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A magyar gazdaság jövõképének vizsgálata 
a DUNA–1 makromodellel 

Bár Magyarországon a makromodellezésnek közismerten nagy hagyományai van
nak, az elmúlt években is több iskola foglalkozott e számításokkal, a közelmúlt
ban csak viszonylag kevés publikáció született a témakörrõl. Jelen cikkben a 
GKI Rt. – PHARE segítséggel megvalósított – kutatásának elsõ eredményeit is
mertetjük. Vázoljuk, miként próbáltuk a modell segítségével számszerûsíteni 
gazdaságunk EU-integrációjának makrogazdasági hatásait. Alapvetõ modellezé
si nehézségeket okozott ugyanis egyrészt az átalakuló gazdaságokban érvénye
sülõ gazdasági összefüggések gyors változásainak képletekbe foglalása, más
részt – a radikálisan módosuló statisztikák ellenére is – hosszabb idõszakra össze
hasonlítható adatbázisok megteremtése. Az 1990-es évtized végére azonban a 
magyar gazdaság folyamatai – megítélésünk szerint – ismét ökonometriai mo
dellekkel leírhatókká váltak.. * 

A DUNA–1 modell jellemzõi 

A Maryland University szakértõi évtizedek óta foglalkoznak makromodellezéssel (lásd 
például Almon [1997], [1999] Meade [1996], Inforum [1997]). Munkájuk során a model
lezést hatékonyan segítõ gazdag (Interdyme elnevezésû) szoftvert és – a nemzeti intéz
ményekkel együttmûködve1 – körülbelül 25 országra adaptált, Inforum elnevezésû 
makromodellcsaládot dolgoztak ki. A családba keynesi típusú keresletorientált model
lek tartoznak, amelyekkel a nemzetgazdaságok nagyszámú reál- és pénzügyi folyamata 
vizsgálható. Az 1990-es évek közepén megkezdték egy – DUNA–0 jelû – magyar mo
dell kidolgozását is (E munka eredményét Almon–Mahmed [1997] írja le.) Az elmúlt két 
évben a GKI Rt. megkísérelte a modell alkalmazását (és az ehhez szükséges továbbfej
lesztést). A módosított modellt DUNA–1-nek nevezzük. 

* Ezért a GKI Rt. örömmel fogadta, amikor C. Almon, a Maryland University professzora azt javasolta, 
hogy a GKI Rt. hasznosítsa a DUNA elnevezésû modelljüket. Jelen cikkben az együttmûködés elsõ eredmé
nyeit mutatjuk be. Beszámolónkat elfogadta az Egyetem modelljeit alkalmazó intézmények részvételével 
2000. augusztus 17–19-én Bertinoróban megszervezett nyolcadik Inforum World Conference. 

1 Sok évvel ezelõtt egyes magyar szakértõk is megismerkedtek már a modellcsaláddal. Lásd például Kornai– 
Simon [1983], Kornai [1983]. 
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Mind a DUNA–0, mind a DUNA–1 regressziós egyenletekbõl és szimulációs prog
ramból áll; a DUNA–1 már mintegy 500 egyenletet tartalmaz.2 A regressziós egyen
letek háromtípusú (fogyasztási, beruházási és termelékenységi) függvényeket tartal
maznak. A fogyasztási függvények becslésére az Interdyme szoftver úgynevezett PADS 
(Perhaps Adequate Demand System) módszere segítségével kerül sor.3 Az eljárás lé
nyege, hogy az eredeti kereszt-árrugalmasságokat négy fõkomponens összegének té
telezi fel; konkrétan a szóban forgó két termék egyedi (minden más termékre való 
hatásában azonos mértékûnek feltételezett) árhatásainak, valamint (a két terméknek 
azonos csoportba, illetve alcsoportba való tartozása esetén) az adott csoportra, illetve 
alcsoportra jellemzõ (a belsõ helyettesítési lehetõségeket kifejezõ) árhatásoknak az 
összegeként értelmezi. 

