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GAZDAS¶AGPOLITIKAI DÄONT¶ESEK EL}OK¶ESZ¶IT¶ES¶EBEN
ALKALMAZOTT ¶ALTAL¶ANOS EGYENS¶ULYI
MODELLEK: EL}OSZ¶O A KÄULÄONSZ¶AMHOZ

,,A kÄozgazdas¶agtan ¶ugy tekinthet}o, mint az
¶allamf¶er¯ vagy tÄorv¶enyhoz¶o tudom¶any¶anak egyik
¶aga, melynek k¶et kÄulÄonbÄoz}o c¶elja van. El}oszÄor:
hogy a n¶epess¶egnek b}os¶eges jÄovedelmet vagy
meg¶elhet¶est biztos¶³tson, vagy helyesebben, hogy
lehet}ov¶e tegye sz¶am¶ara ilyen jÄovedelem ¶es
meg¶elhet¶es biztos¶³t¶as¶at; ¶es m¶asodszor, hogy az
¶allamot vagy kÄozÄuletet a kÄozszolg¶altat¶asok tel-
jes¶³t¶es¶ehez el¶egs¶eges jÄovedelemmel l¶assa el. A
n¶ep ¶es az uralkod¶o gazdagod¶as¶at c¶elozza teh¶at."
Adam Smith, 1776

A kÄozgazdas¶agi modellek gyakorlati alkalmaz¶asa r¶ev¶en jut a kÄozgazdas¶ag-
tudom¶any tal¶an a legkÄozelebb ahhoz a feladathoz, melyet Adam Smith, mai
fogalmaz¶assal ¶elve, a gazdas¶agpolitikai dÄont¶esek t¶amogat¶asak¶ent jelÄol meg a
mott¶ok¶ent szerepl}o id¶ezetben. A hat¶aselemz}o modellek haszn¶alata ¶altal a
dÄont¶eshoz¶ok fontos inform¶aci¶ohoz juthatnak a gazdas¶agpolitikai beavatkoz¶a-
sok (mint p¶eld¶aul a ¯sk¶alis vagy monet¶aris politikai, vagy a fejleszt¶espolitikai
intervenci¶ok) v¶arhat¶o hat¶asair¶ol olyan fontos v¶altoz¶ok alakul¶as¶ara, mint a
GDP, a munkan¶elkÄulis¶eg, az in°¶aci¶o, vagy a terÄuleti egyenl}otlens¶egek.

A gazdas¶agpolitikai hat¶asok elemz¶es¶ere megalkotott gazdas¶agi modellek,
valamely kÄozgazdas¶agi elm¶elet talaj¶an ¶allva, val¶os adatok felhaszn¶al¶as¶aval
sz¶amszer}us¶³tve ¶epÄulnek fel. Napjaink leggyakrabban haszn¶alt hat¶aselemz}o
modelljei az ¶altal¶anos egyens¶uly (¶AE) elm¶elet¶ere ¶epÄulnek. Ennek oka minden
bizonnyal az, hogy mindezid¶aig az ¶AE az a kÄozgazdas¶agi gondolatrendszer,
mely az egyes szerepl}ok viselked¶es¶ere ¶ep¶³tve koherens m¶odon k¶epes a gaz-
das¶ag valamely szegmens¶eben be¶allt v¶altoz¶asoknak a rendszer tÄobbi elem¶ere
gyakorolt hat¶asait v¶egigkÄovetni.

Az ¶AE-alap¶u empirikus gazdas¶agi modellek igen elterjedtek a nemzetkÄozi
dÄont¶eshozatali gyakorlatban. Nemcsak a nagy gazdas¶agi szervezetek, mint
a Vil¶agbank, az OECD vagy az Eur¶opai Bizotts¶ag haszn¶al sz¶amos, speci-
¯kus c¶elra k¶eszÄult gazdas¶agi modellt, hanem a nemzeti korm¶anyok ¶es re-
gion¶alis ir¶any¶³t¶otestÄuletetek is gyakran ¶ep¶³tenek a modellek ¶altal ny¶ujtott
inform¶aci¶okra. Sajn¶alatos m¶odon a hazai gazdas¶agpolitikai gyakorlatban
m¶eg mindig nem el¶egg¶e elterjedt az, hogy a dÄont¶eshozatal sor¶an a gaz-
das¶agmodellek ¶altal szolg¶altatott inform¶aci¶okat is ig¶enybe vegy¶ek a gazda-
s¶agir¶any¶³t¶as kÄulÄonbÄoz}o szintjein. Az MNB, a Gazdas¶agi Miniszt¶erium, vagy
az Er¶opai Uni¶o koh¶ezi¶os politik¶aja hazai megval¶os¶³t¶as¶anak ir¶any¶³t¶asa ¶altal
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alkalmazott kev¶essz¶am¶u modellen k¶³vÄul nem sok egy¶eb p¶eld¶at tal¶alunk a gaz-
das¶agi modellek rendszeres alkalmaz¶as¶ara.

A kÄulÄonsz¶amnak ¶eppen az a c¶elja, hogy a gyakorlati gazdas¶agi modellek
¶altal ny¶ujtott lehet}os¶egekre h¶³vja fel a hazai ¯gyelmet. Magyar szak¶ert}oket
k¶ertem fel arra, hogy magyarorsz¶agi ¶es EU adatokra ¶epÄult modelljeiket is-
mertess¶ek a sz¶elesebb szakmai kÄozÄoss¶eg ¶altal ¶erthet}o form¶aban ¶es tanulm¶a-
nyaikban az alkalmaz¶asokra helyezz¶ek a hangs¶ulyt.

Az ¶AE modellekbe tÄort¶en}o ¶altal¶anos bevezet¶es ¶es a tanulm¶anyok rÄovid
felvezet¶ese ut¶an n¶egy modell-alkalmaz¶as kerÄul bemutat¶asra. Az alkalmaz¶asok
sz¶eles terÄuletet Äolelnek fel, a Paksi Atomer}om}u gazdas¶agi hat¶asainak elem-
z¶es¶et}ol a hazai kÄolts¶egvet¶esi multiplik¶atorok becsl¶es¶en keresztÄul a koh¶ezi¶os
politika tag¶allami ¶es region¶alis szint}u hat¶asvizsg¶alat¶aig.

A kÄulÄonsz¶am gondolata egy, a P¶ecsi Tudom¶anyegyetem KÄozgazdas¶agtudo-
m¶anyi Kar¶an 2010-ben az IAREG EU 7-es Keretprogram ¶altal ¯nansz¶³rozott
m}uhelytal¶alkoz¶on vet}odÄott fel. A tal¶alkoz¶ora a kÄotetben szerepl}o tanulm¶anyok
szerz}oin k¶³vÄul a hazai gazdas¶agpolitika ir¶any¶³t¶as¶anak kÄulÄonbÄoz}o szintjein dol-
goz¶o szak¶ert}oket h¶³vtam meg. A rendezv¶eny sikere b¶ator¶³tott arra, hogy a
modellalkot¶ok ¶es a modellek potenci¶alis felhaszn¶al¶oi kÄozÄotti kommunik¶aci¶o
¶el¶enk¶³t¶es¶et a Szigma lehet}os¶egeit kihaszn¶alva, sz¶elesebb kÄorben k¶³s¶ereljÄuk
meg. KÄoszÄonÄom a szerz}ok ¶es a Szigma foly¶oirat szerkeszt}os¶eg¶enek tÄurelm¶et
a hossz¶ura ny¶ult el}ok¶eszÄuletek sor¶an.

Varga Attila
vend¶egszerkeszt}o
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A GYAKORLATI ¶ALTAL¶ANOS EGYENS¶ULYI
ELEMZ¶ESEK DIMENZI¶OI: IPAR¶AGI SZERKEZET, ID}O-

¶ES T¶ERBELI DINAMIKA. BEVEZET}O TANULM¶ANY

MELL¶AR TAM¶AS { VARGA ATTILA { ZALAI ERN}O
PTE KTK { Budapesti Corvinus Egyetem

Tanulm¶anyunk a tematikus kÄulÄonsz¶amban szerepl}o dolgozatok olvas¶oj¶anak
seg¶³t abban, hogy az azokban alkalmazott elemz¶esi m¶odszerek h¶atter¶er}ol
b}ovebb inform¶aci¶ot kapjon. A gyakorlatban alkalmazott ¶altal¶anos egyens¶ulyi
modelleket az elemz¶esek dimenzi¶oi szerint h¶arom csoportba soroljuk: az
ipar¶agi szerkezet, valamint az id}o ¶es a t¶er dimenzi¶oj¶ara koncentr¶al¶o modellek
csoportjaiba. Az elm¶eleti h¶atterek felv¶azol¶asa mellett a tematikus kÄulÄon-
sz¶amban szerepl}o tanulm¶anyok felvezet¶es¶et v¶egezzÄuk el.

1 Bevezet}o

A tematikus kÄulÄonsz¶amban szerepl}o tanulm¶anyok j¶ol reprezent¶alj¶ak a gyakor-
latban alkalmazott ¶altal¶anos egyens¶ulyi modelleket az elemz¶esek dimenzi¶oi
szerint is. A modellek egyik csoportja az ipar¶agi kapcsolatokon keresztÄul to-
vagy}ur}uz}o hat¶asokra helyezi a hangs¶ulyt, a modellek egy m¶asik oszt¶alya a
beavatkoz¶asok ¶altal kiv¶altott aggreg¶alt makrogazdas¶agi hat¶asok id}obeli le-
fut¶as¶anak tanulm¶anyoz¶as¶ara f¶okusz¶al, m¶³g egy harmadik csoport az orsz¶ag
valamely terÄuleti egys¶eg¶eben tÄort¶en}o beavatkoz¶asoknak az adott ¶es a kapcso-
l¶od¶o r¶egi¶okban val¶o tovagy}ur}uz}od¶es¶et vizsg¶alja.

Azt, hogy egy modell fel¶ep¶³t¶ese sor¶an melyik dimenzi¶ora kerÄul a hangs¶uly,
az elemz¶es c¶elja hat¶arozza meg. Amennyiben a beavatkoz¶asok bizonyos ipar-
¶agakat c¶eloznak meg (p¶eld¶aul beruh¶az¶ast¶amogat¶asok, vagy szektor¶alis ad¶ok),
akkor az ipar¶agat ¶erint}o els}odleges hat¶asokon k¶³vÄul a tov¶abbi makrogaz-
das¶agi hat¶asok jelent}os r¶esze az adott ipar¶agnak a tÄobbi ipar¶aggal ¶es azoknak
egym¶as kÄozÄott l¶etrejÄott besz¶all¶³t¶oi ¶es ¶ert¶ekes¶³t¶ese (input-output) kapcsolat-
rendszer¶en keresztÄul zajlik. Az ipar¶agi dimenzi¶o kerÄulhet el}ot¶erbe akkor is,
ha egy beavatkoz¶as (p¶eld¶aul kÄornyezeti ad¶ok, vagy kutat¶asi t¶amogat¶asok)
hat¶asai nagyban fÄuggenek att¶ol, hogy a gazdas¶ag milyen szektor¶alis szerkezet-
tel rendelkezik. Ilyen ¶es hasonl¶o esetekben a tÄobbszektoros makrogazdas¶agi
sz¶amszer}us¶³tett ¶altal¶anos egyens¶ulyi (CGE) modellek j¶o elemz¶esi eszkÄoznek
bizonyulnak.

A ¯sk¶alis, vagy monet¶aris beavatkoz¶asok vizsg¶alata sor¶an a makrogaz-
das¶agi v¶altoz¶okra (GDP, in°¶aci¶o) gyakorolt aggreg¶alt hat¶asok kerÄulnek el}o-
t¶erbe, a dÄont¶eshoz¶ok sz¶am¶ara pedig fontos a hat¶asok id}obeli lefut¶as¶anak is-
merete. Ilyen esetekben (p¶eld¶aul a kÄozponti bankok kamatbeavatkoz¶asai,
vagy ad¶opolitikai v¶altoz¶asok) a dinamikus sztochasztikus ¶altal¶anos egyens¶ulyi
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(DSGE) modellek alkalmaz¶as t}unhet c¶elszer}unek.
Fejleszt¶espolitikai beavatkoz¶asok sor¶an pedig, amikor c¶el lehet az infra-

struktur¶alis, oktat¶asi, vagy beruh¶az¶asi t¶amogat¶asok olyan terÄuleti eloszt¶as¶a-
nak a keres¶ese, amely a nemzeti szint}u nÄoveked¶est a legink¶abb szolg¶alja, olyan
modellekre van szÄuks¶eg, melyek a gazdas¶ag terÄuleti egys¶egeinek jellemz}oit j¶ol
reprezent¶alj¶ak. Hasonl¶o modellekre van ig¶eny akkor is, amikor az egyes r¶egi¶ok
kÄozÄotti fejletts¶egbeli kÄulÄonbs¶egek m¶ers¶ekl¶ese a gazdas¶agpolitika c¶elja. Ilyen
esetekben a t¶erbeli sz¶amszer}us¶³tett ¶altal¶anos egyens¶ulyi (SCGE) modellek
alkalmaz¶as v¶alik c¶elszer}uv¶e.

A tanulm¶any h¶atral¶ev}o fejezetei a h¶arom dimenzi¶ora kidolgozott mo-
dellek ¶altal¶anos elm¶eleti, tÄort¶eneti alapjait, illetve a modellek legfontosabb
jellemz}oit mutatj¶ak be. A m¶asodik fejezet a CGE modellekkel, a harmadik
a DSGE modellekkel, m¶³g a negyedik fejezet az SCGE modellekkel ismerteti
meg az olvas¶ot. Az ÄotÄodik fejezetben a tematikus kÄulÄonsz¶amban szerepl}o
tov¶abbi tanulm¶anyokat vezetjÄuk be rÄoviden.

2 A CGE modellek { az ipar¶agi kapcsolatok
dimenzi¶oja

2.1 A CGE modellek megjelen¶ese

Elm¶eletileg r¶egebb ¶ota j¶ol ismert volt, hogy az optimumsz¶am¶³t¶as prim¶alis ¶es
du¶alis feladat-p¶arj¶anak megold¶asai egy megfelel}oen de¯ni¶alt gazdas¶ag ¶altal¶a-
nos egyens¶ulyi ¶allapotak¶ent ¶ertelmezhet}ok. A kÄozgazd¶aszok szeme el}ott c¶el-
k¶ent lebegett, hogy a rendelkez¶esre ¶all¶o elm¶eleti modellek alapj¶an funkcion¶alis
(termel¶esi, hasznoss¶agi stb. fÄuggv¶enyek) ¶es optim¶alis viselked¶esi ÄosszefÄugg¶ese-
ket ¶ep¶³tsenek be az alkalmazott tÄobbszektoros makrogazdas¶agi modellekbe, ¶es
ezekkel ¶³rj¶ak le a technol¶ogiai ¶es fogyaszt¶asi lehet}os¶egeket, illetve magyar¶az-
z¶ak a kÄozÄulÄuk val¶o v¶alaszt¶as piacgazdas¶agra jellemz}o m}ukÄod¶esi mechanizmu-
s¶at. S mivel az ¶altal¶anos egyens¶ulyelm¶elet volt az egyetlen konzisztens, ¶atfog¶o
gazdas¶agelm¶elet, term¶eszetszer}uleg ilyen ir¶anyban kerest¶ek a megold¶ast.

A norv¶eg Johansen (1960) volt az ¶uttÄor}o, aki el}oszÄor alkalmazott ¶altal¶anos
egyens¶ulyelm¶eleti fogantat¶as¶u makrogazdas¶agi modellt, Äugyes technik¶aval li-
neariz¶alva azt a megoldhat¶os¶aga ¶erdek¶eben. Scarf (1973) ¯xpont-keres}o algo-
ritmus¶anak megjelen¶ese v¶egleg felsz¶amolta azt az els}osorban pszichol¶ogiainak
tekinthet}o g¶atat, amely a nemline¶aris ÄosszefÄugg¶esekkel fel¶ep¶³tett ¶altal¶anos
egyens¶ulyelm¶eleti modellek sz¶elesebb kÄor}u gyakorlati alkalmaz¶as¶at mindad-
dig visszafogta. K¶es}obb bebizonyosodott, hogy a j¶ol viselked}o neoklasszikus
fÄuggv¶enyekb}ol fel¶ep¶³tett modellek lok¶alisan igen stabilak, s ¶³gy Scarf m¶od-
szer¶en¶el j¶oval egyszer}ubb (Gauss{Seidel, Newton, vagy kombin¶alt) iter¶aci¶os
elj¶ar¶asokkal is meg lehet oldani }oket. Ez a m¶odszertani ¶attÄor¶es ¶es a sz¶am¶³t¶as-
technika l¶atv¶anyos fejl}od¶ese a kÄozgazd¶aszok kÄor¶eben v¶egleg lebontott minden
g¶atat, s viszonylag rÄovid id}on belÄul sz¶eles kÄorben elterjedt a sz¶amszer}us¶³tett
¶altal¶anos egyens¶ulyelm¶eleti (CGE) modellek alkalmaz¶asa.

Sz¶amos nevezetes modell ¶es elemz¶es tan¶uskodik err}ol a l¶atv¶anyos fejl}od¶es-
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r}ol. A nagyobb szab¶as¶u kezdem¶enyez¶esek kÄozÄul is csak ¶³zel¶³t}ok¶ent utalunk
itt n¶eh¶any Äosszefoglal¶o munk¶ara: Dixon, Parmenter, Sutton and Vincent
(1982), Kelley, Sanderson and Williamson (1983), Scarf and Shoven (1984),
Dervis, De Melo and Robinson (1982); Piggott and Whalley (1985); Bergman,
Jorgenson and Zalai (1989). Maga a modell¶ep¶³t¶es gyakorlata egyre rend-
szeresebb¶e v¶alt. Ez tÄukrÄoz}odik, p¶eld¶aul, az olyan standard ¶es meglehet}osen
hat¶asos programcsomagok terjed}o haszn¶alat¶aban, mint a GAMS (General Al-
gebraic Modeling System, l¶asd p¶eld¶aul Devarajan, Lewis and Robinson 1991)
¶es a hozz¶a kapcsol¶od¶o modellkÄonyvt¶ar, amelyet els}osorban a Vil¶agbankban
kiterjedten alkalmazott CGE modellek t¶amogat¶as¶ara fejlesztettek ki.

A CGE modellek megjelen¶ese v¶aratlanul ¶erte a kÄozponti tervez¶es}u gaz-
das¶agok gazdas¶agpolitikai modellez}oit. Az 1960-as ¶es 1970-es ¶evekre jellemz}o
modellez¶esi detante folyamata megszakadt. A CGE modellek, a r¶eszben ideo-
l¶ogiai, r¶eszben elm¶eleti eredet}u szkeptikus ¶all¶aspontok miatt, ritkas¶agsz¶amba
men}o kiv¶etelekt}ol eltekintve, m¶eg k¶³s¶erleti jelleggel sem kerÄultek be a kÄozponti
tervez¶es m¶odszertan¶aba. A szerz}ok egyike ebb}ol a szempontb¶ol a kiv¶etelek
kÄoz¶e tartozott, kezdett}ol fogva megpr¶ob¶alta felh¶³vni a ¯gyelmet arra (l¶asd
p¶eld¶aul Zalai, 1983), hogy a CGE modelleket praxeol¶ogiai fogantat¶as¶uaknak
lehet ¶es kell tekinteni, s hogy az ¶altaluk ny¶ujtott technika kib}ov¶³ti, realisztiku-
sabb¶a, rugalmasabb¶a teszi a line¶aris input-output vagy programoz¶asi jelleg}u
modellekkel v¶egzett gazdas¶agpolitikai, er}oforr¶as-allok¶aci¶os elemz¶eseket.

M¶ara m¶ar teljesen elfogadott¶a v¶alt, hogy jelen ismereteink mellett a gaz-
das¶agpolitikai k¶erd¶esek tÄobbszektoros modellez¶es¶ere a CGE modellek a legal-
kalmasabbak. Mindenekel}ott az¶ert, mert tov¶abbra is hi¶any van a gyakorlat-
ban is eredm¶enyesen haszn¶alhat¶o alternat¶³v elm¶eletekben; illetve az¶ert, mert
a gyorsan v¶altoz¶o t¶arsadalmi-gazdas¶agi strukt¶ur¶ak csak sz}uk kÄorben teszik
lehet}ov¶e a statisztikai-Äokonometriai jelleg}u el}orejelz}o modellek alkalmaz¶as¶at.

Ennek a kÄozgazdas¶agi gyakorlatban a 70-es ¶evek v¶eg¶et}ol kezdve mind
¶altal¶anosabb¶a v¶al¶o modellez¶esi ir¶anyzatnak a gyakorlati l¶etjogosults¶ag¶at abb¶ol
kiindulva lehet meg¶erteni, hogy a gazdas¶agban tovagy}ur}uz}o ¶es visszacsatol¶od¶o,
valamint egym¶ast keresztez}o hat¶asok ered}oj¶enek kisz¶am¶³t¶asa ¶atfog¶o ¶es kon-
zisztens m¶odon csak a gazdas¶ag kÄulÄonf¶ele szf¶er¶ait egyÄuttesen ¶atfog¶o, szi-
mult¶an egyenletrendszerekkel (modellekkel) lehets¶eges.

A magyarorsz¶agi gazdas¶agi ¶atalakul¶as, az EU-integr¶aci¶o, a vil¶aggazdas¶ag
dr¶amai v¶altoz¶asai (mint p¶eld¶aul az olaj¶arrobban¶as, vagy leg¶ujabban a hozz¶ank
is ,,begy}ur}uz}o" p¶enzÄugyi v¶als¶ag) alapvet}o v¶altoz¶asokat id¶ez el}o az ¶agazati
szerkezetben. Az egyes ¶agazatok mark¶ansan elt¶er}o technol¶ogi¶aja (fajlagos
munkaer}o-, t}oke-, energia-, anyagig¶enye, kÄornyezetszennyez}o anyagok kibo-
cs¶at¶asa) kÄovetkezt¶eben az ¶agazati szerkezet v¶altoz¶asai alapvet}o hat¶assal van-
nak a foglalkoztatotts¶ag szintj¶ere ¶es strukt¶ur¶aj¶ara, a jÄovedelmek eloszl¶as¶ara,
az importig¶enyess¶egre, a kÄulkereskedelmi egyenlegre ¶es ¶³gy tov¶abb. Az aggre-
g¶alt makrogazdas¶agi mutat¶osz¶amok alakul¶asa teh¶at alapvet}oen fÄugg az ¶aga-
zati szerkezet v¶altoz¶as¶at¶ol, ami indokoltt¶a teszi a tÄobbszektoros elemz¶eseket.

Az elm¶eleti megalapozotts¶ag tekintet¶eben kultur¶alt ¶es ig¶enyes gazdas¶ag-
politikai elemz¶esek n¶alunk sem n¶elkÄulÄozhetik az ilyen t¶³pus¶u modelleket. A
CGE modellek hazai befogad¶o kÄozeg¶enek ,,ellen¶all¶asa" ellen¶ere is van mire
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¶ep¶³tenÄunk, mivel rendelkez¶esre ¶all egy tÄobb ¶evtizeden ¶at folyamatosan fejlesz-
tett magyar HUMUS (HUngarian MUltiSectoral) CGE modellcsal¶ad, amely-
nek egy kell}oen r¶eszletes le¶³r¶as¶at tartalmazza R¶ev¶esz ¶es Zalai (2012) tanul-
m¶anya. A HUMUS modellcsal¶ad kÄulÄonbÄoz}o v¶altozatai alapvet}oen a CGE
modellez¶esi gyakorlat ¶altal¶anos ir¶anyvonal¶at kÄovetik, sz¶amos jellemz}ojÄuket
tekintve azonban kÄulÄonbÄoznek azokt¶ol, hogy megfelel}obben jelen¶³thess¶ek meg
a kor¶abban kÄozpontilag tervezett gazdas¶agok saj¶atos jellegzetess¶egeit ¶es dÄon-
t¶eshozatali mechanizmusait.

2.2 A CGE modellek f}obb jellemz}oi

A sz¶amszer}us¶³tett ¶altal¶anos egyens¶ulyi modellek olyan, kell}oen r¶eszletes ¶aga-
zati bont¶ast megjelen¶³t}o, mikroÄokon¶omiai megalapoz¶as¶u tÄobbszektoros makro-
gazdas¶agi modellek, amelyek

{ m¶odszertani szempontb¶ol felÄolelik ¶es ¶altal¶anos¶³tj¶ak az input-output ¶es
a line¶aris programoz¶asi makrogazdas¶agi modelleket,

{ szimult¶an, nemline¶aris egyenletrendszer form¶aj¶aban

{ egyÄuttesen ¶abr¶azolj¶ak a gazdas¶ag natur¶alis, ¶ar- ¶es jÄovedelmi-p¶enzÄugyi
jellemz}oinek kÄolcsÄonhat¶asait,

{ a gazdas¶agi v¶altoz¶ok konzisztens v¶altoz¶as¶at el}o¶³r¶o forr¶as-felhaszn¶al¶as,
bev¶etel-kiad¶as t¶³pus¶u felt¶eteleken t¶ul, ¯gyelembe veszik

{ a rendelkez¶esre ¶all¶o er}oforr¶asok relat¶³v sz}ukÄoss¶eg¶enek az ¶arakra gyako-
rolt hat¶as¶at, ¶es

{ a struktur¶alis jellemz}ok (r¶aford¶³t¶asi egyÄutthat¶ok, Äosszet¶etelbeli ar¶anyok)
relat¶³v ¶arar¶anyok v¶altoz¶as¶at kÄovet}o, gazdas¶agosabb ir¶anyba tÄort¶en}o el-
mozdul¶as¶at is.

A CGE modellek, szemben az Äokonometriai alapokon nyugv¶o makrogaz-
das¶agi modellekkel, nem statisztikai el}ojelz¶esi c¶elokra szolg¶alnak. Mint az
egyens¶ulyi modellek ¶altal¶aban, a CGE modellek komparat¶³v (statikai vagy
dinamikai) elemz¶esek elv¶egz¶es¶ere, a ,,mi lehet, ha" t¶³pus¶u felt¶eteles el}orejel-
z¶esekre alkalmasak. Ez¶ert a kiindul¶as mindig a gazdas¶ag meg¯gyelt ¶allapota
(egyid}oszakos modell) vagy egy plauzibilis, v¶arhat¶o id}obeli alakul¶asa (tÄobb-
id}oszakos modell), ami egy, a szimul¶aci¶os forgat¶okÄonyvben felt¶etelezett gaz-
das¶agpolitikai int¶ezked¶es vagy csomag hat¶as¶ara meg fog v¶altozni.

Az ¶altal¶anos egyens¶ulyi modellek jellemz}o ÄosszefÄugg¶eseit tÄobb szempont
alapj¶an lehet csoportos¶³tani. Az input-output volumen- ¶es ¶armodellek ana-
l¶ogi¶aj¶ara a CGE modellek egyenleteit h¶arom nagy csoportba sorolhatjuk. Az
els}o csoportot a kÄulÄonbÄoz}o javak (¶agazati kibocs¶at¶asok, els}odleges er}oforr¶a-
sok), illetve a jÄovedelmek forr¶as¶anak ¶es felhaszn¶al¶as¶anak egyens¶uly¶at el}o¶³r¶o,
valamint { a tÄobbid}oszakos modellekben { a ¯zikai ¶es p¶enzÄugyi er}oforr¶asok
¶allom¶any-folyam (stock-°ow) konzisztenci¶aj¶at biztos¶³t¶o m¶erlegszer}u ÄosszefÄug-
g¶esek alkotj¶ak. A m¶asodik blokk az ¶arak ¶es a velÄuk szemben ¶all¶o, azokat
meghat¶aroz¶o kÄolts¶egek elm¶eleti ¶es sz¶amviteli alapon elv¶art egyenl}os¶eg¶et el}o¶³r¶o
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elsz¶amol¶asi azonoss¶agokb¶ol tev}odik Äossze. S v¶egÄul, a harmadik csoportot a
fenti ÄosszefÄugg¶esekben szerepl}o, az input-output modellekben konstansnak
tekintett egyÄutthat¶ok felt¶etelezett viselked¶es¶et le¶³r¶o funkcion¶alis egyenletek
alkotj¶ak, amelyek az input-output modellekb}ol hi¶anyoznak. Term¶eszetesen
kÄulÄonf¶ele egy¶eb ÄosszefÄugg¶esek is, mint p¶eld¶aul a r¶eszek ¶es az eg¶esz kÄozÄotti
de¯n¶³ci¶os azonoss¶agok is tal¶alhat¶ok a modellben.

A funkcion¶alis egyenletek kÄozÄott szerepelnek az ¶agazatonk¶ent ¶es int¶ez-
m¶enyenk¶ent kÄulÄonbÄoz}o termel¶esi fÄuggv¶enyek, amelyek a t}oke ¶es munkaer}o
mellett egy¶eb termel¶esi t¶enyez}oket, illetve egyes, a termel¶es hat¶ekonys¶ag¶at
befoly¶asol¶o int¶ezm¶enyi adotts¶agokat is explicit m¶odon szerepeltetik. Az im-
port ¶es hazai term¶ekek kÄozÄotti tÄok¶eletlen helyettes¶³t¶esi lehet}os¶egeket ugyan-
csak nemline¶aris aggreg¶al¶o fÄuggv¶enyekkel ¶abr¶azoljuk. A termel¶esn¶el, transz-
form¶aci¶os fÄuggv¶enyek alkalmaz¶as¶aval, ¯gyelembe lehet venni a hazai ¶es export
term¶ekek kÄozÄotti korl¶atozott ¶atv¶alt¶asi lehet}os¶egeket is. A jÄovedelemeloszt¶as
is r¶eszletesen, t¶etelenk¶ent, ¶es a h¶aztart¶asok eset¶eben r¶etegenk¶ent jelenik meg
a modellben, hogy az ¶allami kÄolts¶egvet¶es alakul¶as¶at ¶es az eloszt¶asi viszonyok
visszahat¶as¶at a re¶alfolyamatokra min¶el hitelesebben lehessen sz¶amszer}us¶³teni.
S v¶egÄul, alkalmasan megv¶alasztott haszonindex-fÄuggv¶enyek seg¶³ts¶eg¶evel a fo-
gyaszt¶as eset¶eben is ¯gyelembe lehet venni a javak kÄozÄott fenn¶all¶o tÄok¶eletlen
helyettes¶³thet}os¶eg ¶es az ¶arakat kÄovet}o szerkezeti v¶altoz¶as lehet}os¶eg¶et.

24 blokkba csoportos¶³tva foglaljuk Äossze al¶abb a CGE modellekben jellem-
z}oen megjelen}o ÄosszefÄugg¶eseket, amelyeket a konkr¶et modellekben tov¶abbi
saj¶atos ÄosszefÄugg¶esek eg¶esz¶³thetnek ki.

Forr¶as-felhaszn¶al¶as (kereslet-k¶³n¶alat) jelleg}u elsz¶amol¶asi azonoss¶agok, e-
gyens¶ulyi felt¶etelek: 1) az ¶agazati kibocs¶at¶as ¶es a termel¶esi kapacit¶as kÄozÄotti
egyens¶uly, 2) az ¶agazati term¶ekek piac¶anak egyens¶ulya, 3) a munkaer}opiac
egyens¶ulya, 4) az ¶all¶oeszkÄoz- (t}oke-) piac(ok) egyens¶ulya, 5) a kÄulkereskedelmi
m¶erleg egyens¶ulya.

