változóinak teljeskörû formális leírása a 

függelékben található. 

 

Az ábrázolt javak, tevékenységek és szereplõk 
Az általános egyensúlyelméleti modellek anatómiájának megfelelõen – modellünk 

különbözõ gazdasági javakat és tevékenységeket ábrázol, az ezeket mûködtetõ, önálló 

döntési jogkörrel rendelkezõ gazdasági egységeket, és a köztük végbemenõ áru- és 

jövedelem-transzfereket. Többszektoros makrogazdasági modellrõl lévén szó, a 

gazdasági javak között megjelennek az egyes ágazatok termékei. Mivel a modell a 

külkereskedelem szempontjából nyitott, ugyanazon ágazati jellegû termékeknek hazai 

és külföldi (export, ill. import) változatai egyaránt megjelennek, s ezeket olyan 

egymástól megkülönböztethetõ, differenciált termékeknek tekintjük, amelyek mind a 

hazai, mind a külföldi felhasználásban csak korlátozottan képesek egymást 

helyettesíteni (az ún. Armington-feltevés). 
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  Az egymással versenyzõ javak közötti helyettesítési lehetõségek ábrázolására CES 

és CET típusú aggregáló függvényeket alkalmazunk. Ezekkel a függvényekkel azt 

kívánjuk a modellünkben megjeleníteni, hogy a kibocsátási és/vagy felhasználási 

szerkezetnek a megfigyelthez képesti megváltoztatása csak többlet-erõforrások 

igénybevételével lehetséges (romló helyettesítési határarány). Az alkalmazott 

egyensúlyi modellek gyakorlatának megfelelõen rendszerint feltesszük, hogy a 

megfigyelt kibocsátási, illetve ráfordítási szerkezet jövedelemmaximalizáló, illetve 

költségminimalizáló volt, és a modellben bekövetkezõ változások nyomán is az marad. 

Ez, mint ismeretes, azt jelenti, hogy az egymást helyettesítõ összetevõk aránya az áraik 

arányainak (relatív áraik) függvénye, éspedig, CES, illetve CET formák alkalmazása 

esetén, egyszerû hatványfüggvényei, ahol a kitevõt a CES illetve CET függvény 

rugalmassági paraméterei határozzák meg.  

Esetenként azonban ettõl a feltevéstõl, két lehetséges módon, eltérünk. Az egyik 

esetben figyelembe vesszük, hogy az induló állapot (szervezet) – intézményi korlátok 

miatt – nem volt optimális. Ilyenkor a modellel végzett elemzések során többek között 

arra a kérdésre is választ keresünk, hogy hogyan hatna a jelzett intézményi korlátok 

elmozdítása a gazdaság jellemzõire. A helyettesítési függvények paramétereit ilyen 

esetben a feltételezett egyensúlytalanság figyelembe vételével kell megbecsülni. Egy 

másik lehetséges eltérést a szigorúan neoklasszikus megközelítéstõl az optimális 

alkalmazkodást lelassító intézményi korlátok (súrlódási tényezõk) figyelembe vételének 

a lehetõsége adja. A relatív árak megváltozása következtében egy adott, optimálisnak 

tekintett, állapotból az új optimális állapotba történõ elmozdulás – az alkalmazkodást 

lassító súrlódási erõk (pl. korábban megkötött egyezmények következtében) – részleges 

(nem teljes) lehet csupán. Az ilyen fajta részleges alkalmazkodást a neoklasszikus 

formák módosítása révén ábrázolhatjuk. Konkrétan: a helyettesítési függvény 

rugalmassági paraméterénél alacsonyabb értékû paramétereket alkalmazunk az 

elmozdulás mértékét meghatározó keresleti vagy kínálati függvényekben. Ennek 

következtében az elmozdulás iránya egybeesik az optimális választás által diktálttal, 

mértéke viszont elmarad attól. 

Az ábrázolt gazdasági javak tekintetében a fenti helyettesítési lehetõségek azt 

eredményezik, hogy az egyedi (primér) ágazati javak és elsõdleges erõforrások mellett 

különbözõ összetett (kompozit) javak is megjelennek modellünkben, amelyek az 

egymással közvetlen helyettesítési viszonyban álló egyedi javak CES, illetve CET 

aggregátumai. Többszintû, beágyazott helyettesítési függvények alkalmazása folytán 
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számos szinten jelennek meg az ilyen kompozit-javak, s azok egységárai, amelyeket 

mindig az összetevõk egyedi javak árösszegeként határozunk meg. Optimális 

(költségminimalizáló, illetve jövedelemmaximalizáló) döntések feltételezése esetén a 

kompozit-javak egységárai az összetevõk egységárainak duális CES, illetve CET 

aggregátumaiként is meghatározhatók. Ez a tény jelentõs szabadsági fokot enged meg 

a modellspecifikáció konkrét (primális, duális, illetve vegyes) formái közötti 

választásban.  

Visszatérve az ábrázolt gazdasági javak felsorolására, modellünkben az egyedi, 

egymástól megkülönböztetett, hazai, exportált, illetve importált ágazati termékek mellett 

figyelembe vesszük még a makrogazdasági modellek szokásos elsõdleges erõforrásait 

is: a munkaerõt (aggregáltan, egyenértékes létszámban mérve), a tőkét (az 

állóeszközökön keresztül) és az árképzési részben technikai értelemben (mint 

elsõdleges árképzõt) a devizát. Itt jegyezzük meg, hogy a modell környezet-gazdaság 

kölcsönhatások elemzésére kifejlesztett változatában sajátos erõforrás a tiszta 

környezet, illetve sajátos termékek a környezetet károsító szennyezés különbözõ 

figyelembe vett válfajai. 

A figyelembe vett gazdasági tevékenységek és döntési egységek elkülönítése 

ugyancsak a többszektoros makrogazdasági modellek logikáját követi. A termelési 

ágazatok képviselik a termelõket, illetve a beruházókat a modellünkben (statikus 

modellben ez utóbbiak voltaképpen csak passzív elszámolási egységek szerepét töltik 

be). A végsõ felhasználás további tevékenységei és döntéshozói között a személyes 

fogyasztást a magán háztartások csoportjai képviselik, áraktól és jövedelmektõl függõ 

keresleti rendszereken keresztül; a közfogyasztást az államháztartás (kormányzat); az 

exportkeresleti, illetve importkínálati döntéshozókat, továbbá a külföldi 

jövedelemtranszferek lebonyolítóit a külföld reprezentálja modellünkben. Ezen egységek 

között nemcsak áruk és azok átadását ellentételezõ jövedelmek mozognak, hanem 

tiszta jövedelem-transzferek is, amelyek keletkezési mechanizmusát is részletesen 

ábrázoljuk modellünkben. 

 

Import kereslet és kínálat 
Az input-output modellekkel szemben, ahol az import vagy tisztán komplementer, 

vagy tisztán helyettesíthetõ viszonyban áll a hazai termékekkel (esetenként a fenti két 

komponensre bontjuk szét), a CGE modellek a hazai és importált ágazati termékeket 
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egymás tökéletlen helyetteseként kezelik (Armington-feltevés). Mind az exportnál, mind 

az importnál megkülönböztethetünk különbözõ relációjú termékeket. E két relációt az 

egyszerûség kedvéért „EU” és „nem-EU” relációknak hívjuk, de jelenthetnek bármely, az 

adott elemzés szempontjából célszerû, és statisztikai adatokkal ellátható bontást. 

Mindenesetre jelen értekezésben vizsgált témák esetében a külkereskedelem relációs 

bontását nem tartottam célszerûnek (figyelembevéve az adatproblémákat is), ezért a 

továbbiakban a technikai ismertetésen túlmenõ ezzel kapcsolatos elméleti 

fejtegetéseket többnyire mellõzöm. 

Az egyes termékek belföldi felhasználásában a hazai termelésbõl, valamint a két 

import relációból származó termékek között helyettesíthetõség van. Konkrétan a hazai 

(XD) és „EU” import eredetû összetevõk egy CES függvény izokvantjai mentén egymást 

tökéletlenül helyettesítik, ezek kombinációja pedig tökéletesen helyettesíthetõ a „nem-

EU” import termékkel. Ez azon a feltevésen alapul, hogy mi a két reláció közé esünk a 

technikai-minõségi színvonalban. Képletszerûen az i-edik ágazati termékek kínálata az 

egyes (u indexszel jelölt) felhasználási területeken a három összetevõ alábbi 

aggregátumaként számítható: 
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A jelöléseket itt és a továbbiakban sem magyarázzuk külön, mivel azok a 

függelékben összefoglalóan megtalálhatók. 

Az importkereslet felhasználási területenként a hazai kínálat relatív árától függõ 

arányokban a 
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egyenlet írja le. Az importarány fenti MEL árarányrugalmassága eltérhet az 

optimálistól, azaz a helyettesítési rugalmasságtól (ami az elõzõ képletbõl az  

1/(1+BÉTA)  képlettel számítható). Úgyszintén az importkereslet volumenének MH 

konstans szorzótényezõjét is beállíthatjuk az optimálistól eltérõen, amit köztudomásúan 

(lásd pl. Zalai, 1983) a CES függvény részesedési paraméterei aránya és a 

helyettesítési rugalmasság határoz meg. 
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Az importkínálat a „kis ország” hipotézisnek megfelelõen végtelenül rugalmas (vagy 

másképpen fogalmazva az importárra nincs hatása a mi keresletünk változásának), ami 

a modellben az import devizaárak egzogén megadhatóságát teszi lehetõvé. 

 

Termelési függvény  
A termelési függvényrõl feltesszük, hogy az outputok és az inputok szeparálhatók, 

azaz a függvény az 

alakban írható, ahol r az inputok vektorát, y az outputok vektorát, t pedig a termelési 

szintet jelenti. 

A hazai piacra termelt termék (XDTi), a 2. exporttermék (Zi,W) és az Xi - Zi,E nettó 

termelési szint kapcsolatát egy CET transzformációs függvény írja le, ami megmutatja, 

hogy adott  Xi - Zi,E  nettó termelési szint mellett az  XDTi és  Zi,W outputok milyen kom-

binációi állíthatók elõ. Az export kezelése az importéhoz hasonló. Kétféle reláció van 

megkülönböztetve, az egyikben a helyettesíthetõség tökéletes, a másikban tökéletlen: 
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A „nem-EU” import és export vázolt additív kezelésmódja elvileg a tökéletes 

helyettesíthetõséget feltételezi, gyakorlatilag azonban a helyettesítési határarány 

bizonyos határokon belül való állandónak való feltételezését jelenti, hogy a beágyazott 

CES-függvény számszerûsítésének problémáit elkerüljük. Ez a gyakorlati megközelítés 

természetesen akkor indokolt, ha a „nem-EU” export illetve import részaránya nem 

nagyon változik. 

