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HUNYADI LÁSZLÓ-NEMÉNYI JuDr.r-Su
mez PÉTER-FIALA ANDRÁS: A rövidtávú

tervezés ökonometriai modellje (SZÁMKI
Könyvek) Budapest, 1980. Közgazdasági
és ,Jogi Könyvkiadó. 167. pl.
A könv v azt az ökonometriai modellt
mutatja be, amely a Számítógépalkalma
z.ási Kutatóintézetben 1978-ban azzal az
igénnyel készült, hogy a rövidtávú terve
zés számára segédeszközül szolgáljon. A
munka két fő részből áll: az első rész az
iikonornctriai modellezés céljait és eszkö
zeit tárgyalja; a második a modellt, a becs
lési eredményeket és a modell segítségével
készült előrejelzéseket részleteiben mu
tatja be.
Az első rész lényegében az ökonometriai
modellozés módszertani kérdéseivel, a mo
dell és a tervezés kapcsolatával, a modell
szerkezeti fol.építésével foglalkozik. Ez a
rész tartalmazza a. modell adatbázisának
rósz.letes tárgyalását is. A második rész a
modell specifikációját, a becsült eredmé
nyeket és a becslések statisztikai megbíz
hatóságát, az ezek alapján levonható köz
gazdasági következtetéseket, valamint az
előrejelzéseket tárgyalja. Ezzel kapcsolat
ban különböző modellvariánsokkal végzett
számítáai eredményeket is bemutat. A mű
höz a Függelék, a használt források jegy
zélre és az irodalomjegyzék csatlakozik.
A magyar szakirodalomban viszonylag
kicsi azoknak a műveknek a száma, ame
lyek konkrét ökonometriai modellt mutat
nak: be. Önmagában ez a tény is aktuálissá
tette Hunyadi és szerzőtársai modelljének
megjelentetését - annál is inkább, mert
az elmúlt években Magyarországon is foko
zódott az ökonometriai modellekkel szem
ben támasztott olyan értelmű várakozás,
hogy ezeket a gazdaságpolitika és gazda
ságirányítás problémakörével szorosabban
kapcsolják össze.
Megfogalmazódott néhány alapvető kö
vetelmény a modellekkel szemben, mint
pl. a szabályozórendszer hatásainak figye
lembevétele, a reálszféra és a pénzügyi
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szféra összekapcsolása, negyedéves adato
kon alapuló egyenletek, nem-lineáris össze
függések, különböző típusú modellek kö
zötti kapcsolatteremtés. Ezek közül a mód
szertani feladatok közül nem is egyre a
szóban forgó modell megpróbál valamilyen
megoldást találni. Éppen az ajánlott mód
szertani megoldások és a gyakorlati prob
léma-orientáltság összeszövődése folytán a
könyv rendkívül érdekes gondolati konst
rukció.
A tervezés és a modell kapcsolata az
ökonometriában már J. '1.'inbergen korai
művei óta téma. Az ökonometriai modell
rna is a tervezés egyik fontos eszköze Hol
landiában, s növekvő mértékben kezd azzá
lenni pl. Franciaországban is. A modell
mindenekelőtt a rövidtávú tervezés ( és
előrejelzés) segédeszköze akar lenni. Egyre
parancsolóbb szükségszerűség a rövid tá
von érvényesülő hatások kifejezése a mo
dellekben - ami önmagában is nehéz
probléma, mert az idősorokon alapuló
ökonometriai modell elsősorban hosszú tá
von érvényesülő kapcsolatok kifejezésére
képes. A rövid távú - elsősorban szabá
lyozási - hatások számszerüsítésére olyan
változók szolgálnak, mint az adók, árki
egészítések, visszatérítések változói, rész
ben egyszeri hatásokat számszerűsítő ka
rakterisztikus változók.
A pénzügyi szféra és a reálszféra közötti
kapcsolatot a szerzők különböző pénzügyi
változók specifikációjával igyekeztek biz
tosítani. Ezzel azonban a reálszféra és a
pénzügyi szféra kölcsönös függőségének az
ábrázolását még nem oldották meg.
A modell nagy figyelmet szentel a dez
aggregáció kérdésének. A modell központi
blokkjában (részmodelljében) aggregált
összefüggések szerepelnek, az ágazati össze
függések pedig az ,,ágazati részmodellben".
A módszer elvben csak helyeselhető. A szo
kás azonban az, hogy egy központi maghoz
általában több részmodell (fogyasztási, jö
vedelmi stb. részmodell) csatlakozik. Ettől
eltérően és némileg szokatlanul azt a meg
oldást választott.ák a szerzők, hogy a dez-
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aggregált összefüggéseket nem több rész
modellben, hanem egyetlen ágazati rész
modellben vizsgálják - ennek pedig az a
feladata, hogy a központi részmodell előre
jelzéseiből kiindulva becsülje és elörejelozzc
az ágazati folyamatokat. Az egyetlen
ágazati részrnodell alkalmuzása azonban
- több részblokk helyett - kevésbé in
dokolt megoldásnak tűnik,
Kiemelt érdekességü az időbeli dez
aggregáoiónak a kötetben tárgyalt módo
zata: az éves adatbázison becsült ogyonlu
tok lebontása negyedévekre. A szellemes
megoldási módszer lényege, hogy a negyed
éves modell a ,, fiktív" negyedéves modell
és a negyedéves ,,eltérések modellje" se
gítségével írható fol (5:3-G2. o.). Ez persze
kényszermegoldás, hiszen a probléma meg
oldását- az jelentené, ha valamennyi egyen
lctet lehetséges volna negyedéves adatbázi
son becsülni. A kutatások jolonlegi állása
szerint erre nem volt mód (a szerzők som
tűzhették ki célul), a szerzők kénytelenek
voltak megelégedni azzal, hogy a nyolc
legfontosabb aggregált változó negyedéves
függvényeit elkészítsék (l lJ. o. és köv.).