A számítás igyekszik megoldani azt a problémát is, hogy a termékek árrugalmassága
inak száma a termékek számának négyzete, s ez jelentõsen megnehezíti a paraméterek 
becslését. Lényegesen lecsökkenti ugyanis a becsülendõ (fõkomponens) paraméterek 
számát, a saját árrugalmasságot pedig a számított keresztrugalmasságokból a nulladfokú 
árhomogenitás követelménye4 alapján reziduálisan határozza meg. Kétségtelen, hogy az 
aggregált keresleti függvényre nem maradéktalanul érvényesek a mikroökonómiai (egyedi 
szinten érvényesülõ) tulajdonságok (a szimmetria). E nehézséget azonban a PADS-becs
lés elhárítja, legalábbis a kezdõ évben érvényesíti ugyanis az alábbi szimmetria feltételt 

Cij/Sj=Cji/Si, 

ahol Cij a kereszt-árrugalmasság, Si pedig a költségrészesedés. 
A PADS-program révén nyert eredmények5 a kontrollstatisztikák szerint meglepõ 

pontossággal tudták jellemezni a fogyasztási szerkezet változásait (emellett a számítás – 
általában minimális mértékû – arányosítása azt is biztosítja, hogy az összes fogyasztási 
kiadás a rendelkezésre álló összjövedelemmel megegyezzen). 

A beruházási egyenletek meghatározásakor a marylandi modellezõk új ökonometria 
megoldást kísérleteztek ki. Alapvetõ nehézségeket okozott ugyanis munkájukban az az 
ellentmondás, hogy a magyar gazdaságban 1990–1993 között a termelés erõteljes (összesen 
értékben 20 százalék körüli, de egyes ágazatokban 50 százalék feletti) visszaesése jelen
tõs beruházásokkal párosult. A modellezõk végül is autoregresszív sémát alkalmaztak, 
ami nyilvánvalóan nem problémamentes. Az 1990-es évtized elejének adatai alapján 
megfogalmazott viselkedési szabályszerûség már nem feltétlenül jellemzi jól a magyar 
gazdaság szereplõinek az ezredfordulót követõ évtized elejének beruházási magatartását 
sem. Éppen ezért a 2000. év végi kutatások során a késleltetések mérséklésével és a 
beruházás céljaira rendelkezésre álló források modellbe építésével újrafogalmaztuk a 
beruházási egyenleteket. A cikkben szereplõ számításokhoz használt egyenlet alakja 
azonban még a következõ volt: 

2 A modell részletes specifikációja és a futtatási eredményeket bemutató, 1000 oldalt meghaladó dokumen
táció – lásd Petz [2000] – a GKI Rt. archívumában megtalálható. 

3 Az eljárás részletes leírását lásd Almon [1996]. Magyarul ad információt Kornai [1983]. 
4 Ha minden ár és a jövedelem azonos mértékben változik, akkor a kereslet nem változik. 
5 A PADS-eljárás eredményei közül példaként kettõt emelünk ki. 

Részesedés A részesedés 

Ágazat az összes 
fogyasztásból 

változásának évi átlaga Jövedelem-
az elõrejelzési idõszakban rugalmasság Árrugalmasság 

(százalék)  (százalék) 

Ruházati cikkek 4,3 0,12 0,08 -0,11 
Háztartási energia 5,3 0,03 0,47 0,05 
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invt = b1outt + b2doutt + b3doutt – 1 + b4doutt – 2 + b5doutt – 3+ b6invt – 1, 

ahol: 
inv – az ágazat beruházása, 
out – az ágazat termelése, 
doutt – outt – (1 – d) outt – 1 
d – a tõkeamortizáció üteme (a modellezõk azt feltételezték, hogy d = 2). 
A dout változó nem a beruházások akcelerátormodelljeiben megszokott megoldás. 

Értéke pozitív, ha az adott évi termelés-visszaesés kisebb mint 20 százalék; azaz a leg
több magyar ágazatban a legtöbb évben. Az adott esetben az out változó alkalmazása is 
célszerûbbnek bizonyult, mint valamely konstans szerepeltetése. 

A fenti egyenletek paraméterei a DUNA–0 adatbázisához kifejezetten jól illeszked
tek, s többnyire a DUNA–1 adataival is elfogadhatóaknak bizonyultak.6 Érdekes továb
bá, hogy a beruházási egyenlet módosítása viszonylag széles körben csak korlátozottan 
befolyásolta a számítási eredményeket. 