¶Ar-kÄolts¶eg jelleg}u elsz¶amol¶asi azonoss¶agok, egyens¶ulyi ¶arindexek: 6) az
¶agazati export hazai ¶arindexe, 7) az ¶agazati kibocs¶at¶as ¶atlagos (hazai-export)
¶arindexe, 8) az ¶agazati import hazai ¶arindexe, 9) az ¶agazati term¶ekek ¶atlagos
(hazai-import) felhaszn¶al¶oi ¶arindexe, 10) az ¶agazati termel}oi ¶arak indexe, 11)
az ¶agazati term¶ekek fogyaszt¶oi ¶arindexe, 12) az ¶agazati ¶all¶oeszkÄozÄok ¶arindexe,
13) az ¶agazati ¶all¶oeszkÄozÄok Walras-f¶ele kÄolts¶egindexe, 14) a munkaer}o ¶agazati
kÄolts¶egindexe, 15) az ¶arszint rÄogz¶³t¶ese.

Keresleti-k¶³n¶alati fÄuggv¶enyek (mind ¶agazatonk¶ent): 16) a fogyaszt¶oi ke-
reslet, 17) az import kereslete, 18) az export k¶³n¶alata, 19) a munkaer}o keres-
lete, 20) az ¶all¶oeszkÄozÄok kereslete.

A gazdas¶agi alanyok kÄolts¶egvet¶esi m¶erlegeinek egyens¶ulya: 21) a lakoss¶ag
(h¶aztart¶asok) kÄolts¶egvet¶esi m¶erlege, 22) az ¶agazatok (v¶allalatok, v¶allalkoz¶ok)
kÄolts¶egvet¶esi m¶erlege, 23) az (¶allami) kÄolts¶egvet¶esi m¶erleg, 24) a nemzetkÄozi
¯zet¶esi m¶erleg.

A CGE modellek egyenletei a gazdas¶agi mutat¶osz¶amok egym¶assal konzisz-
tens v¶altoz¶as¶anak felt¶eteleit rÄogz¶³tik, amelyek egy szimult¶an egyenletrend-
szert k¶epeznek. A felt¶eteli egyenletek sz¶ama egy konkr¶et modellben j¶oval
nagyobb, mint amennyi a fenti egyenletrendszerb}ol becsÄulhet}o lenne, mivel a
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fenti felsorol¶asban egy sor ÄosszefÄugg¶est csak implicit form¶aban jelen¶³tettÄunk
meg. A potenci¶alis v¶altoz¶ok sz¶ama ugyanakkor, kÄulÄonÄosen, ha ide vesszÄuk az
ad¶okulcsok ¶es m¶as eloszt¶asi vagy technikai param¶eterek (pl. t}okekihaszn¶alt-
s¶ag) lehets¶eges v¶altoz¶as¶at is, j¶oval tÄobb, mint ah¶any egyenlet a modellben
szerepel. Ugyanakkor, az egy¶ertelm}u matematikai megold¶as ¶erdek¶eben, az
egyenletrendszert regul¶ariss¶a, j¶ol meghat¶arozott¶a kell tenni, teh¶at csak annyi
(endog¶en) v¶altoz¶o szerepelhet benne, amennyi az egyenletek sz¶ama.

Jellemz}oen v¶altoz¶okk¶ent jelennek meg a modellekben a termel¶es, az ex-
port ¶es import, a lakoss¶agi fogyaszt¶as volumen¶enek ¶agazati mutat¶oi, a kÄulÄon-
bÄoz}o ¶agazati bont¶as¶u ¶arindexek. De egy sor tov¶abbi makrogazdas¶agi mu-
tat¶osz¶am m¶eg potenci¶alis v¶altoz¶o marad. ¶Igy mindenekel}ott a kÄozÄoss¶egi
fogyaszt¶as, a beruh¶az¶as, a munkab¶erek, a t}okemegt¶erÄul¶es (pro¯t) ¶es a va-
luta¶arfolyam, illetve a t}okekihaszn¶alts¶ag ¶es a foglalkoztat¶as ¶altal¶anos szintje,
illetve az egyes gazdas¶agi alanyok nett¶o megtakar¶³t¶as vagy hitel poz¶³ci¶oja,
nem besz¶elve a kÄulÄonbÄoz}o ad¶okulcsokr¶ol. Ezek egyÄuttes sz¶ama azonban j¶oval
meghaladja azoknak az egyenleteknek a sz¶am¶at, amelyekkel a potenci¶alis v¶al-
toz¶ok kÄozÄotti ÄosszefÄugg¶eseket elm¶eleti vagy elsz¶amol¶as-technikai alapon biz-
tons¶aggal ¶es kell}o pontoss¶aggal fel¶³rhatjuk. ¶Ertelemszer}uen a ,,megb¶³zhat¶o"
ÄosszefÄugg¶esek kÄoz¶e tartoznak a kÄulÄonf¶ele m¶erlegazonoss¶agok, de a termel¶e-
si technol¶ogi¶ak, fogyaszt¶oi preferenci¶ak ¶es bizonyos viselked¶esi, jÄovedelem-
eloszt¶asi mechanizmusok ¶abr¶azol¶as¶ara is kialakultak hasonl¶oan megb¶³zhat¶o
ÄosszefÄugg¶esek. Nem v¶eletlen teh¶at, hogy ¶altal¶aban egyforma megold¶asokkal
tal¶alkozhatunk a legtÄobb modell eset¶eben.

A gazdas¶agi ÄosszefÄugg¶eseknek azonban van egy olyan, viszonylag sz¶eles
kÄore, amelyek megfogalmaz¶as¶ara meglehet}osen elt¶er}o felt¶etelez¶esek jÄohetnek
sz¶oba. A valuta¶arfolyam lehet p¶eld¶aul nomin¶alisan rÄogz¶³tett (,,in°¶aci¶os hor-
gony"), valamilyen re¶al¶ertelemben szinten tartott (pl. in°¶aci¶ot kÄovet}o cs¶usz¶o-
le¶ert¶ekel¶es), avagy egy ¯zet¶esi m¶erlegegyenleg c¶elkit}uz¶esnek al¶arendelt. ¶Alta-
l¶aban a v¶egs}o felhaszn¶al¶as Äosszetev}oi ¶es az er}oforr¶asok kihaszn¶al¶asi szintjei,
valamint ezek ,,du¶alisai", a f}obb jÄovedelemtulajdonosok (int¶ezm¶enyi szekto-
rok) nett¶o megtakar¶³t¶as¶anak a szintje ¶es az er}oforr¶asok ¶ar¶anak meghat¶aroz¶asa
tekintet¶eben van lehet}os¶eg mark¶ansan elt¶er}o megold¶asok kÄozÄotti v¶alaszt¶asra.

A konkr¶et CGE modellel v¶egzett elemz¶es c¶elj¶at¶ol, illetve az elemz}ok hipo-
t¶eziseit}ol, feltev¶eseit}ol fÄugg}oen a modellez}o viszonylag nagy szabads¶agi fokkal
dÄontheti teh¶at el, hogy mely potenci¶alis v¶altoz¶okat tekinti endog¶eneknek,
amelyek ¶ert¶ek¶et teh¶at a modell megold¶asa hat¶arozza meg, illetve exog¶eneknek,
amelyek ¶ert¶ek¶et k¶³vÄulr}ol kell megadnia. A szabads¶agi fok megszÄuntet¶es¶ere
rendelkez¶esre ¶all¶o lehet}os¶egek kÄozÄotti v¶alaszt¶ast, mivel azok jellemz}oen a mo-
dell makrogazdas¶agi ÄosszefÄugg¶eseit ¶erintik, az ¶altal¶anos egyens¶ulyi modellek
makrogazdas¶agi lez¶ar¶as¶anak k¶erd¶esek¶ent t¶argyalja a szakirodalom. N¶eh¶any
p¶eld¶aval illusztr¶aljuk az elt¶er}o elm¶eleti alapokon nyugv¶o lez¶ar¶asi lehet}os¶egeket.

a) K¶³n¶alat-vez¶erelt (programoz¶asi jelleg}u) az, amelyben az er}oforr¶asok k¶³-
n¶alata, valamint a beruh¶az¶asok ¶es kÄozfogyaszt¶as szintje rÄogz¶³tett, azaz exog¶en
v¶altoz¶o, ugyanakkor a szem¶elyes fogyaszt¶as, a munkab¶erek, a t}okemegt¶erÄul¶es
(pro¯t) ¶es a valuta¶arfolyam, valamint az int¶ezm¶enyi szektorok nett¶o meg-
takar¶³t¶asainak szintje lesznek endog¶en v¶altoz¶ok (amelyek felt¶etelezett iga-
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zod¶asa helyre¶all¶³tja a megbomlott egyens¶ulyt).

b) Kereslet-vez¶erelt lez¶ar¶as eset¶en ezzel szemben az er}oforr¶asok k¶³n¶alata
endog¶en v¶altoz¶o, ¶es helyettÄuk m¶as, az el}oz}oben endog¶en v¶altoz¶ok, p¶eld¶aul
a szem¶elyes fogyaszt¶as, a t}okemegt¶erÄul¶es (pro¯t) ¶es a valuta¶arfolyam szintje
v¶alik exog¶en v¶altoz¶ov¶a, adotts¶agg¶a.

c) Keynesi jelleg}unek nevezhetjÄuk az olyan, a k¶³n¶alat vez¶erelthez hasonl¶o
lez¶ar¶ast, amelyben a munkab¶erek ¶altal¶anos szintje exog¶en v¶altoz¶o, ¶es helyette
a foglalkoztat¶as szintje lesz endog¶en, a v¶altoz¶asokhoz igazod¶o v¶altoz¶o.

d) Neoklasszikus ind¶³ttat¶as¶u ezzel szemben az olyan v¶altozat, amelyben a
beruh¶az¶as ¶altal¶anos szintje endog¶en, ¶es helyette valamelyik int¶ezm¶enyi szek-
tor nett¶o megtakar¶³t¶asa lesz exog¶en v¶altoz¶o.

e) Ha pedig a szem¶elyes fogyaszt¶as szintj¶et ¶es az ¶altal¶anos b¶erszintet is
rÄogz¶³ten¶enk, ¶es helyettÄuk mondjuk a beruh¶az¶asok ¶es a foglalkoztat¶as szintj¶et
tekinten¶enk (endog¶en) v¶altoz¶onak, akkor a klasszikus kÄozgazd¶aszok, illetve
Marx nyomdokaiba l¶epn¶enk.

3 A DSGE modellek { az id}obelis¶eg dimenzi¶oja

3.1 A DSGE modellek megjelen¶ese

Az 1929-33-as v¶als¶ag ut¶an a Keynes alapm}uve nyom¶an kialakul¶o makroÄoko-
n¶omia egyik igen fontos gyakorlati terÄulet¶ev¶e v¶alt a nagy Äokonometriai mo-
dellek ¶ep¶³t¶ese, ¶es seg¶³ts¶egÄukkel rÄovid t¶av¶u el}orejelz¶esek, valamint gazdas¶agpo-
litikai elemz¶esek k¶esz¶³t¶ese. Ezek a vizsg¶alatok f}ok¶ent a monet¶aris ¶es a ¯sk¶alis
politikai akci¶ok v¶arhat¶o hat¶asainak sz¶amszer}us¶³t¶es¶ere koncentr¶altak, s mint
ilyenek fontos dÄont¶eshozatali seg¶edeszkÄozÄokk¶e v¶altak a m¶ult sz¶azad Äotvenes ¶es
hatvanas ¶eveiben. A hetvenes ¶evek gazdas¶agi stagn¶al¶asa ellen a gazdas¶agpoli-
tika nem tudott hathat¶osan fell¶epni, az ¶allami beavatkoz¶asok csak az infl¶aci¶o
felgyorsul¶as¶at eredm¶enyezt¶ek. Ezen negat¶³v tapasztalatok miatt logikusan
merÄult fel, hogy komoly probl¶em¶ak vannak a keynesi makroÄokon¶omi¶aval ¶es
az erre ¶epÄul}o nagy Äokonometriai modellekkel. Ennek a kritik¶anak az els}ok
kÄozÄott ¶es a leghat¶arozottabban adott hangot R. Lucas (1976). A Lucas-
kritika l¶enyege az volt, hogy a mikromegalapoz¶as n¶elkÄuli keynesi modellek
alkalmatlanok a gazdas¶agpolitikai akci¶ok hat¶asainak el}orejelz¶es¶ere, mert a
gazdas¶agpolitikai akci¶ok megv¶altoztatj¶ak a gazdas¶agi szerepl}ok viselked¶esi
szab¶alyait, s ¶³gy a kor¶abban sz¶amszer}us¶³tett ÄosszefÄugg¶esek alapj¶an nem lehet
a v¶arhat¶o hat¶asokat j¶ol felbecsÄulni.

Lucas 1976-os cikke mellett m¶eg k¶et olyan tanulm¶anyt tart sz¶amon a szak-
irodalom, amelyek szint¶en korszakos jelent}os¶eg}uek voltak ¶es l¶enyegesen be-
foly¶asolt¶ak a nyolcvanas ¶evek ut¶an a makroÄokon¶omia fejl}od¶es¶enek f}o ir¶any¶at.
Mindk¶et cikk a Kydland{Presscott szerz}op¶aros nev¶ehez1 f}uz}odik. A kor¶abbi,
1977-es cikk, a gazdas¶agpolitika id}obeli inkonzisztenci¶aj¶at fogalmazta meg,
konkr¶etan azt, hogy egy politika nem lehet egyidej}uleg optim¶alis ¶es id}oben

1Kydland-Prescott [1977] ¶es [1982]
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konzisztens is. Ennek a felismer¶esnek a gyakorlati kÄovetkezm¶enye2 a k¶es}obbi-
ekben a jegybanki fÄuggetlens¶eg ¶es az ¶uj monet¶aris politika kialakul¶asa lett. A
hagyom¶anyos keynesi monet¶aris politik¶aval szemben, amely a p¶enzmennyis¶eg
eszkÄoz¶evel pr¶ob¶alta az output ¶es az ¶arsz¶³nvonal szintj¶et befoly¶asolni, az ¶uj
monet¶aris politika a kamatl¶ab seg¶³ts¶eg¶evel k¶³v¶anja az in°¶aci¶o szintj¶et a ki-
t}uzÄott c¶el¶ert¶ek kÄozel¶eben tartani. Az in°¶aci¶os c¶elkÄovet¶esi politika t¶ernyer¶ese
a r¶egi neoklasszikus szint¶ezis hagyom¶anyos IS-LM elemz¶esi technik¶aj¶at is ki-
szor¶³totta. Az LM gÄorbe v¶eglegesen kikerÄult a vizsg¶alati eszkÄozÄok kÄozÄul,
az IS pedig m¶odosult form¶aban ¶el tov¶abb. A m¶odos¶³tott, ¶uj IS-gÄorbe a fo-
gyaszt¶oi optimaliz¶al¶o magatart¶ason alapszik, az optim¶alis fogyaszt¶as Euler-
egyenlet¶enek log-line¶aris v¶altozata. Ez¶ert szerepel benne a v¶art output nagy-
s¶aga, amely az eg¶esz ¶eletp¶aly¶ara vonatkoz¶o fogyaszt¶asi p¶aly¶at kÄozel¶³ti, ¶es az
el}oretekint}o re¶alkamatl¶ab, amely pedig az intertempor¶alis helyettes¶³t¶est, a
jelenbeli ¶es a jÄov}obeli fogyaszt¶as kÄozÄotti rel¶aci¶ot hat¶arozza meg. Az LM he-
lyett az el}oretekint}o v¶arakoz¶asokkal kib}ov¶³tett Phillips-gÄorb¶et, mint k¶³n¶alati
ÄosszefÄugg¶est kezdt¶ek alkalmazni. Ebben az ÄosszefÄugg¶esben a nem tÄok¶eletes
¶aralkalmazkod¶as az output-gap param¶eter¶ert¶ek¶eben jut ¶erv¶enyre.

Az ¶uj IS ¶es Phillips-gÄorb¶ere alapozva alakult ki az ¶ujkeynesi monet¶aris
modell, kieg¶esz¶³tve egy jegybanki vesztes¶egfÄuggv¶ennyel valamint exog¶en ke-
resleti ¶es k¶³n¶alati sokkokkal. A modell els}o megfogalmaz¶as¶at ¶es ¶ert¶ekel¶es¶et
Clarida-Gali-Gertler [1999] v¶egezte el. Az ¶ujkeynesi monet¶aris modell ma-
naps¶ag a sz¶eles kÄorben elfogadott konszenzusos modell, ¶es ebb}ol kÄovetkez}oen
az egyik csodafegyvere az ¶uj makroÄokon¶omi¶anak.3 A modell megold¶as¶an¶al
alapvet}o feladat az optim¶alis kamatl¶ab meghat¶aroz¶asa, amely a banki vesz-
tes¶egfÄuggv¶enyt minimaliz¶alja. A dinamikus optimaliz¶al¶asi feladat megold¶asa
nem trivi¶alis, mert nem-line¶aris, sztochasztikus modellr}ol van sz¶o, r¶aad¶asul
el}oretekint}o v¶arakoz¶asokkal. Szerencs¶ere azonban sz¶ep sz¶ammal rendelkez¶esre
¶allnak olyan sz¶am¶³t¶og¶epes megold¶asi algoritmusok (els}osorban MATLAB-ra
kidolgozva)4, amelyek meghat¶arozz¶ak az optim¶alis kamatl¶abat, a nyugalmi
¶allapot (steady state) ¶ert¶ekeit, ¶es a kÄuls}o sokkokra val¶o reakci¶okat, az im-
pulzus v¶alaszfÄuggv¶enyeket.

A m¶asik Kydland{Prescott cikk { az 1982-ben ¶³r¶odott {, pedig a re¶al
Äuzleti ciklusok (RBC) ir¶anyzat kiindul¶opontja lett. Eredetileg ez az ir¶anyzat
azt a jogosan felmerÄul}o kritik¶at akarta kezelni, amely az ¶ujklasszikus iskola
tan¶³t¶as¶ab¶ol kÄovetkezett. Nevezetesen, hogy ha a racion¶alis v¶arakoz¶asok ¶er-
v¶enyesÄul¶ese miatt a korm¶anyzati beavatkoz¶asok hat¶astalanok, a piaci mecha-
nizmusok viszont tÄok¶eletesen m}ukÄodnek, akkor vajon mik¶ent ¶allhat el}o, hogy
a gazdas¶ag rendre elt¶er a potenci¶alis (vagy trend) kibocs¶at¶asi szintt}ol. A
v¶alaszt a kÄuls}o re¶algazdas¶agi, els}osorban a technikai sokkokban tal¶alt¶ak meg
az ¶ujklasszikusok. Az elm¶elet szerint a v¶aratlanul felbukkan¶o sokkok ugyan

2Mankiw [2006] v¶elem¶enye szerint ezeknek az ¶ujklasszikus tanulm¶anyoknak kor¶antsem
volt akkora gyakorlati jelent}os¶egÄuk, mint amekkor¶at ma tulajdon¶³tanak nekik.

3B¶ar Blanchard [2009] csak egy ¶uj j¶at¶ekszernek nevezte az ¶ujkeynesi monet¶aris modellt.
4A nem-line¶aris el}oretekint}o v¶arakoz¶asok modellj¶enek ¶altal¶anos megold¶asa megtal¶alhat¶o

Blanchard { Kahn [1980] tanulm¶any¶aban. Az ¶ujkeynesi monet¶aris modell numerikus
megold¶as¶at adja SÄoderlind [1999] tanulm¶any¶aban ¶es a honlapj¶ar¶ol letÄolthet}ok a MATLAB
k¶odok.



A gyakorlati ¶altal¶anos egyens¶ulyi elemz¶esek dimenzi¶oi . . . 11

let¶er¶³tik a gazdas¶agot az egyens¶ulyi p¶aly¶aj¶ar¶ol, de a racion¶alisan cselekv}o
gazdas¶agi szerepl}ok gyorsan reag¶alnak az ¶uj hat¶asokra ¶es visszavezetik a
nÄoveked¶esi p¶aly¶ara. Fontos hangs¶ulyozni, hogy csak a re¶al-sokkok mozd¶³tj¶ak
el a gazdas¶agot az egyens¶ulyi p¶aly¶aj¶ar¶ol, a nomin¶alis (pl. p¶enzÄugyi) sokkok-
nak nincs re¶algazdas¶agi kÄovetkezm¶enye a tÄok¶eletes ¶ar- ¶es b¶eralkalmazkod¶as
miatt (dichotomia-t¶etel). A korai RBC modellek nem is tartalmaztak p¶enzben
kifejezett v¶altoz¶okat (¶arakat, nomin¶alis b¶ereket).5

Az RBC modellek l¶enyege az ¶altal¶anos egyens¶uly dinamikus kiterjesz-
t¶ese, tulajdonk¶eppen Ramsey nÄoveked¶esi modellj¶enek kieg¶esz¶³t¶ese egy Cobb-
Douglas termel¶esi fÄuggv¶ennyel ¶es sztochasztikus technikai fejl}od¶essel (TFP).
¶Igy l¶enyeg¶eben Äosszekapcsolta a nÄoveked¶esi elm¶eletet a konjunkt¶ura-elm¶elettel.
A korai modellekkel sem a monet¶aris politika, sem a ¯sk¶alis politika hat¶asai
nem voltak vizsg¶alhat¶oak. A monet¶aris politika hat¶as¶at mindenekel}ott az¶ert
nem, mert nem is volt monet¶aris v¶altoz¶o ¶es monet¶aris szektor az eredeti
RBC modellekben. A kilencvenes ¶evekben azonban l¶enyeges m¶odos¶³t¶asokat
hajtottak v¶egre a modellen a p¶enz ¶es a p¶enzÄugyi szektor bekapcsol¶as¶aval. S
m¶eg tov¶abbmenve a tÄok¶eletes ¶aralkalmazkod¶as felt¶etelt is feladt¶ak ¶es helyette
az ¶ujkeynesi elveknek megfelel}o monopolista, szakaszos ¶es kÄolts¶eges ¶ark¶epz¶est
vezett¶ek be. ¶Igy viszont m¶ar a monet¶aris politika hat¶asainak elemz¶es¶ere is al-
kalmass¶a v¶alt az RBC modell.6 A ¯sk¶alis politika vizsg¶alata pedig az¶ert nem
volt kÄonnyen kivitelezhet}o, mert a korai modellalkot¶ok felt¶etelezt¶ek, hogy
a h¶aztart¶asok a Ricardo-ekvivalancia t¶etelnek megfelel}oen viselkednek. Az
ekvivalencia-t¶etel szerint a gazdas¶agi szerepl}ok a korm¶anyzati kiad¶asok nÄove-
ked¶es¶eben a k¶es}obbi ad¶oterhek emelked¶es¶et l¶atj¶ak, s ez¶ert hogy erre felk¶eszÄul-
jenek, azonnal elkezdik nÄovelni a megtakar¶³t¶asaikat. ¶Igy viszont nagym¶ert¶ek-
ben hat¶astalan¶³tj¶ak a korm¶any keresletnÄovel}o politik¶aj¶at. A k¶es}obbi modellek
az ekvivalencia-t¶etel felad¶as¶aval ¶es a hitelk¶epess¶egi korl¶atok bevezet¶es¶evel ezt
a hi¶anyoss¶agot is kezelt¶ek. A kiterjeszt¶esek ut¶an az eredeti n¶ev sem volt m¶ar
tal¶al¶o, ¶es ez¶ert egyre ink¶abb a dinamikus sztochasztikus ¶altal¶anos egyens¶ulyi
modell nevet kezdt¶ek haszn¶alni (DSGE).

A DSGE modellek az empirikus ellen}orz¶es ¶es sz¶amszer}us¶³t¶es tekintet¶eben
is jelent}os v¶altoz¶ast hoztak. A modell alapparam¶etereit (¶alland¶oit) nem mak-
ro-Äokonometriai becsl¶esekb}ol, hanem mikroÄokon¶omiai felm¶er¶esekb}ol vett¶ek.
Ez¶altal a modell a m¶elyen fekv}o struktur¶alis ÄosszefÄugg¶eseket mutatja, s nem
a makrogazdas¶ag rÄovid t¶av¶u reakci¶oit tÄukrÄozi, s ¶³gy kiv¶edi a Lucas-kritik¶at,
amely a param¶eterek politika-fÄugg}os¶ege miatt marasztalta el a keynesi Äokono-
metriai modelleket. A mikro-adatok alkalmaz¶asa ¶es a hagyom¶anyos becsl¶esi
elj¶ar¶asok elvet¶ese miatt a makro-ÄosszefÄugg¶esek meghat¶aroz¶as¶ara ¶uj technik¶at,
a kalibr¶al¶ast alkalmazt¶ak. A kalibr¶al¶as a megfelel}o fÄuggv¶enyforma megv¶a-
laszt¶as¶at ¶es a param¶eterek ¶ert¶ekeinek meghat¶aroz¶as¶at jelenti. A kalibr¶al¶as
seg¶³ts¶eg¶evel a DSGE-modellek sz¶amszer}us¶³thet}ov¶e ¶es megoldhat¶ov¶a v¶altak. A
megold¶as itt sem volt egyszer}u, hiszen dinamikus optimaliz¶al¶asra van szÄuks¶eg,

5A re¶al Äuzleti ciklusokra vonatkoz¶o r¶eszletes ismertet¶es tal¶alhat¶o McCandless [2008]
kÄonyv¶eben, valamint Standler [1994] ¶es Rebelo [2005] Äosszefoglal¶o cikkeiben.

6Err}ol a v¶altoztat¶asr¶ol l¶asd b}ovebben Gali [2008] kÄonyv¶et.
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nem-line¶aris, sztochasztikus kÄornyezetben.7 A megold¶asban nem az egyens¶u-
lyi ¶ert¶ekek konkr¶et nagys¶aga az ¶erdekes, hanem a modell dinamikus viselke-
d¶ese, az egyes v¶altoz¶ok egyens¶ulyt¶ol val¶o elt¶er¶es¶enek nagys¶aga (varianci¶aja)
Äosszevetve a (HP-¯lterrel sz}urt) val¶os¶agos ¶ert¶ekekkel, illetve az egyszeri sok-
kokra val¶o reag¶al¶asa, az impulzus v¶alaszfÄuggv¶enyek (IRF) meghat¶aroz¶asa.

A k¶et alapmodell kÄorÄul egyre hat¶arozottabban form¶al¶odott egy elm¶eleti
konszenzus. Woodford szerint8 a k¶et ir¶anyzat kutat¶oi teljes m¶ert¶ekben egyet-
¶ertenek abban, hogy a makro-vizsg¶alatok alapj¶aul egy koherens, intertem-
por¶alis ¶altal¶anos egyens¶ulyi modellnek kell szolg¶alnia. Tov¶abb¶a abban is,
hogy a gazdas¶agpolitikai elemz¶es csak Äokonometriai vizsg¶alatokkal tesztelt
struktur¶alis modell seg¶³ts¶eg¶evel tÄort¶enhet. Ugyancsak egyet¶ert¶es alakult ki
a racion¶alis v¶arakoz¶asok elfogad¶asa tekintet¶eben is, ahogyan ezt m¶ar a ko-
r¶abbiakban mi is hangs¶ulyoztuk. ¶Es v¶egÄul abban is konszenzus alakult ki
a makro-kutat¶ok kÄozÄott Woodford szerint, hogy a gazdas¶agi °uktu¶aci¶okat
els}odlegesen kÄuls}o, re¶alsokkok id¶ezik el}o.

A gyakorlati sikerek, amelyeket a modellek alkalmaz¶as¶anak tulajdon¶³tot-
tak, mint pl. az in°¶aci¶os (¶arstabilit¶asi) c¶elkÄovet¶esi politik¶ak elterjed¶ese ¶es a
nemzetkÄozi in°¶aci¶o hathat¶os letÄor¶ese, vagy a hossz¶u ¶es er}oteljes konjunkt¶ura a
kilencvenes ¶evekben ¶es az ezredfordul¶o ut¶an, nyilv¶an el}oseg¶³tette a konszenzus
tet}o al¶a hoz¶as¶at. N¶eh¶any kÄozgazd¶asz ezt az ¶uj kiegyez¶est az ¶ujklasszikusok
¶es az ¶ujkeynesi¶anusok kÄozÄott ¶uj neoklasszikus szint¶ezisnek kezdte nevezni.9

3.2 A DSGE modellek hi¶anyoss¶agai

Az ¶uj szint¶ezis kialak¶³t¶as¶aban meghat¶aroz¶o szerepet j¶atsz¶o ¶ujklasszikus kÄoz-
gazd¶aszok k¶et c¶elt t}uztek ki az ¶uj makroÄokon¶omia l¶etrehoz¶as¶aval. Egyfel}ol
szil¶ard elm¶eleti, tudom¶anyos b¶azisra k¶³v¶ant¶ak helyezni a makroÄokon¶omi¶at
(szemben a keynesi mikroalapoz¶as n¶elkÄuli, ad hoc kÄozel¶³t¶essel), m¶asfel}ol pedig
olyan makro-modelleket akartak kifejleszteni ¶es haszn¶alni, amelyek nem szen-
vednek a Lucas-kritik¶at¶ol, teh¶at struktur¶alisak, a v¶altoz¶ok kÄozÄott val¶odi oks¶a-
gi kapcsolatok vannak, s ez¶ert gazdas¶agpolitikai elemz¶esre alkalmasak. Ezek
a c¶elkit}uz¶esek azonban csak r¶eszlegesen val¶osultak meg.

A makroÄokon¶omia mikrooldal¶u megalapoz¶asa a reprezentat¶³v gazdas¶agi
szerepl}o fogalm¶ara ¶ep¶³t, az }o viselked¶es¶et, dÄont¶eseit vet¶³tik ki makroszintre.
A DSGE modellek is erre az optimaliz¶al¶o gazdas¶agi szerepl}ore alapoz¶odnak.
Ezzel a l¶ep¶essel val¶oban struktur¶aliss¶a v¶alik a modell, teh¶at a gazdas¶ag-
politikai akci¶ok, vagy a kÄus}o sokkok hat¶asait megfelel}oen tudja ¯gyelembe
venni. Ugyanakkor viszont a reprezentat¶³v gazdas¶agi aktor alkalmaz¶as¶aval
nem tudjuk bemutatni val¶os¶agos szerepl}ok viselked¶es¶enek kÄolcsÄonhat¶as¶at, a
kialakul¶o feszÄults¶egek, anom¶ali¶ak tovagy}ur}uz}od¶es¶et, megsokszoroz¶od¶as¶at, a
pozit¶³v vagy a negat¶³v visszacsatol¶asok kialakul¶as¶at. A val¶os¶agos gazdas¶agi

7A DSGE modellek megold¶as¶ahoz j¶o ¶attekint¶est ¶es seg¶³ts¶eget ny¶ujt McCandless [2008]
kÄonyve, a MATLAB megold¶o program pedig Uhlig [1999] tanulm¶any¶ab¶ol letÄolthet}o.

8L¶asd Woodford [2009] Äosszefoglal¶o tanulm¶any¶at.
9L¶asd pl. Goodfriend { King [1997], Goodfriend [2002], Mankiw [2006], Gali { Gertler

[2007], Woodford [2009]
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rendszerek tÄobbnyire tartalmaznak pozit¶³v visszacsatol¶asokat, s ez¶ert instabi-
lak. Csak nagyon tÄor¶ekeny egyens¶ulyt tudnak ¶³gy megteremteni, kÄovetkez¶es-
k¶eppen nem kellenek kÄuls}o sokkok, hogy kirobbanjon a v¶als¶ag, el¶eg n¶eh¶any
kÄozÄons¶eges v¶eletlen esem¶eny ehhez.10 Ezzel szemben viszont a reprezentat¶³v
szerepl}oket alkalmaz¶o DSGE modellekben csak kÄuls}o kÄozrem}ukÄod¶es hat¶as¶ara
alakulhat ki (¶atmeneti) egyens¶ulytalans¶agi helyzet.

