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Mikroszimulációs modellek

A mikroszimuláció a mikroegységek (egyén, háztartás, vállalat) 
tulajdonságainak, ezek időbeli alakulásának és a mikroegységek
közötti kapcsolatoknak modellezése.

Alapgondolat: nagy számú mikroegység cselekedeteiből egymásra 
hatásaik révén lehet a válóságot jobban közelíteni.

Általában nagyméretű adatállományokat használnak.



Előnyök – hátrányok

 hatásvizsgálatokra igen alkalmas eszköz,

 reakciók kezelése is mikroszinten nincs aggregációs veszteség,

 sokdimenziós elemzési lehetőség (karrier vs. család),

 teljesen rugalmas aggregálási, osztályozási lehetőség,

 a folyamat várható érték becslése mellett  van információ az eloszlásról is,

 emberi- és számítógép erőforrás igénye nagy,

 jelentős statisztikai adatigény,

 módszertani problémák.



Az ECOS-TAX modell szerkezete



 I. szimuláció: a rendelkezésre álló jövedelmek alakulása egyes társadalmi 
csoportokban 2007-2010
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 A jövedelmi helyzet 2007-től folyamatosan romlott.
 A legnagyobb reáljövedelmi veszteséget a legszegényebbek szenvedték el.
 A nagycsaládosok helyzete jelentősen romlott.
 Fiatalokból álló háztartások pozíciója romlott.
 Legrosszabb helyzet, ahol nincs aktív kereső.
 Legrosszabb pozíciójú régió Észak-Magyarország.
 A községekben élők helyzete a legkedvezőtlenebb.



II. szimuláció: az egykulcsos adórendszer hatásvizsgálata 
A rendelkezésre álló jövedelmek alakulása 2011-ben  jövedelmi tizedenként (2010=100)
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Teljes változás Az szja reform hatása



http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/let/let21111.pdf

III. szimuláció: a családkedvezménnyel korrigált nettó
keresetek becslése

III.1. „A probléma”

A szokásos módon nem számítható: a rendelkezésre álló statisztikák (MEF, Intézményi statisztika) 
nem tudják összekapcsolni a házastársakat, nem tudják, hány gyermeket tart el egy család.



Feladat:
A 2011-ben bevezetett családi adókedvezmények hatása az egy 
keresőre jutó reálkereset alakulására a különböző gyermekszámú
családoknál

Megoldási lépések:
1. A modell dezaggregálása: a nonprofit szektor integrálása és a 

közmunkások beépítése
2. Bértarifa eloszlások felhasználása a makro-illesztéshez
3. Negyedévesítés (éven belüli arányosítás és súlyrendszerek)
4. Kumulált negyedéves publikációs rendszer

III. szimuláció: a családkedvezménnyel korrigált nettó
keresetek becslése

III.2. „A folyamat”



Módszertani kérdések 1: Súlyozás

Felmerülő probléma:

A HKF-ben megfigyelt mintegy 10 000 háztartás közel
3 800 000 háztartást reprezentál 
 Nagyon fontos, hogy a valóságos szerkezetet tükrözze
 Ennek eszköze: súlyrendszer

1. lépés: költségvetési szféra – versenyszféra szétválasztása

2. lépés: nonprofit szféra figyelembe vétele

3. lépés: közmunkások elkülönítése a költségvetési szférán belül



Módszertani kérdések 2: Makro-illesztés

Felmerülő probléma:

A mikroszimulációs adatok  tényadatokkal történő összehasonlítása
 A főállású munkaviszonyból származó jövedelem tétele jelentős 

jövedelem eltitkolást mutat (korábban a rejtett gazdaság kutatásakor is 
kiderült)

 Összehasonlítás a 2009-es SZJA bevallási adattal (5864 mrd Ft vs. 
6837 mrd Ft)

 Megoldási javaslat: makro-illesztés
SzJA – szintek, eloszlás
Bértarifa – szintek, eloszlás

A főállásból származó egy főre jutó jövedelem alapján : 
 decilisenként
 régiónként
 és születési év szerint csoportképzés és összehasonlítás

A háztartásstatisztikai keresetadatok felszorzása a megfelelő arányszámokkal



Módszertani kérdések 3.: Negyedévesítés
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http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,1046117&_dad=portal&_schema=PORTAL

III. szimuláció: a családkedvezménnyel korrigált nettó keresetek becslése

III.3. „Az eredmények”



A jelenlegi felhasználási irányok

1. Adóbecslés (SZJA, ÁFA, TÁSA)
2. Az adó- és juttatáspolitikák jövedelemelosztásra gyakorolt 

hatásvizsgálata
3. Szegénység és egyenlőtlenség vizsgálatok 
statikus, nem viselkedési modellek

4. Munkaerő-kínálat modellezése

5. Demográfiai előrejelzések, bevándorlás hatásvizsgálat
6. Nyugdíj modellek
7. EGÉSZSÉGÜGY  – szívmegbetegedések előrejelzése

– malária Afrikában (NATSEM)
8. Tér-mikroszimuláció (regionális)
9. Mikro-makro link

10. Módszertani fejlesztések:
Programnyelvek: statikus: SAS, STATA

dinamikus: MODGEN, LIAM



NATSEM

Forrás:  Professor Alan Duncan The National Centre for Social and Economic Modelling (NATSEM)