 

Exportvolumen és exportkínálat 
A termelésbõl az exportra szánt mennyiség a hazai és az exportár arányának, 

valamint a hazai értékesítési volumennek az alábbi függvénye: 

),(),(
,,

,, 0
0

tiZXEL

i

i

tiZELS

i

titi
titi XDT

XDT
P

PZDVTXZ
ZZ

−−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅⋅
⋅=      (4) 

 

t = )yg( = )rf(  



 

© Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2005 

 
 

Az export volumene tehát nem feltételenül arányos a termelési szinttel, még a 

termék hazai és export árának arányának változatlansága esetén sem. Sok esetben 

ugyanis éppen a belföldi piac összeszûkülése ösztönzi a termelõket a nagyobb 

exportra, szemben a neoklasszikus megoldással, ahol ZXEL=1. Természetesen ez 

általában bizonyos kapacitáskihasználási motívummal függ össze, amit mobil tõke és 

munkaerõ, valamint az erõforrásokat csak bérlõ neoklasszikus vállalkozó feltételezése 

mellett nehéz elméletileg igazolni. 

Az export kínálati árarányrugalmasságát is eltéríthetjük az optimálistól, ami éppen a 

CET függvény helyettesítési rugalmassága. Hasonló a helyzet az importarány 

árarányrugalmasságával is. Mindezeken túlmenõen mind az exportkínálat mind az 

importkereslet volumenének konstans szorzótényezõjét is beállíthatjuk az optimálistól 

eltérõen, amit köztudomásúan a CET illetve CES függvények részesedési paraméterei 

aránya és a helyettesítési rugalmasság határoz meg. 

 

Exportár és exportkereslet 
Az export devizaára az alábbi módon függhet a volumentõl és a relatív áraktól: 
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Ennek az inverz-keresleti függvénynek többféle magyarázata is lehet. Hivatkozni 

lehet például arra, hogy az export termék tökéletlen helyettesítõje a 

világkereskedelemben található hasonló termékeknek, hogy a volumennel növekszik a 

szállítási távolság és költség, ami a határparitásos exportárat csökkenti, vagy hogy az új 

piacokra való bejutás többletköltségekkel jár. Az exportkereslet természetesen nemcsak 

az export devizaár függvénye, hanem egy konstans szorzóval a külföldi fogyasztók 

preferenciáinak változását és a világpiaci konjunktúra változását is figyelembe vehetjük 

(egzogén módon). 

 

Termelési ráfordítások technológiája 
Az ágazatok termelési függvényei beágyazott állandó helyettesítési rugalmasságú 

(CES) függvények. Ez a függvény a homogén lineáris függvények osztályába tartozik. 

Az inputok és outputok kapcsolódásának struktúráját (elhagyva az export-import 

volumenek relációs bontását) az alábbi ábra szemlélteti: 
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Az ábrán alulról felfele haladva a termelési szint a következőképpen határozódik 

meg: 

A hazai és import termékek a már ismertetett módon helyettesítik egymást az XHM 

kompozit képzésénél. 

A következő lépcsőben az egyes energiahordozó kompozitok egy többváltozós CES 

függvény révén aggregált energiamennyiséget (E) képeznek. Az aggregált energia és a 

munkaerő szintén közvetlenül helyettesíthető viszonyban van, amit ismét egy CES 

függvény képvisel. Az így kapott kompozit (LE) hasonló módon helyettesíthető a tőke 

állományával (K) az aggregált erőforrás szintjének (KLE) képzésében.  

Végül az X termelési szint eléréséhez rögzített arányban kell felhasználni az egyes 

anyagokból és az aggregált erőforrásból. Ezen a legfelsőbb aggregált szinten tehát a 

Leontief-féle technológia érvényesül. Az energiaráfordítási fajlagosok változókénti , az 

anyagkoefficiensek exogén ábrázolása átmenetet jelent a hagyományos, Johansen által 

is használt megoldás és a Jorgenson által definiált ún. KLEM-függvény között (Hudson-

Jorgenson, 1974). Amíg azonban Jorgensonék az USA-ban lehetségesnek tartották az 

anyagok külső és belső helyettesítési lehetőségeit leíró függvénye paramétereinek 

ökonometriai becslését, addig a magyar gazdaság anyagkoefficienseinek 

magyarázatára vonatkozó modellek nem készültek, és jelen (energia-környezet 

centrikus) elemzéseink szempontjából nem is tartottam ezeket nélkülözhetetlennek.  

A termelési függvény beágyazásának imént ismertetett struktúráját nemcsak 

ténylegesen megállapítható technológiai összefüggések alapján, hanem jelentős 
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részben egyéb megfontolások alapján határoztuk meg. A tőke elkülönített 

kezelése (és ebből következően potenciális kikapcsolhatósága) például részben 

a tőke mérési problémáival, részben a mai magyar gazdaságban betöltött 

fölöttébb tisztázatlan szerepével indokolható. A tőke tulajdonosának 

kérdésessége, az állóeszköz- és általában tőkepiac fejletlensége, a hazai 

munkatermelékenység színvonala és nagymérvű fluktuációi nagyfokú 

tőkekihasználatlanságra utalnak, ami a technológiailag szükséges tőkeigényt 

meglehetősen irrelevánsá teszi, vagy legalábbis homályban hagyja. 

 Természetesen a tőke árnyaltabb ábrázolásához elvileg vagy egy „évjárat” (vintage) 

modellre lenne szükség, vagy a műszaki haladás és a kapacitáskihasználás 

jelenségeinek adekvát ábrázolására. Az évjárat modell statisztikailag teljesen 

megalapozhatatlan, a modellezőt aránytalan mértékben venné igénybe, a modellt pedig 

túlságosan elbonyolítaná. A többi említett lehetőségnek az átalakuló magyar 

gazdaságra való, általánosan elfogadható kidolgozása -különösen többszektoros 

formában - pedig tudomásom szerint még nem történt meg.  

A munka és energia közvetlen összekapcsolása azzal magyarázható, hogy számos 

gépnek egyaránt forgalomban van mechanikus és automatizált (elektromos) változata 

(szállítóeszközök, takarítóeszközök, konyhafelszerelések, építőipari berendezések, 

szerszámok, mezőgazdasági gépek, stb.). A komplementer jellegű kapcsolódásra is 

számos példa van (fűtés és világítás munkavégzés alatt, járművek üzemeltetése 

sofőrrel, jelentősebb munkavégzést is igénylő elektromos gépek, stb. 

Az ábra legfelső sorának, azaz a termelés termékösszetételének a 
magyarázatát már korábban kifejtettük. 

 

 Termelési döntések (tényezőkereslet) 
Az ágazatok viselkedését általában költségminimalizáló viselkedésként ábrázoljuk, 

de lehetőség van a termelési tényezők és az import-hazai helyettesítés esetében (lásd 

fentebb) nem költségminimáló magatartás figyelembevételére is. Profitmaximálásról 

azért nem beszélhetünk, mert mint ismeretes, homogén lineáris technológiánál 

árelfogadó magatartást feltételezve nem keletkezhet extra-profit. 

Az ismertetett technológiának megfelelő keresleti függvények a függelék (29)-(33) 

egyenleteiben találhatók. 
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Belföldi  termékárak 
Az előbb említett non-profit szabályt a termelői átlagárakra vonatkoztatjuk. Az 

átlagár a belföldi és a külpiaci értékesítés összbevételének és a termelési szintnek a 

hányadosa: 
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Másfelől a termelői átlagár az optimális (=minimális) egységköltség, a beruházási 

árindexszel valorizált, a termelés egységére vetített haszonkulcs (PROFC „mark-up”), 

valamint a termelési érték hányadában kifejezett termelési adókulcs (PTX) összege: 

i

iiiiiiii
nen

inenonen

i PTX

PROFCPINVXKPKLPLEPEAHMPHM
PA

−

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=

∑
1

/)(,,

  (7) 

Az alkalmazott egyensúlyi modellek irodalmában szokásos módon (Major,1999) 

tehát a tényleges megfigyelésekkel összhangban enyhítünk a sematikus és absztrakt 

non-profit feltételen, és a rövid távú ingadozásokkal, a tőke meg nem figyelt részének 

(föld, ásványkincsek, immateriális javak, forgótőke, stb.)  hozadékaként betudható, 

valamint a részleges monopolizáltságból eredő extra-profitot mint a termeléssel arányos 

jövedelemelemet ábrázoljuk. 

Ezen túlmenően a modell negatív „mark-up” („mark-down”) létezését is kezelni tudja. 

Ez a neoklasszikus elmélet mechanikus követői által nehezen felfogható negatív 

jövedelmezőség olyan ágazatokban is fennállhat, amelyek árait az állam, vagy a külső 

tulajdonos mesterségesen alacsonyan tartja (ez az ún. transzferárak problémája) a 

termelés szintjét viszont előírja (ellátási kötelezettség). Hasonló, bár elméletileg 

bonyolultabb jelenséget okoznak a likvidációs vagy bevezető árak, avagy azon de facto 

szakszervezeti tulajdonban levő vállalatok, ahol is a bérekbe még a tiszta jövedelemnél 

is nagyobb összeg épül be, és így a tőkére negatív nettó hozam jut. 

Az import belföldi alapára a devizaár, az árfolyam és az „ad valorem” vámegyüttható 

(1+vámkulcs) szorzata. 

Az export termelői árát (fajlagos bevételét) a devizaár, az árfolyam és az „ad 

valorem” exporttámogatási együttható (1+exporttámogatási kulcs) szorzata adja. 
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A belföldi felhasználói alapár (PHM) a hazai termelői ár és az import belföldi 

alapárának az átlaga (a két forrás kombinációja által meghatározott hasznossági 

egyenértékre vetítve): 
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Az átfogóan értelmezett  belföldi felhasználói ár az iménti alapárból képződik a 

fogyasztási adó, a légszennyezési adó, valamint az ennek utólagos („kéményszáji”) 

csökkentésének fajlagos költségének rárakódásával. 

 E tételek közül azonban a nem energia termékeknél csak a fogyasztási adó, és az 

is csak a lakossági fogyasztásnál jelentkezik (amibe azonban a lakosság számára 

éppúgy vissza nem térített általános forgalmi adót is beleszámítjuk). A nem-energia 

termékek termelő-felhasználásán esetleg még meglévő kisebb összegű fogyasztási 

adókat illetve a (főleg a bruttó dologi költségfinanszírozású költségvetési intézményeket 

érintő) ún. „bennragadó áfát” tehát nem input termékadóként, hanem a termelési 

adókkal azonos módon kezeljük. A légszennyezéssel kapcsolatos tételekre a modell 

környezeti modulját bemutató alfejezetben még visszatérünk. A konkrét képletek is a 

környezeti blokk tárgyalásánál illetve a függelékben találhatók. 

 

Erőforrásárak 
A  L. Johansen (1960) által bevezetett eljárást követve a munkaerő ára az 

ágazatonként különböző induló bruttó bérszint és egy egységes bérindex szorzatának a 
(bérarányos) munkaadói bérjárulékokkal megnövelt összegeként határozódik meg: 

)1(0 jjj WGWTWPL +⋅⋅=          (9) 

 

 Megjegyezzük, hogy az ágazati bérdifferenciák nem csak a munkaerő mobilitásának 

korlátaival magyarázhatók, hanem egyszerűen a nem adekvát munkaerő adatokat 

homogén munka egyenértékre átszámító koefficiensekként is értelmezhetők (tükrözve a 

munkaidő, a munkaintenzitás valamint a munka bonyolultságának ágazati eltéréseit). 