A k¶es}obbi modellek igyekszenek ezt a hib¶at orvosolni ¶es tÄobb, kÄulÄonbÄoz}o
t¶³pus¶u gazdas¶agi szerepl}ot is beiktatnak a pontosabb vizsg¶alat ¶erdek¶eben. A
racion¶alisan viselked}o optimaliz¶al¶o gazdas¶agi szerepl}onek kem¶eny kÄolts¶egve-
t¶esi korl¶atja van ¶es ez¶ert sz¶am¶ara kÄozÄombÄos, hogy }o vagy az ¶allam vesz fel
hitelt, m¶as szavakkal kifejezve ez az ¶ugynevezett ricardoi h¶aztart¶as. A korai
RBC modellekn¶el m¶eg rendre felt¶etelezt¶ek a Ricardo-ekvivalencia t¶etel ¶er-
v¶enyess¶eg¶et, amely egyfajta modern Say-tÄorv¶enyk¶ent is fung¶alt. Manaps¶ag
azonban m¶ar egyre gyakrabban iktatnak be a modellalkot¶ok nem ricardoi h¶az-
tart¶asokat is, vagyis likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asokat (akik vonatkoz¶as¶aban
egy¶altal¶an nem mindegy, hogy az ¶allam vagy }ok maguk vesznek fel hitelt).
Ezzel a l¶ep¶essel m¶ar tanulm¶anyozhat¶ov¶a v¶alt a ¯sk¶alis politika hat¶asainak
vizsg¶alata.

El¶eg sz¶eles kÄorben elfogadott v¶eleked¶es az, hogy a DSGE modellek egyik
legkomolyabb gyenges¶ege, hogy nem megfelel}oen modellezik a p¶enzpiacokat.11

A p¶enzpiaci s¶url¶od¶asok modellez¶es¶ere a leggyakrabban a p¶enzÄugyi akceler¶atort
haszn¶alj¶ak a modellez}ok. Ez meg is hozza a k¶³v¶ant hat¶ast, mert egyfel}ol fel-
nagy¶³tja a sokkokat, m¶asfel}ol pedig biztos¶³tja, hogy egy ir¶anyba mozduljon el
az ¶arsz¶³nvonal ¶es az output. Viszont a p¶enzÄugyi akceler¶ator csak az egyik le-
hets¶eges s¶url¶od¶ast modellezi, mikÄozben a tÄobbi s¶url¶od¶as kimarad a vizsg¶alati
kÄorb}ol. A m¶asik probl¶ema a portf¶oli¶o-v¶alaszt¶as, amelyet m¶eg nem sikerÄult
megfelel}oen bedolgozni a DSGE modellbe, pedig igen fontos lenne, kÄulÄonÄosen
a kis, nyitott orsz¶agok sz¶am¶ara.

Az ¶ujklasszikus-¶ujkeynesi makromodellek kiv¶etel n¶elkÄul a racion¶alis v¶ara-
koz¶asok hipot¶ez¶es¶ere ¶epÄulnek. A racion¶alisan v¶arakoz¶o egy¶en a rendelkez¶es¶ere
¶all¶o Äosszes inform¶aci¶ot felhaszn¶alja, v¶arakoz¶asai a helyes makromodellb}ol
sz¶armaz¶o torz¶³tatlan becsl¶es eredm¶enyein alapulnak. A gazdas¶agi szerepl}ok
tÄobbs¶ege ennek a helyes modellnek az eredm¶enyeit haszn¶alja, szisztematiku-
san nem t¶ernek el t}ole, legfeljebb csak v¶eletlenszer}uen. Ezzel a felfog¶assal
teljes eg¶esz¶eben szemben ¶all F. Hayek felfog¶asa, aki szerint a piaci m}ukÄod¶es
bonyolult inform¶aci¶os rendszere senki sz¶am¶ara nem ismerhet}o meg teljesen,
mindenki csak egy kis szelet¶et ismeri j¶ol-rosszul, mindenekel}ott azt, ame-
lyik }ot kÄozvetlenÄul ¶erinti. Ez az inform¶aci¶os rendszer nem kÄozpontos¶³that¶o ¶es
ez¶ert nem tehet}o mindenki sz¶am¶ara hozz¶af¶erhet}ov¶e. A racion¶alis v¶arakoz¶asok
feltev¶ese an¶elkÄul v¶alt egyeduralkod¶ov¶a a makroÄokon¶omi¶aban ¶es a DSGE mo-
dellekben, hogy komoly empirikus ¶es elm¶eleti ¶ervek sz¶oln¶anak mellette.12

10Erre vonatkoz¶oan l¶asd b}ovebben Goodhart ¶es t¶arsai [2009] valamint Leijonhofvud
[2009] kritikai megjegyz¶eseit.
11L¶asd pl. De Gregorio [2009], McCandless [2008], Stadler [1994], Rebelo [2005], ¶es Tovar

[2009].
12L¶asd erre vonatkoz¶oan Vil¶agi [2009] ¶erveit.
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A gazdas¶agpolitikai elemz¶es ¶es el}orejelz¶es szempontj¶ab¶ol elengedhetetlen
fontoss¶ag¶u a modell param¶etereinek az ¶alland¶os¶aga, ahogyan erre a Lucas-
kritika is utalt. Sajn¶alatos m¶odon azonban m¶eg az olyan mikro-viselked¶esi
param¶eterek mint diszkont-t¶enyez}o, vagy a fogyaszt¶as ¶es a szabadid}o kÄozÄotti
preferencia is megv¶altozhat a kÄuls}o sokkok vagy a gazdas¶agpolitikai akci¶ok
hat¶as¶ara. A kÄulÄonbÄoz}o anyagi helyzet}u ¶es t¶³pus¶u gazdas¶agi szerepl}ok Äossze-
t¶etele id}oben is v¶altozik, teh¶at nem lehet rÄogz¶³teni bizonyos magatart¶asi
mint¶akat, amelyek az eg¶esz vizsg¶alatra ¶alland¶oan ¶erv¶enyesÄulnek ¶es jellemz}oek,
m¶ar csak az Äosszet¶etel v¶altoz¶asa miatt sem.

A preferenci¶ak ¶es viselked¶esi mint¶ak v¶altoz¶ekonys¶ag¶aval a DSGE model-
lek k¶esz¶³t}oi is szembesÄultek ¶es ez¶ert kÄulÄonf¶ele sokkokat iktatnak be, hogy a
val¶os¶aghoz kÄozelebb es}o eredm¶enyeket tudjanak produk¶alni. K¶erd¶eses term¶e-
szetesen, hogy ezek a sokkok mennyire struktur¶alisak ¶es mennyire megalapo-
zottak mikro-oldalr¶ol. A j¶o illeszked¶esre val¶o tÄorekv¶es viszont gyeng¶³ti a
modellek mikromegalapozotts¶ag¶at ¶es korl¶atozza a gazdas¶agpolitikai elemz¶esre
val¶o felhaszn¶alhat¶os¶agukat.13

4 Az SCGE modellek - a t¶erbelis¶eg dimenzi¶oja

4.1 T¶er ¶es kÄozgazdas¶agtan

Hab¶ar neh¶ez ezt els}o pillanatra bel¶atni, val¶oj¶aban a kÄozgazdas¶agtani f}ovonal
gondolatrendszere n¶elkÄulÄozi a t¶erbelis¶eget, felfog¶as¶aban a gazdas¶ag valameny-
nyi szerepl}oje k¶epszer}uen egy ,,t}u hegy¶en" foglal helyet. Ez a be¶all¶³t¶od¶as m¶ar
a bevezet}o tankÄonyvek ,,A kÄozgazdas¶agtan alapk¶erd¶esei" c¶³m}u fejezet¶eben
Äonk¶entelenÄul kialakul az azt tanulm¶anyoz¶okban. Az alapk¶erd¶esek ugyanis¶³gy
hangzanak: a kÄozgazdas¶agtan c¶elja, hogy megmagyar¶azza azt, hogy a gaz-
das¶ag rendszere mik¶ent felel meg a mit (vagyis a l¶etrehozand¶o term¶ekek hal-
maza), a hogyan (vagyis az alkalmazott technol¶ogia), valamint a ki sz¶am¶ara
(vagyis a megtermelt term¶ektÄomeg t¶arsadalmon belÄuli eloszt¶asa) k¶erd¶eseire.
Egy praktikusan rendk¶³vÄul fontos k¶erd¶es m¶ar itt, a tanulm¶anyok legelej¶en
elsikkad, m¶egpedig a hol aspektusa, vagyis az, hogy a fenti h¶arom k¶erd¶esre a
v¶alaszt a termel}ok ¶es a fogyaszt¶ok a t¶er mely pontjain adj¶ak meg.14 M¶arpedig,
hogy mindez a t¶er mely szegmenseiben tÄort¶enik, gazdas¶agi szempontb¶ol egy-
¶altal¶an nem kÄozÄombÄos. Legegyszer}ubb p¶eldak¶ent term¶eszetesen a sz¶all¶³t¶asi
kÄolts¶egek szerepe eml¶³thet}o: a v¶allalatok telephely-v¶alaszt¶asi dÄont¶eseik sor¶an
az input ¶es output piacokt¶ol val¶o t¶avols¶agot fontos faktork¶ent kezelik, hiszen
lehet}os¶eg szerint minden termel}o igyekszik sz¶all¶³t¶asi kÄolts¶egeit minimaliz¶alni.

Annak ellen¶ere, hogy sz¶amos, a gazdas¶agi folyamatok t¶erbelis¶eg¶evel Äossze-
fÄugg}o probl¶ema (mint p¶eld¶aul a v¶allalatok telephelyv¶alaszt¶asa, a termel¶es

13L¶asd b}ovebben Chari { Kehoe [2008]. A szerz}ok erre a kÄovetkeztet¶esre a Smets {
Wouters [2003] modell vizsg¶alata sor¶an jutottak, amelyet benchmark DSGE-modellnek
tartanak, ezt haszn¶alja az ECB is.
14Krugman (1995) mutat r¶a, hogy p¶eld¶aul Joseph Stiglitz KÄozgazdas¶agtan c¶³m}u 1100

oldalas tankÄonyve, mely szakmai kÄorÄokben igen magasra ¶ert¶ekelt a t¶argyalt ismeretek
sz¶eles sk¶al¶aja ok¶an, t¶argymutat¶oj¶aban nem tartalmazza sem a telephely (,,location"), sem
a t¶ergazdas¶agtan (,,spatial economics") szavakat, s a v¶aros sz¶ot is csup¶an egyszer jelÄoli.
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egyenl}otlen fÄoldrajzi eloszl¶as¶anak jelens¶ege, vagy a termel¶es koncentr¶aci¶oj¶ab¶ol
fakad¶o extern¶ali¶ak) mind gazdas¶agelm¶eleti, mind gyakorlati szempontb¶ol dÄon-
t}o fontoss¶aggal b¶³r, a t¶erszeml¶elet (viszonylag rÄovid id}operi¶odusokat kiv¶eve)
nem tudott a kÄozgazdas¶agtan uralkod¶o ir¶anyzat¶anak r¶esz¶ev¶e v¶alni.

A t¶errel kapcsolatos jelens¶egek elhanyagol¶asa kÄulÄonÄosen meglep}o, ha ¯-
gyelembe vesszÄuk, hogy a telephelyelm¶elet, a region¶alis kÄozgazdas¶agtan vagy
a v¶arosgazdas¶agtan legjelent}osebb eredm¶enyeit a kÄozgazdas¶agi gondolkod¶as
¶altal¶anosan elfogadott analitikus keretei kÄozÄott fogalmazt¶ak meg (Blaug 1979,
Krugman 1991a), teh¶at m¶eg egyfajta ,,szemantikai korl¶at" jelenl¶et¶er}ol sem
besz¶elhetÄunk. A t¶ergazdas¶agtan megalap¶³t¶oja, Johann von ThÄunen p¶eld¶aul
a di®erenci¶alsz¶am¶³t¶ast j¶oval azel}ott alkalmazta, miel}ott az a kÄozgazdas¶agtan
meghat¶aroz¶o eszkÄoz¶ev¶e v¶alt volna (Blaug 1979), m¶³g Alfred Weber telep-
helyelm¶elet¶et a komparat¶³v statika analitikus keretein belÄul fogalmazta meg
(Weber 1929).

A fentebb megfogalmazottakra sajn¶alatosan r¶³melve, sem Walter Isard
er}ofesz¶³t¶esei a ,,region¶alis tudom¶any" megalkot¶as¶ara (Isard 1956), sem a teore-
tikus v¶arosgazdas¶agtan eredm¶enyei (Mills 1967) nem gyakoroltak tart¶os ha-
t¶ast a kÄozgazdas¶agi gondolkod¶as f}o vonal¶ara, annak ellen¶ere, hogy mind a
region¶alis kÄozgazdas¶agtan, mind a v¶arosgazdas¶agtan a neoklasszikus kÄozgaz-
das¶agtan ¶altal¶anosan elfogadott paradigm¶aj¶an belÄul kerÄult kidolgoz¶asra.

A dilemma lehets¶eges felold¶asak¶ent ad¶odik az a felt¶etelez¶es, hogy mivel
a hossz¶u ideje t¶er n¶elkÄul fejl}od}o kÄozgazdas¶agtan ,,geogra¯z¶al¶asa" a rend-
szer alapjait ¶erint}o v¶altoz¶asokat id¶ezne el}o a tudom¶any szerkezet¶eben (Ohta
1988), az ilyen m¶ert¶ek}u ¶at¶ep¶³t¶essel j¶ar¶o tetemes kÄolts¶egeket nem k¶³v¶anja v¶al-
lalni a kÄozgazdas¶agtan kutat¶o kÄozÄoss¶ege { hasonl¶oan ahhoz, ahogyan b¶armely
m¶as tudom¶any kutat¶o kÄozÄoss¶ege cselekedne ilyen esetben (Kuhn 1984).

A Paul Krugman (1995) ¶altal aj¶anlott alternat¶³v magyar¶azat szerint a
probl¶ema az ¶altala megalapozott ¶uj gazdas¶agfÄoldrajz megjelen¶es¶eig az volt,
hogy az ¶altal¶anos egyens¶ulyi modellek az ¶alland¶o sk¶alahozad¶ek feltev¶es¶ere
¶epÄultek. Az ¶alland¶o sk¶alahozad¶ek mellett viszont megmagyar¶azhatatlan a
gazdas¶agi tev¶ekenys¶egek fÄoldrajzi koncentr¶aci¶oja, ¶³gy a nem tÄok¶eletes piaci
verseny modellez¶es¶eben a legut¶obbi id}okben v¶egbement fejl}od¶esig a kÄozgaz-
das¶agtan f}o ir¶any¶anak ¯gyelm¶et a t¶ergazdas¶agtani probl¶em¶ak elkerÄult¶ek.

Az ¶Altal¶anos egyens¶ulyelm¶elet (¶AE), mindezid¶aig a gazdas¶ag egyetlen
olyan modellje, mely (a Smith-i hagyom¶anyokat kÄovetve) az optimum-kÄovet}o
egy¶eni cselekedetekb}ol vezeti le a rendszer eg¶esz¶enek m}ukÄod¶es¶et, a tÄok¶eletes
verseny viszonyai kÄozÄott. A t¶erbeli helyzet az ¶AE modellj¶eben a term¶ekek
egy jellemz}ojek¶ent kerÄul bevezet¶esre, vagyis az egy¶ebk¶ent ugyanolyan ¯zikai
tulajdons¶agokkal rendelkez}o j¶osz¶agok kÄulÄonbÄoz}o term¶ekekk¶ent szerepelnek
abban az esetben, ha a t¶er kÄulÄonbÄoz}o pontjain tal¶alhat¶oak. Amint azt Star-
rett (1978) kimutatta, e megold¶as, annak k¶ets¶egtelen eleganci¶aja dac¶ara, nem
el¶egs¶eges ahhoz, hogy az ¶AE rendszere alkalmass¶a v¶aljon a val¶os t¶erszerkezet
magyar¶azat¶ara.

Arrow ¶es Debreu (1954) az ¶altal¶anos kompetit¶³v egyens¶uly l¶etez¶es¶enek
bizony¶³t¶asa sor¶an a t¶enyez}ok tÄok¶eletes oszthat¶os¶ag¶at ¶es nem-nÄovekv}o sk¶a-
lahozad¶ekot felt¶etelezett (Arrow ¶es Debreu 1954, 8. o.). Ha eltekintÄunk a
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term¶eszeti adotts¶agokban ¶eszlelhet}o kÄulÄonbÄoz}os¶egek (nyersanyagok jelenl¶ete
stb.) t¶erszerkezetet befoly¶asol¶o ¶es tÄort¶enelmi l¶ept¶ekben csÄokken}o szerep¶et}ol,
akkor ezen felt¶etelez¶es mellett a kompetit¶³v egyens¶uly ¶allapot¶aban a gazdas¶ag
nagysz¶am¶u, a t¶erben sz¶etsz¶or¶od¶o, Äonell¶at¶o egys¶egre esik sz¶et. Ugyanis, ha a
termel¶esi t¶enyez}ok tÄok¶eletesen oszthat¶oak ¶es a hozad¶ek nem nÄovekv}o, akkor
a sz¶all¶³t¶asi kÄolts¶egek minimaliz¶al¶asa c¶elj¶ab¶ol a v¶allalatok a piacok kÄozvetlen
kÄozel¶ebe telepedve olyan Äuzemm¶erettel termelnek, mely ¶eppen el¶egs¶eges azok
ell¶at¶as¶ara, megszÄuntetve ez¶altal a gazdas¶ag t¶erbeli egys¶egei kÄozÄotti kereskedel-
met.

A gazdas¶ag val¶os t¶erszerkezete (melyet szemmel l¶athat¶oan a gazdas¶agi
tev¶ekenys¶egek egyenl}otlen eloszl¶asa ¶es a gazdas¶ag egys¶egei kÄozÄotti kereskede-
lem fennmarad¶asa jellemez) magyar¶azat¶ara teh¶at az ¶alland¶o sk¶alahozad¶ekot
felt¶etelez}o, a tÄok¶eletes verseny viszonyaira megalkotott ¶altal¶anos egyens¶ulyel-
m¶elet modellje nem alkalmas.15 A val¶os t¶erszerkezet kialakul¶as¶anak az egy¶eni
cselekedetekb}ol tÄort¶en}o levezet¶ese egy olyan gondolati kereten belÄul lenne
csak lehets¶eges, mely nem z¶arja ki a nÄovekv}o hozad¶ekot. Ugyanis a v¶allalatok
akkor v¶allalj¶ak a piact¶ol val¶o t¶avols¶ag miatt megjelen}o sz¶all¶³t¶asi kÄolts¶egeket,
ha a termel¶es t¶erbeli koncentr¶aci¶oja sor¶an mindezek¶ert a nÄovekv}o hozad¶ek
r¶ev¶en kompenz¶aci¶oban r¶eszesÄulnek. Hogy mindez nem v¶alt a ,,mainstream"
kÄozgazdas¶agtan gondolkod¶as¶anak r¶esz¶ev¶e, abban dÄont}o jelent}os¶ege van an-
nak, hogy a t¶erszerkezet magyar¶azata nem kapcsol¶odott Äossze a gazdas¶ag
egy¶eb jellemz}oinek (¶arak, b¶erek, mennyis¶egek) magyar¶azat¶aval egy olyan
¶altal¶anos egyens¶ulyi keretben, melyben a tÄok¶eletlen verseny piaci viszonyai
kÄozÄott tÄort¶enik a gazdas¶ag modellez¶ese (Krugman 1995). Minderre a tech-
nikai lehet}os¶eg csak az 1970-es ¶evek kÄozep¶en szÄuletett meg, m¶³g a kÄozgazda-
s¶agtan els}o ¶es mindm¶aig alapvet}o ¶altal¶anos egyens¶uly elm¶eleti modellje, mely
a monopolisztikus verseny kÄorÄulm¶enyei kÄozÄott a teret endog¶en t¶enyez}ok¶ent
integr¶alja, puszt¶an az 1990-es ¶evek elej¶en kerÄult kidolgoz¶asra Paul Krugman
¶altal (Krugman 1991). Ez a modell v¶alt azt¶an az ¶uj gazdas¶agfÄoldrajz (NEG)
¶es az arra alapul¶o t¶erbeli sz¶amszer}us¶³tett egyens¶ulyi (SCGE { Spatial Com-
putable General Equilibrium) modellek alapj¶av¶a.

4.2 Az SCGE modellek ¶altal¶anos jellemz}oi

A region¶alis gazdas¶agi elemz¶esek sor¶an a CGE modellek tÄobb terÄuleten ke-
rÄultek felhaszn¶al¶asra. Az alkalmaz¶asok az interregion¶alis sz¶all¶³t¶asban be¶all¶o
v¶altoz¶asok modellez¶es¶et}ol a kÄornyezetv¶edelmi hat¶astanulm¶anyokig terjednek
(Donaghy, 2009). A NEG alapjain fel¶epÄul}o SCGE modellek a nÄovekv}o hoza-
d¶ek, a sz¶all¶³t¶asi kÄolts¶egek ¶es a termel¶esi t¶enyez}ok t¶erbeli mobilit¶as¶anak inter-
akci¶oi r¶ev¶en, kumulat¶³v m¶odon l¶etrejÄov}o t¶erszerkezet jelent}os¶eg¶et helyezik a
modellstrukt¶ur¶ak kÄoz¶eppontj¶aba. A t¶erbeli sz¶amszer}us¶³tett ¶altal¶anos egyen-
s¶ulyi modellek { Anthony Venables kifejez¶es¶evel ¶elve { az ¶uj gazdas¶agfÄoldrajz
,,empirikus megfelel}oi". Szeml¶eleti-m¶odszertani gyÄokereiket teh¶at az ¶uj gaz-
das¶agfÄoldrajzi) ¶es a sz¶amszer}us¶³tett ¶altal¶anos egyens¶ulyi (CGE) modellekben
tal¶aljuk meg. A CGE-Europe modell (BrÄocker 1998), Venables ¶es Gasiorek

15Mindezekr}ol r¶eszletesebben l¶asd Fujita ¶es Thisse (2002) 2. fejezet¶et.
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(1999) modellje, mely az EU Struktur¶alis Alapok hat¶as¶at vizsg¶alja, valamint
a RAEM (Thissen 2003) tartoznak az irodalomban leggyakrabban hivatko-
zott modellek kÄoz¶e.

Mik a t¶erbelis¶eg azon jellemz}oi, melyeket a SCGE modellek be¶ep¶³tenek
a hagyom¶anyos CGE modellek szerkezet¶ebe? A modellek gyakorlat¶aban ez
a term¶eszeti adotts¶agok szerep¶et}ol eltekintve, a t¶erszerkezet kialakul¶as¶a¶ert
felel}os, a region¶alis gazdas¶agtan ¶es az ¶uj gazdas¶agfÄoldrajz ¶altal kiemelt t¶arsa-
dalmi t¶enyez}ok megjelen¶³t¶es¶et jelenti. A t¶erszerkezet kialakul¶as¶at m¶ar LÄosch
is olyan gazdas¶agi er}ok Äosszej¶atsz¶asa eredm¶enyek¶ent magyar¶azta, melyek
kÄozÄul egyesek a t¶erbeli koncentr¶aci¶o, m¶asok a t¶erbeli diszperzi¶o ir¶any¶aba hat-
nak (LÄosch 1954). A t¶erszerkezet magyar¶azat¶anak ez a felfog¶asa a region¶alis
gazdas¶agtan ¶es a telephelyelm¶elet irodalm¶aban m¶ara ¶altal¶anosan elfogadott.
A centripet¶alis er}ok kÄozÄul a sz¶all¶³t¶asi kÄolts¶eg szerepe m¶ar fentebb eml¶³t¶esre
kerÄult ¶epp¶ugy, ahogyan egy centrifug¶alis er}o¶e, a nÄovekv}o sk¶alahozad¶ek¶e is.
A t¶erszerkezetet magyar¶az¶o tov¶abbi gazdas¶agi er}ok kÄozÄott kitÄuntetett helyet
¶elveznek az ¶ugynevezett agglomer¶aci¶os extern¶ali¶ak.

Az agglomer¶aci¶os extern¶ali¶ak fogalm¶at Marshall vezette be a kÄozgazdas¶agi
irodalomba. Olyan (pozit¶³v, vagy negat¶³v) kÄuls}o gazdas¶agi hat¶asokat jelente-
nek, melyek abb¶ol erednek, hogy a gazdas¶ag szerepl}oi a t¶erben koncentr¶al¶od-
nak (agglomer¶al¶odnak). Az eredeti Marshall-i elemz¶es az agglomer¶aci¶os ex-
tern¶ali¶ak h¶arom form¶aj¶at kÄulÄonbÄozteti meg: az input piacok megoszt¶as¶ab¶ol,
a munkapiac megoszt¶as¶ab¶ol ¶es a tud¶as¶atsziv¶arg¶asokb¶ol (tud¶as szpill¶overek)
ered}o extern¶ali¶akat. Amennyiben a gyakori kapcsolattart¶as ig¶enye (p¶eld¶aul
divatipar), vagy az inputterm¶ek sz¶all¶³t¶as¶anak kÄorÄulm¶enyess¶ege (tÄor¶ekenys¶eg)
ok¶an az inputtermel}ok- ¶es felhaszn¶al¶ok kÄozel telepÄulnek egym¶ashoz, az in-
putterm¶ekek ir¶anti helyi kereslet megnÄoveked¶ese az inputok el}o¶all¶³t¶as¶anak
kÄolts¶eg¶et csÄokkenti (felt¶eve, hogy az inputtermel¶es nÄovekv}o hozad¶ek mellett
tÄort¶enik). A felhaszn¶al¶ok sz¶am¶anak nÄoveked¶ese (agglomer¶al¶od¶asa) teh¶at ter-
mel¶esi kÄolts¶eget csÄokkent}o t¶enyez}o, ami pozit¶³v kÄuls}o gazdas¶agi hat¶as. A
szakk¶epzett munka terÄuleti koncentr¶aci¶oja szint¶en pozit¶³v extern¶alia forr¶asa,
hiszen gyorsabb¶a ¶es olcs¶obb¶a teszi a termel¶esi szerkezetv¶alt¶ast (a megfelel}o
munkaer}ohÄoz val¶o viszonylagosan kÄonny}u hozz¶af¶er¶es r¶ev¶en). A t¶erbeli kÄo-
zels¶eg megkÄonny¶³ti a kommunik¶aci¶ot, ami az ¶uj termel¶esi technol¶ogi¶ak ter-
jed¶es¶enek is kedvezhet Marshall szerint, jelent}osen csÄokkentve a termel¶es
kÄolts¶egeit.

A t¶erszerkezet kialakul¶as¶at Myrdal (1957) ¶es Hirschman (1958) elgondo-
l¶asait kÄovetve az ¶ugynevezett ,,kumulat¶³v oks¶ag" r¶ev¶en magyar¶azza a regio-
n¶alis kÄozgazdas¶agtan. A pozit¶³v agglomer¶aci¶os extern¶ali¶ak l¶ete ugyanis egy
h¶olabdaszer}u folyamatot elind¶³tva a helyi koncentr¶aci¶ok fokozatos nÄoveked¶ese
ir¶any¶aba hat: a koncentr¶aci¶ob¶ol kÄovetkez}o kÄuls}o gazdas¶agi hat¶asok jelenl¶ete
¶ujabb v¶allalatok betelepÄul¶es¶et induk¶alja, mely v¶egs}o soron (a terÄuleti kon-
centr¶aci¶o nÄoveked¶ese r¶ev¶en) az agglomer¶aci¶os extern hat¶asok er}osÄod¶es¶ehez
vezet, ez¶altal a betelepÄul¶es egy ¶ujabb ciklus¶at elind¶³tva.

A t¶erbeli sz¶amszer}us¶³tett egyens¶ulyi (SCGE) modellek teh¶at a t¶er dimen-
zi¶oj¶at adj¶ak hozz¶a (az ¶altal¶aban egy terÄuleti egys¶egre { jellemz}oen orsz¶agok-
ra { fel¶ep¶³tett) CGE modellekhez. Ez r¶eszben azt jelenti, hogy a terÄuleti
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egys¶egek sz¶ama megsokszoroz¶odik. A terÄuleti egys¶egek alatt az SCGE mo-
dellekben ¶altal¶aban szubnacion¶alis r¶egi¶ok ¶ertend}ok. Ez praktikusan azt je-
lenti, hogy hagyom¶anyos t¶arsadalmi elsz¶amol¶asi m¶atrixban a kÄozbees}o javak
¶es a v¶egs}o felhaszn¶al¶asok blokkjai kiterjednek jobb oldali ir¶anyban az in-
terregion¶alis keresletek sz¶am¶³t¶asba v¶etele ¶erdek¶eben, a termel¶esi inputok ¶es
a kÄozbees}o javak m¶atrixai pedig megny¶ulnak lefel¶e, hogy az interregion¶alis
input keresletek is ¯gyelembe vehet}oek legyenek. Az egy terÄuleti egys¶egre
fel¶ep¶³tett CGE modellek tov¶abbi kiterjeszt¶es¶et az jelenti, hogy a modellekbe
be¶epÄulnek a (pozit¶³v ¶es negat¶³v) agglomer¶aci¶os hat¶asok, melyek az els}odleges
inputok (munka, t}oke) migr¶aci¶oj¶at is befoly¶asolj¶ak.

Az SCGE modellek sokr¶egi¶os CGE modellek, ahol a r¶egi¶okat r¶eszben az
interregion¶alis kereskedelem kÄoti Äossze, r¶eszben a r¶egi¶ok kÄozÄotti termel¶esi t¶e-
nyez}o migr¶aci¶o. Az interregion¶alis kereskedelem magyar¶azat¶aban kitÄuntetett
szerepe van a kereskedelmi (sz¶all¶³t¶asi) kÄolts¶egeknek. A migr¶aci¶o alakul¶as¶aban
pedig a pozit¶³v (p¶eld¶aul tud¶as extern¶ali¶ak, kÄozbees}o inputok kÄozels¶ege) ¶es ne-
gat¶³v (p¶eld¶aul zs¶ufolts¶ag, kÄornyezetszennyez¶es) agglomer¶aci¶os externhat¶asok
¶altal befoly¶asolt r¶egi¶ok kÄozÄotti b¶er (vagy hasznoss¶ag) kÄulÄonbs¶egek a megha-
t¶aroz¶oak.

KÄovetve az ¶uj gazdas¶agfÄoldrajz elm¶eleti modelljeinek logik¶aj¶at, az SCGE
modellek is megkÄulÄonbÄoztetnek rÄovid- ¶es hossz¶u t¶av¶u egyens¶ulyi ¶allapotokat.
RÄovid t¶avon a kereskedelem ¶altal ÄosszekÄotÄott r¶egi¶ok mindegyike el¶eri az ¶ar- ¶es
mennyis¶egi egyens¶ulyokat minden szektorban. Ez az egyens¶uly azonban nem
felt¶etlenÄul jelent nyugalmi ¶allapotot az eg¶esz gazdas¶ag sz¶am¶ara. Amennyi-
ben olyan kÄulÄonbs¶egek vannak, melyek a termel¶esi t¶enyez}ok r¶egi¶ok kÄozÄotti
mozg¶as¶at vonj¶ak maguk ut¶an, akkor a rÄovid t¶av¶u egyens¶ulyok a r¶egi¶ok szint-
j¶en gyorsan felbomlanak. Ha p¶eld¶aul a re¶alb¶erek kÄulÄonbÄoznek a r¶egi¶ok kÄo-
zÄott, akkor ez kiv¶altja a munkaer}o migr¶aci¶oj¶at az alacsonyabb b¶er}u terÄule-
tekt}ol a magasabb b¶er}u terÄuletek fel¶e. Az ¶uj t¶enyez}oeloszt¶asnak megfelel}o
egyens¶ulyi ¶ert¶ekek kisz¶amol¶asa az SCGE modellekben egy kÄovetkez}o rÄovid
t¶av¶u helyzetben tÄort¶enik. Amennyiben nincsenek olyan elt¶er¶esek a r¶egi¶ok
kÄozÄott, melyek ¶ujabb migr¶aci¶ot v¶altan¶anak ki, akkor el¶ertÄunk a hossz¶u t¶av¶u
egyens¶uly ¶allapot¶aba, amikor az eg¶esz gazdas¶ag nyugalmi ¶allapotba kerÄul. Ha
nem, akkor a t¶enyez}ok migr¶aci¶oja ezen nyugalmi ¶allapot el¶er¶es¶eig fog tartani.