A termelékenységi egyenletek a termeléshez szükséges létszámot határozzák meg. Ez 
szintén nem egyszerû, mert a termelékenység az 1980-as évek végén a legtöbb magyar 
ágazatban stagnált, az 1990-es évek elején visszaesett (mert a termelés visszaesése nem 
párosult vele arányos létszámcsökkentéssel), majd 1992–1993-tól igen erõteljesen, a 
létszámcsökkentések miatt a termelés bõvülésénél is gyorsabban nõtt. Az e mozgások 
leírására választott Cobb–Douglas-típusú termelést és semleges mûszaki haladást felté
telezõ egyenlet a következõ:7 

log(prod) = b1 + b2time + b3 log(capout), 

ahol: 
prod – az ágazati termelékenység, 
capout – az ágazat tõke/termelés hányados, s az ágazati tõke volumenét évi 20 száza

lékos értékcsökkenés figyelembevételével állapítják meg. 
A szimulációs blokk a DUNA–0-ban viszonylag egyszerû volt. A számítások egyrészt 

a kiinduló adatbázisra, másrészt a regressziós egyenletekbõl kapott, a lakosság jövedel
mére és – termékcsoportonként, illetve ágazatonként tagolt – fogyasztására, az ágazatok 
beruházásaira, valamint a termelékenység alakulására vonatkozó eredményekre épül
tek, s ezekbõl készítettek hosszabb távú prognózisokat a bruttó termelésre, a GDP-re, az 
importra, a reálbérekre, az adókra, a létszámra stb. A modellséma azonban számos 
túlzottan egyszerûsítõ feltételezéssel élt. Alig kidolgozottak maradtak például az erõfor
rások piacai, valamint a jövedelemelosztás és az áralakulás mechanizmusai. A GDP
számításban az export exogén változó volt, a létszám-elõrejelzés pedig a visszacsatolá
sok hiánya miatt teljesen megalapozatlannak bizonyult stb. Ezért a modelladaptáció 
során a szimulációs blokkot a következõképpen fejlesztettük tovább. 

– Költségalapú árképzést feltételezõ ármodellt építettünk a blokkba. E modell elõször 
– exogén reálárfolyamokra és az ágazatok világpiaci árindexeinek prognózisaira, il

6 A gépipari beruházási egyenlet becsült paraméterei például a következõk: 
invt =0,3833×outt + 0,00957×doutt + o,03722×doutt – 1 + 0,04439×doutt – 2 + 0,03247×doutt – 3  + 

+ 0,18213×invt –  1. 
R2 = 0,87, a D–W-statisztika értéke: 0,18. 
Ezek – és néhány további hasonló statisztika – alapján az egyenlet által megfogalmazott összefüggés 

relevánsnak tekinthetõ. 
7 A gépipari termelékenységi egyenlet becsült paraméterei az alábbiak: 
log (prod) = 1,5598 + 0,2499×time + 1,6353× log(capout). 
R2: 0,91, a D–W-statisztika értéke: 1,09. Ezen értékek e regressziós egyenlet jelentõs magyarázó erejére 

utalnak. 
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letve importfajlagosaira építve – a várható importköltségeket, majd az ágazatok reál
bérindexeit határozza meg. A következõ lépés: a lekötött tõke megtérülését biztosító 
jövedelmezõségi követelmények meghatározása. Az ágazati árindexeket azután úgy 
kapjuk, hogy e fajlagos értékek vektorát a hazai termékráfordítási együtthatók Leontief
inverzével szorozzuk. 

– Az ágazatok belföldi, illetve importárainak a felhasználásával meghatároztuk az 
import és a hazai termékek közti helyettesítés mértékét. 

– Hasonló ármeggondolásokra építve korrigáltuk az exportvolumeneket is. 
– Lehetõséget biztosítottunk arra, hogy a modell-elõrejelzések során figyelembe ve

hessük a ráfordítási együtthatók – idõbeli – változásait. 
Az elmondottakból következõen az ármodell beépítésével a modellszámításokban az 

árak, illetve a volumenek meghatározásánál körkörösség alakult ki. Az árak hatnak a 
volumenekre, az utóbbiak – súlyuk változása nyomán – a költségszintre, a költségek 
viszont az árakra stb. E körkörösséget a modell iterációs algoritmussal kezeli. 