A tőke árát (költségét) az amortizációs hányad és a tőke nettó hozamráta 

összegének az ágazat beruházási árindexével valorizált értéke képezi: 

)( jjjj RSAMRPINVSPK +⋅=         (10) 
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 Ez egy közgazdaságilag általánosan elfogadott formula, amely a nettó hozam 

értékében különféle okoknál (elsősorban rövidtávon) jelentkező különbségeket veszi 

figyelembe. 

Az egységes bérindex, valamint az ágazati tőke hozamkulcsok vagy egyensúlyi 

értékükön, vagy valamilyen explicit formulával (exogén értékadás, bérindexálás, stb.) 

határozódnak meg. 

 

Egyéb árak 
A modellben még szerepelnek különféle árindexek (például ágazatonként eltérő 

beruházási árindexek), valamint az optimális viselkedés kiszámításához szükséges 
árnyékárak is (lásd a függelék (47)-(51),(53),(54),(61)-(63) egyenleteit). Ezek egyenkénti 
szöveges bemutatását nem tartom szükségesnek. 

Egyéb összesítések és bontások 
Ebbe a körbe tartoznak a függelék (25),(26),(55)-(59),(79),(80) egyenletei. A 

termékmérleg azonosságokat a függelék (77) és (78) egyenletei fejezik ki. 

 

Jövedelemelosztás 
A jövedelemelosztást a modell meglehetősen részletesen ábrázolja. Nyomon 

követi a működési eredmény felosztását is, és figyelembeveszi a különféle 
természetbeni vagy kötött felhasználású támogatásokat is. Természetesen a 
részletesebb ábrázolás értelme nem elsősorban az apró részletek iránti érdeklődés, 
hanem az a „nagy számok törvényeihez” hasonló filozófiai meggondolásokra alapozott 
meggyőződés, hogy ha ugyan az egyes részletekben is lényegesek lehetnek a hibák, az 
aggregálás során a hibák többé-kevésbé kiegyenlítődnek, illetve a nagyobb szintben 
relatív súlyuk csökken. Mindenesetre végsősoron az aggregáltabb eredmények a 
fontosabbak. A modell konkrét, természetesen még mindig meglehetősen absztrakt 
jövedelemelosztási mechanizmusait jövedelem tulajdonosonként az alábbiakban 
foglalhatjuk össze: 

 

LAKOSSÁG 

Az egyes lakossági rétegek rendelkezésére álló jövedelmét a lineáris (de 

rétegenként különböző) szja és tb-járulékkulcsokkal csökkentett bruttó keresetekből úgy 

határozzuk meg, hogy hozzáadjuk az összes (fogyasztói árindexszel valorizált) 
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pénzbeni társadalmi juttatásokból adott rétegre jutó (fix részesedési arányokkal 

számított) részt. Az általában rögzített autonóm vagy folyó nettó pénzügyi megtakarítási 

hányadokat e rendelkezésre álló jövedelem arányában fejezzük ki. A teljes nettó 

pénzügyi megtakarítások ezen túlmenően a (szintén fogyasztói árindexszel valorizáltnak 

feltételezett és fix részesedési arányokkal rétegekre bontott) nettó (forrásadóval 

csökkentett) kamatjövedelmet (illetve árfolyam-nyereséget) és az esetleges (1991-ben 

például 80 milliárdra rúgott lakáshitellel kapcsolatos) adósságelengedéseket is 

magukban foglalják. E tételek megtakarításban való kicsapódását a lakosság tényleges 

(legalábbis rövidtávú) magatartása alapján tételeztük fel.  

A pénzügyi megtakarításokkal csökkentett rendelkezésre álló jövedelemből a 

fogyasztásra fordítható összeget úgy kapjuk meg, hogy hozzáadjuk a (szintén 

fogyasztói árindexszel valorizáltnak feltételezett és fix részesedési arányokkal rétegekre 

bontott) természetbeni társadalmi juttatásokat, valamint levonjuk a beruházási 

árindexszel valorizált, de reálértékben rétegenként fix összegű lakásberuházási 

kiadásokat. A lakásberuházási viselkedés részletesebb és reálisabb leírásával a 

tudomány nemcsak Magyarországon adós, hanem a külföldi statikus CGE modellekben 

is csak hasonló egyszerű kezelésmóddal találkozhatunk. 

A lakossági fogyasztás három részből áll: fix alapfogyasztásból (CFg,i), 

környezeti kiadásokból és többletfogyasztásból. Az rétegenként és ágazati 

bontásban rögzített alapfogyasztás a fogyasztásnak az áraktól független részét 

képviseli. Ez képviselheti a létminimum szintet, a társadalmi juttatásokat, de 

szintje aszerint is beállítható, hogy a termék összfogyasztásának jövedelem- 

illetve árrugalmassága valamely ismertnek tekintett értéket vegyen fel. 

A többlet- vagy változó fogyasztásban az egyes ágazati termékek közötti 

helyettesíthetőséggel is számolunk. Az aggregált változó fogyasztási szintet az 

egyes ágazati összetevőkből szintén a CES függvény révén határozzuk meg. Az 

e szint és az árak függvényében felírt ún. Hicks-i keresleti függvényeket tehát a 
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képlet határozza meg. Mint látható az egyes rétegek részesedését a környezeti 
kiadásokból egyelőre rögzítettnek tekintettem, a környezeti kiadások 
termékszerkezetét pedig a többletfogyasztás szerkezetével vettem azonosnak. 

 
ÁGAZATOK 

Az ágazatok jövedelemelosztása az eredeti jövedelemből, azaz a tőkehozam és a 

haszonkulcsos nyereség (markup) összegéből indul ki. Ebből a termeléssel arányos és 

a fogyasztói árindexszel valorizált (a pénzintézeti szektorban egyszerűen reziduumként 

adódó) nettó kamatkiadásokat és fogyasztási transzfereket, a fogyasztói árindexszel 

valorizált ágazatonként fix reálértékű nettó egyéb transzferkiadásokat, valamint a 

jövedelemadókat levonva, a beruházáshoz ágazatilag különböző fix arányban 

kapcsolódó és beruházási árindexszel valorizált állami felhalmozási juttatásokat és a 

lakásgazdálkodás ágazatnál a kormány (fix arányú) lakástámogatásaival kiegészített 

lakásberuházási kiadásokat pedig hozzáadva jutunk el az ágazatok felhalmozásra 

fordítható saját forrásaihoz. 

A jövedelemadók a beruházási árindexszel valorizált alapszintből és a 

jövedelemadó alap növekményének a hivatalos normál nyereségadókulccsal való 

szorzatából tevődik össze. A jövedelemadó alapja a kamatkiadásokkal és 

amortizációval csökkentett tisztajövedelem. 

A felhalmozás saját forrásait a nettó hitelekkel kiegészítve kapjuk a 

felhalmozási források teljes összegét, ami a fix (egyes modellekben a termeléssel 

arányosnak tekintett) készletfelhalmozásra és a beruházásra bomlik. A modell 

lezárása dönti el, hogy a hitelekre vagy az ágazati beruházásokra adunk explicit 

viselkedési függvényt, míg a másik tétel reziduálisan határozódik meg. Jelenleg 

az ágazatok részesedési arányát a beruházásokból rögzítjük, de az összes 

beruházás szintjét a modell más részei határozzák meg. 

 

KÜLFÖLD 

A külföld magyar vonatkozású jövedelemfolyamatait a forintra átszámított fizetési 

mérleg tételei képezik. A külföld nettó kamat- és osztalékjövedelmét, valamint nettó 

transzferjövedelmét devizában exogén adottságnak vesszük a predeterminációk és a 

soktényezős viselkedés leírásának nehézsége miatt. A külföld fogyasztása két részből 
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áll: a külkereskedelmi egyenlegből és a külföldi túristák volumenben ágazatonként 

rögzített hazai fogyasztásának költségéből. A külföld jövedelmének és fogyasztásának 

különbsége a külföld megtakarítása, ami a folyó fizetési mérleg egyenlegének az 

ellentettje. 

 

ÁLLAMHÁZTARTÁS 

A kormányzat a többi jövedelemtulajdonostól beszedi a direkt és indirekt adókat, 

illetve részükre kifizeti a támogatásokat. Az adókulcsok egyrészét endogén módon is 

meghatározhatjuk valamilyen más (fedezeti, orientációs, elosztási, stb.) kritérium 

teljesítését biztosító szinten. E lehetőségekre a lezárás tárgyalásánál még visszatérünk. 

A kormányzat nettó reálkamatkiadását kívülről adottnak feltételezzük, azaz a névleges 

kamatkiadás a fogyasztói árindexszel van valorizálva. Több transzfer esetében az 

államot mint közvetítőt ábrázoljuk, amelyeken bizonyos fizetések pusztán 

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

 

Lezárás 
Az eddig tárgyalt (a függelékben (1)-(81) egyenletek által képviselt) (alap)modell 

egyenletrendszere eleget tesz az ún. Walras-törvénynek, azaz  az összkereslet és az 

összjövedelem megegyezik. 

Ebből következik, hogy automatikusan teljesül a hitelmérleg egyensúlyi feltétele, 

azaz a gazdaság szereplői nettó pénzügyi megtakarításainak összege zérus. Mivel a 

modell a gazdasági szereplőket háztartásokra, kormányzatra, ágazatokra és a külföldre 

bontja, ezért a modell jelöléseivel teljesül az alábbi egyenlet: 

 SHOU + SGOV + SSEC + SROW = 0, 

ahol a SHOU,SGOV,SSEC,SROW rendre a háztartások, a kormányzat, az ágazatok 

és a külföld nettó pénzügyi megtakarítását jelölik. Ezért a fenti egyenlet külön előírása 

redundánssá tenné az egyenletrendszert. 
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Másfelől viszont a modellben szereplő keresleti függvények 0-ad fokon, a 

jövedelemtranszfer-függvények pedig első fokon homogénak a modell nominális 

változóiban. Ezért a modell árhomogén lesz, azaz ha van egy megoldása, akkor abban 

a nominális változók tetszőleges pozitív skalárszorosait véve szintén lehetséges 

megoldáshoz jutunk. A neoklasszikus indíttatású általános egyensúlyi modellek 

egyébként hagyományosan homogénak az árakban, ezért az árszint meghatározatlan. 

Emiatt kell az árszintre külön megkötést bevezetni. Többnyire a fogyasztói árindexet 

tekintik 1-nek (lásd a függelék (95a) egyenletét), aminek az az előnye, hogy a számított 

nominális értékek egyben reálértékekként is értelmezhetők. A modell pénzügyi 

moduljának kidolgozásával azonban az árszint endogénné tehető. Ezt vázolja az alábbi 

fejezet. 

