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Fogyasztás kisimítási probléma az életciklus folyamán 
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Egy főre jutó fogyasztás és termelés sematikus ábrázolása az életciklus folyamán 



Az életciklus deficit / többlet (LCD / LCS) 
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Egy főre jutó fogyasztás és termelés , illetve az életciklus deficit és többlet sematikus 
ábrázolása az életciklus folyamán 



Erőforrások átcsoportosítása az életciklus deficit 

finanszírozására 
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LCD/LCS sematikus ábrázolása az életciklus folyamán 

National Transfer 

Accounts Project  
Lee 1994a, Lee 1994b, 

Lee and Mason 2011, 

UN 2014 

 



Látható és láthatatlan transzferek 

• Az erőforrás átcsoportosítás a nemzetgazdaságban 

látható transzferek által valósul meg; az állam, a 

háztartások és a vállalati szektor közvetítésével 

– pl. egészségügy, oktatás, nyugdíj illetve adók és járulékok; 

jövedelemek piaci újraelosztása a háztartásban 

(„magántranszferek”), vagyonalapú jövedelmek 

 

• A háztartásgazdaságban azonban a nem fizetett 

háztartási munka termelésével és fogyasztásával 

láthatatlan módon is egy erőforrás-átcsoportosítás 

játszódik le 

– „Időtranszferek” 
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Termelés és fogyasztás korprofilja Magyarországon 

2000-ben   

Erőforrás átcsoportosítás a nemzetgazdaságban és a háztartásgazdaságban Magyarországon 2000-ben 
Az egy főre eső értékek a 30-49 éves kohorsz átlagos munkajövedelméhez vannak viszonyítva 

 

Forrás: Gál, Szabó és Vargha (2014) 



Az erőforrás átcsoportosítás alapja: az életciklus deficit / 

többlet a nemzetgazdaságban és a háztartásgazdaságban 

 

Erőforrás átcsoportosítás a nemzetgazdaságban és a háztartásgazdaságban Magyarországon 2000-ben 
Az egy főre eső értékek a 30-49 éves kohorsz átlagos munkajövedelméhez vannak viszonyítva 

Forrás: Gál, Szabó és Vargha (2014) 



Háztartásgazdaságban lévő átcsoportosítás 

nemzetközi összehasonlításban és nemenként 

• A nem fizetett háztartási munka termelésének és 

fogyasztásának nemzetközi becslései a 2000-es évek 

időmérleg adatainak felhasználásával készül 

• Az adatok a Harmonised European Time Use Study-

ból származnak 

• 14 EU ország: Belgium, Bulgária, Egyesült Királyság, 

Észtország, Finnország, Franciaország, 

Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németország, 

Olaszország, Spanyolország, Svédország, Szlovénia, 

• Férfiak és nők eltérő életciklusa 

• Első eredmények percben 
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Háztartási termelés és fogyasztás 14 európai 

országban 

9 

Forrás: Saját számítás 

 

14 európai ország adatai a megfelelő népességékkel súlyozva 



A két nem termelése a háztartásgazdaságban 
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14 európai ország adatai a megfelelő népességékkel súlyozva Forrás: Saját számítás 



A két nem termelése és fogyasztása a 

háztartásgazdaságban 
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14 európai ország adatai a megfelelő népességékkel súlyozva Forrás: Saját számítás 



A két nem életciklus deficite / többlete a 

háztartásgazdaságban 
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14 európai ország adatai a megfelelő népességékkel súlyozva Forrás: Saját számítás 



Összefoglalás 

• A nemzetgazdaságra és a háztartásgazdaságra is jellemző 

egy generációk közötti erőforrás-átcsoportosítás  

• Az aktív korúaknak erőforrásaik jelentős részét át kell, hogy 

csoportosítsák az inaktívak számára, gyermekek és idősek 

számára 

• A háztartásgazdaságban a gyermekek számára több nem 

fizetett háztartási szolgáltatást csoportosítanak át mint az 

idősek számára 

• Az idősek tovább termelnek a háztartásgazdaságban 

• A nem fizetett háztartási munka termelése nem csak 

nemenként, hanem a két nem életciklusát tekintve is 

különböző 
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