5 Szektor¶alis, id}o- ¶es t¶erbeli dimenzi¶ok a gya-
korlati ¶AE modellez¶esben: A tematikus kÄu-
lÄonsz¶amban szerepl}o tanulm¶anyok

A tematikus kÄulÄonsz¶am tanulm¶anyai a h¶arom dimenzi¶o szerinti csoportos¶³-
t¶asban kerÄultek beilleszt¶esre. R¶ev¶esz Tam¶as ¶es Zalai Ern}o tanulm¶anya a
HUMUS (HUngarian MultiSectoral) CGE modell felhaszn¶al¶as¶aval v¶egzett
igen ¶erdekes elemz¶es eredm¶enyeit kÄozli. A gazdas¶agpolitikai k¶erd¶es ¶ugy fo-
galmazhat¶o meg, hogy mi tÄort¶enne Magyarorsz¶agon, ha a Paksi Atomer}om}u
egy blokkja valamilyen ok folyt¶an le¶allna. Mivel az er}om}u rengeteg sz¶allal
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kÄot}odik a gazdas¶ag tÄobbi ipar¶ag¶ahoz, ez¶ert a tÄobbszektoros CGE elemz¶es
megfelel}o m¶odszertani alapot ad a vizsg¶alatokhoz.

A tematikus kÄulÄonsz¶am kÄovetkez}o k¶et tanulm¶anya egy-egy DSGE mod-
ell alkalmaz¶as eredm¶enyeit ismerteti. Baksa D¶aniel, Benk Szil¶ard ¶es Jakab
M. Zolt¶an elemz¶ese sor¶an a kÄolts¶egvet¶esi politika gazdas¶agi eredm¶enyess¶eg¶et
nagyban meghat¶aroz¶o ¯sk¶alis multiplik¶ator meghat¶aroz¶as¶ara f¶okusz¶alnak egy
Magyarorsz¶agra fel¶ep¶³tett DSGE modell alkalmaz¶as¶aval. Az elemz¶esek azt
mutatj¶ak, hogy c¶elravezet}o nem egy, hanem tÄobb multiplik¶atort ¯gyelembe
venni, amit a tanulm¶anyban vizsg¶alt kÄulÄonbÄoz}o ¯sk¶alis beavatkoz¶asok (ad¶ok,
transzferek, korm¶anyzati kiad¶asok) elt¶er}o viselked¶ese mutat. Fontos eredm¶e-
nye a tanulm¶anynak tov¶abb¶a, hogy a ¯sk¶alis reakci¶ok szerepe akkor a leg-
nagyobb, amikor az ad¶ok kezdeti csÄokkent¶es¶et a kiad¶asok csÄokkent¶ese r¶ev¶en
¯nansz¶³rozz¶ak.

Varga J¶anos ¶es Jan in 't Veld az Eur¶opai Bizotts¶ag QUEST III modellj¶et
alkalmazza a koh¶ezi¶os politika 2000-2006 kÄozÄotti t¶amogat¶asainak hat¶asvizs-
g¶alat¶ara az EU 26 tag¶allam¶anak szintj¶en. A 2020-ig kisz¶am¶³tott modell-ered-
m¶enyek pozit¶³v GDP hat¶asokat tÄukrÄoznek, ¶am a hat¶asok nagys¶aga jelent}os
v¶altozatoss¶agot mutat a tag¶allamok kÄozÄott. A v¶altozatoss¶ag r¶eszben a tag¶al-
lamok gazdas¶agi strukt¶ur¶aib¶ol, r¶eszben a t¶amogat¶asok nagys¶ag¶at¶ol, a beavat-
koz¶asok eszkÄozeinek (beruh¶az¶as t¶amogat¶as, oktat¶asi, kutat¶asi t¶amogat¶asok,
infrastruktur¶alis beruh¶az¶asok) relat¶³v jelent}os¶eg¶et}ol, illetve a t¶amogat¶asok
id}obeli Äutemez¶es¶et}ol is fÄugg.

A tematikus kÄulÄonsz¶amot z¶ar¶o tanulm¶any Varga Attila, J¶arosi P¶eter ¶es
Sebesty¶en Tam¶as toll¶ab¶ol az ambici¶ozus GMR (Geographic Macro and Re-
gional) modellez¶esi projekt egy ¶allom¶as¶ar¶ol tud¶os¶³t. A GMR-felfog¶as szerint a
fejleszt¶espolitik¶ak hat¶asvizsg¶alata sor¶an a terÄuleti dimenzi¶o nem hagyhat¶o ki
az elemz¶esekb}ol, ez¶ert a modell propon¶al¶oi integr¶alt region¶alis-makro struk-
t¶ur¶akat alkalmaznak. A GMR-Europe modell makroÄokon¶omiai blokkj¶aban a
QUEST III DSGE modell kerÄult be¶ep¶³t¶esre, m¶³g a region¶alis blokkban egy
SCGE ¶es egy Äokonometriailag becsÄult technol¶ogiai modell tal¶alhat¶o. A GMR-
Europe modell nem-technikai bemutat¶asa ut¶an a szerz}ok v¶alogat¶ast kÄozÄolnek
az Eur¶opai Bizotts¶ag sz¶am¶ara k¶eszÄult koh¶ezi¶os politikai hat¶aselemz¶eseikb}ol.
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DIMENSIONS OF APPLIED GENERAL EQUILIBRIUM ANALYSIS:

INDUSTRIAL STRUCTURE, TEMPORAL- AND SPATIAL DYNAMICS.

AN INTRODUCTORY ARTICLE

The aim of this article is to help the reader understand the analytical background
of the papers collected in this special issue. Applied general equilibrium models
are classi¯ed according to the following three dimensions: the sectoral, temporal
and spatial dimensions. Besides outlining the conceptual background behind these
three types of models we shortly introduce the individual papers of this special
issue.



Szigma, XLV. (2014) 1-2. 23

EGY GAZDAS¶AG-ENERGIA-KÄORNYEZET
KAPCSOLATOK ELEMZ¶ES¶ERE ALKALMAZOTT
¶ALTAL¶ANOS EGYENS¶ULYI (GEM-E3) MODELL

FEL¶EP¶IT¶ESE ¶ES ALKALMAZ¶ASA1

R¶EV¶ESZ TAM¶AS { ZALAI ERN}O
JRC-IPTS Seville { Budapesti Corvinus Egyetem

A cikk szorosan kapcsol¶odik a sz¶amszer}us¶³tett ¶altal¶anos egyens¶ulyi model-
lek elm¶elet¶et, nemzetkÄozi ¶es hazai alkalmaz¶asait bemutat¶o 2012-es Szigma
cikkÄunkhÄoz. El}oszÄor a gyakorlati alkalmaz¶asok ig¶enyeinek megfelel}oen ki-
bontjuk ¶es kieg¶esz¶³tjÄuk a stiliz¶alt alapmodellt, megvil¶ag¶³tva az ÄosszefÄugg¶esek
¶ertelmez¶es¶et ¶es a param¶eterek sz¶amszer}us¶³t¶es¶enek lehet}os¶egeit. A kÄovetkez}o
r¶eszben a modell energetikai-kÄornyezeti modulj¶at mutatjuk be hasonl¶o r¶eszle-
tezetts¶eggel. V¶egÄul, illusztr¶aci¶ok¶eppen, bemutatjuk a modell egy eredend}oen
2003-ban k¶eszÄult ¶es frissebb adatokkal megism¶etelt alkalmaz¶as¶at. Ebben
azt vizsg¶altuk meg, hogy mi lenne a gazdas¶agi ¶es kÄornyezeti hat¶asa a paksi
atomer}om}u egy vagy tÄobb blokkja kies¶es¶enek, pontosabban, mi lett volna a
hat¶asa annak, ha a paksi er}om}u helyett m¶as, akkor Äuzemben lev}okhÄoz hasonl¶o
m}uszaki adotts¶ag¶u ¶es Äuzemel}o er}om}uveket ¶ep¶³tettek volna fel azonos villamos-
energia-kapacit¶as biztos¶³t¶as¶ara. Az elemz¶est ¶es sz¶amszer}u eredm¶enyeit Äossze-
vetjÄuk hasonl¶o c¶elra k¶eszÄult, de elt¶er}o feltev¶eseken nyugv¶o CGE modellekkel
v¶egzett kÄulfÄoldi elemz¶esekkel, s}ot a paksi er}om}u egyik blokkj¶anak k¶es}obb
bekÄovetkezett kies¶ese okozta kÄovetkezm¶enyekkel is. Kapott eredm¶enyeink
mind a nemzetkÄozi, mind az ex post Äosszevet¶es alapj¶an kell}oen robusztusnak
bizonyultak.

Bevezet¶es

A GEM-E3 egy kor¶abbi Szigma cikkÄunkben (R¶ev¶esz ¶es Zalai, 2012) { amely-
re a tov¶abbiakban egyszer}uen el}oz}o tanulm¶anyunkk¶ent fogunk utalni { t¶ar-
gyalt CGE modellek egy saj¶atos v¶altozata. A CGE modellek kialakul¶as¶ahoz
vezet}o elm¶eleti ¶es gyakorlati fejlem¶enyeket, a modellek ¶altal¶anos feltev¶eseit,
f}obb szerkezeti ¶es tartalmi jellemz}oit r¶eszletesen ismertettÄuk az el}oz}o tanul-
m¶anyunkban, ahol egy stiliz¶alt alapmodell seg¶³ts¶eg¶evel be is mutattuk a CGE
modellekben jellemz}oen szerepl}o v¶altoz¶okat ¶es param¶etereket, valamint az ¶ab-
r¶azolt gazdas¶agi mutat¶osz¶amok kÄozÄotti kÄolcsÄonÄos kapcsolatokat le¶³r¶o egyen-
leteket. Kit¶ertÄunk rÄoviden a modellek adatig¶enyeire ¶es azok forr¶asaira, lehet-

1A kutat¶ast ¶es a tanulm¶any elk¶esz¶³t¶es¶et t¶amogatta az Eur¶opai Uni¶o a T¶AMOP-
4-2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 k¶odsz¶am¶u kutat¶asi projekt keret¶eben. A szerz}ok ez¶uton
kÄoszÄonik meg Longauer D¶or¶anak a tanulm¶anyhoz f}uzÄott ¶ert¶ekes megjegyz¶eseit. Be¶erkezett:
2013. j¶ulius 11. E-mail: tamas.revesz@uni-corvinus.hu, erno.zalai@uni-corvinus.hu.
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s¶eges alkalmaz¶asaik f}obb terÄuleteire, az alkalmaz¶as sor¶an ¯gyelembe veend}o
fontosabb szempontokra is, kÄulÄonÄos hangs¶ulyt helyezve, egyebek kÄozÄott, az
alternat¶³v feltev¶esekb}ol ad¶od¶o modell-lez¶ar¶asi lehet}os¶egekre.

Ugyancsak bemutattuk rÄoviden a CGE modellekkel mintegy h¶arom ¶evtized
¶ota, nemzetkÄozi egyÄuttm}ukÄod¶esben foly¶o hazai kutat¶asokat, a HUMUS (HUn-
garian MUltiSectoral) CGE modellt, kiemelve annak a m¶as orsz¶agokban al-
kalmazott modellekt}ol megkÄulÄonbÄoztet}o von¶asait, eddigi f}obb alkalmaz¶asi
terÄuleteit ¶es egyszersmind ¶attekintettÄuk a modell inputj¶anak el}o¶all¶³t¶as¶ahoz
felhaszn¶alt fontosabb magyar statisztikai adatforr¶asokat is.

Jelen cikkÄunk szorosan kapcsol¶odik ehhez az elm¶eleti, m¶odszertani jelleg}u
tanulm¶anyhoz, annak kieg¶esz¶³t¶ese, s folytat¶asa. Egyr¶eszt, a gyakorlati alkal-
maz¶asok ig¶enyeinek megfelel}oen kibontjuk ¶es kieg¶esz¶³tjÄuk a stiliz¶alt alapmo-
dellt, jobban megvil¶ag¶³tjuk az egyes ÄosszefÄugg¶esek, param¶eterek ¶ertelmez¶es¶et
¶es sz¶amszer}us¶³t¶esÄuk lehet}os¶egeit. M¶asr¶eszt, bemutatjuk a CGE modellek egy
saj¶atos oszt¶aly¶at k¶epez}o, a gazdas¶ag, energia ¶es kÄornyezet kÄolcsÄonÄos Äossze-
fÄugg¶eseinek elemz¶es¶ere alkalmas, energetikai-kÄornyezeti modullal kieg¶esz¶³tett
v¶altozat¶at.2

Egy eur¶opai nemzetkÄozi konzorcium (amelyben a szerz}ok is r¶eszt vet-
tek) ¶altal az 1990-es ¶evekben kialak¶³tott, az¶ota folyamatosan tÄobb ir¶anyban
tov¶abbfejlesztett ¶es alkalmazott, GEM-E3-nek elnevezett (Economy-Energy-
Environment, E3) modellcsal¶adnak (l¶asd Capros et al. 1997a, 1997b) az¶ota
sz¶amos v¶altozata l¶atott napvil¶agot ¶es kerÄult kipr¶ob¶al¶asra. Alapvet}oen egy
tÄobbszektoros, tÄobbid}oszakos ¶es tÄobb orsz¶agot vagy r¶egi¶ot (Eur¶opai Uni¶o,
vil¶aggazdas¶ag eg¶esze) felÄolel}o CGE modellr}ol van sz¶o, amely term¶eszetesen
leegyszer}us¶³thet}o egy orsz¶agra ¶es egy id}oszakra is, mint azt mi tettÄuk a be-
mutat¶asra kerÄul}o elemz¶es c¶elj¶ara. TÄobbid}oszakos jellege folyt¶an nemcsak
a stacion¶arius v¶eg¶allapot kisz¶am¶³t¶as¶ara alkalmas, de az oda elvezet}o folya-
mat elk¶epzelhet}o id}obeli lefut¶as¶at, dinamik¶aj¶at is k¶epes illusztr¶alni. Ennek
kÄovetkezt¶eben az ilyen modellek a statikus modellekn¶el alkalmasabb eszkÄozÄok
komparat¶³v gazdas¶agpolitikai elemz¶esekre, egyes tervezett int¶ezked¶esek tÄobb
id}oszakot felÄolel}o hat¶as¶anak komparat¶³v dinamikai elemz¶es¶ere.

A GEM-E3 modellek az elm¶ult k¶et ¶evtizedben, mondhatni, referencia-
modell¶e v¶altak az Eur¶opai Bizotts¶agban. KÄulÄonbÄoz}o energetikai-kÄornyezeti
kihat¶as¶u gazdas¶agpolitikai int¶ezked¶esek,¶³gy p¶eld¶aul, a Kyoto-i egyezm¶enyben
elfogadott c¶elok el¶er¶es¶et biztos¶³t¶o alternat¶³v int¶ezked¶esek, a szennyez¶esi kv¶o-
t¶ak eloszt¶asa, a velÄuk v¶arhat¶o keresked¶es, az egys¶eges eur¶opai energiaad¶o stb.
hat¶aselemz¶eseiben haszn¶alt¶ak fel }oket, s jelenleg folyik k¶et, egy eur¶opai ¶es egy
vil¶ag modellv¶altozat ¶es programj¶anak install¶al¶asa a szerz}ok kÄozrem}ukÄod¶es¶evel
az EU IPTS (Institute for Prospective Technological Studies) akronim¶aval
jelÄolt Sevilla-i int¶ezet¶eben.3

2A CGE modellek alkalmaz¶asa kÄornyezetpolitikai elemz¶esekre sz¶eles kÄorben elterjedt
az elm¶ult k¶et ¶evtizedben. Az olvas¶o az ¶altalunk fontosabbnak tartott k¶³s¶erletekr}ol sz¶ol¶o
besz¶amol¶okat megtal¶alja az irodalomjegyz¶ekben.

3Az EU IPTS az az European Commission JRC (Joint Research Centre) r¶esze.
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Ennek a modellnek egy hazai v¶altozata adja tanulm¶anyunk harmadik
t¶em¶aj¶at. Egy magyar gazdas¶agra adapt¶alt ¶es kalibr¶alt GEM-E3 t¶³pus¶u mo-
dellt ¶es egy azzal v¶egzett elemz¶est fogunk bemutatni. A bemutatott elemz¶es
els}o v¶altozata a 2002-es korm¶anyv¶alt¶as ut¶ani id}oszakban k¶eszÄult, amikor
egy Baranya megyei politikai lobby, helyi ¶erdekekt}ol vez¶erelve, a nukle¶aris
hullad¶ekok elhelyez¶es¶ere vonatkoz¶o tervek ¶es dÄont¶esek felÄulvizsg¶alat¶at kez-
dem¶enyezte. A miniszterelnÄok egy ad hoc tudom¶anyos szak¶ert}oi bizotts¶agot
k¶ert fel a javaslat (,,ellen-") v¶elem¶enyez¶es¶ere. E vizsg¶alat kapcs¶an merÄult fel
az ig¶eny arra, hogy t¶erjen ki az elemz¶es ¶es a jelent¶es a paksi er}om}u makrogaz-
das¶agi, energetikai ¶es kÄornyezeti haszn¶ara. Ennek r¶eszek¶ent megvizsg¶altuk az
akkor rendelkez¶esÄunkre ¶all¶o CGE modellÄunkkel, hogy mi lenne a gazdas¶agi
¶es kÄornyezeti hat¶asa a paksi atomer}om}u egy vagy tÄobb blokkja kies¶es¶enek,
pontosabban, mi lett volna a hat¶asa annak, ha a paksi er}om}u helyett m¶as,
akkor Äuzemben lev}okhÄoz hasonl¶o m}uszaki adotts¶ag¶u ¶es Äuzemel}o er}om}uveket
¶ep¶³tettek volna fel vele azonos nagys¶ag¶u villamosenergia-kapacit¶as biztos¶³t¶a-
s¶ara.

A CGE modellek el}orejelz¶eseinek megb¶³zhat¶os¶ag¶at nem lehet prec¶³z ma-
tematikai-statisztikai m¶odszerekkel tesztelni. Elemz¶esÄunket ez¶ert els}osorban
hasonl¶o, mienk¶et}ol elt¶er}o feltev¶eseken nyugv¶o ¶es elt¶er}o szerkezet}u kÄulfÄoldi
vizsg¶alatok eredm¶enyeivel vetettÄuk Äossze. Abban az id}oben ugyanis m¶ar
tÄobb orsz¶agban (¶³gy p¶eld¶aul Belgiumban, N¶emetorsz¶agban, Sv¶edorsz¶agban ¶es
Spanyolorsz¶agban, ld. az irodalomjegyz¶eket) elemezt¶ek CGE modellekkel a
nukle¶aris er}om}uvek tervezett bez¶ar¶as¶anak vagy le¶ep¶³t¶es¶enek v¶arhat¶o hat¶asait.

A rendelkez¶esre ¶all¶o id}o rÄovids¶ege ¶es az adatok sz}ukÄoss¶ege miatt csak
egy igen egyszer}u modellv¶altozat kidolgoz¶as¶ara volt lehet}os¶egÄunk. K¶es}obb,
a paksi er}om}u egyik blokkj¶anak v¶aratlan kies¶ese folyt¶an, mintegy ut¶olag,
m¶odunk ny¶³lott arra is, hogy ellen}orizzÄuk a gyakorlatban is el}orejelz¶esÄunk
megb¶³zhat¶os¶ag¶at, ÄosszevessÄuk azokat a bekÄovetkezett baleset kÄovetkezm¶e-
nyeivel. Kapott eredm¶enyeink ennek ellen¶ere mindkett}o, a nemzetkÄozi ¶es
az ex post Äosszevet¶es alapj¶an is kell}oen robusztusnak bizonyultak.

Az elm¶ult id}oszakban ism¶et napirendre kerÄult a paksi er}om}u. ¶Elettar-
tam¶anak meghosszabb¶³t¶asa, els}osorban az orosz korm¶annyal meg¶allapodott
b}ov¶³t¶es, politikai vihart kavart. Ez¶ert is hangs¶ulyozni k¶³v¶anjuk, hogy elem-
z¶esÄunknek tÄobb szempontb¶ol sincs semmi relevanci¶aja ezen aktu¶alis k¶erd¶es
tekintet¶eben. Elegend}o utalni csup¶an arra, hogy { mint jeleztÄuk { egy meg-
l¶ev}o er}om}u kies¶es¶enek, illetve meg nem ¶epÄul¶es¶enek, s nem egy ¶ujnak, egy
jÄov}oben fel¶epÄul}onek a hat¶as¶at vizsg¶altuk, ¶espedig a korabeli megval¶osult al-
ternat¶³v technikai lehet}os¶egekkel Äosszevetve. Elemz¶esÄunk egy¶altal¶an nem t¶ert
ki p¶eld¶aul a beruh¶az¶as p¶enzÄugyi vonatkoz¶asaira. Azzal a mer¶esz egyszer}us¶³t}o
feltev¶essel ¶eltÄunk, hogy az alternat¶³v kapacit¶asok ki¶ep¶³t¶ese ugyanannyiba
kerÄult volna, ¶es ugyanolyan p¶enzÄugyi konstrukci¶oban val¶osult volna meg, mint
a paksi nukle¶aris er}om}u. A paksi er}om}u ¶elettartama meghosszabb¶³t¶as¶anak
hat¶aselemz¶ese egy enn¶el sokkal ig¶enyesebben ¶es kÄorÄultekint}obben megter-
vezett, tÄobbid}oszakos, p¶enzÄugyi szektorral is kib}ov¶³tett GEM-E3 modellt,
¶es nem kev¶es id}ot ¶es munk¶at ig¶enyelt volna (ha lett volna r¶a ig¶eny).
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1 A HUMUSGE modellek alapÄosszefÄugg¶esei,
v¶altoz¶oi ¶es param¶eterei

El}oz}o, 2012-es tanulm¶anyunkban a gyakorlati alkalmaz¶asokban haszn¶alt mo-
dellekhez k¶epest sz¶amos tekintetben leegyszer}us¶³tett, stiliz¶alt mintamodell
p¶eld¶aj¶an keresztÄul mutattuk be a CGE modellek f}obb Äosszetev}oit, 24 blokkba
csoportos¶³tva jellemz}o ÄosszefÄugg¶eseiket ¶es v¶altoz¶oikat. FeltesszÄuk, hogy az
Olvas¶o ezt ismeri, ¶es ehhez viszony¶³tva mutatjuk be az alkalmazott modell
saj¶atos jellemz}oit. Az Äosszehasonl¶³t¶as kÄonnyebbs¶ege kedv¶e¶ert az egyenletek
megjelÄol¶es¶ere a soraik jobb sz¶el¶en az el}oz}o cikkben haszn¶alt, E-kezdet}u azo-
nos¶³t¶osz¶amokat (En) haszn¶aljuk itt is, ha az adott egyenlet hasonl¶o form¶aban
jelenik meg. ÄOsszevet¶esÄuk megvil¶ag¶³tja a stiliz¶alt ¶es az alkalmazott modellben
haszn¶alt egyenletek elt¶er¶eseit, de jelezzÄuk is a fontosabb kÄulÄonbs¶egeket.

Ugyanakkor, az alkalmazott modell egyenletei el}ott, a sor bal oldal¶an, z¶a-
r¶ojelben feltÄuntetÄunk egy m¶asik, szint¶en sorsz¶amozott azonos¶³t¶ot is. Ebben a
GAMS programcsomag szellemes egyenletazonos¶³t¶oinak a mint¶aj¶at kÄovetjÄuk,
ahol minden egyenlethez valamely hozz¶arendelhet}o (endog¶en) v¶altoz¶ob¶ol k¶ep-
zett azonos¶³t¶ot rendelÄunk. Ennek seg¶³ts¶eg¶evel kÄonnyen ellen}orizni lehet az
egyenletrendszer regul¶aris volt¶at, a v¶altoz¶ok ¶es az egyenletek sz¶am¶anak egyen-
l}os¶eg¶et. Mi teh¶at a sorsz¶amok (nE:) mell¶e m¶eg oda¶³rjuk az azonos¶³t¶o v¶altoz¶ot
is (nE: xyz).

Ezek egym¶ashoz rendel¶es¶ehez kÄulÄonbÄoz}o logik¶at lehet kÄovetni, ¶es tÄobb
hozz¶arendel¶esi elvet lehet vegyesen haszn¶alni. Egyr¶eszt, logikusan adja mag¶at,
hogy a de¯n¶³ci¶os azonoss¶agokat az ¶altaluk meghat¶arozott, az egyenlet bal ol-
dal¶an megjelen}o v¶altoz¶okkal azonos¶³tsuk. M¶asr¶eszt, ezt az elvet ¶altal¶anos¶³tva,
igyekezhetÄunk minden egyenletet ¶ugy rendezni, hogy a bal oldal¶an csak egy
v¶altoz¶o szerepeljen, ¶es azzal azonos¶³tani. Mi els}osorban ezt a megold¶ast fog-
juk kÄovetni. Harmadr¶eszt, a line¶aris programoz¶as logik¶aj¶at kÄovetve, a kÄu-
lÄonbÄoz}o javak (term¶ekek ¶es er}oforr¶asok) m¶erlegegyens¶ulyi felt¶eteleihez hozz¶a-
rendelhetn¶enk az ¶araikat, ¶es ford¶³tva, az ¶araikat meghat¶aroz¶o egyenletekhez
a mennyis¶egÄuket. Ezzel hangs¶ulyozni lehet, hogy a modell feltev¶ese szerint a
modellben szerepl}o dÄont¶esek kÄolts¶egminimum-haszonmaximum elve alapj¶an
alakulnak ki. S v¶egÄul, a fennmarad¶o egyenletekhez igyekszÄunk olyat hozz¶a-
rendelni a megmaradt v¶altoz¶ok kÄozÄul, amelyik abban az egyenletben szerepel,
azaz elvben a tÄobbi v¶altoz¶o ismeret¶eben ¶ert¶eke meghat¶arozhat¶o.

A modellben ¶abr¶azolt gazdas¶agi v¶altoz¶ok felvett ¶ert¶ek¶enek konzisztenci¶a-
j¶at, mint kor¶abbi tanulm¶anyunkban bemutattuk, a natur¶alis oldalon a kÄu-
lÄonbÄoz}o term¶ekek ¶es er}oforr¶asok m¶erlegei biztos¶³tj¶ak. Azt is tudjuk, hogy a
term¶ekek a CGE modellekben ¶agazati kibocs¶at¶asok, amelyek az i-edik ¶agazat
eset¶eben a hazai piacra (xh

i ), illetve exportra (zi) kerÄul}o, valamint import¶alt
(ui) v¶altozatait ¶altal¶aban egym¶as tÄok¶eletlen helyetteseinek tekintjÄuk. A j-
edik ¶agazat kibocs¶at¶asa (xj) a hazai piacra (xh

j ), illetve exportra (zj) sz¶ant
term¶ekek aggreg¶atuma, egy kompozit j¶osz¶ag. Pontosabb lenne termel¶esi ka-
pacit¶asr¶ol besz¶elni, amelynek a k¶et ¶ert¶ekes¶³t¶esi terÄuletre sz¶ant term¶ekf¶eles¶e-
gek kÄozÄotti eloszt¶asi lehet}os¶egeit jellemz}oen egy tÄok¶eletlen transzform¶aci¶os
lehet}os¶eget ¶abr¶azol¶o CET t¶³pus¶u, xj(xh

j ; zj) aggreg¶al¶o fÄuggv¶eny ¶³rja le.
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Az aggreg¶al¶o fÄuggv¶enyek olyan els}o fokon homog¶en fÄuggv¶enyek, amelyek
megadj¶ak egym¶assal helyettes¶³t¶esi viszonyban ¶all¶o, de egym¶assal kÄozvetlenÄul
nem Äosszem¶erhet}o volumenmutat¶okkal jellemzett javak valamilyen c¶elb¶ol hasz-
nos, egyÄuttes volumen¶et, pontosabban annak index¶et. Jellemz}o p¶eld¶ai az egy-
term¶ekes termel¶esi fÄuggv¶enyek (a termel¶esi t¶enyez}ok egyÄuttes hasznos volu-
mene az el}o¶all¶³tott term¶ek maxim¶alis volumene) ¶es a hasznoss¶agi fÄuggv¶enyek
(a term¶ekek egyÄuttes hasznos volumene az el¶erhet}o hasznoss¶ag maxim¶alis
szintje). Mint indexsz¶amok eset¶eben ¶altal¶aban, az egys¶egnyi volumen szintje
szabadon ¶es c¶elszer}uen jelÄolhet}o ki. A hazai-export kompozit term¶ek szint-
j¶et (¶es ez¶altal m¶ert¶ekegys¶eg¶et) p¶eld¶aul ¶ugy fogjuk be¶all¶³tani, hogy a b¶azis
id}oszaki ¶arak mellett a bev¶etelt maximaliz¶al¶o kombin¶aci¶o ¶ert¶eke megegyezzen
egyÄuttes volumenÄukkel, azaz ph0

j ¢xh
j +pe0

j ¢zj = xj . Ebb}ol ad¶od¶oan kÄozÄos ¶arin-

dexÄuk, pa
j indul¶o, azaz b¶azis¶ert¶eke ugyan¶ugy 1 lesz, mint Äosszetev}oi ¶ar¶anak, ph

j

¶es pe
j b¶azis¶ert¶eke. Az egyens¶ulyi modellekben a kompozit javak (egys¶eg-) ¶ara

feltev¶es szerint megegyezik egys¶egnyi szintjÄuk el¶er¶es¶enek minim¶alis kÄolts¶eg¶e-
vel, ha inputr¶ol van sz¶o, illetve output eset¶eben, az egys¶egnyi szintje ¶altal biz-
tos¶³tott maxim¶alis bev¶etellel. (Az aggreg¶al¶o fÄuggv¶enyekr}ol ¶es param¶etereinek
becsl¶es¶er}ol b}ovebben ld. Zalai, 2011.)