 

A pénzügyi modul vázlatos ismertetése 

Az egyes pénzügyi eszközök keresleti függvényeinek elméleti és számszaki 

összhangban kell lenni. Az elméleti „egyenszilárdságnak” és egyéb kritériumoknak 

gyakran logisztikus keresleti görbék alkalmazásával igyekeznek megfelelni, míg a 

számszaki összhangot – azaz, hogy a részek és az egész összhangban legyen – úgy 

biztosítják, hogy az egyes eszközök keresletét az összkeresletre felírt függvény és az 

adott eszközök részesedési arányának szorzataként ábrázolva a részesedési arányokat 

az adott eszköz logisztikus függvényének az összes keresleti függvény összegével való 

osztásával határozzák meg. Ennek az eljárásnak lehetnek kellemetlen számszerű 

eredményei. A magam részéről azonban főleg azért nem alkalmaztam, mert nem 

kívántam élni a logisztikus görbék által feltételezett nemnegativitási (asszimptotikus) 

korláttal. Az adott típusú pénzügyi eszközből ugyanis a nettó kereslet lehet negatív is, 

azaz amikor a passzívák az aktívákat meghaladják. Ez különösen a hitelekre igaz, 

aminek bruttó kezelése már csak amiatt is megoldhatatlan volt, hogy az elérhető adatok 

általában csak a nettó állományt, az egyenleget határozzák meg. A másik szokásos 

megoldás a többlépcsős meghatározás, amikor az összesenből kiindulva 

részcsoportokra, majd azon belül további részcsoportokra, végül pedig egyes pénzügyi 

eszközökre határozzák meg a keresletet. Ez az eljárás viszont vitatható csoportokat 

képez a pénzügyi eszközök között, ami szerintem a technológiai inputok között még 

elfogadható, az egymással igencsak széleskörben és nagymértékben helyettesíthető 

megtakarítási (finanszírozási) formák között azonban nem állja meg a helyét. 
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A bírált, illetve hazai viszonyokra alkalmazhatatlan megközelítések helyett a „minden 

mindennel összefügg” filozófia alapján olyan eljárást dolgoztam ki, ami első lépésben a 

nettó pénzügyi állományok növekményi szerkezetét becsli a relatív hozamráták (saját-

és keresztrugalmasságok) függvényében, majd ennek a szabad rendelkezésű (többlet-) 

nettó pénzügyi vagyonnal való szorzatát hozzáadja a reálértékben megadott (valorizált) 

fix (hozamfüggetlen, vagy „minimum”) keresleti komponenshez. 

 

A fenti keresleti rendszerben e mechanizmus alól az egyetlen kivételt a pénzügyi 

szektor pénzkínálata jelenti, amit vagy exogén módon, vagy reziduálisan határozhatunk 

meg. A pénzügyi eszközök hozamrátáját vagy egyensúlyi feltételből, vagy – a deviza és 

a pénz (M1) esetében – definíciójukból, azaz az árfolyamból illetve az infláció 

mértékéből (mint pénztartási veszteséget) határozzuk meg. 

 

A modell lezárási lehetőségei ezáltal hallatlanul kibővültek. Most már nemcsak 

aközött választhatunk, hogy a hiányzó egyenleteket ár, volumen vagy megtakarítás 

előírásával adunk meg (például az árfolyamot vagy a fizetési mérleg egyenlegét), 

hanem szóbajöhet az egyes relatív vagy nominális hozamráták, illetve a pénzkínálat, 

esetleg továbbra is magának az árszintnek (inflációnak) a kívülről való megadása is. 

Ezen túlmenően az ágazati beruházások meghatározása is bővül, elsősorban a 

különféle finanszírozási (hitelfelvételi) korlátok és relatív jövedelmezőségtől való 

függések megadásával. 

 

E rövid ízelítő után a következő fejezet mutatja be a „szárazabb” részt, a konkrét 

matematikai formulákat. A pénzügyi eszközök alkalmazott bontását az adatokat 

bemutató táblázat szemlélteti. 

  

A pénzügyi modul főbb egyenletei 
 

Portfólió-szerkezet: 

)( ,,,,,, yyfii
fii

fiimafifimayfima RRAVRRRRCOEFASTRUEASTRU −⋅+= ∑    (12) 
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ahol ASTRU a „fi” indexű pénzügyi eszköznek az „ma” indexű szereplő (monetary 

agent) portfóliójában való növekményi részesedése az y-adik évben, ASTRUE ennek a 

fix komponense, RR és RRAV rendre a pénzügyi befektetések egyedi és átlagos 

hozamrátája, RRCOEF pedig az egyes relatív hozamráták változásának fajlagos hatása 

az egyes pénzügyi eszközök részesedésére. 

 

Portfólió: 

)( ,,,,,,, yfimaymayfimayfimayfima RRAVASFIXWEALTHASTRUCPIASFIXAS ⋅−⋅+⋅=  (13) 

 
kivéve a pénzkínálatot (M-1 negatív keresletét a bankszektorban). Az egyenletben 

tehát ASFIX a reálértékben megadott fix rész, amit tehát a CPI árszinttel szorozva 

kapjuk a nominális keresletet, pontosabban a kívánt állományt. 

 

Hozamok: 

1,,,,,, )10( −⋅−⋅⋅= yfimayfimayfiyfima ASDCPIRRRRRETU      (14) 

 
ahol RETU a hozam, DCPI a fogyasztói árak láncindexe, AS pedig az adott pénzügyi 

eszköz előző időszaki (záró-) állománya. 

 

Pénzügyi vagyon: 

∑ −++= −
fi

yfimayfimaymaymayma RINRETUSAVEWEALTHWEALTH )( ,,,,,1,,    (15) 

 
ahol WEALTH a nettó pénzügyi vagyon, amit az előző év végi záróállományból a 

hozamok és a folyó megtakarítás hozzáadásával és a kivétek levonásával kapunk meg. 

A közgazdaságilag nehezen megmagyarázható RIN kivéteket a bázisévi értéküknek 

a fogyasztói árindexszel való valorizálásával határozzuk meg. 

 

Lakossági megtakarítási ráta indexe: 

 

)1( −⋅+= yyy RRAVINCOEFSCLCONSC        (16) 
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ahol SCL az indulószint, INCOEF pedig az átlaghozam változásának együtthatója. 

 

A modell környezeti blokkja 

Jelenleg a környezeti modul a levegőszennyezés kérdésének elemzését teszi 
lehetővé. A modell jelenlegi változatában figyelembe vettük a levegőszennyezés 
ágazatonként, energiafajtánként és szennyezőanyagonként meglehetősen különböző 
kiinduló koefficienseit, az energiahordozók közötti helyettesítési lehetőségeket, az 
emissziót csökkentő technológiákat, valamint az emisszióra vonatkozó adókat és 
hatósági limiteket is.  

 

Emissziós együtthatók 
A levegőszennyezést a különféle energiahordozók elégetéséhez arányosan 

kapcsolva ábrázolja. Ezeket fejezik ki a CEpo,en,j és CEHpo,en,g  együtthatók, amelyek 

 a j-edik ágazatban illetve a g-edik háztartásban az en indexű energiahordozó 

egységnyi felhasználásakor keletkező emissziót mutatja a po indexű 

szennyezőanyagból.  

A modell adatai a légszennyező anyagok közül a széndioxidot (CO2), a  

kéndioxidot (SO2), a nitrogénoxidokat  (NOx), valamint a szálló port tartalmazzák. 

A modell 25 szektoros adatbázisa a szénbányászatot, a kőolaj-földgáztermelést, a 

kőolajfinomítást és a hő- és villamosenergiatermelést  külön ágazatként tartalmazza. 

Noha ez utóbbi energiafajta felhasználása közvetlenül nem jár levegőszennyezéssel, 

előállítása a levegőszennyezés igen nagy részéért felelős. 

Az emissziós együtthatók mint bázisértékek szerepelnek a modellben, azaz 

amelyek a körülmények változatlansága mellett érvényesülnének. A tényleges 

emissziós fajlagosokat azonban több, az alábbiakban részletezett körülmény 

befolyásolja. 

 

Emisszió kárelhárítás (abatement) 



 

© Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2005 

 
 

Az Európai Unióban használatos módszert követve (lásd pl. Ballard-Medema, 1993 
és Capros, et. al.,1995) a modell egy ágazatonként és szennyezőanyagonként 
különböző kárelhárítási részarányt kifejező AEIpo,j döntési változót szerepeltet. Mivel az 
eljárás alapvetően ún. „kéményszáji” kárelhárításra (filterek, stb.) vonatkozik (amely 
tehát az ágazatok ráfordításszerkezetére nem hat vissza), ezt a döntési változót a 
szennyezést okozó energiahordozók szerint nem differenciáltuk. A „pénznek nincs 
szaga” igazságot kissé kifordítva azt is mondhatnánk, hogy a kéményszáji emissziónak 
legfeljebb csak szaga van, eredete azonban közömbös az elhárítási költségek 
szempontjából. A széndioxid kibocsátásnak nincs utólagos elhárítási technológiája, 
ezért a továbbiak csak a többi szennyezőanyagra érvényesek. A kárelhárítás fajlagos 
átlagráfordítása (összehasonlító áron) a kárelhárítási részarány növekedésével az 
alábbi képlet szerint emelkedik: 

[ ] KC+)AEI(1)GC+/(1BC=CAB jpo,
GC+1

jpo,jpo,jpo,jpo,
jpo,•     (17) 

Könnyen belátható, hogy e függvénynek a parciális deriváltja is pozitív β > 0 esetén, 

azaz a határráfordítás is növekvő ( 0>AEICAB/∂∂ és 0AEICAB/ 22 ≥∂∂ ). A kárelhárítási 

függvény paramétereit Tajthy Tihamér és Tar Éva becsülte (Tajthy-Tar, 1997). E 

becslés részleteit és elvi meggondolásait (például ikertermelés a kárelhárításban, a 

diszkrét adatok folytonossá tétele, az egyes technológiák gazdaságossági sorrendbe 

állítása az árak alakulásától függetlenül, ágazatok hozzárendelése reprezentáns 

technológiákhoz, stb.) szintén külön tanulmány mutatja be (Tajthy, 1996c). 

Hasonlóan elvben a lakosság is végezhet emisszió kárelhárítást. Ennek 

átlagköltségét a 

[ ] KCH+)AEH(1)GCH+/(1 BCH=CABH jpo,
GCH+1

jpo,jpo,jpo,jpo,
jpo,•    (18) 

képlet mutatja, ahol  H  illetve  h toldalék utal a háztartási szektorra, egyébként a 

jelölések definíciója megegyezik az ágazati hasonló adatokéval. A modell eddigi 

alkalmazásai során azonban ténylegesen lakossági kárelhárítással még nem 

számoltunk. 

A kárelhárítási ráfordítások inputszerkezetét az ABC PO,i,j együtthatók mutatják. Ezek 

szerkezetét tehát a tevékenység szintjétől függetlennek tételeztük fel. Mivel beruházási 

jellegű tevékenységről van szó, ezért elsősorban a gépipar és az építőipar a fő szállítói 

a kárelhárításnak. Energiahordozó nem szerepel a kárelhárítási ráfordítások között. Az 

ágazatonkénti részletes becsléseket Kiss András, a HIID munkatársa végezte. 
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Az i-edik ágazatból eredő, j-edik ágazatban felmerült kárelhárítási ráfordítások 

abszolút mennyiségét az képlettel számíthatjuk ki 

 

. A lakossági kárelhárítást analóg módon a 

képlet határozza meg, de mint jeleztem, jelenleg lakossági kárelhárítási 

tevékenységgel ténylegesen nem számolunk. 

Az ipari és lakossági kárelhárítás (az ABC PO,i,j és ABHC PO,nen  jószágkosarak) 

árindexét rendre a 

képletek mutatják, amelyekben PHM a termelői árakat, a TXC pedig a fogyasztói 
adók koefficiensét (fogyasztói ár / termelői ár hányadost) jelölik, az „o” és „c” 
indexértékek pedig rendre a termelőfelhasználásra illetve a lakossági 
fogyasztásra vonatkoznak. 