A modell futtatása 

A DUNA–1 modell mintegy 50 000 – egyéves – adatot tartalmazó adatbázisa a követke
zõ fõbb elemekbõl áll: 

– idõsorok a nemzetgazdasági számvitel fõbb eredményeirõl 1990-tõl (de esetenként 
már 1960-tól) 1997-ig,8 

– a háztartások 25 termékcsoportra bontott fogyasztását, valamint a 21 ágazat beruhá
zásait, illetve létszámát leíró statisztikai adatsorok 1992–1997-re, 

– ágazatra tagolt input-output táblázatok (ÁKM-ek) 1992–1997-re.9 

Az adatbázist „visszafelé” nem egészíthettük ki, mert mint jeleztük, a magyar statisz
tika a felhasznált adatok többségére nem rendelkezik a rendszerváltást megelõzõ idõ
szak összehasonlítható idõsoraival. 

Az elõrejelzések elkészítéséhez a modell a statisztikai adatbázison túlmenõen igen 
változatos variánsképzõ információkat is számításba tud venni. Nagyszámú feltételezést 
tehetünk a világpiaci árak és az export alakulásáról, a hazai fogyasztás árrugalmasságá
ról, a forint árfolyamának változásairól, a technológiai mátrix együtthatóiról, a reálbér
indexrõl, az elvonások mértékérõl, a beruházásokról stb. A futtatások lehetõvé teszik, 
hogy a modell-elõrejelzéseket számos variánsban készítsük el, azaz viszonylag széles
körûen vizsgáljuk meg egy-egy jövõbeli fejlõdési pálya feltételrendszerét és kimenetét. 

A modell felhasználásával kívántuk például elemezni a világgazdasági (kiemelten: 
EU-) integrációnak a magyar gazdaságban várható hatásait. E célból négy – elõre meg
adott feltételrendszerekkel jellemezhetõ –, 2010-ig felvázolt jövõképet tekintettünk át. 
A variánsok egymásra épülnek abban az értelemben, hogy a magasabb sorszámú variáns 
feltételrendszere mindig magában foglalja az alacsonyabb sorszámúakét, s ehhez adunk 
hozzá pótlólagos premisszákat. 

I. A modell alap-elõrejelzése: a rendelkezésre álló adatbázis alapján számszerûsí
tett változat. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy sem ez, sem bármely más, a modellel vizsgálható válto
zat nem tekinthetõ integráció nélküli változatnak. Ennek kettõs oka van. Egyrészt a 

8 A DUNA–0 adatbázisa csak 1994-ig tartalmazott adatokat. 
9 Mivel a magyar gazdaságra vonatkozó ÁKM 1997. évi változata még nem készült el, a munka során 

kénytelenek voltunk ezen adatokat – RAS módszerrel, a nemzeti számlákból elérhetõ információkat (azaz az 
ÁKM peremadatait), illetve a korábbi ÁKM-ek trendjeit figyelembe véve – magunk megbecsülni. 
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folyamat nem most, hanem lényegében a rendszerváltással kezdõdött, a modell adatbá
zisában tehát már nagyon is jelen vannak az eddigi lépések következményei, s így a 
bázisukon felvázolható és számszerûsíthetõ jövõképek sem tekinthetõk az autark fej
lõdés variánsának. 

Másrészt az is világos, hogy az EU-integrációnak nincs reális jövõbeli magyar al
ternatívája, gazdaságunknak bármiféle – kedvezõ – hosszú távú fejlõdése csak az el
múlt évtizedben lezajlott, az integrációt elõsegítõ folyamatok (liberalizálás, EU társu
lási szerzõdés fokozatos életbe lépése, tõkebevonás, piaci viszonyok kiépítése, piac
szabályozás és az államigazgatás EU-konformmá tétele, jogszabály-harmonizáció stb.) 
továbbvitelével képzelhetõ el. A múltban is ez tette lehetõvé a gazdasági stabilizációt, 
a világméretekben megerõsödött konjunktúra kihasználását, az export dinamikus, a 
várakozásokat is meghaladó növekedését, s a jövõben is elsõsorban e folyamatok ser
kentik majd az elõrehaladást. 