Az ¶agazati kibocs¶at¶asok (xj) ¶es felhaszn¶al¶asuk (xh
j ; zj) kÄozÄotti m¶erleg-

egyens¶uly felt¶etele ¶³gy a kÄovetkez}o form¶at Äolti:

xj = xj(x
h
j ; zj) (j = 1; 2; . . . ; n) : (E1)(1E: xj)

Pro¯tmaximaliz¶al¶o termel¶esi dÄont¶esek felt¶etelez¶ese eset¶en a termel}ok c¶elja
az ¶arbev¶etel maximaliz¶al¶asa, ez¶ert az adott kapacit¶asnak a k¶etf¶ele piacra
sz¶ant term¶ekek kÄozÄotti megoszl¶as¶at a k¶etf¶ele piacon el¶erhet}o ¶arak ar¶anya
szab¶alyozza. A transzform¶aci¶os fÄuggv¶enyek els}o fok¶u homogenit¶asa kÄovetkez-
t¶eben a k¶etf¶ele term¶ekv¶altozat egys¶eg¶ara (ph

j ¶es pe
j ) meghat¶arozza a k¶etf¶ele

piacra sz¶ant mennyis¶eg Äosszkibocs¶at¶ashoz viszony¶³tott optim¶alis h¶anyad¶at,
amelyeket sh

j (ph
j ; pe

j ) ¶es se
j (p

h
j ; pe

j ) fÄuggv¶enyekkel fogunk jelÄolni.
Az ¶agazati Äosszkibocs¶at¶as (xj) termel¶esi t¶enyez}ok (anyagok, energia, mun-

kaer}o ¶es t}oke) ir¶anti ig¶eny¶et egym¶asba ¶agyazott, els}o fokon homog¶en (kon-
stans m¶erethozad¶ek¶u), CES-t¶³pus¶u termel¶esi fÄuggv¶enyekkel adjuk meg. Ezek
egyik legegyszer}ubb, els}ok¶ent Johansen (1959) ¶altal alkalmazott form¶aj¶at
el}oz}o dolgozatunkban bemutattunk. Johansen a munkaer}ot ¶es a t}ok¶et egym¶as
tÄok¶eletlen helyettes¶enek tekintette, amelyek rendelkez¶esre ¶all¶o mennyis¶ege
egy fj(Lj; Kj) alak¶u CES fÄuggv¶eny ¶altal egy parci¶alis termel¶esi kapacit¶ast
hat¶aroz meg. A rendelkez¶esre ¶all¶o ¶agazati eredet}u Xhm

ij termel¶esi t¶enyez}ok,

hasonl¶ok¶eppen az Xhm
ij =aij alakban tov¶abbi parci¶alis termel¶esi kapacit¶asokat

hat¶aroznak meg. N¶ala ezek kÄozÄul a legkisebb szab hat¶art a kibocs¶at¶asnak,
mint egy Leontief-f¶ele termel¶esi fÄuggv¶enyben. A ,,hm" fels}o index itt m¶ar utal
arra, hogy maguk az ¶agazati term¶ekek is Äosszetett, kompozit javak, ¶espedig
a hazai kibocs¶at¶as¶u ¶es az azonos ¶agazati eredet}u import¶alt term¶ekek agg-
reg¶atumai, amelyek egym¶as tÄok¶eletlen helyettesei. Ezek meghat¶aroz¶as¶ara
xhm

i = xhm
i (xh

i ; ui) aggreg¶al¶o fÄuggv¶enyt vettÄunk alapul, mivel stiliz¶alt mo-
dellÄunkben feltettÄuk, hogy a felhaszn¶al¶as kÄulÄonbÄoz}o terÄuletein egyform¶an he-
lyettes¶³thet}ok, azaz azonos a helyettes¶³t¶esi rugalmass¶ag param¶etere. Maga az
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fj(Lj;Kj) fÄuggv¶eny is ¶ertelmezhet}o ¶ugy, mint egy olyan aggreg¶al¶o fÄuggv¶eny,
amelynek az ¶ert¶eke, LKj a munkaer}o ¶es a t}oke ¶altal meghat¶arozott kompozit
er}oforr¶as volumen¶et fejezi ki.

Az LKj parci¶alis kapacit¶as szintj¶et c¶elszer}u az ¶altaluk lehet}ov¶e tett kibo-
cs¶at¶as szintj¶evel m¶erni. KÄolts¶egminimaliz¶al¶o felhaszn¶al¶asuk eset¶en ilyen eset-
ben egyÄuttes kÄolts¶egÄuk meg fog egyezni a keletkez}o hozz¶aadott ¶ert¶ekkel. A
hazai-import kompozit term¶ek szintj¶et pedig ¶ugy fogjuk be¶all¶³tani, hogy b¶azis
¶arak mellett a kÄolts¶egminimaliz¶al¶o kombin¶aci¶o ¶ert¶eke megegyezzen egyÄuttes
volumenÄukkel. Ebb}ol ad¶od¶oan a kÄozÄos ¶arindexÄuk, phm

i indul¶o, azaz b¶azis¶er-
t¶eke ugyan¶ugy 1 lesz, mint Äosszetev}oinek a b¶azis¶ert¶eke.

Johansen teh¶at megtartotta az input-output modellek rÄogz¶³tett nagys¶ag¶u
(a1j; a2j ; . . . ; anj) r¶aford¶³t¶asi egyÄutthat¶okra vonatkoz¶o feltev¶es¶et, ¶es ezt kom-
bin¶alta a t}oke ¶es a munkaer}o kÄozÄotti helyettes¶³t¶est megenged}o sima ter-
mel¶esi fÄuggv¶ennyel. Ennek eredm¶enyek¶eppen az al¶abbi k¶etszint}u, egym¶asba
¶agyazott CES fÄuggv¶eny form¶aj¶aban ¶³rhattuk fel a j-edik ¶agazat termel¶esi
fÄuggv¶eny¶et:

xj = min
³Xhm

1j

a1j
;
Xhm
2j

a2j
; . . . ;

Xhm
nj

anj
; LKj

´
= min

³Xhm
1j

a1j
;
Xhm
2j

a2j
; . . . ;

Xhm
nj

anj
; fj(Lj;Kj)

´
:

A gyakorlati alkalmaz¶asra k¶eszÄult modellekben az elemz¶esek saj¶atos jellege
¶altal¶aban szÄuks¶egess¶e teszi, hogy enn¶el ¶arnyaltabban ¶es di®erenci¶altabban ¶ab-
r¶azoljuk a termel¶esi t¶enyez}ok, illetve a kÄulÄonbÄoz}o fajta term¶ekek ¶es szolg¶alta-
t¶asok kÄozÄotti helyettes¶³t¶esi lehet}os¶egeket, nem besz¶elve az alkalmazott ¶agazati
felbont¶as megv¶alaszt¶as¶ar¶ol. A gazdas¶ag-energia-kÄornyezet kÄozÄotti ÄosszefÄug-
g¶eseket elemz}o GEM-E3 modellÄunk is saj¶atos ¶agazati bont¶ast tesz szÄuks¶eges-
s¶e, olyant, amelyben az energiaszektorok a szok¶asosn¶al r¶eszletesebben bon-
tottak. ModellÄunkben p¶eld¶aul n¶egy ¶agazat k¶epviseli az energiaszektorokat:
sz¶enb¶any¶aszat, g¶azszolg¶altat¶as (az import fÄoldg¶azzal egyÄutt), olajipar (ebben
egyÄutt az ¶altal¶aban ikertermel¶esk¶ent megjelen}o k}oolaj- ¶es fÄoldg¶azkitermel¶es)
¶es villamosenergia-ipar (benne a h}oszolg¶altat¶as). Az 1. ¶abr¶an l¶athat¶o m¶odon,
tÄobbl¶epcs}os egym¶asba ¶agyazott ¶agazati termel¶esi fÄuggv¶enyeket haszn¶alunk,
amiben az energi¶at a munkaer}ovel ¶es a t}ok¶evel ugyancsak tÄok¶eletlen helyet-
tes¶³t¶esben ¶all¶o termel¶esi t¶enyez}ok¶ent kezeljÄuk.

A kibocs¶at¶as kÄulÄonbÄoz}o termel¶esi t¶enyez}ok ir¶anti ig¶eny¶et elt¶er}o helyettes¶³-
t¶esi rugalmass¶ag¶u, egym¶asba ¶agyazott CES fÄuggv¶enyekkel adjuk meg. A leg-
fels}o szinten a nem energia jelleg}u ¶agazati term¶ekek (Xhm

ij , i 2 NEN), illetve a
kompozit munkaer}o-energia-t}oke er}oforr¶as (LEKj) szerepelnek egym¶as tÄok¶e-
letes kieg¶esz¶³t}oik¶ent, Leontief-f¶ele termel¶esi fÄuggv¶eny form¶aj¶aban. Az Äossze-
tett (kompozit) LEKj t¶enyez}ot egym¶asba ¶agyazott CES fÄuggv¶enyek seg¶³ts¶e-
g¶evel fokozatosan lebontjuk egym¶assal kÄozvetlenÄul vagy kÄozvetve tÄok¶eletlen
helyettes¶³t¶esi viszonyban ¶all¶o Äosszetev}okre. El}oszÄor a t}ok¶ere (Kj) ¶es a tÄobbi
t¶enyez}ore (LEj), majd az ut¶obbit munkaer}ore (Lj) ¶es a kompozit energia
t¶enyez}ore (Ej), amelyet az energia jelleg}u ¶agazati term¶ekek (Xhm

ij , i 2 EN)

CES aggreg¶atumak¶ent hat¶arozunk meg. A kompozit ¶agazati term¶ekek (Xhm
ij )

hazai (Xh
ij) ¶es import (Uij) Äosszet¶etel¶et szint¶en CES fÄuggv¶enyek hat¶arozz¶ak

meg.
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1. ¶abra. A termel¶esi fÄuggv¶eny szerkezete a magyar GEM-E3 modellben

A j-edik ¶agazat termel¶esi fÄuggv¶eny¶et teh¶at tÄobbszint}u egym¶asba ¶agyazott
CES fÄuggv¶enyek form¶aj¶aban ¶abr¶azoljuk, amelynek els}o szintj¶en s + 1 darab
egym¶ast tÄok¶eletesen kieg¶esz¶³t}o termel¶esi t¶enyez}o szerepel (ahol s index a nem
energia jelleg}u ¶agazatok sz¶am¶at jelÄoli):

xj = min
³Xhm

1j

a1j
;
Xhm

2j

a2j
; . . . ;

Xhm
sj

asj
; LEKj

´
;

a tov¶abbi szinteken pedig az egyes kompozit termel¶esi t¶enyez}oket meghat¶aroz¶o
al¶abbi, szint¶en CES t¶³pus¶u, LEKj , LEj ¶es Ej aggreg¶al¶o fÄuggv¶enyek szere-
pelnek:

LEKj = LEKj(LEj; Kj) ;

LEj = LEj(Lj; Ej) ;

Ej = Ej(X
hm
s+1;j ;X

hm
s+2;j ; . . . ; X

hm
nj ) :

A helyettes¶³t¶esi fÄuggv¶enyek ¶altal meghat¶arozott term¶ekek illetve termel¶esi t¶e-
nyez}ok ¶arai (fajlagos kÄolts¶egindexei), az egyenletek sorrendj¶eben, az al¶abbiak
lesznek: pa

j , plek
j , ple

j ¶es penut
j .

A kompozit ¶agazati term¶ekek ir¶ant jelentkez}o (hazai) felhaszn¶al¶oi ig¶e-
nyeket a HUMUS GEM-E3 modellben, amit az elemz¶esÄunkben alkalmazni
fogunk, az al¶abbiak szerint fogjuk felbontani:

² termel}ofelhaszn¶al¶as (
P

j aij¢xj),

 

 
 

 

 
 

xj
h 

xj 

zj 

LEKj 

Kj LEj 

Lj 

Uij, i ∈ EN 

CET függvény 

Egymásba 
ágyazott  
CES függvények 

kibocsátás 

Ej = Ej(Xi
h
j
m, i ∈ EN) 

Xi
h
j 

Xi
h
j Uij, i ∈ NEN 

Xi
h
j
m, i ∈ NEN 
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² szem¶elyes fogyaszt¶as, ezen belÄul megkÄulÄonbÄoztetve egym¶ast¶ol az egyes
hazai h¶aztart¶asi r¶etegek (yc

ik) ¶es a kÄulfÄoldiek (k¶³vÄulr}ol megadott ¶es yct
i -

vel jelÄolt) r¶eszesed¶es¶et,

² kÄozÄoss¶egi fogyaszt¶as (sg
i ¢yg), amelynek a szerkezete rÄogz¶³tett modell-

jeinkben,

² ¶all¶oeszkÄoz-beruh¶az¶as (
P

j ba
ij ¢ya

j ), ahol a Ba beruh¶az¶asi egyÄutthat¶o m¶at-
rixban Äosszefoglalhat¶o ba

ij param¶eterek mutatj¶ak a beruh¶az¶asi ig¶enyek
¶agazatonk¶ent elt¶er}o ¶agazati Äosszet¶etel¶et, s v¶egÄul,

² k¶eszletv¶altoz¶as (ys
i ), amelyet jobb h¶³j¶an k¶³vÄulr}ol adottnak tekintÄunk.

Stiliz¶alt modellÄunkben, mint m¶ar eml¶ekeztettÄunk r¶a, feltettÄuk, hogy az
adott ¶agazati eredet}u hazai ¶es az import term¶ekek konstansnak felt¶etelezett
helyettes¶³t¶esi rugalmass¶aga a felhaszn¶al¶as kÄulÄonbÄoz}o terÄuletein azonos. Ez¶ert
a kompozit ¶agazati term¶ekek k¶³n¶alat¶anak ¶es kereslet¶enek egyens¶uly¶at az al¶abbi,
viszonylag egyszer}u

xhm
i (xh

i ; ui) =
X

j

aij¢xj + yc
i + sg

i ¢yg +
X

j

ba
ij ¢ya

j + ys
i (E2)

natur¶alis elsz¶amol¶asi (m¶erleg-) azonoss¶aggal ¶³rtuk el}o, ahol
P

j aij¢xj a ter-

mel}o fogyaszt¶as, yc
i a szem¶elyes, sg

i ¢yg a rÄogz¶³tett szerkezet}u kÄozÄoss¶egi fo-
gyaszt¶as,

P
j ba

ij¢ya
j az ¶agazati beruh¶az¶asok, ys

i pedig a k¶eszletv¶altoz¶as ig¶eny¶et
k¶epviseli.

Nincs azonban elvi akad¶alya annak, hogy a f}obb felhaszn¶al¶asi terÄuletek
szerint di®erenci¶aljuk a helyettes¶³t¶esi rugalmass¶ag felt¶etelezett nagys¶ag¶at.
Alkalmazott modellÄunkben p¶eld¶aul elt¶er}o ¶ert¶ekek ¶erv¶enyesÄul¶es¶et felt¶etelez-
zÄuk a szem¶elyes fogyaszt¶as, a beruh¶az¶as ¶es az egy¶eb felhaszn¶al¶as (benne a
termel¶es) terÄulet¶en. Ez¶ert a h¶arom terÄuletre kÄulÄon-kÄulÄon kell meghat¶arozni
a kompozit ¶agazati term¶ekek k¶³n¶alt mennyis¶eg¶et ¶es ¶ar¶at is. Emiatt meg kell
bontanunk az (E2) elsz¶amol¶asi azonoss¶agot a h¶arom f}o felhaszn¶al¶asi terÄulet
szerint.

¶Am nemcsak emiatt v¶altoznak meg a term¶ekm¶erlegek egyens¶ulyi felt¶etelei,
hanem tov¶abbi k¶et fontos ok miatt is. El}oszÄor is az¶ert, mert alkalmazott
modellÄunkben a h¶aztart¶asi szektort, ¶es ez¶altal a szem¶elyes fogyaszt¶ast is, jel-
legzetes r¶etegekre bontva ¶abr¶azoljuk a modellben, azaz az Äosszes szem¶elyes
fogyaszt¶as (yc

i ) hely¶en
P

k yc
ik + yct

i fog megjelenni, a jelzett m¶odon felbont-
va a hazai h¶aztart¶asi r¶etegek (yc

ik) ¶es a kÄulfÄoldiek (yct
i ) fogyaszt¶asa szerint.

M¶asr¶eszt a munkaer}ovel, illetve az ¶all¶oeszkÄozÄokkel helyettes¶³t¶esi viszonyban
¶all¶o ¶uj termel¶esi t¶enyez}o, az ,,energia" miatt, ami az energiahordoz¶o ¶agazatok
term¶ekeinek a CES aggreg¶atuma, ez ut¶obbi ¶agazatok eset¶eben az aij r¶aford¶³-
t¶asi egyÄutthat¶ok m¶ar nem konstansok, hanem az energiahordoz¶ok felhaszn¶al¶oi
¶arait¶ol fÄugg}o v¶altoz¶ok lesznek.

Mindezek kÄovetkezt¶eben a stiliz¶alt modell viszonylag egyszer}u (E2) ter-
m¶ekm¶erlege helyett az al¶abbi egyenletek szerepelnek az alkalmazott modell-
ben. (FigyeljÄunk fel arra, hogyan t¶ernek el egym¶ast¶ol az energiahordoz¶ok ¶es
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a tÄobbi ¶agazati term¶ekek term¶ekm¶erlegei!)

xohm
i (xoh

i ; uo
i ) =

=
X

j

(aij ¢xj + abt
ij ) + sg

i ¢yg + ys
i (i = 1; . . . ; n) ;

(E2-1)(2E: xoh
i )

aij = aij(p
hmut
s+1 ; phmut

s+2 ; . . . ; phmut
n ); (i = s + 1; . . . ; n) : (E2-2)(3E: aij)

xchm
i (xch

i ; uc
i ) = yc

i ; (E2-3)(4E: xch
i )

yc
i =

X

k

(yc
ik + abh

ik ) + yct
i ; (E2-4)(5E: yc

i )

xbhm
i (xbh

i ; ub
i ) =

X

j

ba
ij ¢ya

j ; (E2-5)(6E: xbh
i )

xh
i = xoh

i + xch
i + xbh

i ; (E2-6)(7E: ph
i )

ui = uo
i + uc

i + ub
i ; (E2-7)(8E: um

i )

ahol abt
ij ¶es abh

ik az ¶agazatok ¶es a h¶aztart¶asok emisszi¶o k¶arelh¶ar¶³t¶asi kiad¶asai

(l¶asd a 2. fejezetben), phmut
ij az i-edik energiahordoz¶o energiaad¶okat ¶es k¶arel-

h¶ar¶³t¶asi fajlagos kÄolts¶egeket is tartalmaz¶o felhaszn¶al¶oi ¶ara (fajlagos kÄolts¶ege)
a j-edik ¶agazatban, ph

i ¶es pm
i pedig az i-edik j¶osz¶ag hazai illetve import¶alt

v¶altozat¶anak a hazai k¶³n¶alati ¶ara. Az yc
i v¶altoz¶ot csak k¶enyelmi szempontok

miatt vezettÄuk be a modell le¶³r¶as¶aba, az (E2-4) de¯n¶³ci¶os azonoss¶ag alapj¶an
egyszer}uen kiiktathat¶o lenne.

A kÄolts¶egminimaliz¶al¶as feltev¶ese miatt az egyes ¶agazati term¶ekek hazai
k¶³n¶alat¶anak a k¶etf¶ele forr¶as szerinti Äosszet¶etel¶et a k¶etf¶ele term¶ekv¶altozat ¶ar-
indexe (ph

i ¶es pm
i ) hat¶arozza meg. A k¶etf¶ele Äosszetev}o Äosszk¶³n¶alathoz viszo-

ny¶³tott optim¶alis h¶anyad¶at srh
i (ph

i ; pm
i ) ¶es srm

i (ph
i ; pm

i ) fÄuggv¶enyekkel fogjuk
rendre jelÄolni, ahol r = o, c, b.

A term¶ekm¶erlegek mellett a h¶arom els}odleges er}oforr¶as, a munkaer}o, az
¶all¶oeszkÄozÄok ¶altal k¶epviselt t}oke ¶es a deviza m¶erlegegyens¶ulyi felt¶etele v¶alto-
zatlan form¶aban jelenik meg az alkalmazott modellben is. A munkaer}o- ¶es
t}okepiac egyens¶ulyi felt¶etele:

X

j

lj ¢xj = L ; (E3)(9E: w)

X

j

kj ¢xj = K ; (E4)(10E: ¼)

ahol L illetve K a munkaer}o illetve az ¶all¶oeszkÄozÄok k¶³n¶alata vagy kereslete,
a modell speci¯k¶aci¶oj¶at¶ol fÄugg}oen. MegjegyezzÄuk, hogy egyes modellv¶alto-
zatokban, kÄulÄonÄosen a tÄobbid}oszakos v¶altozatokban, ¶agazatspeci¯kus t}oke-
javakat felt¶etelezÄunk, amikor az (E4) Äosszevont m¶erleg helyett ¶agazatonk¶ent
kÄulÄon-kÄulÄon m¶erlegek szerepelnek a modellben.

L illetve K nagys¶aga teh¶at, a modell lez¶ar¶as¶ara vonatkoz¶o feltev¶est}ol fÄug-
g}oen, lehet ak¶ar rÄogz¶³tett, ak¶ar v¶altoz¶o. A jelen hat¶aselemz¶esben felhaszn¶alt
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modellben K exog¶en lesz. V¶altoz¶o nagys¶ag¶u t}okek¶³n¶alat eset¶en egyszer}uen
feltesszÄuk, hogy egy ¶uj v¶altoz¶o, a kapacit¶as kihaszn¶al¶as¶anak (·) alkalmazko-
d¶asa teremt egyens¶ulyt az ¶all¶oeszkÄozÄok kereslete (

P
j kj ¢xj) ¶es rendelkez¶esre

¶all¶o kapacit¶asa (K0) kÄozÄott: K = ·¢K0. A munkaer}o eset¶en is ¶elhetÄunk ehhez
hasonl¶o feltev¶essel (v¶altoz¶o szint}u vagy intenzit¶as¶u foglalkoztat¶as, L = ¸¢L0).
¶Am L meghat¶aroz¶as¶ara bevezethetÄunk egy (ad¶ozott) b¶erekt}ol ¶es ¶arakt¶ol (w,
pc), illetve az ¶altaluk meghat¶arozott jÄovedelemt}ol fÄugg}o k¶³n¶alati fÄuggv¶enyt is
(w az ¶altal¶anos b¶erszint v¶altoz¶oja). S}ot, a neoklasszikus elm¶eletet kÄovetve
a munkaer}o k¶³n¶alat¶at levezethetjÄuk a reprezentat¶³v h¶aztart¶as felt¶etelezett
j¶ol¶etet maximaliz¶al¶o viselked¶ese alapj¶an is, ahol az ut¶obbit a szabadid}o, a fo-
gyaszt¶as ¶es a kÄornyezetmin}os¶eg szintje hat¶arozza meg (erre m¶eg visszat¶erÄunk
a 2. fejezetben). Ekkor a munkaer}o-k¶³n¶alati fÄuggv¶eny L = L(pcq; w; Wh)
alak¶u lesz. Ebben Wh a j¶ol¶et szintje, pcq pedig elm¶eletileg a kÄornyezetmin}os¶eg
jav¶³t¶as¶ara/kompenz¶al¶as¶ara szolg¶al¶o fogyaszt¶asi cikkek ¶atlag¶ara. Ezt azonban
¶altal¶aban nem tudjuk megkÄulÄonbÄoztetni pc-t}ol, a fogyaszt¶asi cikkek ¶altal¶anos
¶arindex¶et}ol, ez¶ert L = L(pc; w;Wh) alak¶u k¶³n¶alati fÄuggv¶enyt haszn¶alunk a
modellÄunkben.

A harmadik potenci¶alis korl¶at, a kÄulkereskedelmi (deviza-) m¶erleg (de-
vizaforintban kifejezett) egyenlege, szint¶en m¶odosul a stiliz¶alt modellben hasz-
n¶althoz k¶epest:

X

i

(pwm
i ¢ui ¡ pwe

i (zi)¢zi ¡ pc
i ¢yct

i =v) = de ; (E5)(11E: v)

ahol a pwm
i param¶eter az import ¶arindexe, pwe

i az export ¶ar-volumen fÄuggv¶e-
nye, pc

i az i-edik kompozit fogyaszt¶asi j¶osz¶ag ad¶okat-t¶amogat¶asokat is tartal-
maz¶o fogyaszt¶oi ¶ara, v a n¶evleges deviza¶arfolyam. Mint l¶athat¶o, itt ¯gyelembe
vesszÄuk a kÄulfÄoldiek (jellemz}oen a turist¶ak), feltev¶esÄunk szerint alapvet}oen
(¶es v¶egs}o soron) deviz¶aval ¯nansz¶³rozott fogyaszt¶as¶at is. A devizam¶erleg po-
zit¶³v egyenlege (de), mint az a fel¶³r¶as m¶odj¶ab¶ol kÄovetkezik, most is de¯citet
jelez, ami lehet k¶³vÄulr}ol megadott korl¶at, ha feltesszÄuk, hogy a deviza¶arfo-
lyam igazod¶asa hozza egyens¶ulyba a m¶erleget, de rÄogz¶³tett ¶arfolyam mellett
tekinthetjÄuk de-t is az egyens¶ulyt megteremt}o v¶altoz¶onak.

A CGE modellek egym¶assal ÄosszefÄugg}o ¶arazonoss¶agai szorosan kÄovetik a
gyakorlatban vagy az ¶altal¶anos egyens¶ulyi modellekben megszokott formul¶a-
kat. Az ¶agazati export (pe

j ) ¶es import (pm
j ) hazai ¶arindex¶enek meghat¶aro-

z¶asakor a kÄulfÄoldi ¶arakat, egys¶eges devizaszorz¶ot (v) ¶es exog¶en ad valorem
exportt¶amogat¶as- (¿ e

j ) illetve importad¶o- (¿m
j ) kulcsokat veszÄunk ¯gyelembe:

pe
j = (1 + ¿ e

j )¢v¢pwe
j (zj) ; (E6)(12E: pe

j)

pm
i = (1 + ¿ m

i )¢v¢pwm
i : (E7)(13E: pm

i )

Az export pe
j ¶arindexe, valamint a hazai ¶ert¶ekes¶³t¶es ph

j ¶arindexe alapj¶an a
kompozit ¶agazati kibocs¶at¶as pa

j termel}oi ¶ar¶at tÄobbf¶elek¶eppen is meghat¶aroz-
hatjuk. Az ¶atlagos ¶ert¶ekes¶³t¶esi ¶arral anal¶og formul¶aban a s¶ulyok szerep¶et a
k¶etf¶ele piacra sz¶ant kibocs¶at¶as Äosszkibocs¶at¶ashoz viszony¶³tott ar¶anyai tÄoltik
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be (tÄok¶eletlen helyettes¶³thet}os¶eg feltev¶ese eset¶en a s¶ulyok Äosszege jellemz}oen
elt¶er 1-t}ol, kisebb lesz n¶ala):

pa
j = ph

j ¢sh
j (ph

j ; pe
j) + pe

j ¢se
j (p

h
j ; pe

j) ; (E8)(14E: xh
j )

A hazai-import kompozit ¶agazati term¶ekek jellegzetes terÄuletenk¶ent elt¶er}o,
ad¶okt¶ol mentes felhaszn¶al¶oi alap¶ar¶at (pchm

i , pbhm
i ¶es pohm

i v¶altoz¶okkal jelÄolve
rendre a fogyaszt¶as, a beruh¶az¶as ¶es az egy¶eb felhaszn¶al¶as terÄulet¶en) szint¶en
meghat¶arozhatjuk a s¶ulyozott ¶atlag k¶eplet¶ehez hasonl¶o form¶akkal. Itt a k¶et-
f¶ele forr¶asb¶ol sz¶armaz¶o term¶ekek optim¶alis h¶anyadai lesznek a s¶ulyok, ame-
lyek Äosszege jellemz}oen 1-n¶el nagyobb lesz:

prhm
i = ph

i ¢srh
i (ph

i ; pm
i ) + pm

i ¢srm
i (ph

i ; pm
i ) r = o, c, b : (E9)(15E: prhm

i )

Az ¶agazati kibocs¶at¶asok termel}oi ¶arainak egyens¶ulyban meg kell egyezniÄuk a
termel¶esi kÄolts¶egekkel (nonpro¯t ¶arfelt¶etel):

paj =

sX

i=1

pohm
i ¢aij +

nX

i=s+1

phmut
ij ¢aij + wj¢lj + qj¢kj + paj ¢¿ t

j ; (E10)(16E: paj )

ahol a ¿ t
j param¶eter az adott ¶agazati termel¶esi ad¶o ad valorem kulcsa,

wj = (1 + ¿w
j )¢w¢dw

j (E11)(17E: wj)

az adott ¶agazatban felhaszn¶alt munkaer}o kÄolts¶ege, amelyben a w v¶altoz¶o a
b¶erek ¶altal¶anos szintj¶et mutatja, a dw

j param¶eter az ¶agazati b¶erdi®erencia
egyÄutthat¶oja, a ¿ w

j param¶eter pedig a b¶erek kÄozterheinek ¶agazati fajlagosa.
VegyÄuk ¯gyelembe, hogy optim¶alis dÄont¶es eset¶en fenn fog ¶allni az al¶abbi

azonoss¶ag:

(18E: penut
j ) penut

j ¢Ej =
nX

i=s+1

phmut
ij ¢aij¢xj

ahol penut
j a j-edik termel}o ¶agazatban felhaszn¶alt energia (kompozit termel¶esi

t¶enyez}o) egys¶eg¶ara (fajlagos kÄolts¶ege). Ebb}ol ad¶od¶oan, a termel}oi ¶arak k¶ep-
let¶eben a felhaszn¶alt energiahordoz¶ok kÄolts¶eg¶et (jobb oldalon a m¶asodik tag)
penut

j ¢ej alakban is fel¶³rhattuk volna, ahol ej = Ej=xj a j-edik ¶agazatban az
egys¶egnyi kibocs¶at¶ashoz szÄuks¶eges energia, azaz az energiar¶aford¶³t¶asi egyÄutt-
hat¶o. Ezek az egyÄutthat¶ok term¶eszetesen ugyan¶ugy v¶altoz¶ok lesznek, mint
az Äosszetev}oik aij r¶aford¶³t¶asi egyÄutthat¶oi.

Tov¶abb menve, a felhaszn¶alt t}ok¶ek (¶all¶oeszkÄozÄok) Walras-f¶ele kÄolts¶egin-
dexe ugyanaz lenne, mint a stiliz¶alt modellben:

qj = pb
j ¢(rh

j + ¼¢d¼
j ) ; (E12)(19E: qj)

ahol ¼ az ¶altal¶anos normat¶³v t}okemegt¶erÄul¶esi (pro¯t-) r¶ata, a d¼
j param¶eter

ennek ¶agazati di®erenci¶ai, az rh
j param¶eter az amortiz¶aci¶o ¶agazati r¶at¶aja, ¶es

pb
j =

X

i

pbhm
i ¢ba

ij (E13)(20E: pb
j )
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a j-edik ¶agazati kompozit ¶all¶oeszkÄoz (t}oke) ¶arindexe.
Mint az el}oz}o cikkÄunkben err}ol m¶ar volt sz¶o, kev¶esb¶e ortodox, ¶un. struktu-

ralista CGE modellekben a normat¶³v m¶odon k¶epzett ¼¢d¼
j ¢pb

j nyeres¶eg helyett
vagy mellett pa

j ¢¼c
j addit¶³v k¶eplettel de¯ni¶alt haszonkulcsos (¼c

j ) nyeres¶eg (is)
szerepelhet a termel}oi ¶arak (16E illetve 19E) k¶eplet¶enek jobb oldal¶an. Ezzel
a lehet}os¶eggel az alkalmazott modellÄunkben nem fogunk ¶elni. Ugyanakkor
bizonyos beruh¶az¶assal ÄosszefÄugg}o p¶enzÄugyi, jÄovedelmi t¶etelek valoriz¶al¶as¶ara,
amelyekr}ol nem lehet pontosan tudni, hogy melyik ¶agazat beruh¶az¶as¶at fogj¶ak
fedezni, a beruh¶az¶asok al¶abbi, ¶atlagos ¶arindex¶et (pb) fogjuk haszn¶alni:

pb = (
X

i

pbhm
i ¢

X

j

ba
ij ¢ya

j )=
X

j

ya
j : (E13a)(21E: pb)

Az ¶agazati felhaszn¶al¶oi alap¶arakat a szem¶elyes fogyaszt¶asban saj¶atos ad¶ok/
t¶amogat¶asok m¶odos¶³tj¶ak (jellemz}oen nÄovelik), amelyek nett¶o kulcsa az i-edik
¶agazatban ¿ c

i , ¶³gy a fogyaszt¶oi ¶arindexeket az al¶abbi egyenletekkel hat¶arozzuk
meg:

pc
i = (1 + ¿ c

i )¢pchm
i : (E14)(22E: pc

i )

Az ¶arakb¶ol az ¶altal¶anos fogyaszt¶oi ¶arindexet (pc) az al¶abbi k¶eplettel sz¶am¶³t-
hatjuk:

pc =
X

i

pc
i ¢yc

i =
X

i

pc0
i ¢yc

i ; (E15)(23E: pc)

ahol pc0
i param¶eterek a b¶azisid}oszaki fogyaszt¶oi ¶arakat jelÄoli.