4.3. Emisszió 

A kárelhárítás után fennmaradó emissziót a 

 
képlet mutatja. A lakossági emissziót analóg módon az alábbi képlettel írhatjuk 
fel: 

A CO2-n kívüli üvegházgázok emisszióját a termeléssel arányosnak 
feltételeztem. 

 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑   XHM_ CE _ AEI_ CAB_ ABC =ABI    j   ,enj  ,en ,po
en

j  ,poj   ,poj  ,i  ,po
po

j   ,i  

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑   C_ CEH _ AEH_ CABH_ ABHC =ABH     en  ,g  en  ,po 
en

 g  ,po  g  ,po  i  ,po 
po

 g  ,i  

( ) ABC_ PHM =PAB    j  ,nen  ,po o   ,nen
nen

j   ,po ∑        (21)

( ) ABHC_ PHM_ TXC =PABH     nen  ,po c   ,nennen
nen

g   ,po ∑      (22)

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑  XHM_CE)_AEI(1=TEI    jen,jen,po,
en

jpo,
j

po  

⎜⎜
⎝

⎛
∑∑ en,_CSUBCEH)_AEH(1=TEH    enpo,
en

gpo,
g

po
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Exogén környezeti jólét 

Kaderják Péter (Kaderják, 1996) tanulmánya alapján az ún. exogén környezeti jólét 

változását az ipari és lakossági szennyezésváltozások fajlagos kárainak súlyozott 

összegeként ábrázoljuk. Ez a kárfüggvénynek a kiindulópont körüli linearizálásának felel 

meg. 

Konkrét képlettel: 

ahol Qendow a környezeti jólét exogén szintje, QendoB ennek bázisévi értéke, 

DAMAGI(PO) és DAMAGH(PO) a fajlagos károk, TEI0(PO) és TEIH(PO) pedig az ipari 

és lakossági szennyezések bázisértékei. A mértékegységek és a függvény 

paraméterértékei számszerűsítésével kapcsolatos részletekre a jóléti függvény 

általánosításáról szóló pontban visszatérünk. Itt csak annyit jegyzek meg, hogy az 

„exogén” jelző arra utal, hogy a lakosság szempontjából külső adottságot jelent, a 

modell szempontjából azonban endogén változóként jelenik meg. 

 

Környezeti adók 
A környezeti adóknak elvben sokféle típusa képzelhető el, így például túllépési 

bírságok,  környezetvédelmi termékdíjak, pénzért vásárolható szennyezési engedélyek, 

emisszióadók és  energiaadók. 

Az általunk kifejlesztett modell jelenlegi formájában a felsorolt környezeti adóknak a 

két utóbbi típusa szerepel mint lehetőség.  

Az emisszióadó (környezetterhelési díj) a légszennyező anyagok közül a kéndioxidra 

(SO2), a nitrogénoxidokra (NOx), a széndioxidra (CO2) és a szálló porra van 

kidolgozva, mégpedig úgy, hogy  az adómértékek ágazatonként is különbözhetnek még 

az elvileg egyazon szennyezőanyag esetében is. Az adó mértéke a szennyezőanyag 

kibocsátott mennyiségével egyenesen arányos, azaz Ft/kg mértékegységgel adható 

meg. Az adómértékben szereplő forintérték reálértékben értendő, azaz a modell 

automatikusan indexálja az infláció (fogyasztói árindex) mértékéhez. A modell az 

emissziónak csak az energiahordozók elégetéséből származó részét veszi figyelembe, 

azaz mint ilyen közvetve energiaadónak is tekinthető. Mivel azonban aszerint nem tesz 

( )0TEH-TEH_(DAMAGH-)0TEI-TEI_(DAMAGI-QendoB = Qendow popopopopopo
po
∑
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különbséget az adómértékben, hogy melyik energiahordozó elégetéséhez kapcsolódik 

az emisszió, ezért az energiaszerkezet változtatásának ösztönzésére csak korlátozottan 

alkalmas. Az emisszióadók behajtásának nyilvánvaló problémáira és költségeire való 

tekintettel a modellben figyelembevettünk egy ún. monitoring (megfigyelési) költséget is, 

amit az emisszióadó (jelenleg 5 %-os) arányában és az államot terhelően vettünk 

figyelembe. 

Az emisszió adókulcsok vagy exogének ((1)-(3) egyenletek a függelékben) vagy egy 

emissziócsökkentési kritérium által meghatározott mértéknek megfelelő endogén módon 

határozódnak meg felhasználásonként egységes mértékben ((1'),(2') és (3') egyenletek 

a függelékben). 

Az energiaadók fogyasztási (azaz vissza nem igényelhető) adóként jelennek meg a 

modellben. A termelőfelhasználásra és a háztartási felhasználásra elvben különböző 

mértékek is megadhatók (a lakosságot például az ÁFA is terheli). Ennek az adónemnek 

a mechanizmusa analóg a jelenleg is létező üzemanyag fogyasztási adóval, így ez 

utóbbit is az energiaadók egyik fajtájának tekinthetjük. Természetesen a modell ezt 

általánosítva kezeli, azaz más energiahordozókra is kivethető ez az adónem. A modell 

itt is elvben megenged ágazatonként különböző adómértékeket. Az adó a modellben a 

termelői ár %-ában, azaz ad valorem van definiálva. Az állam környezeti adóbevételeit 

konkrétan a 

 

képlettel számíthatjuk ki, ahol TXENVPO,j és TXENVHPO az ipari és lakossági 

adómértékek, CPI a fogyasztói árindex, TXRENVPO pedig a PO indexű szennyezőanyag 

után beszedett adó összege. 

 

Az energia kibővített felhasználói ára 

A gazdálkodók számára az energiaadók az energiahordozók felhasználási költségét 
drágítják meg. A j-edik ágazat számára az en indexű energiafajta összes fajlagos 
költsége a  
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képlet szerint az energia nettó felhasználói árából, az ad valorem fogyasztási 

adóból, az emisszióadóból és a kárelhárítás fajlagos költségéből tevődik össze. 

Hasonlóan a g-edik háztartási réteg számára az en indexű energiafajta 

egységköltségét a képlet határozza meg. 

 

A gazdálkodók környezeti magatartása 
A modellben a környzeti adók a következő módon fejtik ki hatásukat. Először is az 

adó a felhasználó számára megdrágítja az egyes energiahordozókat, ami az 

energiahordozók között helyettesítést válthat ki. Az energiaszerkezet változása 

önmagában is az emissziók változásával jár. Mivel az energia a modellben 

helyettesíthető a munkaerővel és a tőkével, ezért nemcsak az energiafelhasználás 

szerkezete, hanem az ágazatok energiaigényessége is csökkenhet. Ezen túlmenően  - 

megfelelően magas adómérték mellett - az ágazatoknak érdemessé válhat a 

szennyezést csökkentő beruházásokat is végezni. Erre vonatkozóan a modell 

jelenleg háromféle magatartást tud kezelni. Vagy a szennyezés kiküszöbölési 

részarányokat adjuk meg kívülről (AEI0PO, j), vagy a szennyezési korlátokat (EMAXPO, 

j), vagy optimális kiküszöbölési részarányokat számítunk. Az optimum feltétele, hogy a 

kárelhárítás határköltsége megegyezzen az adómértékkel (MABCOSPO, j= 

CPI*TXENVPO, j). 

A határköltség explicit képletét a 

 

( )

( )CE AEI CAB PAB +

 CE )AEI(1 TXENV CPI+

)IFTX0FTX+1 ( PHM = PHMU
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alakban írhatjuk fel. A lakossági kárelhárítási részarány (AEIHpo, g) exogén. 

Másodszor, a megemelkedő energiaárak az energiaigényes termékek termelését is 

kevésbé gazdaságossá teszik, illetve a költségek fogyasztóra való áthárítása esetén a 

keresletüket csökkentik. Emiatt a gazdaság ágazati szerkezete is a kevésbé 

energiaigényes irányba mozdul el, ami mérsékli az emissziót is. 

A környezeti adóbevételeket az állam különböző módon használhatja fel. A modell 

jelenlegi formájában például számolni tud azzal, hogy az állam csökkentheti a 

bérjárulékokat, és ezzel a gazdaság egyik, hazánkban jelentős torzulását csökkentheti. 

Egy másik lehetőségként a modell megengedi a többletbevételek fix (de igény szerint 

akár normatívan vagy önkényesen differenciált) összegben való visszajuttatását a 

termelőknek vagy a háztartásoknak. A járulékcsökkentés mértékét, illetve a 

visszafizetendő összeget a modell alapszerűen (azaz magával a környezeti 

adóbevétellel egyező összegben) és a költségvetésre ható összes hatás 

figyelembevételével (azaz változatlan vagy legalábbis előre megadott költségvetési 

deficitet biztosító mértékben) egyaránt képes meghatározni. A környezeti beruházások 

adókedvezménnyel vagy egyéb módon való támogatását a modell jelenlegi formájában 

nem teszi lehetővé. 

 

A jóléti függvény általánosítása 

 

Általános jellemzés 
A lakosság viselkedését és jólétét kielégítően leíró elmélet és módszer még nincs. 

Az egyik lehetőség az, hogy a lakosság viselkedését a neoklasszikus elmélettel 

összhangban éppen a jóléti függvényből, az azt maximalizáló törekvésből vezessük le. 

Az egyensúlyi modellekben a jóléti függvényeket is általában CES (állandó 

helyettesítési rugalmasságú) függvényekkel reprezentálják. 

A neoklasszikus alapú CGE modellek a háztartások döntését többnyire a fogyasztás 

és a szabadidő közötti választás problémájaként ábrázolják. Ezen belül a fogyasztást az 

egyes fogyasztási cikkek aggregátumaként írják le, majd ezt az aggregált fogyasztást 

és a szabadidőt ismét egy újabb helyettesítési függvény segítségével aggregálják. Ha 

viszont a környezetminőséget is bevonjuk a jólét komponensei közé (ld. például Girma, 
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1992, és L.Bovenberg 1994), akkor felmerül a beágyazás problémája, nevezetesen az, 

hogy a jólét 3 fő összetevője közül mely 2 van szorosabb viszonyban. Több 

környezetgazdasági szakember véleménye alapján - miszerint a szabadidő eltöltésének 

minősége alapvetően függ a környezet (Q) állapotától - ezért ezt a két tényezőt 

kapcsoltam össze egy CES aggregátumban (LQ), a magasabb szinten pedig ezt az 

aggregátumot az aggregált fogyasztással (CLTOT) szintén egy CES függvény 

segítségével.  

 

A jólét és kereslet modellbeli meghatározása 
A fenti 3 tényezős beágyazott jóléti függvény esetében a fogyasztó optimális 

viselkedése az 1. függelék (3)-(8) egyenleteiből számítható ki. Ezek a teljes modell-

leírás  (64)-(69) egyenleteiként jelennek meg, a jelölések konkretizálásával. 

 A Q (azaz QOPT) egyenletéhez megjegyzendő, hogy a háztartások saját környezeti 

kiadása (ami a környezetminőséget javítja, illetve ami a környezetszennyezés hatásait 

közvetlenül kompenzálja) a fent meghatározott Q  környezetminőség és az exogén 

környezetminőség különbsége  (Qexp =Q-Qendow). 