II. A 2004. január 1-jére valószínûsített EU-csatlakozást megelõzõ, illetve követõ 
évekre várható piacbõvülés hatásait áttekintõ prognózisváltozat, amely a következõkkel 
számolt: 

– az export évi 8 százalékkal nõ minden ágazatban (ez körülbelül az 1999. évi növe
kedési ütem fennmaradását jelentené), 

– a közfogyasztás és készletfelhalmozás évi 4 százalékkal nõ. 
III. Az integráció egyes ár-, bér- stb. hatásait vizsgáló variáns, amely a következõ 

feltételezéseket veszi figyelembe: 
– 2004. január 1-jén (a tényleges árváltozások idõpontjára vonatkozó elõrejelzés hiá

nyában az EU-csatlakozás feltételezett idõpontjában) a mezõgazdasági export-import 
árak – a már megindult folyamatok néhány évig fennmaradásával – 40 százalékkal emel
kednek. A gépiparban viszont – az ismert világgazdasági tendenciák miatt – az árak évi 
5 százalékkal csökkennek, 

– a mûszaki haladás következõ évekre várható gyorsulása miatt a termelõfelhasználási 
együtthatók a feldolgozóiparban és a távközlésben évrõl évre – és ágazatcsoportonként 
eltérõ mértékben – csökkennek, 

– a reálbérek – lemaradásunkat folyamatosan mérsékelve – 2000-ben 3 száazlékkal, 
majd évrõl évre 5 százalékkal (az osztrák indexeket 2-3 százalékkal meghaladóan) nõnek, 

– a forint ugyancsak az eddigi trendeket megõrizve évente (reálértelemben) 2 száza
lékkal felértékelõdik. 

IV. A mezõgazdaságban a piacgazdaság lassú térnyerését és ennek nyomán az ágazati 
jövedelmezõség összesen 20 százalékpontos javulását feltételezõ variáns. 

Annak érdekében, hogy a futtatási eredmények értelmezését megkönnyítsük, a modell
számítás eredményeit esetenként a GKI Rt. hosszú távú elõrejelzéseivel is összevetettük.10 

Az elsõ számítások az EU-integráció hatásairól 

A makrogazdasági modellezés eredményei mindig csak óvatosan értelmezhetõk. A szá
mítások sokoldalú, s ezért szükségszerûen nehezen áttekinthetõ feltételrendszere és a 
számos modellösszefüggés bonyolult kölcsönhatásai egyaránt elkerülhetetlenné teszik 

10 A GKI Rt. szóba hozott elõrejelzései azon a feltevésen nyugszanak, hogy a magyar gazdaság az elkövet
kezõ években-évtizedekben gyorsan fejlõdik, és az egy fõre jutó magyar GDP 2030-ra eléri az EU-átlagot. Ez 
a prognózis – a görög, a portugál és a spanyol csatlakozási folyamatot figyelembe véve – némileg optimistá
nak tekinthetõ, de munkahipotézisként elfogadható. Lásd Vértes [1997], valamint a GKI Rt. félévente megje
lenõ középtávú elõrejelzéseit. 
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annak gondos ellenõrzését, hogy a kapott outputadatok mennyiben a figyelembe venni 
kívánt gazdasági folyamatok reális jellemzõit, hatásait tükrözik, illetve mennyiben csak 
valamely „egyszerûsítõ” kiinduló feltételezés következményei. Ezért amikor a követke
zõkben bemutatjuk modellszámításaink elsõ – a világgazdasági integráció várható ma
gyar hatásait elemzõ – eredményeit, szintén igen körültekintõen kell eljárnunk. 