Mint ahogyan a fenti k¶epletekb}ol kiolvashat¶o, a nem energiahordoz¶o (kom-
pozit) ¶agazati javak felhaszn¶al¶oi ¶arai megegyeznek a felhaszn¶al¶oi alap¶arral,
pohm

i -mel. EsetÄukben teh¶at eltekintÄunk az esetleges, eleny¶esz}o nagys¶ag¶u
ad¶okt¶ol-t¶amogat¶asokt¶ol, pontosabban, ha vannak ilyenek, azokat az ¶agazati
termel¶esi ad¶o r¶eszek¶ent (ld. ¿ t

j ) vesszÄuk sz¶am¶³t¶asba. Az energiahordoz¶o (kom-
pozit) ¶agazati javak felhaszn¶al¶oi ¶arai azonban m¶ar a termel}ofelhaszn¶al¶asban
is tartalmazhatnak ad¶okat, vagy egy¶eb, kÄornyezetv¶edelemmel kapcsolatos,
az alap¶arra terhelt ad valorem kÄolts¶egeket. Az ¶³gy kapott v¶egs}o beszerz¶esi
¶arakat jelÄoltÄuk a phmut

ij v¶altoz¶okkal.
Ugyanilyen extra kÄolts¶egek dr¶ag¶³thatj¶ak a megszokott ad¶okat/t¶amogat¶a-

sokat ¯gyelembe vev}o pc
i fogyaszt¶oi alap¶arakat, amelyek nÄovelik az energia-

hordoz¶o ¶agazati javak fajlagos beszerz¶esi kÄolts¶egeit, amelyeket pcu
ik v¶altoz¶okkal

fogunk jelÄolni. Az energiahordoz¶o ¶agazati javakat terhel}o extra kÄolts¶egek le-
hetnek az energiafelhaszn¶al¶asi ad¶ok, de tartalmazhatj¶ak a kÄornyezetet k¶aro-
s¶³t¶o szennyez¶es (emisszi¶o) illetve azok elh¶ar¶³t¶as¶anak a kÄolts¶egeit is, s}ot egy¶eb
kÄornyezeti kiad¶asokb¶ol fakad¶o terheket is (mindezek meghat¶aroz¶as¶at a 2. fe-
jezetben fogjuk b}ovebben kifejteni).

Az ¶agazati term¶ekek szem¶elyes fogyaszt¶as¶at egy ¶altal¶anos¶³tott line¶aris
kiad¶asi rendszerrel ¶abr¶azoljuk. A rÄogz¶³tett nagys¶ag¶u elkÄotelezett fogyaszt¶as
feletti tÄobblet- vagy v¶altoz¶o fogyaszt¶ast k¶et r¶eszre bontjuk: szem¶elyes fo-
gyaszt¶asra ¶es ¶un. saj¶at kÄornyezeti r¶aford¶³t¶asokra, amelyek a h¶aztart¶asok kÄor-
nyezetmin}os¶eget kÄozvetlenÄul jav¶³t¶o, illetve a szennyez¶es hat¶asait kompenz¶al¶o



Egy gazdas¶ag-energia-kÄornyezet kapcsolatok elemz¶es¶ere alkalmazott . . . 35

beszerz¶esei. A szem¶elyes tÄobbletfogyaszt¶as szerkezet¶et, az eredeti Cobb{
Douglas hasznoss¶agi fÄuggv¶eny helyett, itt is CES fÄuggv¶enyb}ol vezetjÄuk le. En-
nek megfelel}oen a k-adik h¶aztart¶asr¶eteg i-edik ¶agazati term¶ek ir¶anti kereslet¶et
(yc

ik) az al¶abbi ÄosszefÄugg¶essel adjuk meg:

yc
ik = ye

ik + scv
ik (pc

1; . . . ; p
c
s; p

cu
s+1;k; . . . ; pcu

nk)¢ycv
k + ¹k¢scq

ik ¢eq ; (E16)(24E: yc
ik)

ahol ye
ik az elkÄotelezett beszerz¶es nagys¶aga, ycv

k a szem¶elyes tÄobbletfogyaszt¶as
szintje, az scv

ik fÄuggv¶enyek a v¶altoz¶o fogyaszt¶as eme r¶esz¶enek a pc
s illetve pcu

ik

beszerz¶esi ¶arak ¶altal meghat¶arozott ¶agazati Äosszet¶etele, eq a h¶aztart¶asi szek-
tor saj¶at kÄornyezeti r¶aford¶³t¶asainak szintje, ¹k ebb}ol a k-adik r¶eteg (konstans)
r¶eszesed¶ese, scq

ik pedig a saj¶at kÄornyezeti r¶aford¶³t¶asok ¶agazati Äosszet¶etele.
A szem¶elyes fogyaszt¶as ¶es a saj¶at kÄornyezeti r¶aford¶³t¶asok Äosszet¶etele elvben

kÄulÄonbÄoz}o, de becsl¶esÄuk neh¶ezs¶egei miatt modellÄunkben azonosnak tekintjÄuk
}oket (scq

ik = scv
ik ). Mint l¶atjuk, alapvet}oen a stiliz¶alt modell eset¶eben beveze-

tett kiad¶asi rendszert haszn¶aljuk az alkalmazott modellben is. A fogyaszt¶ok
beszerz¶esi ¶arait azonban ¶altal¶anosabban ¶ertelmezzÄuk, ¶es a h¶aztart¶asok beszer-
z¶eseiben elkÄulÄon¶³tjÄuk egym¶ast¶ol a szem¶elyes fogyaszt¶ast ¶es a saj¶at kÄornyezeti
r¶aford¶³t¶asokat. Az ut¶obbiak ugyanis kÄozvetlenÄul jav¶³tj¶ak a kÄornyezet mi-
n}os¶eg¶et, ¶es ez¶ert m¶as m¶odon hatnak a h¶aztart¶asok j¶ol¶et¶ere, mint szem¶elyes
fogyaszt¶asuk.

Helyettes¶³thet}os¶egÄuk feltev¶ese miatt az importnak a hazai ell¶at¶ashoz vi-
szony¶³tott, a f}obb felhaszn¶al¶asi terÄuleteken elt¶er}o ar¶anya az ¶arak ¶altal meg-
hat¶arozott lesz:

ur
i = srm

i (ph
i ; pm

i )=srh
i (ph

i ; pm
i )¢xrh

i ; r = o; c; b ; (E17)(25E: ur
i )

az ¶agazati export hazai c¶el¶u kibocs¶at¶ashoz viszony¶³tott ar¶anya hasonl¶ok¶eppen
¶³rhat¶o fel:

zj = se
j (p

h
j ; pe

j )=sh
j (ph

j ; pe
j)¢xh

j : (E18)(26E: zj)

A munkaer}o ¶es az ¶all¶oeszkÄozÄok teljes kibocs¶at¶ashoz (xj) viszony¶³tott (fajla-
gos) kereslete (lj ¶es kj) is az ¶arakt¶ol fÄugg}o v¶altoz¶o lesz:

lj = lj(wj; qj ; p
enut
j ) ; (E19)(27E: lj)

kj = kj(wj ; qj; p
enut
j ) ; (E20)(28E: kj)

amelyek mell¶e itt m¶ar odatehetjÄuk az energia (fajlagos) keresleti fÄuggv¶eny¶et
is:

(29E: ej) ej = ej(wj; qj ; p
enut
j ) :

A kÄovetkez}o blokkot a gazdas¶agi alanyok, nevezetesen a lakoss¶ag (h in-
dex), az ¶allam (g index), az ¶agazati termel}ok (v ill. j index) ¶es a kÄulfÄold (w in-
dex) kÄolts¶egvet¶esi m¶erlegei k¶epezik. Az al¶abbi leegyszer}us¶³tett s¶em¶aban (E21-
E24 egyenletek) az egyes gazdas¶agi alanyokhoz rendelt trh

k (¢), trg(¢), trv
j (¢)

¶es trw(¢) fÄuggv¶enyek seg¶³ts¶eg¶evel a transzferek egyenlegeit jelen¶³tjÄuk meg.
Ezek a kÄulÄonbÄoz}o ¶ar- ¶es jÄovedelemv¶altoz¶ok fÄuggv¶enyei, amelyeket itt csak
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kipontozva (¢) jelzÄunk. A transzferfÄuggv¶enyekr}ol is feltesszÄuk, hogy els}o fokon
homog¶enek. A transzferek egyenlegei Äosszeg¶enek, de¯n¶³ci¶oja ¶ertelm¶eben, nul-
l¶anak kell lennie.

A felhalmoz¶asokat (beruh¶az¶as ¶es k¶eszletfelhalmoz¶as) ¶agazati bont¶asban a
termel}okn¶el sz¶amoljuk el, mint kiad¶asokat, ¶³gy a lakoss¶agi ¶es ¶allami felhal-
moz¶asok a termel}oknek adott transzferk¶ent jelennek meg modellÄunkben (a
felhalmoz¶asi juttat¶asokhoz hasonl¶oan).

A transzferek a jÄovedelmek v¶egleges ¶ujraeloszt¶as¶at ¶abr¶azolj¶ak, amelyeket
m¶eg kieg¶esz¶³t a jÄovedelmeknek a p¶enzÄugyi megtakar¶³t¶asok (hitelek) r¶ev¶en
megval¶osul¶o ideiglenes eloszt¶asa. Az egyes gazdas¶agi alanyok nett¶o p¶enzÄugyi
megtakar¶³t¶asait (nett¶o hitelpoz¶³ci¶o-v¶altoz¶asait) az Sh

k , Sg, Sv
j ¶es Sw po-

tenci¶alis v¶altoz¶ok seg¶³ts¶eg¶evel ¶abr¶azoljuk a stiliz¶alt modell le¶³r¶as¶aban (pozit¶³v
el}ojelÄuk megtakar¶³t¶ast, a negat¶³v hitelt jelent).

A gazdas¶agi alanyok kÄolts¶egvet¶esi m¶erlegeinek a tartalma a bennÄuk sze-
repl}o v¶altoz¶ok ¶es param¶eterek jelent¶es¶enek ismeret¶eben kÄonnyen meg¶erthet}o.
A bal oldal¶an az adott gazdas¶agi alany rendelkez¶es¶ere ¶all¶o jÄovedelmei, a jobb
oldal¶an pedig kiad¶asai szerepelnek.

A k-adik h¶aztart¶asr¶eteg kÄolts¶egvet¶esi m¶erlege:

w¢
X

j

®w
kj ¢dw

j ¢lj + trh
k (¢) ¡ Sh

k =
X

i

pcu
i ¢yu

ik ; (E21)(30E: Sh
k )

ahol ®w
kj a k-adik r¶eteg r¶eszesed¶esi ar¶anya a j-edik ¶agazat b¶ertÄomeg¶eb}ol.

A termel}ok (v¶allalatok, v¶allalkoz¶ok) kÄolts¶egvet¶esi m¶erlege:

pb
j ¢(rh

j +¼¢d¼
j )¢kj ¢xj + trv

j (¢)¡Sv
j = pb

j ¢ya
j +

X

i

ss
ij¢phm

i ¢ys
i ; (E22)(31E: Sv

j )

ahol az ss
ij param¶eterek azt mutatj¶ak meg, hogy milyen ar¶anyban r¶eszesedik

a j-edik ¶agazat az i-edik ¶agazati term¶ekk¶eszletek v¶altoz¶as¶ab¶ol (ys
i ).

Az (¶allami) kÄolts¶egvet¶esi m¶erleg:
X

j

(¿ w
j wdw

j lj + pa
j ¿ t

j )xj +
X

i

¿ c
i phm

i yc
i +

X

i

X

j

¿ fu
ij phm

i aijxj +

+
X

i

(¿m
i vpwm

i ui ¡ ¿ e
i vpwe

i (zi)zi) +
X

po

T e,po + trg(¢) ¡ Sg =
X

i

phm
i sg

i yg ;

(E23)(32E: Sg)

ahol ¿ fu
ij az ¶arakba be¶epÄul}o jÄoved¶eki ad¶ok (gyakorlatilag csak az Äuzemanyag-

ad¶o) exog¶en kulcsa, T e,po pedig a po indexszel jelÄolt l¶egszennyez}o anyag
emisszi¶oja ut¶an beszedett (szint¶en az ¶arakba be¶epÄul}o) ad¶o. (Ezek megha-
t¶aroz¶as¶at l¶asd k¶es}obb!)

A nemzetkÄozi ¯zet¶esi m¶erleg (forintban):
X

i

v¢pwm
i ¢ui + trw(¢) ¡ Sw =

X

i

(v¢pwe
i (zi)¢zi + pc

i ¢yct
i ) : (E24)(33E: Sw)

A fenti kÄolts¶egvet¶esi m¶erlegekben csak absztrakt m¶odon megjelen¶³tett
transzferfÄuggv¶enyek a modellben konkr¶etan az al¶abbiak lesznek.
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H¶aztart¶asi transzferek

Az egyes (als¶o k indexszel jelÄolt) h¶aztart¶asr¶eteg rendelkez¶es¶ere ¶all¶o jÄovedelm¶et
(J h

k ) a line¶aris (de r¶etegenk¶ent elt¶er}o szint}u) szem¶elyi jÄovedelemad¶oval ¶es
t¶arsadalombiztos¶³t¶asi j¶arul¶ekkal (exog¶en ¿¼

k illetve ¿ s
k kulcsok) csÄokkentett

brutt¶o keresetekb}ol vezetjÄuk le. ¶Espedig ¶ugy, hogy ehhez hozz¶aadjuk az Äosszes
(a fogyaszt¶oi ¶arindexszel valoriz¶alt) p¶enzbeli t¶arsadalmi juttat¶asb¶ol (tp) az
adott r¶etegre jut¶o (¯x ¯k r¶eszesed¶esi ar¶anyokkal sz¶am¶³tott) r¶eszt, ¶es az ¶aga-
zatok felhalmoz¶asi juttat¶asi kiad¶asaib¶ol az adott r¶etegre jut¶o (°k felt¶etelezett
r¶eszar¶annyal sz¶am¶³tott) r¶eszt:

(34E: Jh
k ) J h

k = (1 ¡ ¿¼
k ¡ ¿ s

k)¢w¢
X

j

®w
kj ¢dw

j ¢lj + pc¢¯k¢tp + pb
j ¢°k¢

X

j

tbj ¢ya
j ;

ahol tbj a felhalmoz¶asi juttat¶asi kiad¶asok beruh¶az¶asra vet¶³tett fajlagosa a j-
edik ¶agazatban.

A transzferek egy r¶esze bizonyos felhaszn¶al¶asokhoz kÄotÄott, vagy term¶e-
szet¶en¶el fogva (mint pl. a term¶eszetbeni juttat¶asok a fogyaszt¶ashoz), vagy
jogi el}o¶³r¶asok, viselked¶esi szok¶asok ¶altal. Az egyes r¶etegek nett¶o p¶enzÄugyi
megtakar¶³t¶as¶at (Sh

k ), p¶eld¶aul, nemcsak a rendelkez¶esre ¶all¶o jÄovedelem ±k ar¶a-
ny¶aban meghat¶arozott auton¶om r¶esz k¶epezi, hanem ezt kieg¶esz¶³tik az Äosszesen
m re¶al¶ert¶ek}u lak¶ashitel-t¶amogat¶asoknak illetve ad¶oss¶agok elenged¶es¶enek az
adott r¶etegre jut¶o, ¸k ar¶any¶u r¶eszesed¶ese, valamint a nett¶o kamatjÄovedelem
(illetve ¶arfolyam-nyeres¶eg):

(35E: ycv
k ) Sh

k = ±k¢J h
k + pc¢¸k¢m + pc¢Ih

k ¢(1 ¡ ¿ f
k) ;

ahol az Ih
k brutt¶o kamatjÄovedelmet az adott r¶eteg e®ekt¶³v forr¶asad¶o-kulcs¶aval

(¿ f
k param¶eter) csÄokkentjÄuk, ¶es a fogyaszt¶oi ¶arindexhez index¶aljuk. A lakoss¶ag

meg¯gyelt, rÄovid t¶av¶u magatart¶asa alapj¶an becsÄuljÄuk meg, hogy e transzfe-
rekb}ol mennyi fog a megtakar¶³t¶asukban kicsap¶odni.

A h¶aztart¶asi transzferek kÄozÄott, a rendelkez¶esre ¶all¶o jÄovedelem ¶es a meg-
takar¶³t¶as kateg¶ori¶aj¶an k¶³vÄul, m¶eg k¶et tov¶abbi, kÄozvetlenÄul fogyaszt¶asra il-
letve beruh¶az¶asra kerÄul}o t¶etelt sz¶amolunk el kÄulÄon. A bev¶eteli oldalon a
(szint¶en fogyaszt¶oi ¶arindexszel valoriz¶altnak felt¶etelezett ¶es 'k ¯x r¶eszesed¶esi
ar¶anyokkal r¶etegekre bontott) term¶eszetbeni t¶arsadalmi juttat¶asokat (tt), a
kiad¶asi oldalon pedig a pb

l , a lak¶asszektorra vonatkoz¶o beruh¶az¶asi ¶arindexszel
valoriz¶alt, de re¶al¶ert¶ekben r¶etegenk¶ent ¯x Äosszeg}u B l

k lak¶asberuh¶az¶asra for-
d¶³tott kiad¶asokat.

A felsorolt t¶etelek alapj¶an a k-adik h¶aztart¶asr¶eteg nett¶o transzferjÄovedel-
m¶et az al¶abbi egyenlet ¶ert¶eke adja meg, ¶es ezt helyettes¶³thetjÄuk be az (E21)
egyenletbe:

trh
k (w; lj ; pc; p

b
l ; ya

j ) = ¡(¿¼
k + ¿ s

k)¢w¢
X

j

®w
kj ¢dw

j ¢lj + pc¢¯g¢tp +

+ pb
j ¢°k¢

X

j

tbj ¢ya
j + pc¢(¸k¢m + I h

k ¢(1 ¡ ¿ f
k)) + pc¢'k¢tt ¡ pb

l ¢Bl
k :

(E21-tr)
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¶Agazati transzferek

Az ¶agazatok trv
j (¢) nett¶o transzferjÄovedelme a modellben a kÄovetkez}o t¶ete-

lekb}ol ¶all:
{ Nett¶o kamatkiad¶asok (nv

j ): a termel¶essel ar¶anyosak (rv
j rÄogz¶³tett ar¶any-

ban) ¶es a pc fogyaszt¶oi ¶arindexszel valoriz¶altak, kiv¶eve a p¶enzint¶ezeti szektort
tartalmaz¶o ¶agazatot (amire a ±j dummy param¶eter ¶ert¶eke 1), amelyn¶el az
eg¶esz gazdas¶agot egyenlegez}o m¶odon, reziduumk¶ent hat¶arozzuk meg:

(36E: nv
j ) nv

j = pc¢xj¢rv
j ¡ ±j ¢(

X

i

pc¢xi¢rv
i + pc¢I g ¡ pc¢

X

k

Ih
k ¡ v¢Iw) ;

ahol Ig az ¶allam exog¶en re¶alkamat-kiad¶asa, Iw pedig a kÄulfÄold k¶³vÄulr}ol adott
nett¶o kamatbev¶etele (devizaforintban).

{ Nett¶o egy¶eb transzferkiad¶asok: igen heterog¶en jellegÄuk, valamint a ke-
v¶ess¶e ismert ¶es igen v¶altoz¶o mÄogÄottes mechanizmusok miatt egyszer}uen a
fogyaszt¶oi ¶arindexszel valoriz¶alt rÄogz¶³tett re¶al¶ert¶ek}u t¶etelk¶ent (pc¢Tj) szere-
peltetjÄuk.

{ ¶Agazati felhalmoz¶asi juttat¶asok: ahogy a kedvezm¶enyezett h¶aztart¶asok-
n¶al m¶ar bemutattuk, ¶agazatonk¶ent kÄulÄonbÄoz}o nagys¶ag¶u, rÄogz¶³tett ar¶anyban
kapcsoltuk a beruh¶az¶asi ¶arindexekkel valoriz¶alt beruh¶az¶asokhoz (pb

j ¢tbj ¢ya
j ).

{ Lak¶asberuh¶az¶as: A lak¶asgazd¶alkod¶as ¶agazatn¶al (azaz amelyikn¶el a ±b
j

dummy ¶ert¶eke 1) a korm¶any (rÄogz¶³tett ar¶any¶u) lak¶ast¶amogat¶asaival kieg¶e-
sz¶³tett h¶aztart¶asi lak¶asberuh¶az¶asi kiad¶asokat bev¶etelk¶ent sz¶amoltuk el (±b

j ¢
pb

l ¢ Pk Bl
k=rs

k, ahol az rs
k param¶eter a teljes lak¶asberuh¶az¶asb¶ol a h¶aztart¶asok

¶altal ¯nansz¶³rozott r¶eszar¶any).
{ JÄovedelemad¶ok: a beruh¶az¶asi ¶arindexszel valoriz¶alt exog¶en alapszintb}ol

(pb
j ¢J¼0

j ) ¶es a jÄovedelemad¶o alap nÄovekm¶eny¶enek a hivatalos norm¶al nyere-
s¶egad¶okulccsal (¿¼ param¶eter) vett szorzat¶ab¶ol tev}odnek Äossze. A jÄovedelem-
ad¶o alapja a kamatkiad¶asokkal (pc¢rv

j ¢xj) csÄokkentett tisztajÄovedelem (nett¶o
t}okehozam, m}ukÄod¶esi eredm¶eny):

(37E: J¼
j ) J¼

j = pb
j ¢J¼0

j + ¿¼¢(pb
j ¢¼¢d¼

j ¢Kj ¡ pc¢rv
j ¢xj ¡ pb

j ¢J¼0
j ) :

A felsorolt t¶etelekb}ol teh¶at az ¶agazatok Äosszes nett¶o transzferjÄovedelm¶et
az al¶abbi egyenlettel ¶all¶³thatjuk Äossze, ¶es ezt helyettes¶³thetjÄuk be az (E22)
egyenletbe:

trv(J¼
j ; nv

j ; pc; p
b
j ) = ¡J¼

j ¡ nv
j ¡ pc¢Tj ¡ pb

j ¢tbj ¢ya
j + ±b

j ¢pb
l ¢

X

k

B l
k=rs

k) :

(E22-tr)

KÄulfÄoldi transzferek

A kÄulfÄold magyar vonatkoz¶as¶u jÄovedelemfolyamatait a forintra ¶atsz¶am¶³tott
¯zet¶esi m¶erleg t¶etelei k¶epezik. Ebben a kÄulfÄold nett¶o kamat- ¶es osztal¶ek-
jÄovedelm¶et (Iw) valamint nett¶o transzferjÄovedelm¶et (T w) deviz¶aban exog¶en
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adotts¶agnak vesszÄuk a predetermin¶aci¶ok ¶es a sokt¶enyez}os viselked¶es le¶³r¶as¶anak
neh¶ezs¶ege miatt (ez ¶epÄul be a ¯zet¶esi m¶erleg egyenlet¶ebe):

trv(v) = v¢Iw + v¢T w : (E24-tr)

¶Allamh¶aztart¶asi transzferek

A korm¶anyzati transzferek a tÄobbi jÄovedelemtulajdonosn¶al bemutatott, kor-
m¶anyzattal fenn¶all¶o transzfereinek az ellentettjei, azaz a t}olÄuk beszedett di-
rekt ¶es indirekt ad¶ok, illetve r¶eszÄukre ki¯zetett t¶amogat¶asok egyenlege. TÄobb
transzfer eset¶eben az ¶allamot csak mint kÄozvet¶³t}ot ¶abr¶azoljuk, amelyen bizo-
nyos ¯zet¶esek puszt¶an keresztÄulfolynak (ezt ,,routing through"-nak nevezi az
SNA k¶ezikÄonyv). Erre olyan esetekben kerÄul sor, amikor nem ¶allap¶³that¶o meg,
vagy nincs kÄozgazdas¶agi jelent}os¶ege, hogy ki-kinek ¯zette az adott transzfert.
¶Igy p¶eld¶aul a kÄulfÄoldre men}o illetve onnan jÄov}o transzfereket az ¶allam ¯zeti
ki illetve v¶etelezi be (a kamatokat viszont ¶eppen ford¶³tva, a p¶enzint¶ezetek).
A korm¶anyzat nett¶o re¶alkamatkiad¶as¶at pedig k¶³vÄulr}ol adottnak felt¶etelezzÄuk,
azaz a n¶evleges kamatkiad¶as a fogyaszt¶oi ¶arindexszel van valoriz¶alva.

Mindezek alapj¶an az ¶allamh¶aztart¶asi transzferek az al¶abbi m¶odon hat¶a-
rozhat¶ok meg:

trg(w; lj; I
h
k ; J¼

j ; pc; p
b
j ; v) =

X

k

¡
(¿¼

k + ¿ s
k)¢w¢

X

j

®w
kj ¢dw

j ¢lj
¢

+

+ pc¢
¡X

k

I h
k ¢¿ f

k ¡ pb
l ¢Bl

k¢(1=rs
k ¡ 1) ¡ (I g + m + tp + tt)

¢
+

+
X

j

(J¼
j + pc¢Tj) ¡ v¢T w:

(E23-tr)

A modell lez¶ar¶as¶ahoz

Az el}oz}o tanulm¶anyunkban a 24 egyenletcsoport de¯ni¶alta a modell ÄosszefÄug-
g¶eseit, ¶es ezek sz¶am¶ahoz igaz¶³tottuk az endog¶ennek kijelÄolt v¶altoz¶ok sz¶am¶at.
Azt is megmutattuk, hogy a kapott egyenletrendszer eleget tesz a Walras-tÄor-
v¶eny kÄovetelm¶eny¶enek: az Äosszkereslet meg fog egyezni az ÄosszjÄovedelemmel.
Ebb}ol kÄovetkez}oen a hitelm¶erleg egyens¶ulya is automatikusan fenn fog ¶allni,
azaz X

k

Sh
k +

X

j

Sv
j + Sw + Sg = 0 ;

ennek kÄulÄon el}o¶³r¶asa redund¶anss¶a tenn¶e az egyenletrendszert.
M¶as oldalr¶ol viszont, feltettÄuk, hogy a modellben szerepl}o keresleti fÄugg-

v¶enyek nullad fokon, a jÄovedelemtranszfer-fÄuggv¶enyek pedig mind els}o fokon
homog¶enek a nomin¶alis ¶ar- ¶es ¶ert¶ekbeli v¶altoz¶okban, azaz a modell az ¶arakban
homog¶en, mint jellemz}oen az ¶altal¶anos egyens¶ulyi modellek. Az ¶arszint teh¶at
meghat¶arozatlan, ¶es emiatt az ¶arszintre kÄulÄon megkÄot¶est kell bevezetni.

A fenti felt¶etelek mellett, ha k¶³vÄulr}ol rÄogz¶³tjÄuk a beruh¶az¶asok ¶agazati
szintj¶et, mint l¶attuk illetve l¶athatjuk, a kapott modell j¶ol determin¶alt, z¶art
form¶at Äolt. Itt is ezt a makroÄokon¶omiai lez¶ar¶ast fogjuk kÄovetni, de ennek
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ellen¶ere a jelen modell-s¶em¶aban a beruh¶az¶asok ¶agazati szintj¶et v¶altoz¶ok¶ent
vezetjÄuk be, mivel egyes, f}oleg dinamikus v¶altozataiban az ¶agazati beruh¶a-
z¶asokra kÄulÄonbÄoz}o, n¶emely esetben meglehet}osen komplex, a modell m¶as
v¶altoz¶oit¶ol fÄugg}o viselked¶esi fÄuggv¶enyeket szerepeltetÄunk, ¶es ily m¶odon en-
dog¶enn¶e tesszÄuk. (Term¶eszetesen, valami m¶as, potenci¶alis, a megtakar¶³t¶asokat
befoly¶asol¶o v¶altoz¶o ¶ert¶ek¶enek rÄogz¶³t¶es¶evel.) Voltak¶eppen egy ilyen egyszer}u
fÄuggv¶enyt alkalmazunk akkor is, ha rÄogz¶³tjÄuk az ¶agazatok r¶eszesed¶esi ar¶any¶at
az Äosszberuh¶az¶asb¶ol:

(38E: ya
j ) ya

j = I¢ya0
j ;

ahol az ya0
j param¶eter a beruh¶az¶asok indul¶o¶ert¶eke, I pedig a beruh¶az¶asok

¶altal¶anos szintj¶enek az indexe.
Ha rÄogz¶³tjÄuk az Äosszberuh¶az¶as szintj¶et, akkor val¶oj¶aban ugyanazt a lez¶a-

r¶ast kapjuk, mint amelyben eleve az ya
j ¶ert¶ekeket rÄogz¶³tettÄuk volna. Az itt

v¶alasztott lez¶ar¶asban azonban a modell m¶as r¶eszei fogj¶ak meghat¶arozni. Erre,
I v¶altoz¶o volt¶ara utaltunk azzal is, hogy ¶ert¶ek¶et az ¶arszintet rÄogz¶³t}o egyen-
lethez t¶ars¶³tjuk. Itt is a szem¶elyes fogyaszt¶as ¶arindex¶et fogjuk a b¶azisszinten
rÄogz¶³teni:

pc = 1 : (E15a)(39E: I)

Ha megvizsg¶aljuk a fenti 39 egyenletblokkot ¶es a hozz¶ajuk azonos¶³t¶ok¶ent
rendelt v¶altoz¶ok blokkjait, akkor l¶athatjuk, hogy egy j¶ol meghat¶arozott mo-
dellel ¶allunk szemben. Azonos¶³t¶o v¶altoz¶okk¶ent azonban nem szerepelnek m¶eg
az energiahordoz¶ok phmut

ij ¶es pcu
ik felhaszn¶al¶oi ¶arai, T e,po, a l¶egszennyez¶esre

kir¶ott ad¶o, az abt
ij ¶es abh

ik k¶arelh¶ar¶³t¶asi kiad¶asok, illetve a munkaer}o L k¶³n¶alata
sem, amelyek szint¶en endog¶en v¶altoz¶ok lesznek modellÄunkben. Be kell teh¶at
m¶eg vezetnÄunk az ut¶obbiak ¶ert¶ek¶et meghat¶aroz¶o ÄosszefÄugg¶eseket. Miel}ott eze-
ket, a kÄornyezeti modul keret¶eben tov¶abbi seg¶edv¶altoz¶okat ¶es egyenleteket
is bevezetve megadjuk, megjegyezzÄuk, hogy tov¶abbi ¶uj (esetleg eddig pa-
ram¶eternek tekintett) v¶altoz¶ok bevezet¶es¶evel elvben tov¶abb alak¶³thatn¶ank a
modellt ¶ugy, hogy megfelel}obb m¶odon tÄukrÄozze a t¶enyleges, vagy ¶eppens¶eggel
vizsg¶alni k¶³v¶ant ¶uj ,,makroÄokon¶omiai rezsim" bevezet¶es¶enek v¶arhat¶o hat¶asait.
Az ilyen potenci¶alis v¶altoz¶ok sz¶ama, kÄulÄonÄosen, ha ¯gyelembe vesszÄuk az ad¶o-
kulcsok ¶es m¶as eloszt¶asi, vagy technikai param¶eterek (pl. a t}okekihaszn¶alt-
s¶ag fok¶anak) lehets¶eges v¶altoz¶as¶at is, j¶oval meghaladja a modellben szerepl}o
egyenletek sz¶am¶at. Ahhoz, hogy ilyenek is bekerÄulhessenek a modellbe, alkal-
mas, a felt¶etelezett viselked¶est le¶³r¶o egyenletekkel ki kellene b}ov¶³teni mag¶at
a modellt. Ehhez azonban sokszor hi¶anyoznak a megb¶³zhat¶o elm¶eleti ¶es em-
pirikus alapok.