Az optimális hasznossági szintet a költségvetési korlát (Budget) függvényében 

egyszerűen az U = B / Pu képlettel határozhatjuk meg, azaz a fenti egyenletekben U  

helyébe adott esetben ez a hányados is írható. Ennek megfelelője a modell-leírásban a 

(72) egyenlet. 

 

Korlátozott optimum, nem-optimális viselkedés 

Modellünk azonban megfelelő kiegészítő feltételekkel képes a fogyasztó nem optimális 
viselkedésének ábrázolására is. A nem-optimális viselkedésen belül 
megkülönböztethetünk korlátozottan optimális, pszeudo-optimális és optimumtól 
független eseteket attól függően, hogy a  három komponens közül 2, 1 vagy 0 teljesíti 
az optimum rávonatkozó ( 0 = x/U  - p = x/F iii ∂∂∂∂ λ  )  elsőrendű feltételét. Konkrétan 
tehát arról van szó, hogy a modellben az alábbi három egyenlet közül hány szerepel: 
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Itt is az 1. függelék jelöléseit alkalmaztuk. Ugyanezek az egyenletek a modell-

leírásban rendre a (92a),(91a) és (90a) egyenleteknek felelnek meg. 

Természetesen ezenfelül a Lagrange szorzó ( λ, vagy a modell leírásban LAMBDA) 

értékére is szerepelnie kell egy egyenletnek. Ez általában az eredeti (a Lagrange 

függvénynek a Lagrange szorzó szerinti parciális deriváltjának gyökeként)  U = U  

alakban van felírva, ahol  U  a jólét előírt szintje (lásd a modell leírás (93b) egyenletét).  

Természetesen a modell a hasznossági szintet közvetve (ennek az összefüggésnek 

a helyére írt más egyenlet, és a modell többi egyenletei által determinálva) is 

meghatározhatja, a hasznossági függvény elsőfokú homogén volta miatt azonban ez 

globális optimumnál a  λ értékét nem változtatja, pontosabban a   λ = Pu egyezőség fog 

fennállni. 

A korlátozott optimum esetét például akkor alkalmazzuk, amikor a 

környezetminőséget exogén módon kezeljük, azaz a lakosság környezeti kiadásait előre 

rögzítjük, és csak a szabadidő és fogyasztás e kiegészítő feltétel melletti optimális 

kombinációját keressük. 

A pszeudo-optimális eset, azaz amikor a jólét 3 komponenséből 2-t nem-optimálisan 

határozunk meg, általában úgy fordul elő, hogy egyidejűleg az összhasznosság szintje 

is adott (a λ  egyenletében a fent említett módon). Ekkor viszont a 3. komponens szintje 

reziduumként adott, azaz igazi optimalizálásról szó sincs, mégha az elsőrendű feltétel 

meghagyása látszólag (azaz pszeudo-) optimumot számít is. Valójában ebben az 

egyenletben már csak a λ az egyetlen kiszámítandó ismeretlen. Természetesen a λ  így 

meghatározott értéke most is (de most kizárólag) a 3. komponens növelésével elérhető 

többlethaszon fajlagos költségével egyezik meg ( )x/U( / p =  ii ∂∂λ  ) . 

A pszeudo-optimális esetben elvileg a dolgok fordított sorrendben való 

meghatározása is lehetséges, azaz a λ -ra adni közvetlen meghatározást, és keresni 
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azt a hasznossági szintet, amelynél a határköltség ezt eléri. Ez azonban a modellezési 

gyakorlatban nem jellemző. 

Az optimumtól független esetben mindhárom komponens nem-optimálisan 

határozódik meg (explicit formulával, vagy a modellből implicite). Ekkor csak arra 

kell ügyelni, hogy a  λ egyenletében ne szerepeljen túlhatározás. A hasznossági szint 

előírása például nyilvánvalóan az lenne, hiszen a jólét szintje és összes összetevői 

egymástól függetlenül nem határozhatók meg. Természetesen bármely, a modell többi 

egyenletéből le nem vezethető, független meghatározás szintén túlhatározáshoz 

vezetne. Másfelől azonban mivel a modell szétesővé vált ( λ nem függ más változóktól 

és azok se tőle), a λ -t mindenképpen külön kell meghatároznunk, például 0-ra 

állítással. 

Ez az optimumtól teljesen független eset általában a munkaerőkínálat neoklasszikus 

(azaz szabadidőről való lemondásként bemutató) meghatározását elvető 

modellezőknél, illetve a megfelelő adatok hiánya miatti (például a fejlődő országokra 

„sorozatgyártott”) kényszerűségből, illetve egyszerűség kedvéért fordul elő. E 

modellekben a munkaerőkínálat vagy rögzített, vagy a (nominál- vagy reál-) bérszint 

egyszerű függvényében alakul. 

 

A több háztartás problematikája 
Noha a modell a háztartási szektort 10 rétegre bontva ábrázolja, a jóléti függvényt és 

a háztartások ezzel kapcsolatos döntését csak az aggregált, ún. „reprezentatív” 

fogyasztóra specifikáltam. A fix részesedési arányokkal becsült rétegelosztások 

természetesen nem feltétlenül hozhatók összhangba az elvileg rétegenként külön-külön 

számszerűsíthető jóléti függvényekből levezethető viselkedésekkel. A háztartások e 

döntését az rétegadatok különösen nehezen elérhetősége (becsülhetősége), és a 

rétegspecifikus viselkedések kellő ismeretének hiánya és bizonyos elméleti problémák 

miatt nem dezaggregáltam. 

Ezek közül elsősorban a munkaerőkínálatot kell megemlíteni. Nyilvánvaló, hogy az 

egyes rétegek ágazati foglalkoztatási struktúrája eltérő, különösen ha ez már a 

rétegképző ismérvek között is szerepel. Például a vidéki háztartások nagyobb 

mértékben kötődnek a mezőgazdasághoz, mint a nagyvárosban élők. Ez tehát azt 

jelenti, hogy az egyes rétegek munkaerőkínálata az egyes ágazatokat eltérően érinti. A 
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munkaerőpiaci egyensúly tehát az egyes szektorok keresleti és kínálati görbéinek 

metszéspontjában alakul ki, ami viszont ágazatonként eltérő, és endogén módon 

meghatározódó bérszintet von maga után. Ez a görbék számszerűsítési nehézségein túl 

azt az elvi problémát is felveti, hogy egyes monopolizált ágazatok a saját ágazati 

munkaerőpiacukon ármeghatározó szerepbe kerülnek, azaz az árelfogadó (price taker) 

magatartás szokásos feltételezése végleg nem tartható. Ezen túlmenően a bérek 

bizonyos fokú központi szabályozása (minimálbér, több ágazatot összefogó 

szakszervezeti megállapodások) egyes ágazatokban az egyensúlyinál magasabb 

bérszintet, azaz kényszerű munkanélküliséget okozhat. A kényszerű munkanélküliség 

viszont felborítja az egyébként a háztartások viselkedésének optimalizáláson alapuló 

leírását. Végül, de nem utolsósorban pedig a munkaerő bizonyos fokú ágazatközi 

mobilitásával mégiscsak számolni kell, ami azonban rendkívül elbonyolítaná a modellt. 

Tehát a jóléti függvény általánosításánál - legalábbis egyelőre - fenntartottuk a 

munkaerő homogenitásának, mobilitásának hipotézisét, ami a modellben ágazatonként 

egységes bérindexben jut kifejezésre. Mivel azonban az induló bérszintek eltérőek (amit 

vagy a piac tökéletlenségével, vagy a munkafajták eltérő minőségével szoktak 

magyarázni), ezért a háztartások döntésének aggregált ábrázolásánál értelemszerűen 

az átlagos bérszint, illetve bérindex szerepel (WRIND). Hasonlóan a rétegek fogyasztói 

árindexe is eltér, így ott is az átlagos árindexet (PCIND) kellett szerepeltetnünk.  

Végeredményben tehát az általános gyakorlatnak megfelelően a jóléttel kapcsolatos 

döntést mi is csak az átlagos, vagy az ún. reprezentatív fogyasztóra határozzuk meg. 

Természetesen a fogyasztás, a szabadidő és a környezetminőség iránti aggregált 

szinten meghatározott keresleteket le kellett bontanunk rétegekre. Ehhez egy a 

bázisévből számszerűsített (de természetesen paraméterként kívülről tetszőlegesen 

módosítható) bérrészesedési együtthatómátrixot használtam, ami azt mutatja meg, hogy 

az egyes ágazatokban felmerülő bérköltségek milyen hányada kerül az egyes 

rétegekhez. Figyeljük meg, hogy a modellnek nincs szüksége a rétegek 

foglalkoztatottsági szintjének explicit kiszámítására, elég ha a rétegek munkajövedelmét 

tudjuk meghatározni. Ez a megoldás tehát például azt jelenti, hogy ha a mezőgazdaság 

bérköltsége csökken, akkor az elsősorban - a tényleges helyzetnek megfelelően - a 

vidéki rétegek foglalkoztatását és keresetét csökkenti. Természetesen az így 

megnövekedett vidéki munkanélküliség (szabadidő) nem feltétlenül esik egybe a 

rétegenként specifikálható, jólétmaximalizáló viselkedésből levezethető „önkéntes” 
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munkanélküliséggel. Ez a különbözőség azonban csak a háztartások viselkedésének 

jólétmaximalizálásként való ábrázolásának esetében szorulhat magyarázatra. Mivel 

azonban az „optimális” viselkedést a mögöttes elmélet korlátainak tudatában, 

elsősorban technikai előnyei, és megfelelő kalibrálás esetén a várható elmozdulások 

irányát viszonylag jól leíró ereje miatt vezettük be a modellbe, nem kívánok foglalkozni 

azzal a kérdéssel, hogy vajon az így kapott rétegkeresletek milyen dezaggregált jóléti 

függvényekkel vannak összhangban, és egyáltalán, hogy a szokásos aggregált jóléti 

függvénynek dezaggregált háztartási szektor mellett van-e létjogosultsága. 