Erclokcs módszerbeli újíté.ssal éltek a
szerzők, amikor az ökonometriai modellt
lineáris programozási föladattal kapcsoltuk
egybe. Lényegében az 1979-re vógzet t,
előrejelzés egyik változatát állították elő
ezzel a módszerrel: a programozási feladat,
korlátozó feltételei, amelyek változaton
ként eltértek egymástól. az oxogén váito
zók jövőbeli a.la.kulásának lehotségoa alter
natíváit Iejez ik ki. (Norn helyes, hogy a
szorzók ezt a változatot mint az éves mo
dell egyik ,,megoldási módját" tárgyalják
- oz csupán az előrejelzésben alkalmazott
egyik alternatíva).
Az ökonometriai modelleket bomutubó
munkák gyakran túlságosan kevés figyel
met fordítanak az adatbázissal kapcsolatos
kérdéseknek, holott a becsült oredményok
szempontjából oz nem csekély fontosságú.
Hunyadi é.· társainak modellje ebből a
szempontból is örvendcte · kivétel: a prob
lémának tág teret szentelnek.
A központi részmodoll H egyenlettel
(ennek megfelelően hasonló számú endo
gén változóval) és 4-2 preclcterrninált vál
tozóval operál, ez utóbbiak közül, a modell
dinamikus jellegének megfelelően, jelenté
keny számú (összesen 20) a késleltetett
változó. Az ágazati részmodell 12 l endo
gén változót és 185 precleterrninált válto
zót tartalmaz. A központi részrnodell 4-4
összefüggése közül 20 a sztochasztikus
egyenletek száma. A modellben alapvető
jelentőségü reálszféra központjában a ka
pacitások oldaláról magyarázott bruttó ter
melés egyenlete áll. E köré csoportosulnak
a fogyasztás, a felhalmozás, a külkereske-

delem, az árak, jövedelmek, bérek, eszköz
járulékok egyenletei. A pénzügyi szféra le
írásának központj.iban a hozzáadott érték
képződése és elosztása áll. Az áralakulások
modellezése a modell folyóáras jellegéből
következik. A világpiaci helyzetet leíró
(oxogón) változók a nem-rubel relációs
irnportúrindcx közvetítésével befolyásolják
a belföldi árakat . Az exogén változók to
vábbi csoportját a központi támogatáso
kat és elvonásokat reprezentáló pénzügyi
vúl tozók képezik.
A kiadvány 11 valósághoz híven bemu
tatja a standard statisztikai próbák ered
ményeit is. A determinációs együtthatók
igen magas (az 1-hoz közel eső) értékűek.
Sajnos, meglepően magas azonban a nem
szignif"ikáus param éterek (és nem ,,válto
zók ", I. 91. oid.) száma (a t-próba alapján,
95 R1/.ázalékos szignifikancia-szinten szá
mítva). ·17ö szignifikáns paraméterrel szem
ben l (\4. nem-szignifik{ms áll. Dicsérni kell
a szerzőknek azt; a szándékát, hogy mo
dolljuknok ezeket a ,,gyenge pontjait"
nem kendőzik cl, sőt saját maguk mutat
nak rá. Az .inszigni Fi kán s paraméterek nagy
szárna azonban az clórojelzósok mogbízhu
tóságát kórdójclozi meg, és mindazoknak
a gazda.·ágpolitikai követkozrotésoknok a
roalitésát, amelyek f1 modell u lapján tohc
tök. Mindennek cllonéro az ] 978. évi olöro
jolzósclc viazonylag' jónak monclhat.ólc.
Szem előtt kclJ tartani. tormó;izctci-;c,n, hogy
főleg a világga,zdasági változúsok bcgyűríí
zésc, valamint a gazdasági irn.nyftásba,n
gynkran bokövotko;,;ő változások folytán a
prognoRzt;i:r.óJás tárgyi foltétolci mn. lónyc
gcscn nehezebbek mint néhány évvol cz
olőtt. M indonosctrn áll, hogy az 1978-R;,
clőrcjelzósck nórniképpen magnsa,lJb növc
kcd 1si ütemet prognoRztizáltnk annál, ami
ténylegesen bekövctkozott; cnnok .legfőbb
oka, hogy az l 977. óv aránytalanságainak
egyes továbbgyűrű:cő hatásai úja,bb arány
tala.ns,\.gokat szült;ek. Azon, hogy a,1/, ox
post előrejelzett örtókek szempontjából
leggyengébbnek a készletfolhalmozás vá.l
tozójo, ós a külkercslrndelrni egyenleg vál
tozója mutatkozott, lényegében nincs mit
csodálkozni. Az 1970. évi előrejelzés reali
tását már eleve veszélyeztette, hogy az
1979. évi számítások adatbázisa az l 977.
évvel zárult, az 1978. óvct már nem vehette
figy lombc. Az előrejelzések egyébként kü
lönböző gazdaságpolitikai koncepcióktól il
letve feltevésektől függően kü.lönböző vt\.1tozatokban készültek. A kötetet rész.letes
és jó bibliográfiai összeállítás egészíti ki.
A kötet hazai ökonometriai irodalmunk
határozott nyereségeként értékelhető.
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