1. A számítások a magyar EU-csatlakozást magában foglaló idõszakban, azaz az ez
redfordulót követõ évtizedben mind a magyar kibocsátás (output), mind a hazai GDP 
viszonylag gyors ütemû (az elõbbi évi átlagban 3-4 százalékos, az utóbbi – a javuló 
fajlagosok miatt – 4-6 százalékos) növekedésére mutatnak lehetõségeket. Ezen ered
mény „üzenetét” nem szabad azonban túlbecsülnünk. Megnyugtatónak tekinthetjük, hogy 
a modell által a világgazdasághoz illeszkedõ magyar gazdaság számára felvázolt lehet
séges fejlõdési pályák (mind a GKI Rt., mind más jövõkutató-intézetek elõrejelzéseivel 
egyezõen) viszonylag kedvezõk. Nem felejthetjük azonban, hogy a növekedési ütem 
pontosabb elõrebecslésére a felhasznált egyenletrendszer csak korlátozottan alkalmas. 

A várható fejlõdési ütem elõrebecslésében problémák forrása, hogy a modell alig-alig 
tudja számításba venni a világgazdasági (illetve az EU-) konjunktúra változásait. A kiin
duló adatbázisban e tekintetben még mindig „félig” extern változó az export: a modell
szerkesztõk feltételezték, hogy exportunk az integráció hatására gyorsan bõvülhet. Ha a 
jövõ nem, vagy csak részben igazolja e feltételezést, a nemzetgazdaság összteljesítmé
nye is alacsonyabb lesz a számítottnál. 

Hasonló probléma, hogy a kezdeti számítások (a modellépítés fent jelzett módszerbeli 
gondjai miatt) erõsen alábecsülték a jövõbeli beruházásokat, illetve nem kapcsolták össze 
a beruházási rátát a növekedéssel. 

A vizsgálódás fontos tapasztalata ugyanakkor, hogy az integrációnak a növekedésre 
gyakorolt hatásai ellentmondásosak. A számítások is alátámasztják azt a jól ismert néze
tet, hogy a növekvõ export és a bõvülõ EU-források gyorsítják a fejlõdést. Arra is 
felhívják azonban a figyelmet, hogy egyes további – ritkábban számításba vett – folya
matok (a hazai bérszínvonalnak és az agráráraknak a csatlakozással párhuzamos növe
kedése stb.) figyelemreméltó módon visszafoghatják a magyar export dinamikáját, s 
ezzel szükségszerûen fékezik a GDP-növekedés lehetséges ütemét is. 

2. A modellszámítások legtöbb változata a következõ évtizedre a belföldi fogyasztás 
jelentõs – éves átlagban 6 százalékot is meghaladó, némileg a GKI Rt. elõrejelzéseknél is 
magasabb – növekedését és a fogyasztási szerkezet jellegzetes elmozdulásait ígéri. A szá
mítások szerinti – és az 1. ábrán szemléltetett – strukturális módosulások közül az élelmi
szer-fogyasztás átlagosnál lassúbb, illetve a tartós fogyasztási cikkek (köztük: személy
gépkocsik) forgalmának átlagosnál gyorsabb bõvülése aligha váltanának ki vitákat. E vál
tozásokat valóban magyarázhatja egyrészt a magyar jövedelmek várt növekedése (az EU
ban levõ magasabb jövedelmekhez igazodása) és a növekvõ jövedelmû rétegek növekvõ 
luxusfogyasztása, másrészt az árstruktúra átalakulása, így a gépiparban a termelékenység 
javulása miatt várható árcsökkenés. Valószínûsíthetõ az is, hogy a modellkalkuláció (az 
úgynevezett PADS transzformációs mátrixba épített csillapítás hatására) még alul is be
csüli a fogyasztás ágazati vagy termékszerkezetében a következõ évtizedre várható jelzett 
elmozdulások mértékét. Meglepõbbek a szolgáltatások széles köre (például javítóipar, 
oktatás) iránti viszonylag visszafogott kereslettel kapcsolatos prognózisok, amelyeket a 
számítások az érintett területeken várt áremelkedésekkel indokolnak. 