 

A modell adatbázisa és a paraméterek számszerűsítése („kalibrálás”) 

Az eredetileg szakágazati bontásban meghatározott adatbázis konkrétan az alábbi 

főbb részekből áll: 

• Aggregált jövedelemelosztási (kvázi társadalmi elszámolási-) mátrix2 

• Pénzügyi portfolió intézményi szektorokra (háztartási rétegekre és a 

vállalati szférában szakágazatokra is) 

• Háztartási szektor jövedelmei és kiadásai rétegenként 

• A KSH által publikált ÁKM és háttértáblázatok (import-, 

termékadómátrixok) továbbdezaggregált változata 

• Beruházási mátrixok intézményi szektoronként külön-külön, 

állóeszközfelhalmozó szakágazat (oszlop), és szállító szakágazat (sor) 

szerinti bontásban 

• A bruttó kibocsátás és a hozzáadott érték fő összetevői szakágazat és 

intézményi szektor szerinti bontásban 

• A bruttó működési eredmény felhasználásának egyes tételei a vállalati és 

pénzintézeti szektorban szakágazatonként3 

                                            
2 Ennek dezaggregált változata lényegében a 6.-8. pontokban található 
3 Bár az SNA elvben megkülönbözteti az hasonló tevékenységeket összefogó ágazatokat (homogén 

szakosodott részlegeket) a (másodlagos) jövedelemelosztás alanyaiként megjelenő gazdasági 
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• Tőke- és vagyonváltozási számlák a vállalati és pénzintézeti szektorban 

szakágazatonként 

• Reáleszközök és pénzügyi pozíció összetevőinek nyitó- és záróállománya a 

vállalati és pénzintézeti szektorban szakágazatonként 

• Kiegészített és valorizált tőkeállomány és amortizáció szakágazatonként és 

intézményi szektoronként 

 

Általános észrevételek 
A modell adatbázisának 1998-ról 2001-re való felújítása több módszertani és 

technikai nehézség áthidalását követelte meg. A legfőbb probléma abból adódott, hogy 

az energetikai-környezetgazdasági elemzésekhez kidolgozott 25 szektoros bontáshoz a 

2001. évi adatok sem megfelelő részletezettségben sem megfelelő csoportosításban 

nem álltak rendelkezésre. A szükséges szétválasztásokat a 2001. évi szakágazati bruttó 

termelési értékek, az iparstatisztika és a külkereskedelmi statisztika, valamint a 2000-es 

ÁKM megfelelő adatainak arányai alapján végeztem el. 

Az idegenforgalmi export és import termékszerkezetét az új statisztikai 

rendszer sem mutatja, noha erre a fogyasztási kereslet és devizaforgalom 

magyarázatához szükség van. Így e termékszerkezeteket a modell 1998. évi 

adatbázisában megtalálható (statisztikai alapú és becsléssel kiegészített) szerkezet 

alapján becsültük. 

A 2001-es adatbázis összeállításának további problémái közül még itt kell 

megemlíteni a jövedelemelosztási és erőforrásadatok hiányosságait, valamint azt, hogy 

a magyar nemzeti számlák továbbra sem tartalmazzák az államháztartás és a külföld 

számláit. Ez utóbbiakat a költségvetési beszámolók és a Nemzeti Bank fizetési 

mérlegadatai alapján, esetenként pedig reziduumként (például a transzferek vagy a 

nettó megtakarítások esetében) számítottam. A háztartási szektorra pedig csak 

aggregált adatok álltak rendelkezésemre, amiket a modell korábbi, 1998-as 

                                                                                                                                        
szervezetektől, a magyar gyakorlatban a vállalatok nagyfokú autonómiája és ágazati osztályozásnál való 

felbontatlansága (pl. MOL) miatt a kettő megkülönböztetésének nem láttam értelmét.  
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(háztartásstatisztikai alapú) rétegbontású adatai alapján RAS módszer, illetve egyszerű 

részesedési arányok szerint bontottuk rétegekre. 

A számszerűsítési eljárás egyes lépéseit a következő alfejezetek mutatják be 

részletesebben, de a teljesen kimerítő tárgyalásra terjedelmi okok miatt nincs mód. A 

teljes eljárás nyomonkövethető a SAM01uj2.XLS, I-O01uj2.XLS, I-O0125S.XLS és 

DATA01md.XLS nevű Excel táblázatkezelő file-okban. A végeredményül kapott 25 

ágazatos adatrendszer fontosabb részei a prognózisokat tartalmazó táblázatok 

“bázisév” oszlopában találhatók. 

 

IMPORT ÉS AZ IMPORTADÓK 

A KSH 2000. évi ÁKM adatrendszere tartalmazta az importmátrixot is. Ez az import 

külpiaci árának az árfolyammal forintra átszámított értékét mutatja (lényegében c.i.f. 

paritáson). Az import-hazai helyettesítési lehetőségek (határarányok) becslése céljából 

azonban az importadókat is hasonló mátrixbontásban kellene ismernünk. Az 

importadókat azonban ez az ÁKM csak felhasználónként mutatja. Az importadók 

termékcsoportos bontását ezért az 1998. évi megoszlások arányában számítottam. 

 

A BERUHÁZÁSI MÁTRIX 

A mátrixot az 1998. évi mátrix (Révész,2003), valamint a 2001. évi 

peremvektorokhoz (az ÁKM beruházási oszlopa, valamint a NSZ-nek a beruházások 

beruházó ágazatok szerinti bontását mutató sorvektor) igazítottam a RAS-módszerrel. A 

2001. évi ÁKM-ben felhasználónként egyösszegben megadott beruházási termékadókat 

az 1998. évi beruházási termékadó-szerkezetek alapján osztottam szét beruházási 

javakra. 

 

Hozzáadott érték felosztás (a bruttó működési eredményig) 
A felosztás a NSZ alapján történt.  

 

TÚRISTÁK FOGYASZTÁSA 

Mivel a modell a rezidens háztartások 3 jövedelmi rétegének a fogyasztását ábrázolja, 
ezért a KSH ÁKM hazai fogyasztásához hozzá kell adni a rezidens háztartások külföldi 
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fogyasztását és le kell vonni a külföldiek itthoni vásárlásait. E tételekre azonban - a 
megfelelő alapstatisztikák hiánya miatt - az ÁKM is csak aggregált adatokat tartalmaz. A 
szükséges 25 ágazatos bontást a turistaexport és turistaimport esetén az 1998. évi 
adatok arányos módosításával becsültem. 

 

A RÉTEGEK FOGYASZTÁSA 

A termékfelhasználási mátrix fogyasztási oszlopához a rá eső belföldi termékadókat 

és a turistaimportot hozzáadva, valamint a turistaexportot levonva a rezidens 

háztartások 25 ágazatra bontott fogyasztása állt elő. A 3 háztartásra való bontás az 

1998. évi részesedési arányok alapján történt. 

 

A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 

A természetbeni juttatások 3 háztartásra való bontás a fogyasztásnál vázolt módon 
történt. 

 

Egyéb lakossági jövedelmek és kiadások 
A (nettó) kamatok, a munkavállalói társadalombiztosítási járulék, az SZJA és egyéb 

adók aggregált számadatai a N.Sz-ben találhatók. A 3 háztartásra való bontás a 

fogyasztásnál vázolt módon történt. 

Az ágazati jövedelemelosztás 

 

KAMATOK 

A N.Sz-ben, a Zárszámadásokban, valamint a fizetési mérlegstatisztikában és a 

vállalati adóbevallásokban erre vonatkozóan csak nagyon aggregált adatok állnak 

rendelkezésre. Ezek kismértékben inkonzisztensek, ezért az eltérést a legkevésbé 

teljeskörű adatokat tartalmazó vállalati szférában számoltam el. Ezeket a [V] kiadványa 

lapján bontottam szét szakágazatra. 

JÖVEDELEMADÓK 



 

© Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2005 

 
 

A pénzintézetek által fizetett jövedelemadókra a N.Sz.-ben található adat. A vállalati 
szféra összes jövedelemadóit ugyanezen e kiadvány tartalmazza,a mit ágazatokra a [V] 
arányában bontottam szét. 

 

OSZTALÉKOK, BIZTOSÍTÁSI TRANSZFEREK 

 

Aggregált NSz-beli adataikat szintén a [V] kiadvány alapján osztottam szét 

szakágazatokra. 

 

FELHALMOZÁSI TRANSZFEREK 

Ezeket a költségvetési zárszámadások adatai alapján becsültem. 

 

KÉSZLETFELHALMOZÁS 

Az egyes ágazatok készletfelhalmozását az adóbevallási adatokból lehet becsülni, 

amit az NSZ összesenjéhez arányosan kiigazítottam. 

 

HITELFELVÉT 

Az ágazatok összes nettó hitelfelvételét az MNB honlap pénzügyi 
állományváltozásaiból számítottam. 

 

EGYÉB TRANSZFEREK 

Az ágazatok egyéb transzferegyenlegét a fenti tételek segítségével mint reziduumot 
határoztam meg 

 

EGYÉB PÉNZÜGYI MAKROMUTATÓK 
A modellnek még szüksége volt a fizetési mérleg egyenlegére, a külföld nettó 

kamatbevételére, az államháztartás egyenlegére és nettó kamatkiadására is. Ezeket a 

Magyar Nemzeti Bank fizetési mérlegéből illetve a Zárszámadásokból vettem át, illetve 

ezekből számítottam. 
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ERŐFORRÁSADATOK 

 

Az 1998. évi adatbázis adataiból becsültem. 

 

LÉGSZENNYEZÉSI ADATOK 

 
Az adatok forrása az IPCC NIR jelentés volt. Ezt szakágazatokra bontottuk (az 

önállóan fel nem tüntetett ágazatoknál ismét a RAS-módszert alkalmaztam a rájuk jutó 

összes emisszió szétosztására), illetve attól függő komponensekre, hogy az emisszió a 

közlekedési üzemanyagfelhasználáshoz, egyéb energiahordozó eltüzeléséhez, vagy 

nem-energetikai felhasználásokhoz (technológiai igények, stb.) kapcsolódik. A 

számítások a KTD-GHG.XLS file-ban, annak formuláiban és az egyes celláihoz írt 

megjegyzésekben követhetők nyomon. 

 

A JÓLÉTI FÜGGVÉNY SZÁMSZERŰSÍTÉSE 
Az egyensúlyi modellezési gyakorlatban a CES függvények részesedési 

paramétereit általában nem idősorok alapján ökonometriai úton, hanem egy bázisév 

adatai alapján, optimális (vagy attól ismert mértékben eltért) viselkedés feltételezése 

alapján becsülik. Mindenekelőtt a helyettesítési rugalmasságot szakértői becsléssel 

adják meg, majd a részesedési paramétereket az egyes komponensekre fordított 

fogyasztói kiadások (amiből a volumenek mértékegységeinek szabad megválasztása 

után a bázisévi árak is adódnak) függvényében határozzák meg. A szabadidő, de 

különösen a környezetminőség bevonásával azonban az ezekre fordított bázisévi 

kiadások nem ismertek közvetlenül. Mint ismeretes a mikroökonómiai elmélet a 

fogyasztók rendelkezésére álló erőforrás indulókészleteket, „endowment”-eket a 

jövedelem részeként tekinti, amely jövedelmet optimálisan allokálva határozódnak meg 

a fogyasztó által (vissza-)vásárolni kívánt jószágmennyiségek. Amikor tehát fogyasztói 

kiadásokról beszélünk, akkor ebben az általánosított, azaz bruttó értelemben tesszük, a 

tényleges vásárlást és a visszatartott mennyiségeket összeadva. 
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A szabadidő árának a nettó bérszintet, azaz a haszonlehetőség költségét 

(opportunity cost) tekinthetjük. A bázisévben rendelkezésre állt eladható 

szabadidőkeretet a teljes naptári időalap és egy létminimumszint különbségeként mérik. 

Ennek a létminimum-szintnek a meghatározása természetesen többé kevésbé 

önkényesen történik. Általában a nap 24 órájából próbálják megbecsülni, hogy mekkora 

az az idő, amit a lakosság  átlagosan (a szabadságokat, betegségeket, stb.. is 

beleértve) biológiai szükségletekre és társadalmi kötelezettségek teljesítésére 

kényszerül fordítani. 

A környezetminőség bázisértékének becslése azonban ennél problematikusabb. 