2 A GEM-E3 t¶³pus¶u modellek energia- ¶es kÄor-
nyezeti blokkja

M¶ar eml¶³tettÄuk, hogy a CGE modellek egy kiemelt alkalmaz¶asi terÄulete a
gazdas¶ag (economy), az energiaszektor (energy) ¶es a kÄornyezet (environ-
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ment) kÄozÄotti kÄolcsÄonhat¶asok elemz¶ese. Az Eur¶opai Bizotts¶ag t¶amogat¶as¶aval
nemzetkÄozi egyÄuttm}ukÄod¶esben kifejlesztett referencia-modell a h¶arom E be-
t}uvel kezd}od}o t¶enyez}ore utal¶assal GEM-E3 elnevez¶es alatt v¶alt ismertt¶e (ld.
Capros et al. 1997).

A kÄozÄos munk¶akb¶ol nyert tapasztalatok alapj¶an a HUMUSGE modellt is
alkalmass¶a tettÄuk ilyen t¶³pus¶u elemz¶esekre. ModellÄunkben ¯gyelembe vesszÄuk
a leveg}oszennyez¶es ¶agazatonk¶ent, energiafajt¶akk¶ent ¶es szennyez}oanyagonk¶ent
meglehet}osen kÄulÄonbÄoz}o kiindul¶o szint}u mutat¶oit, az energia ¶es m¶as er}oforr¶a-
sok (munkaer}o, t}oke, deviza), illetve az egyes energiahordoz¶ok egym¶as kÄozÄotti
helyettes¶³t¶esi lehet}os¶egeit, az emisszi¶ot csÄokkent}o technol¶ogi¶akat, valamint az
emisszi¶ora el}o¶³rt ad¶okat ¶es hat¶os¶agi limiteket is.

2.1 A modell energetikai blokkj¶anak saj¶atoss¶agai

Az atomenergia k¶erd¶eskÄor¶enek elemz¶es¶ehez az energiaszektor, s azon belÄul
a villamosenergia-iparnak a szok¶asosn¶al r¶eszletesebb bont¶as¶ara van szÄuks¶eg.
Az EU tag¶allamok atomer}om}uvekre vonatkoz¶o dÄont¶esek hat¶asainak elemz¶e-
s¶ere elt¶er}o fel¶ep¶³t¶es}u sz¶amszer}us¶³tett ¶altal¶anos egyens¶ulyelm¶eleti modelleket
vettek ig¶enybe. Ezeknek az elemz¶esnek a m¶odszertani ¶ujdons¶aga az egyedi
technol¶ogiai lehet}os¶egek alulr¶ol felfel¶e val¶o fel¶ep¶³t¶ese a villamosenergia-ipar
eset¶eben, az ¶un. bottom-up megkÄozel¶³t¶es. Ennek alkalmaz¶asa sor¶an a model-
lez}ok r¶eszletes m}uszaki adatok alapj¶an ¶es line¶aris tev¶ekenys¶egelemz¶esi model-
len nyugv¶o optimaliz¶al¶ast alkalmaz¶o r¶eszmodellel kib}ov¶³tik ¶es Äosszekapcsolj¶ak
a CGE modelleket, amelyek a termel¶esi t¶enyez}ok folytonos helyettes¶³thet}os¶e-
g¶et felt¶etelez}o, aggreg¶alt ¶agazati termel¶esi ¶es kÄolts¶egfÄuggv¶enyeken alapulnak.
A bottom-up megkÄozel¶³t¶es eset¶en a villamosenergia-ipar termel¶esi ¶es kÄolts¶eg-
szerkezet¶et ¶³gy alulr¶ol ¶ep¶³tkezve vezetik le (b}ovebben l¶asd BÄohringer et al.
2003, BÄohringer and Rutherford, 2008, Sue Wing, 2008).

2.2 A modellÄunk kÄornyezeti modulj¶anak saj¶atoss¶agai

A kÄornyezeti modul a leveg}oszennyez¶est a termel¶esben (az egyes ¶agazatokban)
¶es a kÄulÄonbÄoz}o h¶aztart¶ascsoportokban felhaszn¶alt energiahordoz¶ok mennyi-
s¶eg¶evel ar¶anyosan ¶abr¶azolja. Ezeket k¶epviselik az et,po

ij ¶es eh,po
i egyÄutthat¶ok.

A l¶egszennyez}o anyagok kÄozÄul a sz¶endioxidot (CO2), a k¶endioxidot (SO2),
a nitrog¶enoxidokat (NOx), valamint a sz¶all¶o port tartalmazza a modellÄunk
(po indexhalmaz). A modell 25 szektoros adatb¶azisa a sz¶enb¶any¶aszatot, a
k}oolaj- ¶es fÄoldg¶az-termel¶est, a k}oolaj-¯nom¶³t¶ast, valamint a h}o ¶es a villa-
mosenergia termel¶es¶et kÄulÄon ¶agazatk¶ent tartalmazza. Ez ut¶obbi energiafajta
felhaszn¶al¶asa ugyan kÄozvetlenÄul nem j¶ar leveg}oszennyez¶essel, de el}o¶all¶³t¶asa a
leveg}oszennyez¶es igen nagy r¶esz¶e¶ert felel}os.

Az emisszi¶os egyÄutthat¶ok kiindul¶o ¶ert¶ekeit, az emisszi¶os fajlagosakat, kÄu-
lÄonbÄoz}o t¶enyez}ok alak¶³tj¶ak. Az Eur¶opai Uni¶o keret¶eben felhaszn¶alt modellek
(l¶asd pl. Ballard { Medena , 1993 ¶es Capros et al. 1995) ¶agazatonk¶ent ¶es szeny-
nyez}oanyagonk¶ent kÄulÄonbÄoz}o (ut¶olagos) k¶arelh¶ar¶³t¶asi r¶eszar¶anyt kifejez}o rt,po

j

dÄont¶esi v¶altoz¶okat szerepeltetnek. A sz¶endioxid kibocs¶at¶as¶anak nincs ut¶ola-
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gos elh¶ar¶³t¶asi technol¶ogi¶aja, ez¶ert ezeket csak a tÄobbi szennyez}oanyag eset¶e-
ben vesszÄuk ¯gyelembe. A k¶arelh¶ar¶³t¶as fajlagos, Äosszehasonl¶³t¶o ¶arakon m¶ert
r¶aford¶³t¶asa (ct,po

j ) a k¶arelh¶ar¶³t¶asi r¶eszar¶any (rt,po
j ) nÄoveked¶es¶evel emelkedik,

modellÄunkben az al¶abbi k¶eplet szerint:

(40E: ct,po
j ) ct,po

j =
¡®t,po

j

1 + ° t,po
j

¢(1 ¡ rt,po
j )1+°t;po

j + rat,po
j ;

ahol ®t,po
j , °t,po

j ¶es rat,po
j szak¶ert}oi becsl¶esen nyugv¶o param¶eterek. Elvben

a lakoss¶ag is folytathat hasonl¶o emisszi¶o k¶arelh¶ar¶³t¶ast. Ennek ¶atlagkÄolts¶eg¶et
az el}oz}ovel anal¶og

(41E: ch,po
k ) ch,po

k =
¡®h,po

k

1 + °h,po
k

¢(1 ¡ rh,po
k )1+°h;po

k + rah,po
k

k¶eplettel jelen¶³thetn¶enk meg. A modell eddigi alkalmaz¶asai sor¶an lakoss¶agi
k¶arelh¶ar¶³t¶assal m¶eg nem sz¶amoltunk.

A k¶arelh¶ar¶³t¶asi r¶aford¶³t¶asok (a tev¶ekenys¶eg szintj¶et}ol fÄuggetlennek felt¶ete-

lezett) inputjainak a szerkezet¶et az ab,po
ij rÄogz¶³tett egyÄutthat¶ok mutatj¶ak. A

k¶arelh¶ar¶³t¶asi r¶aford¶³t¶asok j-edik ¶agazatban felmerÄul}o, i-edik ¶agazatb¶ol sz¶ar-
maz¶o mennyis¶eg¶et az

(42E: abt
ij ) abt

ij =
X

po

ab,po
ij ¢ct,po

j ¢rt,po
j ¢

X

i2EN

et,po
ij ¢aij ¢xj

k¶eplettel hat¶arozzuk meg. A lakoss¶agi k¶arelh¶ar¶³t¶ast (abh
ik ) pedig az al¶abbi

anal¶og k¶eplettel lehetne meghat¶arozni:

(43E: abh
ik ) abh

ik =
X

po

ab,po
ik ¢ch,po

k ¢rh,po
k ¢

X

i2NEN

eh,po
i ¢yc

ik

Az ipari k¶arelh¶ar¶³t¶as (az ab,po
ij j¶osz¶agkosarak) ¶arindex¶et a

(44E: pat,po
j ) pat,po

j =
X

i2NEN

pohm
i ¢ab,po

ij

k¶eplet adja meg, ahol pohm
i a kor¶abban bevezetett termel}oi ¶arakat jelÄolik. A

lakoss¶agi k¶arelh¶ar¶³t¶as ¶arindex¶et pedig anal¶og m¶odon a

(45E: pah,po
k ) pah,po

k =
X

i2NEN

pohm
i ¢ab,po

ik

k¶eplet hat¶arozn¶a meg.
A k¶arelh¶ar¶³t¶as ut¶an fennmarad¶o termel}oi emisszi¶ot a

et,po =
X

j

(1 ¡ rt,po
j )¢

X

i2EN

et,po
ij ¢aij ¢xj(46E: et,po)
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k¶eplettel sz¶amoljuk ki. A lakoss¶agi emisszi¶ot anal¶og m¶odon az al¶abbi k¶eplettel
¶³rhatjuk fel:

eh,po =
X

k

(1 ¡ rh,po
k )¢

X

i2EN

eh,po
i ¢yc

ik :(47E: eh,po)

A lakoss¶ag szempontj¶ab¶ol adottnak (exog¶ennek) tekintett, ¶un. kÄornyezeti
j¶ol¶etkomponens ¶ert¶ek¶et (qe) az ipari ¶es lakoss¶agi szennyez¶es okozta fajlagos
k¶arok v¶altoz¶asainak s¶ulyozott Äosszegek¶ent sz¶am¶³tjuk ki, ami a k¶arfÄuggv¶eny
kiindul¶opont kÄorÄuli lineariz¶al¶as¶anak felel meg:

(48E: qe) qe = qe0 ¡
X

po

"t,po¢(et,po ¡ et0,po) ¡
X

po

"h,po¢(eh,po ¡ eh0,po) ;

ahol qe0 a kÄornyezeti j¶ol¶etkomponens b¶azis¶evi ¶ert¶eke, az "t,po ¶es "h,po param¶e-
terek a fajlagos k¶arok, et0,po ¶es eh0,po pedig az ipari ¶es lakoss¶agi szennyez¶esek
b¶azis¶ert¶ekei.

A h¶aztart¶asok egyÄuttes, ¶altal¶anos j¶ol¶et¶et egy Wh = Wh[ycv; (Lp; q)] alak¶u,
egym¶asba ¶agyazott CES indexfÄuggv¶ennyel ¶abr¶azoljuk, ahol ycv a szem¶elyes
fogyaszt¶as ¶altal¶anos szintj¶enek indexe, Lp a pihen¶esre ford¶³tott id}o, q a
kÄornyezetmin}os¶eg szintje. Mivel a szabadid}o eltÄolt¶es¶enek min}os¶ege alapvet}oen
fÄugg a kÄornyezet ¶allapot¶at¶ol, ez¶ert ezt a k¶et t¶enyez}ot kapcsoltuk Äossze egy
als¶obb szint}u CES aggreg¶atumban. Mint m¶ar kor¶abban jeleztÄuk, a munkaer}o
L k¶³n¶alat¶at a neoklasszikus elm¶eletet kÄovetve a h¶aztart¶asokat egyÄuttesen
k¶epvisel}o, reprezentat¶³v h¶aztart¶as felt¶etelezett j¶ol¶etet, vagyis a fenti j¶ol¶eti
fÄuggv¶enyt maximaliz¶al¶o viselked¶ese alapj¶an vezetjÄuk le. De nemcsak a mun-
kaer}o k¶³n¶alat¶at, hanem ycv-t, a szem¶elyes fogyaszt¶as ¶es eq-t, a saj¶at kÄornyezeti
kiad¶asok ¶altal¶anos szintj¶et is ebb}ol vezetjÄuk le.

A kÄornyezetmin}os¶eg q szintj¶et a qe kÄornyezeti j¶ol¶etkomponens ¶es a saj¶at
kÄornyezeti kiad¶asok eq szintj¶enek egyszer}u algebrai Äosszegek¶ent de¯ni¶aljuk,
azaz eq egyszer}uen kifejezhet}o q ¶es qe kÄulÄonbs¶egek¶ent:

(49E: eq) eq = q ¡ qe :

VegyÄuk ¯gyelembe, hogy a pihen¶esre ford¶³tott Lp id}o a konstans id}oalap ¶es
a (munka¶or¶aban m¶ert) munkaer}o-k¶³n¶alat (L) kÄulÄonbs¶ege, az ut¶obbi pedig
kÄozvetlenÄul fÄugg a w ¶altal¶anos b¶erszintt}ol. A pihen¶esre ford¶³tott id}o ¶es a
munkaer}o k¶³n¶alata teh¶at kÄozvetlenÄul meghat¶arozza egym¶ast, ez¶ert felesleges
egy ¶uj v¶altoz¶o bevezet¶ese. A saj¶at kÄornyezeti kiad¶asok eq szintje pedig q ¶es qe

kÄulÄonbs¶egek¶ent is kifejezhet}o. A szem¶elyes fogyaszt¶as ycv szintje ugyanakkor
kÄozvetlenÄul fÄugg a pc ¶altal¶anos fogyaszt¶oi ¶arszintt}ol. Tov¶abb¶a, mivel ycv

¶ert¶ek¶enek meghat¶aroz¶as¶aban csak az egyes h¶aztart¶asr¶etegek tÄobbletfogyasz-
t¶as¶anak ycv

k szintjei lesznek v¶altoz¶ok, ez¶ert a fogyaszt¶as ycv volumenindex¶et
azonos¶³thatjuk ez ut¶obbiak Äosszeg¶evel.

Mindebb}ol ad¶od¶oan, a hosszas levezet¶est mell}ozve4, egyszer}uen az olvas¶o
bel¶at¶as¶ara b¶³zzuk, hogy ycv, L ¶es q ¶ert¶ek¶et { a j¶ol¶etmaximum szÄuks¶eges

4A levezet¶est az olvas¶o megtal¶alja R¶ev¶esz Tam¶as (2001) dolgozat¶aban. Ugyancsak az
olvas¶ok ¯gyelm¶ebe aj¶anljuk Girma (1992) ¶es Bovenberg ¶es Ruud (1994) tanulm¶any¶at arra
vonatkoz¶oan, hogy mik¶ent lehet bevonni a kÄornyezetmin}os¶eget egy j¶ol¶eti fÄuggv¶eny kompo-
nensei kÄoz¶e.
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felt¶eteleib}ol, alkalmas helyettes¶³t¶esek ¶es elimin¶aci¶ok r¶ev¶en { kifejezhetjÄuk a
pc, w ¶es Wh v¶altoz¶ok fÄuggv¶enyek¶ent, az al¶abbi h¶arom, kÄozvetlenÄul csak pc,
w ¶es Wh ¶ert¶ek¶et}ol fÄugg}o egyenlettel:

(50E: ycv) ycv = ycv(pc; w;Wh) ;

(51E: L) L = L(pc; w; Wh) ;

(52E: q) q = q(pc; w;Wh) ;

Tov¶abb¶a, mint fentebb feltettÄuk, azonosan teljesÄulnie kell az al¶abbi egyenl}o-
s¶egnek:

(53E: Wh) ycv =
X

k

ycv
k ;

amelyhez a j¶ol¶et v¶altoz¶o szintj¶et rendeltÄuk azonos¶³t¶o v¶altoz¶ok¶ent. Ezzel is
hangs¶ulyozzuk, hogy a bevezetett ¶uj v¶altoz¶ok ¶es egyenletek sz¶ama megegyezik
egym¶assal, teh¶at tov¶abbra is regul¶aris marad az egyenletrendszer.

ModellÄunk jelenlegi v¶altozat¶aban a kÄornyezeti ad¶oknak k¶et t¶³pusa szere-
pel: emisszi¶os ¶es energiaad¶ok. Az emisszi¶os ad¶o (kÄornyezetterhel¶esi d¶³j) a
l¶egszennyez}o anyagok kÄozÄul a k¶endioxidra (SO2), a nitrog¶enoxidokra (NOx),
a sz¶endioxidra (CO2) ¶es a sz¶all¶o porra van kidolgozva, m¶egpedig ¶ugy, hogy az
ad¶ok m¶ert¶eke ¶agazatonk¶ent is kÄulÄonbÄozhet m¶eg az elvileg egyazon szennyez}o-
anyag eset¶eben is. Az ad¶o m¶ert¶eke egy¶ebk¶ent a szennyez}oanyag kibocs¶atott
mennyis¶eg¶evel egyenesen ar¶anyos, azaz Ft/kg m¶ert¶ekegys¶eggel adhat¶o meg.
Az ad¶om¶ert¶ekben szerepl}o forint¶ert¶ek re¶al¶ert¶ekben ¶ertend}o, azaz a modell au-
tomatikusan index¶alja az in°¶aci¶o (fogyaszt¶oi ¶arindex) m¶ert¶ek¶ehez. A modell
az emisszi¶onak csak az energiahordoz¶ok el¶eget¶es¶eb}ol sz¶armaz¶o r¶esz¶et veszi
¯gyelembe, azaz kÄozvetve energiaad¶onak is tekinthet}o. Ugyanakkor nem te-
szÄunk kÄulÄonbs¶eget az ad¶om¶ert¶ekben att¶ol fÄugg}oen, hogy melyik energiahor-
doz¶o el¶eget¶es¶ehez kapcsol¶odik az emisszi¶o, egy ilyen megold¶as nyilv¶an csak
korl¶atozottan alkalmas az energiaszerkezet v¶altoztat¶as¶anak ÄosztÄonz¶es¶ere. Az
emisszi¶os ad¶ok behajt¶as¶anak nyilv¶anval¶o probl¶em¶aira ¶es kÄolts¶egeire val¶o te-
kintettel ugyanakkor, a modellben ¯gyelembe vettÄunk egy ¶un. meg¯gyel¶esi
kÄolts¶eget is, amit az emisszi¶os ad¶o (jelenleg 5%-os) ar¶any¶aban ¶es az ¶allamot
terhel}oen vettÄunk ¯gyelembe.

Az emisszi¶os ad¶okulcsokat (¿ et,po
j illetve ¿ eh,po) a jelen elemz¶esben ¶es mo-

dellben exog¶ennek tekintjÄuk, de a modell k¶epes lenne m¶ert¶ekÄuket endog¶en
m¶odon meghat¶arozni (egy ¶altal¶anos ¿ e,po szintkorrekci¶os szorz¶o), vagy ak¶ar
egy emisszi¶o csÄokkent¶esi krit¶erium ¶altal meghat¶arozott m¶ert¶eknek (½po) meg-
felel}oen. Az ¶allam kÄornyezeti ad¶ob¶ol sz¶armaz¶o bev¶eteleit a

(54E: T e,po)

T e,po = pc¢
X

j

¿ et,po
j ¢(1 ¡ rt,po

j )¢
X

i2EN

et,po
ij ¢aij¢xj +

+ pc¢¿ eh,po¢
X

j

(1 ¡ rt,po
j )¢

X

i2NEN

eh,po
i ¢yk

i
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k¶eplettel sz¶am¶³thatjuk ki, ahol T e,po a po index}u szennyez}oanyag ut¶an besze-
dett ad¶o Äosszege.

Az energiaad¶ok fogyaszt¶asi (azaz vissza nem ig¶enyelhet}o) ad¶ok¶ent jelen-
nek meg a modellben. A termel}ofelhaszn¶al¶asra ¶es a lakoss¶agi felhaszn¶al¶asra
elvben kÄulÄonbÄoz}o m¶ert¶ekek adhat¶ok meg (a lakoss¶agot p¶eld¶aul az ¶AFA is ter-
heli). Ennek az ad¶onemnek a mechanizmusa anal¶og a jelenleg is l¶etez}o Äuzem-
anyag fogyaszt¶asi ad¶oval, ¶³gy az energiaad¶ok egyik fajt¶aj¶anak tekinthetjÄuk.
Term¶eszetesen a modell ezt ¶altal¶anos¶³tva kezeli, azaz m¶as energiahordoz¶okra
is kivethet}o ad¶onemk¶ent. A modell itt is megenged elvben ¶agazatonk¶ent
kÄulÄonbÄoz}o ad¶om¶ert¶ekeket is. Az ad¶o a modellben a termel}oi ¶ar sz¶azal¶ek¶aban,
azaz ad valorem form¶aban adott.

Az energiaad¶ok az energiahordoz¶ok felhaszn¶al¶asi kÄolts¶eg¶et dr¶ag¶³tj¶ak meg.
Az ¶agazatok sz¶am¶ara az i index}u energiafajta Äosszes fajlagos kÄolts¶ege a

(55E: phmut
ij )

phmut
ij = pohm

i ¢(1 + ¿ fu
ij ) +

X

po

pc¢¿ et,po
j ¢(1 ¡ rt,po

j )¢et,po
ij +

+
X

po

pat,po
j ¢ct,po

j ¢rt,po
j ¢et,po

ij i 2 EN ;

k¶eplet szerint tev}odik Äossze. A k-adik h¶aztart¶asr¶eteg sz¶am¶ara az i index}u
energiafajta pcu

ik Äosszes fajlagos kÄolts¶ege pedig anal¶og m¶odon hat¶aroz¶odik meg:

(56E: pcu
ik )

pcu
ik = pc

i +
X

po

pc¢¿ eh,po¢(1 ¡ rh,po
k )¢eh,po

i +

+
X

po

pah,po
k ¢ch,po

k ¢rh,po
k ¢eh,po

i i 2 NEN :

A modellben a kÄornyezeti ad¶ok a kÄovetkez}o m¶odon fejtik ki hat¶asukat.
El}oszÄor is az ad¶o a felhaszn¶al¶o sz¶am¶ara megdr¶ag¶³tja az energiahordoz¶okat,
ami helyettes¶³t¶est v¶althat ki kÄoztÄuk. Az energiaszerkezet v¶altoz¶asa Äonmag¶a-
ban is az emisszi¶ok v¶altoz¶as¶aval j¶ar. Mivel az energia a modellben helyettes¶³t-
het}o a munkaer}ovel ¶es a t}ok¶evel, ez¶ert nemcsak az energiafelhaszn¶al¶as szerke-
zete, hanem az ¶agazatok energiaig¶enyess¶ege is csÄokkenhet. Ezen t¶ulmen}oen {
kell}oen magas ad¶om¶ert¶ek mellett { ¶erdemess¶e v¶alhat a szennyez¶est csÄokkent}o
beruh¶az¶asokat is v¶egezniÄuk az ¶agazatoknak.

Erre vonatkoz¶oan a modell jelenleg h¶aromf¶ele magatart¶ast tud kezelni.
Vagy a szennyez¶es kikÄuszÄobÄol¶esi r¶eszar¶anyokat adjuk meg k¶³vÄulr}ol (rt0,po

j ),

vagy a szennyez¶esi korl¶atokat (et,po
ij ), vagy optim¶alis kikÄuszÄobÄol¶esi r¶eszar¶a-

nyokat sz¶am¶³tunk. Ezek kÄozÄul jelen hat¶aselemz¶esben az els}ot alkalmazzuk,
az rt0,po

j ¶es rh,po
k k¶arelh¶ar¶³t¶asi r¶eszar¶anyokat param¶eterekk¶ent kezeljÄuk. Ha

optim¶alis kikÄuszÄobÄol¶esi r¶eszar¶anyokra alapozott magatart¶ast szeretn¶enk mo-
dellezni, akkor a ¿ et,po

j emisszi¶os ad¶okulcsokat v¶altoz¶okk¶ent kellene kezelni,
¶es fel kellene tennÄunk, hogy a k¶arelh¶ar¶³t¶as hat¶arkÄolts¶ege meg fog egyezni az
ad¶o m¶ert¶ek¶evel. Teh¶at az al¶abbi egyenlettel b}ovÄulne a modell.

(57E: ¿ et,po
j ) ¿ et,po

j =
£
rt,po
j ¢®t,po

j ¢(1 ¡ rt,po
j )°t;po

j + ct,po
j

¤¢pat,po
j ;
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ahol a jobb oldalon ¶all¶o kifejez¶es a k¶arelh¶ar¶³t¶as hat¶arkÄolts¶ege.
A megemelked}o energia¶arak az energiaig¶enyes term¶ekek termel¶es¶et is ke-

v¶esb¶e gazdas¶agoss¶a teszik, illetve a kÄolts¶egek fogyaszt¶ora val¶o ¶ath¶ar¶³t¶asa
eset¶en csÄokkenten¶e a keresletÄuket. Emiatt a gazdas¶ag ¶agazati szerkezete is a
kev¶esb¶e energiaig¶enyes ir¶anyba mozdul el, ami m¶ers¶ekli az emisszi¶ot is.

A kÄornyezeti ad¶obev¶eteleket az ¶allam kÄulÄonbÄoz}o m¶odon haszn¶alhatja fel.
A modell jelenlegi alkalmaz¶asakor ezt nem vettÄuk ¯gyelembe, az ezekb}ol
fakad¶o bev¶eteli tÄobblet vagy hi¶any egyszer}uen a kÄolts¶egvet¶es endog¶enen meg-
hat¶arozott de¯citj¶et m¶odos¶³tja. A modell azonban sz¶amolni tudna p¶eld¶aul
azzal is, hogy az ¶allam ennek m¶ert¶ek¶eben csÄokkenti a b¶erj¶arul¶ekokat, ¶es ez-
zel a gazdas¶ag egyik, haz¶ankban jelent}os torzul¶as¶at (,,ad¶o-¶ek") csÄokkenten¶e.
Ehhez persze ¶ujabb v¶altoz¶o (b¶erj¶arul¶ekok ¶altal¶anos szintje) ¶es egyenlet (a
kÄolts¶egvet¶esi de¯cit rÄogz¶³t¶ese) bevezet¶es¶ere lenne szÄuks¶eg. Egy m¶asik lehet}o-
s¶egk¶ent a modell megengedi a tÄobbletbev¶etelek ¯x (de ig¶eny szerint ak¶ar nor-
mat¶³van vagy Äonk¶enyesen di®erenci¶alt) Äosszegben val¶o visszajuttat¶as¶at a ter-
mel}oknek vagy a h¶aztart¶asoknak. A j¶arul¶ek csÄokkent¶es¶enek a m¶ert¶ek¶et, illet-
ve a vissza¯zetend}o Äosszeget a modell alapszer}uen (azaz mag¶aval a kÄornyezeti
ad¶obev¶etellel egyez}o Äosszegben) ¶es a kÄolts¶egvet¶esre hat¶o Äosszes hat¶ast ¯-
gyelembe v¶eve (azaz v¶altozatlan vagy legal¶abbis el}ore megadott kÄolts¶egvet¶esi
de¯citet biztos¶³t¶o m¶ert¶ekben) egyar¶ant k¶epes meghat¶arozni.5

3 A modell villamosenergia-iparra ¶es a kÄor-
nyezeti modellblokkra vonatkoz¶o adatai

A modell a gazdas¶ag legkÄulÄonbÄoz}obb folyamatair¶ol ig¶enyel adatokat, de ezzel
egyÄutt, az ¶agazati bont¶asi ig¶enyt lesz¶am¶³tva, viszonylag kev¶es adatra van
szÄuks¶eg a sz¶amszer}us¶³t¶es¶ehez. A statikus (egyid}oszakos) ¶altal¶anos egyens¶ulyi
modelleket valamely b¶azisnak v¶alasztott ¶ev adatai alapj¶an kalibr¶alj¶ak. A
mi esetÄunkben, 2002-ben, 1998-at v¶alasztottuk b¶azis¶evnek, m¶as sz¶oval, az
1998. ¶evi adatokra kalibr¶altuk a modellt. Ez volt az utols¶o ¶ev, amelyre ren-
delkez¶esÄunkre ¶allt a KSH ¶altal becsÄult statisztikai ¶AKM. K¶es}obb megism¶e-
teltÄuk az elemz¶est a 2005. ¶evi teljes kÄor}u statisztikai adatokra kalibr¶alt mo-
dellel is. A CGE modellek adatig¶eny¶et az el}oz}o cikkÄunkben m¶ar r¶eszletesen
v¶azoltuk, s ismertet¶es¶et kell}o sz¶am¶u irodalmi utal¶assal is kieg¶esz¶³tettÄuk. Az
1998. ¶evi adatb¶azis el}o¶all¶³t¶as¶anak folyamata megtal¶alhat¶o R¶ev¶esz (2003a ¶es
2003b) cikkeiben. Itt most elegend}o lesz csak a jelen elemz¶esÄunk szempont-
j¶ab¶ol fontos villamosenergia- ¶es kÄornyezeti adatokat ismertetni.

Els}o l¶ep¶esk¶ent, egyes r¶eszletek eset¶eben szak¶ert}oi becsl¶esekre hagyatkozva,
felbontottuk az ¶Agazati Kapcsolatok M¶erleg¶eben szerepl}o villamosenergia-,
h}o- ¶es g¶azszolg¶altat¶as ¶agazat kibocs¶at¶asi ¶es r¶aford¶³t¶asi adatait. El}oszÄor is
lev¶alasztottuk ¶es Äon¶all¶o ¶agazatt¶a tettÄuk mag¶at a g¶azszolg¶altat¶ast. Az ¶³gy
marad¶ekul kapott ,,villamosenergia-szektor" m¶eg mindig vegyes pro¯l¶u ¶agazat
volt, mert nemcsak a villamos energia termel¶es¶et foglalta mag¶aban, hanem az

5A kÄornyezeti modul teljesebb le¶³r¶asa megtal¶alhat¶o R¶ev¶esz Tam¶as (2001) dolgozat¶aban.
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eloszt¶as¶at, tov¶abb¶a a t¶avols¶agi h}otermel¶est ¶es -szolg¶altat¶ast is, s}ot kÄozvetve
b¶any¶aszati tev¶ekenys¶egeket is (a saj¶at b¶any¶aval rendelkez}o er}om}uvek saj¶at
sz¶enkitermel¶ese csak annak kÄolts¶egei r¶ev¶en jelenik meg az ¶AKM-ben).

Tov¶abbi pro¯ltiszt¶³t¶ashoz azonban m¶ar nem ¶alltak a szÄuks¶eges adatok
a rendelkez¶esÄunkre, ez¶ert a villamosenergia-termel¶eshez kapcsoltuk a fenti
pro¯lidegen tev¶ekenys¶egeket is, ¶es az ¶³gy nyert villamos energetikai ¶agazat
r¶aford¶³t¶asait osztottuk sz¶et az egyes technol¶ogi¶ak (atom, olaj, g¶az, lignit ¶es
sz¶en) kÄozÄott. A sz¶etoszt¶as sor¶an, az ¶AKM-ben tal¶alhat¶o r¶aford¶³t¶asi ada-
tok mellett, kieg¶esz¶³t}o inform¶aci¶ok¶ent ¯gyelembe vettÄuk az egyes er}om}ut¶³pu-
sokban termelt villamos energia ¶atlagos kÄolts¶eg¶et (¶ar¶at) ¶es egy nemzetkÄozi
kimutat¶ast, amely az EU-ban Äuzemel}o er}om}ut¶³pusok jellemz}o, ¶atlagos kÄolt-
s¶egÄosszet¶etel¶et r¶eszletezi.