3. A külgazdasági egyensúlyra – pontosabban a külkereskedelmi mérlegre – kapott, 
többé-kevésbé megnyugtató elõrejelzések a GDP-énél is bizonytalanabbak. Ez az ered
mény egyrészt az export-elõrejelzés fent említett megbízhatósági gondjaival, másrészt a 
beruházások ugyancsak jelzett alábecslésével, konkrétan a beruházási import irreálisan 
alacsony prognózisával magyarázható. 
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1. ábra 
A belföldi fogyasztás 2010-re várható változásai 

(1999 = 100 százalék) 

Az elmondottak ellenére hiba lenne mindenben figyelmen kívül hagyni a számítások
nak az exportra s különösen a kivitel struktúrájára vonatkozó megállapításait. A nyo
mott agrárárak fényében nem kell például kétségbe vonnunk az e szektorból származó 
kivitel gyors bõvülésére vonatkozó modellígéret teljesülését (bár nem felejthetjük, hogy 
egyenleteink mit se tudnak sem az EU-elzárkózás kifinomult trükkjeirõl, sem a hazai 
agrárreform eddigi elmaradásáról, valamint ennek nehezen elháríthatónak bizonyult 
okairól stb.). Nem biztos az sem, hogy kétségekkel kell fogadnunk a kedvezõ könnyû-, 
vegy-, építõipari, illetve – például a forintfelértékelõdés miatt – a visszafogott gépipari 
exporttrendeket (valamint a számos problémával terhes múlt miatt ugyancsak kedvezõt
len vendéglátó-ipari, illetve oktatási-egészségügyi elõrejelzéseket) sem. 

4. A beruházásokkal kapcsolatos modell-elõrejelzések – a jelzett modellezéstechnikai 
okok miatt – durván alábecsülik a következõ évtizedre várható beruházások volumenét, 
ezért nem elfogadhatók.11 

5. A kibocsátás szerkezetére vonatkozó, a 2. ábrán összefoglalt modell-elõrejelzés 
szintén több fontos jövõbeli változás esélyeire hívja fel a figyelmet. 

A modell igen jelentõs teljesítménybõvülést valószínûsít az élelmiszer-, a könnyû- és 
vegyiparban, illetve a legtöbb szolgáltatási szférában (különösen a vendéglátóiparban, 
továbbá az egészségügyben és az oktatásban). A prognózist az élelmiszer- és a textil
iparban elsõsorban az ágazat javuló árversenyképessége, a szolgáltatások széles köré
ben pedig fõként a jelenlegi alacsony hazai fogyasztás indokolja. 

Észre kell vennünk azt is, hogy tízéves idõhorizonton a III. és IV. variánsok – az elsõ 
oszlop 0 értékével – lényegében a magyar bányászat megszûnését prognosztizálják s 
igen lassú termelésbõvülésre látnak csak lehetõséget az építõanyag-iparban, a kohászat
ban és a gépiparban (valamint az ábrán nem is szereplõ közmûveknél és az építõiparban 
is). A trendet a bányászat esetében mai információink fényében sok tekintetben reális

11 A módosított egyenlettel számított, a cikk megírása után elkészült valósághûbb elõrejelzések ismerteté
sére még nem térhetünk ki. 
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2. ábra
A kibocsátás 2010-re várt változásai

(1999 = 100 százalék)

nak is minõsíthetjük – a közmûvekkel és az építõiparral kapcsolatban azonban kétséges-
nek kell ítélnünk (a közmûvek esetében azért, mert a modellbe nem épültek be az EU-
csatlakozásnak a magyarországi szennyvízkezelés korszerûsítését elõíró követelményei,
az utóbbit viszont a durván alulbecsült beruházási volumenek miatt).

6. Végül igen tanulságosak a modell belföldi termelõi árstruktúra jövõbeli változásaira
vonatkozó (3. ábrán szemléltetett) egyes becslései. Nem felejthetjük persze, hogy a gépi-

3. ábra
A belföldi termelõi árak 2010-re várható változásai*

(reálár, 1999 = 100 százalék)

* A II. változat változatlan árakkal számol.
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pari árcsökkenés prognózisa a kiinduló feltételezés része volt, tehát nem számítási ered
mény. A modell segítségével az ipar legtöbb ágára elõre jelzett árcsökkenés és a szolgál
tatások szélesebb körére – kiemelten az oktatásra – valószínûsített áremelkedés azonban a 
modellösszefüggésekbõl származó, s valószínûleg valóban várható jövõbeli trendek. 
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