Nemcsak a környezetminőség aggregált mértékegységének megválasztása okoz 

problémát (amit jól érzékeltet, hogy noha minőségről van szó, mégis mennyiségként 

kívánjuk kifejezni), hanem a fogyasztó környezeti viselkedésének jellemzése is. A 

szóbajöhető szempontokon és megoldásokon való parttalan (a tudományág 

fejletlensége és saját szakértelmünk e téren fennálló hiányossága miatt szükségszerüen 

konyha-)filozofálgatás helyett az általam kidolgozott eljárást ismertetem, és ennek 

fényében igyekszem megmutatni a problémákat és a jövőben megvalósítható 

korrekciókat, finomításokat. 

Kiindulópontom az volt, hogy a fogyasztók tevékenységükkel elsősorban nem saját 

környezetük állapotát befolyásolják (lásd autózás), hanem az őket érő környezeti 

hatások elől igyekszenek elmenekülni (költözés, kirándulás, gázálarc, füldugó, stb.), 

illetve a már bekövetkezett környezeti károkat elhárítani (gyógyszerek) vagy 

kompenzálni (kártérítés követelése, falitapéták idilli tájképekkel, stb.). E tevékenységek 

haszna tehát a környezet minőségéhez kapcsolódik, egyenértékű azzal, mintha a 

fogyasztó jobb környezetet kapna, mint nélkülük. Ezért tehát a környezeti jólét e 

kiadásokkal befolyásolható. Sajnos azonban nehéz a fogyasztásstatisztikából 

(háztartásstatisztika, stb.) megállapítani e kiadások részarányát. A helyzetet bonyolítja, 

hogy egyes fogyasztási tevékenységek többcélúak (például a költözés, vagy az utazás). 

A fogyasztás szerkezetét tanulmányozva egyelőre azt a hipotézist fogalmaztam meg, 

hogy a környezettel kapcsolatos kiadások a változó fogyasztás 5 %-át képviselik. E 

becslés esetleges korrekciójára jelenleg várom egy kapcsolódó kutatás konkrét 

eredményeit. Ugyanezen okból egyelőre a bázisévi környezeti kiadások 

termékszerkezetét a változó fogyasztás egészének termékszerkezetével azonosnak 

vettem (hagytam). 
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A következő lépésben a környezetfüggetlen változó fogyasztásnak a bázisévi 

(bruttó) összkiadáson belüli részarányát becsültem. Mivel a fenti értelemben vett bruttó 

kiadás jórésze a szabadidő visszavásárlásához kell, ezért a változó fogyasztás 

részesedését 30 %-osnak becsültem. A szabadidő-környezet kompozitra jutó 70 %-os 

résznek pedig 80 %-át vettem a szabadidő részének. Így tehát a bázisévi bruttó 

kiadásokon belül a szabadidőnek 56 %-os (0,7*0,8), a környezetnek 14 %-os (0,7*0,2) a 

változó (nem környezeti) fogyasztás többi részének pedig 30 %-os súlyt tulajdonítottam.  

 

A model egyéb rugalmassági együtthatói 

 

ENERGIAHORDOZÓK KÖZÖTTI HELYETTESÍTÉS  (EFUEL(J)=0,9) 

Közismert, és gyakran jellegzetes példaként felhozott tény, hogy az energiahordozók 

között nagyfokú a helyettesítési lehetőség, legalábbis a fűtési célú felhasználás 

esetében. A helyettesítési lehetőségeket azonban korlátozzák a szükséges 

berendezések cseréjének nehézségei, a tárolhatósági, szállíthatósági problémák, az 

elégetéskor keletkező korom, hamu, stb. melléktermékekkel járó kényelmetlenségek, 

stb. Mindezekre való tekintettel ésszerű kompromisszumként 0,9-es helyettesítési 

rugalmasságot alkalmazunk, ami valamivel a Cobb-Douglas féle „vízválasztó” 

határvonaltól az enyhe komplementaritás tartományába esik. Így tehát ha például az 

egyik energiahordozó ára 1 %-kal emelkedik, akkor kereslete csökken, de a ráfordított 

kiadások összege nő. 

ENERGIA-MUNKA KÖZÖTTI HELYETTESÍTÉS  (ENEL(J)=0,5) 

A technikai fejlődés alapvonása az élőmunka fokozatos kiváltása üzemanyaggal 
működő gépekkel. Természetesen a legtöbb esetben a helyettesítés „retrográd” 
irányban is történhet. A helyettesítésnek azonban számos technológiai, szervezeti, 
szociológiai és gazdasági korlátja lehet. Ezért a viszonylag szerény és egyelőre 
ágazatonként egységes 0,5-ös mértéket választottuk. Ez a szint egyúttal normális 
keresztárrugalmasság értékeket is implikál. 

A TŐKE ÉS AZ ENERGIA-MUNKA KOMPOZIT KÖZÖTTI HELYETTESÍTÉS  (REL(J)=0,3) 
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A szintén ágazatilag egységesen választott 0,3-as rugalmassági együttható azt fejezi 
ki, hogy az energia-munka helyettesítéshez a tőkére jobbára mint komplementer 
termelési tényezőre van szükség. 

Másrészről azonban a helyettesíthetőség mellett azzal is lehet érvelni, hogy a 

tőkeállomány relatív keresletének változtatása egyszerűen a kihasználási óraszám 

változtatásával is biztosítható (ez volt a főoka az USA termelésének II. világháború alatti 

hirtelen megnövekedésének), ami lényegében egy hatékonyság javulás és 

tényezőhelyettesítés kombinációjának is felfogható. 

IMPORT-HAZAI HELYETTESÍTÉS  (MEL(J), MELE(J) ) 

A 0,2 és 0,5 közöttinek választott értékek összhangban vannak más kutatások 
eredményeivel. Azonban e kutatások más országokra, vagy a rendszerváltozás előtti 
időszakra vonatkoztak (lásd pl. Vanous, 1978). Egyszerű tömegtermékeknél a 
magasabb, bonyolultabb, marketing-igényesebb termékeknél az alacsonyabb értéket 
fogadtuk el. A keleti import elkülönült ábrázolása esetén az erre vonatkozó 
rugalmassági értékeket a nyugati importénak a 2/3-ára tettük, figyelembevéve a 
minőségi, kompatibilitási és piacrajutási paraméterekben levő különbségeket. 

EXPORT RUGALMASSÁGOK 

Az egyszerűbb tömegtermékek esetében a kereslet árrugalmasságát magasnak (-5-ös 
értékűnek) vettük. Az ismert „optimális tarifahatás” (azaz, hogy az alacsony 
árrugalmasságú termékeknél a kínálat visszafogásával az egységár lényegesen 
növelhető) elkerülése végett azonban az alacsony keresleti árrugalmasságú 
termékeknél egyidejűleg alacsony kínálati árrugalmasságot is alkalmaztunk. Az 
esetleges keleti export árrugalmasságait is a nyugati exporténál lényegesen 
alacsonyabbra vettük. A nyugati export termelésrugalmasságát 1-nek vettük, ami a 
neoklasszikus ihletésű CET függvénnyel és az optimalizáló magatartással áll 
összhangban. Természetesen különféle ökonometriai becslések ettől eltérő értékeket 
adhatnak, és bizonyos institucionalista érvek is felhozhatók arra, hogy miért esetleg 
éppen a termelés (a belföldi kereslet) csökkenése esetén nő az export 
(„exportkényszer”, „piacváltás”, az exportcégek sajátos pre-determinációi és 
viselkedése, stb.). 

A FOGYASZTÁSI CIKKEK KÖZÖTTI HELYETTESÍTÉS  (CEL=0,8) 

A viszonylag magas, 0,8-as értéket az indokolja, hogy ez már csak a fogyasztás 
változó (alapfogyasztás feletti) részére vonatkozik. Az alapfogyasztást általában a 
bázisévi fogyasztás 60 %-ának vettük, kivéve a pénzintézeti szolgáltatásokat (ahol csak 
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5 %-ot alkalmaztunk) és a zömében társadalmi juttatásból származó termékeket, ahol 
az állami hozzájárulás határozta meg az alapfogyasztás szintjét. 

A MUNKAERŐ KÍNÁLATI RUGALMASSÁGA  (ELS) 

A szabadidő választásának kérdésénél kifejtetteknek megfelelően a munkaerőkínálat 
direkt (nettó reál-) bérrugalmasságát csak nem-neoklasszikus ábrázolásnál 
alkalmazhatjuk. Mindenesetre bizonyos számításokban megengedjük a háztartásoknak 
ezt a „szűklátókörű” viselkedését. 

A MODELL TÖBBI PARAMÉTERÉNEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE (KALIBRÁLÁSA) 

A modell többi paramétereinek zömét két adat hányadosaként határoztuk meg. Így 
különböző együtthatókat, egységárakat, adó- és támogatási kulcsokat, részesedési 
arányokat, stb. képeztünk. Ezen kívül vannak még különféle szintparaméterek, 
amelyeket rendszerint a bázisévben megfigyelt értékre állítottunk be. 

A termelés volumenét a bázisévi belföldi termelői (alap-) árral mérjük. Az import és 

export volumenének a külkereskedelmi pénzügyi hidakkal módosított forintra átszámított 

devizaárakat tekintjük. 

A tisztajövedelmet tőkejövedelemre és extraprofitra ("mark-up") osztjuk az RRC és 

MARKUP paraméterek segítségével. 

A modellspecifikáció teljes paraméterlistája a függelékben szereplő modell-

leírásban, az adatbázisban nem szereplő paraméterek számszerű értéke pedig a 

RESULTS.BAS nevű modell-output file-ban találhatók. 

 

A prognózis-számítási eredményekről 

A modellel a 2001. bázisévből kiindulva 2012-ig történő prognózist készítettem. Ennek 

során csak a munka parciális termelékenységének évi 3 %-os növekedésével 

számoltam, egyéb technológia-diffúziós, EU-transzfereknek és a kapacitások 

fokozottabb kihasználását feltételező racionalizálással (verseny erősödése, tulajdonosi 

érdekeltség és kontroll erősödése, stb.) megfelelő adatok hiányában nem számoltam. 

Az állóeszközállomány csak a beruházások révén nő, ahol a minőségi fejlődést is 

mennyiségváltozásban fejezzük ki. 
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A modell lezárásának további fő vonásai az alábbiak voltak: 

- A háztartások a jólétüket optimalizálják 

- A közfogyasztás volumene évi 2 %-kal nő  

- A külkereskedelmi egyenleg 2002-ben átmenetileg romlik 100 Mrd Ft-tal, 

utána évente 10 Mrd Ft-tal javul, azaz 2012-re visszaáll az eredeti szint (ami 

azonban a GDP arányában lényegesen kisebb mint 2001-ben) 

- A beruházások a hozamfüggő megtakarítási hányadokkal jellemzett 

megtakarításokhoz igazodnak 
 

A fontosabb aggregált és ágazati bontású számítási eredmények a RESULDYN.XLS 

file 33 táblázatában találhatók. 

Mint látható, a GDP-n belül az átlagosnál gyorsabban nő a beruházás, ami az 

építőipar és az építőanyagipar átlagnál magasabb növekedési ütemét is maga után 

vonja. Az emisszióért leginkább felelős villamosenergiaipar és közlekedés termelése 

viszont csak az átlag alatti mértékben nő. 
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