A fenti adatok alapj¶an, egy k¶etir¶any¶u ar¶anyos m¶atrix-kiigaz¶³t¶asi (RAS)
m¶odszert alkalmazva, ¶ugy osztottuk sz¶et az ¶AKM villamos energetikai szekto-
r¶aban tal¶alhat¶o r¶aford¶³t¶asokat az egyes er}om}ut¶³pusok szerinti tev¶ekenys¶egek
kÄozÄott, hogy egyr¶eszt az egyes tev¶ekenys¶egek ¶³gy kialakul¶o kÄolts¶egszintjeinek
ar¶anyai megegyezzenek a meg¯gyelttel, m¶asr¶eszt a kialakul¶o r¶aford¶³t¶asi szer-
kezetek min¶el kÄozelebb essenek a nemzetkÄozi ¶atlagos kÄolts¶egstrukt¶ur¶akhoz.
B¶ar az ¶³gy kapott r¶aford¶³t¶asi adatok csak kÄozel¶³t}oen tÄukrÄozt¶ek a r¶aford¶³t¶asok
eredend}o technol¶ogiai Äosszet¶etel¶et, s nem tiszt¶an csak az energiatermel¶es r¶a-
ford¶³t¶asait, az elemz¶es adott szintj¶en kell}o pontoss¶aggal k¶epviselt¶ek a t¶eny-
leges r¶aford¶³t¶asokat a makrogazdas¶agi modellben. A kÄovetkez}o l¶ep¶esben el-
v¶egeztÄuk azokat a modellspeci¯k¶aci¶oban ¶es alapadatokban szÄuks¶eges tov¶abbi
¶atalak¶³t¶asokat, amelyek eredm¶enyek¶ent a villamosenergia-¶agazatot az egyes
alkalmazott technol¶ogi¶akra ¶epÄul}o tev¶ekenys¶egek aggreg¶atumak¶ent lehetett
megjelen¶³teni a modellben.

Az ily m¶odon sz¶amszer}us¶³tett modellel v¶egzett sz¶am¶³t¶asokkal becsÄultÄuk
meg a paksi er}om}u teljes vagy r¶eszleges kies¶es¶enek v¶arhat¶o nemzetgazdas¶agi
hat¶as¶at. A modellt, az alkalmazott komparat¶³v statikai m¶odszertan szelle-
m¶eben, ¶ugy kalibr¶altuk, hogy az alapfut¶asa egyens¶ulyi ¶allapotk¶ent reprodu-
k¶alta az 1998-as t¶eny¶allapotot. Majd, a felt¶etelezett technol¶ogia-v¶alt¶asnak
megfelel}oen, megv¶altoztattuk az ¶erintett villamosenergia-¶agazat r¶aford¶³t¶asi
param¶etereit, s kisz¶amoltuk az ¶³gy ad¶od¶o ¶uj egyens¶ulyi ¶allapotot. A k¶et
¶allapot Äosszevet¶es¶eb}ol hozz¶avet}oleges k¶epet kaptunk a r¶eszleges v¶altoz¶asok
teljes hat¶as¶ar¶ol.

4 A paksi er}om}u gazdas¶agi ¶es kÄornyezeti ha-

t¶asa a HUMUSGE modell tÄukr¶eben

2009-ben a vil¶ag Äosszes atomenergia termel¶ese az International Atomic En-
ergy Agency ¶es a World Nuclear Association adatai szerint (ld. NEI, 2009)
2560 milli¶ard kilowatt¶ora (TWh) volt. 2008-ban az Eur¶opai Uni¶o tagorsz¶a-
gainak 3371 TWh (brutt¶o) elektromos energiatermel¶es¶eb}ol az atomer}om}uvek
r¶eszesed¶ese 937 TWh, azaz 27,8 sz¶azal¶ekos volt. Ez a r¶eszar¶any folyamatosan
csÄokkent az ¶evtized eleji 31 sz¶azal¶ekr¶ol.
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Jelmagyar¶azat: K¶ek: V¶³zer}om}uvek, S¶arga: Atomer}om}uvek, Piros: H}oer}om}uvek,
ZÄold: Egy¶eb meg¶ujul¶o ¶es a tÄobbi vegyes

2. ¶abra. Az Eur¶opai villamosenergia-rendszer (ENTSO-E, kor¶abbi nev¶en UCTE) nett¶o

termel¶ese 2008-ban, TWh (ÄOsszesen: 2641,8 TWh). Forr¶as: MVM-MAVIR, 2009

A nukle¶aris energia energiaell¶at¶asban betÄoltÄott szerep¶et az EU-ban is el-
lentmond¶asosan ¶³t¶elik meg. Egyr¶eszt fontos t¶enyez}onek tekintik az energia
(Äon)ell¶at¶as biztons¶aga ¶es a kl¶³mav¶altoz¶as (a CO2 kibocs¶at¶as csÄokkent¶ese)
szempontj¶ab¶ol, m¶asr¶eszt { t¶arsadalmi ¶es politikai ellen¶erz¶esek miatt { nem
k¶³v¶anatos er}oforr¶asnak tekintik. Az eur¶opai kontinens atomenergia-termel¶e-
s¶enek helyzet¶et a 2. ¶abra ¶erz¶ekelteti.

Magyarorsz¶agon az 1982-1987 kÄozÄott fokozatosan Äuzembe helyezett 4 pak-
si er}om}ublokk 30 ¶ev haszn¶alat ut¶an esed¶ekes (szint¶en fokozatos) bez¶ar¶asa ¶es
a nukle¶aris hullad¶ekok elhelyez¶es¶enek k¶erd¶eskÄore 2002-ben, egy v¶aratlan po-
litikai kezdem¶enyez¶es miatt napirendre kerÄult, ¶es egy ad hoc tudom¶anyos
bizotts¶agot k¶ertek fel a k¶erd¶es sokoldal¶u ¶es alapos, tudom¶anyos elemz¶es¶ere.
Ennek keret¶eben kerÄult sor egyebek kÄozÄott, magyar CGE modellt felhasz-
n¶alva, annak megvizsg¶al¶as¶ara, hogy mik lenn¶enek a nemzetgazdas¶agi, illetve
kÄornyezeti hat¶asai a paksi blokkok kies¶es¶enek, illetve a blokkok ¶elettartama
meghosszabb¶³t¶as¶anak.

Ritk¶an kap egy modellez}o a gyakorlatban ennyire nagy horderej}u ¶es re-
lev¶ans megb¶³z¶ast, azt pedig v¶egk¶epp nem gondoltuk volna (¶es a megb¶³z¶oink
sem), hogy a 2003 janu¶arj¶ara elk¶eszÄult sz¶am¶³t¶asaink gyakorlati vonatkoz¶asai
konkr¶etabbak lesznek. 2003. ¶aprilis 10-¶en kÄovetkezett be ugyanis az a baleset,
amelynek kÄovetkezt¶eben a 4 blokkb¶ol egy (a m¶asodik) ¶evekre le¶allt. Mint
az ezzel kapcsolatos k¶es}obbi vizsg¶alatok igazolt¶ak, a kies¶es hozz¶avet}olegesen
ugyanakkora vesztes¶eggel j¶art, mint amit modellÄunkben el}orejeleztÄunk (¶evi
kb. 20 Mrd Ft, ami a sajt¶oban tÄobbnyire napi 50 milli¶o forintk¶ent jelent meg).
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B¶azis V¶altoz¶asok V¶altoz¶asok 1 blokk
¶ert¶ek mind a 4 kies¶ese eset¶en

blokk kies¶ese 1998-as 2005-Äos
eset¶en adatokkal

MrdFt absz. % absz. % %
ill.% ¶ert¶ek ¶ert¶ek

A lakoss¶agi fogyaszt¶as volumene 5443 -14,53 -0,27 -1,69 -0,03 0,01
A brutt¶o beruh¶az¶asok volumene 2249 -76,89 -3,42 -19,75 -0,88 -1,11
A re¶alb¶erek ¶altal¶anos szintje 100 99,04 -0,96 99,87 -0,13 0,02
A t}okejÄovedelmez}os¶eg szintje 100 93,81 -6,19 98,04 -1,96 -0,70
ÄOsszexport 4589 20,53 0,45 7,18 0,16 -0,01
ÄOsszimport 5449 9,97 0,18 3,57 0,07 -0,01
Deviza¶arfolyam 100 100,39 0,39 100,15 0,15 0,01
A villamosenergia-¶agazat kÄolts¶egszintje 100 118,60 18,60 103,20 3,20 2,70
A villamosenergia-¶agazat termel¶ese 100 92,90 -7,10 98,50 -1,50 -1,93

1. t¶abl¶azat. N¶eh¶any kiemelt makrogazdas¶agi mutat¶osz¶am v¶arhat¶o alakul¶asa a paksi er}om}u
teljes kiv¶alt¶asa illetve egy blokkj¶anak kies¶ese nyom¶an

A rendelkez¶esÄunkre ¶all¶o id}o rÄovids¶ege, ¶es a r¶eszletes elemz¶eshez szÄuks¶eges
(els}osorban energetikai jelleg}u) adatig¶eny ¶es munka volumene miatt nem k¶³-
s¶erelhettÄuk meg a fentebb jelzett tÄobbid}oszakos, a villamosenergia-termel¶esi
alternat¶³v¶akat r¶eszletesen kibont¶o, alulr¶ol ¶ep¶³tkez}o modell ¶es elemz¶es hazai
adapt¶al¶as¶at. Ehelyett a rendelkez¶esÄunkre ¶all¶o, a magyar gazdas¶agra kidol-
gozott CGE modellÄunk egy 1998-ra sz¶amszer}us¶³tett statikus (egyid}oszakos)
v¶altozat¶at vettÄuk alapul, ¶es pragmatikus fog¶asokkal alkalmass¶a tettÄuk a k¶er-
d¶es elemz¶es¶ere.

A modell sz¶am¶³t¶asi eredm¶enyeinek egyszer}ubb Äosszehasonl¶³that¶os¶aga c¶el-
j¶ab¶ol egyes makrogazdas¶agi mutat¶osz¶amok (egyebek kÄozÄott, a korm¶anyzati
kiad¶asok szintj¶et ¶es Äosszet¶etel¶et, a kereskedelmi m¶erleg egyenleg¶et, a fogyasz-
t¶oi ¶arszintet, a t}oke¶allom¶any ¶es a rendelkez¶esre ¶all¶o, munkav¶allal¶as ¶es szabad
id}o kÄozÄott felosztand¶o id}oalap) nagys¶ag¶at b¶azis¶ert¶ekeik szintj¶en rÄogz¶³tettÄuk.
A paksi er}om}u kies¶es¶enek v¶arhat¶o nemzetgazdas¶agi hat¶as¶anak szimul¶aci¶oja
sor¶an, az egyszer}us¶eg kedv¶e¶ert, azt tettÄuk fel, hogy a kies}o kapacit¶asokat
az akkor Äuzemel}o alternat¶³v er}om}ut¶³pusok p¶otoln¶ak, ¶espedig olaj (20%), g¶az
(40%), lignit (30%) ¶es sz¶en (10%) ar¶anyokban, ¶es nagyj¶ab¶ol az akkori ¶atlagos
kÄolts¶egek szerint.

Sz¶am¶³t¶asaink szerint a paksi er}om}u teljes kies¶es¶enek hat¶as¶ara a villamos
energia el}o¶all¶³t¶as¶anak kÄolts¶ege, ¶es ¶³gy az ¶ara is, mintegy 19 sz¶azal¶ekkal emel-
kedne meg. A megdr¶agult villamos energi¶at felt¶etelez¶esÄunk szerint r¶eszben
m¶as energiafajt¶akkal, illetve munkaig¶enyesebb termel¶esi technol¶ogi¶akkal he-
lyettes¶³ten¶ek. Ennek kÄovetkezt¶eben hazai kereslete kÄozel 6,9 sz¶azal¶ekkal,
termel¶ese valamivel nagyobb m¶ert¶ekben, 7,1 sz¶azal¶ekkal csÄokkenne (nett¶o
importja valamelyest n}one). A kiv¶alt¶o m¶as energiafajt¶ak ir¶ant az ig¶eny ter-
m¶eszetesen megn}one, a sz¶en ir¶anti kereslet kÄozel 15 sz¶azal¶ekkal, a k}oolaj ¶es
fÄoldg¶az ir¶anti kereslet mintegy 8 sz¶azal¶ekkal, az olajterm¶ekek kereslete 5-6
sz¶azal¶ek kÄorÄuli ¶ert¶ekkel n}one.

Makrogazdas¶agi szinten (1. t¶abl¶azat) a villamos energia kev¶esb¶e gazdas¶a-
gos el}o¶all¶³t¶asa miatt a GDP 80 MdFt-tal csÄokkenne, s ennek megfelel}oen le¶er-
t¶ekel}odn¶enek a hazai er}oforr¶asok. A re¶alb¶erek ¶altal¶anos szintje a sz¶am¶³t¶asaink



50 R¶ev¶esz Tam¶as { Zalai Ern}o

szerint kÄozel 1 sz¶azal¶ekkal, a t}okemegt¶erÄul¶esi r¶ata tÄobb mint 6 sz¶azal¶ekkal
csÄokkenne, tov¶abb¶a a kereskedelmi m¶erleg egyens¶uly¶anak meg}orz¶es¶ehez a
forintot kisebb m¶ert¶ekben le kellene ¶ert¶ekelni. Ugyanezen okb¶ol kifoly¶olag,
az energiahordoz¶ok jelent}osen megn}ott importj¶at, roml¶o cserear¶anyok mel-
lett, tÄobbletexporttal kellene ellens¶ulyozni, ami mintegy 12 MdFt kiviteli
tÄobbletet jelentene. A hazai v¶egs}o felhaszn¶al¶as Äosszess¶eg¶eben 92 MdFt-tal
csÄokkenne, a beruh¶az¶asok 77 MdFt-tal, a lakoss¶agi fogyaszt¶as 15 MdFt-tal.
A lakoss¶ag j¶ol¶et¶ere sz¶amolt index, amely tÄukrÄozi a kÄornyezet roml¶o min}os¶eg¶et
is, a re¶alb¶erhez hasonl¶oan 1 sz¶azal¶ek kÄorÄuli roml¶ast jelez.

A szennyez}o anyagok kibocs¶at¶asa sz¶am¶³t¶asaink szerint mintegy 21 sz¶aza-
l¶ekkal n}one, kÄoztÄuk a CO2 kibocs¶at¶asa kÄozel 27 sz¶azal¶ekkal. J¶oval nagyobb
m¶ert¶ekben, mint amekkor¶at BÄohringer¶ek (2003) kaptak a nukle¶aris er}om}u-
vek felsz¶amol¶as¶anak hat¶as¶at elemz}o, Äot nyugat-eur¶opai orsz¶agra (Belgium,
N¶emetorsz¶ag, Hollandia, Spanyolorsz¶ag, Sv¶edorsz¶ag) kiterjed}o sz¶am¶³t¶asaik-
ban. Ennek magyar¶azata alapvet}oen a k¶etf¶ele sz¶am¶³t¶asban ¯gyelembe vett
alternat¶³v villamosenergia-termel}o elj¶ar¶asok kÄozÄotti kÄulÄonbs¶egekben keresen-
d}o. Mi a meglev}o, nemzetkÄozi Äosszehasonl¶³t¶asban kÄozel sem ¶elenj¶ar¶o, s ke-
v¶esb¶e kÄornyezetbar¶at hazai termel¶esi lehet}os¶egekkel sz¶amoltunk csup¶an, ¶es
ezek kÄozÄott jelent}os volt a ligniten ¶es puhasz¶enen alapul¶o er}om}uvek ar¶anya.
¶Igy term¶eszetes, hogy a szennyez}o anyagok kibocs¶at¶as¶ara j¶oval magasabb
¶ert¶ekeket kaptunk. Ugyanakkor az is nyilv¶anval¶o, hogy ugyanebb}ol az okb¶ol
a villamos energia el}o¶all¶³t¶asi kÄolts¶ege a mi esetÄunkben j¶oval kisebb m¶ert¶ekben
nÄovekedett. Itt teh¶at mindenk¶eppen sz¶amolni kell azzal, hogy a kÄornyezet-
szennyez¶es nÄoveked¶ese csak a villamos energia el}o¶all¶³t¶asi kÄolts¶eg¶enek jelent}os
nÄoveked¶es¶evel m¶ers¶ekelhet}o.

¶Erdemes ebben a tekintetben rÄoviden Äosszevetni eredm¶enyeinket BÄohrin-
ger¶ek megfelel}o sz¶amaival. C¶elszer}u Belgiumot venni az Äosszehasonl¶³t¶as alap-
j¶aul, amely a nukle¶aris er}om}uvek villamos energia termel¶es¶eben elfoglalt
ar¶anya (kb. 50%), valamint a legtÄobb makrogazdas¶agi ¶es egy¶eb mutat¶o tekin-
tet¶eben a legkÄozelebb esik haz¶ankhoz. Belgiumban a CO2 kibocs¶at¶as csak 3
sz¶azal¶ekkal n}one az ¶altalunk kapott 27 sz¶azal¶ekkal szemben, de ugyanakkor a
villamos energia ¶ara 41 sz¶azal¶ekkal emelkedne a mi 19 sz¶azal¶ekunkkal szem-
ben. Ebb}ol kifoly¶olag az }o modelljÄuk a belga gazdas¶ag j¶oval nagyobb szerke-
zeti ¶atrendez¶es¶et jelzi el}ore: tÄobb mint 10 sz¶azal¶ekkal esne vissza az ig¶eny a
villamos energia ir¶ant, mikÄozben jelent}osen, mintegy 140 sz¶azal¶ekkal megn}o-
ne az importja, s mindezek kÄovetkezt¶eben mintegy 32 sz¶azal¶ekkal csÄokkenne a
termel¶ese. ¶Erdemes megjegyezni, hogy a j¶ol¶eti vesztes¶eg m¶eg¶³gy is nagyj¶ab¶ol
megegyezik az ¶altalunk el}orejelzettel (1,2%).

¶Erdemes lenne az eredm¶enyeinket Äosszehasonl¶³tani ¶ujabb kelet}u hasonl¶o
elemz¶esek¶evel. Az ut¶obbi ¶evekben azonban, egyfel}ol, a sz¶amos ¶eget}o ener-
giapolitikai k¶erd¶es mellett ideiglenesen h¶att¶erbe szorulni l¶atszik az EU-ban,
N¶emetorsz¶ag kiv¶etel¶evel, az atomer}om}uvek le¶all¶³t¶as¶anak k¶erd¶ese. M¶asfel}ol,
az elemz¶esek a parci¶alis hat¶asvizsg¶alatok fel}ol egyre ink¶abb eltol¶odtak a
progn¶ozisk¶esz¶³t¶es fel¶e, amiben a szerz}ok igyekeznek minden fontosabb tech-
nol¶ogiai-gazdas¶agi kÄorÄulm¶enyt ¯gyelembe venni: ¶³gy p¶eld¶aul az emisszi¶o-
kereskedelmi rendszer megl¶et¶et, az innov¶aci¶ora val¶o ÄosztÄonz¶est, a nemzetkÄozi
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villamosenergia-kereskedelmi lehet}os¶egeket, a gazdas¶agi nÄoveked¶es ¶es a ka-
pacit¶askihaszn¶al¶asok v¶arhat¶o alakul¶as¶at (ld. p¶eld¶aul Traber-Kemfert, 2012,
Matthes et al. 2011). JelesÄul, ezek a modellek nem engedik meg, hogy
az atomer}om}uvek le¶all¶³t¶as¶at kÄovet}oen nÄovekedjen a sz¶endioxid kibocs¶at¶asa.
Ehelyett azt sz¶amolj¶ak ki, hogy mennyivel n}on¶enek a CO2-kibocs¶at¶asi kv¶ot¶ak
¶arai ahhoz, hogy a kibocs¶at¶as az el}o¶³rt kereten belÄul maradjon. Ezek a kv¶o-
ta¶arak pedig be¶epÄulnek a villamos energia ¶ar¶aba, ¶es ¶³gy a sz¶am¶³tott villamos
energia ¶arv¶altoz¶asok sem lesznek Äosszehasonl¶³that¶ok az ¶altalunk sz¶am¶³tottak-
kal. Az Äosszehasonl¶³t¶ast nehez¶³tik a modellek elt¶er}o feltev¶esei is. Bretschger
et al. (2012), p¶eld¶aul, a kÄulÄonf¶ele technol¶ogi¶akkal termelt villamosenergia-
fajt¶akat di®erenci¶alt term¶ekekk¶ent kezeli, ¶es ez¶ert csak tÄok¶eletlen helyettes¶³t-
het}os¶eget t¶etelez fel kÄozÄottÄuk. FÄusch et al. (2012) pedig a villamosenergia-
keresletet veszi tÄok¶eletesen rugalmatlannak.

A hivatkozott kÄulfÄoldi (f}oleg n¶emet) elemz¶esek egy¶ebk¶ent meglehet}osen
nagy s¶avban becslik a villamos energia ¶ar¶anak az atomer}om}uvek le¶all¶³t¶asa
hat¶as¶ara bekÄovetkez}o nÄoveked¶es¶et. Az ¶Eszak-Rajna Vesztf¶alia korm¶any meg-
b¶³z¶as¶ab¶ol a Wuppertal Int¶ezet ¶altal k¶esz¶³tett, Samadi et al. (2011) tanulm¶any
2-4% kÄozÄottire, FÄusch et al. (2012) 2-6% kÄozÄottire, Traber-Kemfert (2012)
4-10% kÄozÄottire, Kunz et al. (2011) pedig { teljes le¶all¶³t¶as eset¶en { 15%-osra.
Ez ut¶obbi sz¶am¶³t¶as az¶ert is ¶erdekes, mert ez megengedi a sz¶endioxid kibo-
cs¶at¶as nÄoveked¶es¶et, amit a le¶all¶³t¶as eset¶eben a mi eredm¶enyÄunkhÄoz hasonl¶o
nagys¶agrend}unek, 14,7%-osnak becsÄul. A le¶all¶³t¶as fogyaszt¶oi j¶ol¶eti vesztes¶e-
g¶et Bretschger et al. (2012) 0,1-0,4%-osra becsÄuli att¶ol fÄugg}oen, hogy a piac
vagy az ¶allam ¶altal meghat¶arozott technol¶ogiai Äosszet¶etelben kÄovetkezik be
a kiesett villamos energia p¶otl¶asa. Ez a villamosenergia-kereslet, modelljÄuk
szerint, 10-24%-os es¶es¶evel j¶arna. Ezek az eredm¶enyek j¶o Äosszhangban vannak
az 1. t¶abl¶azatbeli eredm¶enyeinkkel.

A m¶as m}uvekkel val¶o, korl¶atozott ¶erv¶eny}u Äosszehasonl¶³t¶asok mellett ered-
m¶enyeinket ÄosszevetettÄuk egy m¶asik, ugyanezzel a modellel v¶egzett sz¶am¶³t¶as
eredm¶enyeivel is. Az ut¶obbiban azt vizsg¶altuk meg, mi lenne a hat¶asa annak,
ha a paksi er}om}unek csak egy blokkja esne ki (l¶asd az 1. t¶abl¶azat utols¶o osz-
lopait ¶es a 2. t¶abl¶azatot). A villamos energia el}o¶all¶³t¶as¶anak kÄolts¶ege most
mintegy 3 sz¶azal¶ekkal emelkedne, Äosszes hazai kereslete ¶es termel¶ese 1,5 sz¶a-
zal¶ekkal csÄokkenne. A beruh¶az¶asok volumene 20 MdFt-tal, a lakoss¶agi fo-
gyaszt¶as kb. 2 MdFt-tal csÄokkenne, az export illetve az import volumene
7,2 illetve 3,6 MdFt-tal n}one, felt¶eteleink mellett. A hat¶ekonys¶ag roml¶asa a
re¶alb¶erek 0,13 sz¶azal¶ekos ¶es a t}okemegt¶erÄul¶es 2 sz¶azal¶ekos csÄokken¶es¶et vonja
maga ut¶an. A lakoss¶ag j¶ol¶et¶ere sz¶amolt index is 0,13 sz¶azal¶ek kÄorÄuli roml¶ast
jelez, a szennyez}o anyagok kibocs¶at¶asa Äosszess¶eg¶eben 5 sz¶azal¶ekkal, a sz¶en-
dioxid¶e 6 sz¶azal¶ekkal n}one. Ezek a sz¶amok teljesen Äosszhangban vannak,
kÄozel line¶arisan interpol¶alhat¶ok a teljes bez¶ar¶as eset¶ere kapott ¶ert¶ekekb}ol.

Ugyancsak elv¶egeztÄuk a sz¶am¶³t¶asokat CGE modelljeink kÄozÄos, nemr¶eg
elk¶eszÄult 2005. ¶evi adatb¶azis¶aval (R¶ev¶esz { Tak¶acs, 2011) is. Az eredm¶enyek
ezek tÄukr¶eben is igen robusztusnak bizonyultak. A f}obb mutat¶ok sz¶azal¶ekos
v¶altoz¶asa igen hasonl¶o volt az 1998. ¶evi adatokkal kapotthoz. Eszerint a be-
ruh¶az¶as 1 sz¶azal¶ek kÄorÄuli m¶ert¶ekben csÄokken, a villamos energia ¶ara (¶atlagos
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fajlagos kÄolts¶ege) csaknem 3 sz¶azal¶ekkal n}o, aminek kÄovetkezt¶eben a kereslete
1,9 sz¶azal¶ekkal csÄokken. Ez a kontrollsz¶am¶³t¶as is r¶amutat arra, hogy hacsak a
gazdas¶agban dr¶amai szerkezeti v¶altoz¶asok nem zajlottak le id}okÄozben, akkor
a sz¶am¶³tott hat¶asok kev¶esb¶e fÄuggnek az adatok frissess¶eg¶et}ol, viszont igencsak
fÄuggnek a ¯gyelembevett ÄosszefÄugg¶esek (kÄozvetett kapcsolatok) kÄor¶et}ol, ¶es az
exog¶en v¶altoz¶ok (f}oleg a makroÄokon¶omiai lez¶ar¶as) megv¶alaszt¶as¶at¶ol.

4 blokk 1 blokk
kies¶ese eset¶en kies¶ese eset¶en

a villamos energia ¶ara (kÄolts¶ege) 18,6 3,2
|{ kereslete (505 MrdFt) ¡6,9 ¡1,4
|{ termel¶ese (487 MrdFt) ¡7,1 ¡1,5
|{ nett¶o importja (18 MrdFt) ¡40,0 ¡6,5
a sz¶en ir¶anti kereslet 15,0 2,2
a k}oolaj, fÄoldg¶az kereslete 8,3 2,4
olajterm¶ekek kereslete 5,6 1,5

2. t¶abl¶azat. Az energiaszektor n¶eh¶any mutat¶osz¶am¶anak v¶arhat¶o alakul¶asa
(%-os v¶altoz¶as)

5 Befejez¶es

B¶ar elemz¶eseink makrogazdas¶agi kÄovetkeztet¶esei el¶eg biztos alapokon nyug-
szanak, befejez¶esk¶eppen ism¶et fel k¶³v¶anjuk h¶³vni a ¯gyelmet elemz¶eseinknek
az ¶agazati r¶eszletek tekintet¶eben elnagyolt volt¶ara, illetve azoknak az ada-
tok oldal¶ar¶ol kÄorÄultekint}obb el}ok¶esz¶³t¶es¶enek szÄuks¶egess¶eg¶ere hasonl¶o elemz¶es
megism¶etl¶ese eset¶en. Olyan korszer}u modellez¶esi eszkÄozÄok ¶es ismeretek bir-
tok¶aban vagyunk, amelyek j¶ol kamatoztathat¶ok a gazdas¶ag, az energiaszektor
¶es a kÄornyezet kÄolcsÄonÄos ÄosszefÄugg¶eseinek elemz¶es¶eben. C¶elszer}u lenne egy
fentihez hasonl¶o modell kidolgoz¶asa, amely rutinszer}uen felhaszn¶alhat¶o lenne
a felvet}od}o gazdas¶ag-, energia- illetve kÄornyezetpolitikai k¶erd¶esek elemz¶es¶ere
(l¶asd, p¶eld¶aul Morris, R¶ev¶esz, Fucsk¶o and Zalai, 1999).

Noha jelen cikkÄunkben a modell hazai alkalmaz¶asair¶ol sz¶amoltunk be,
¶erdemes megeml¶³teni, hogy modellÄunket az elm¶ult ¶evekben az osztr¶ak gaz-
das¶agra is sikerÄult adapt¶alni ¶es tÄobbf¶ele elemz¶esben sikeresen hasznos¶³tani a
b¶ecsi Institut fÄur HÄohere Studien gazdas¶agkutat¶o int¶ezet k¶er¶es¶ere ¶es seg¶³t-
s¶eg¶evel (Balabanov { R¶ev¶esz { Zalai, 2007). Ennek sor¶an a modell tov¶abbi
¶erdekes elemekkel gazdagodott (p¶eld¶aul a t}uzifa ¶es egy¶eb meg¶ujul¶o energia-
hordoz¶ok bevon¶asa az energiahordoz¶ok kÄoz¶e, a v¶³zer}om}ui villamosenergia-
termel¶es kÄulÄon ¶abr¶azol¶asa, a vas¶uti kÄozleked¶es ¶es kÄoz¶uti kÄozleked¶es sz¶etv¶alasz-
t¶asa, a motor Äuzemanyagok ¶es a sz¶all¶³t¶asi szolg¶altat¶asok kÄozÄotti helyettes¶³t¶esi
lehet}os¶eg ¯gyelembev¶etele stb.).
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STRUCTURE AND APPLICATION OF A GENERAL EQUILIBRIUM MODEL

FOR ECONOMY-ENERGY-ENVIRONMENT INTERACTIONS

This paper is a follow up of a previous one published in the 2012/1-2 issue of this
journal, which reviewed the origin, the general structure and potential applications
of the computable general equilibrium (CGE) models. The ¯rst section expands and
supplements the stylized model discussed in the previous paper, discusses deeper
the content and role of the model equations and the estimation possibilities of
the parameters. The next session introduces and explains in details the variables
and equations of energy-environmental module, covering also the issues concerning
the sources and methods of parameter estimation. Finally, the potential use of
this Hungarian GEM-E3 model is illustrated by an evaluation of the economic and
environmental impact of shutting down one or more blocks of the Paks nuclear
power plant. This impact analyses was ¯rst carried out in 2003 based on 1998 year
data and it was repeated using more recent (2005) data too. More precisely, it
was examined what would have been the e®ect of building up the same capacity
by means of conventional alternative plants of that time. The analysis and the
results were compared with the results of similar foreign studies based also on CGE
models, but of di®erent structure and also with the actual e®ect of an incident that
occurred later which resulted in the outage of one of the four blocks of the Paks
power plant for several months. Both types of comparison indicated a su±cient
robustness of the results obtained by our model.
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L¶ETEZIK ,,A" KÄOLTS¶EGVET¶ESI MULTIPLIK¶ATOR?
FISK¶ALIS ¶ES MONET¶ARIS REAKCI¶OK, HITELESS¶EG ¶ES

KÄOLTS¶EGVET¶ESI MULTIPLIK¶ATOROK
MAGYARORSZ¶AGON 1

BAKSA D¶ANIEL { BENK SZIL¶ARD { JAKAB M. ZOLT¶AN
OGResearch, Pr¶aga { NemzetkÄozi Valutaalap, Washington, D.C.

A ¯sk¶alis politikai int¶ezked¶esek nÄoveked¶esi hat¶as¶ar¶ol (a korm¶anyzati mul-
tiplik¶atorok nagys¶ag¶ar¶ol) nem csup¶an Magyarorsz¶agon, hanem a fejlettebb
orsz¶agokban sem alakult ki konszenzus. Azt gondoljuk, hogy a multipli-
k¶atorok nem sz¶amszer}us¶³thet}oek egy¶ertelm}uen. Vizsg¶al¶od¶asunkhoz egy kis
nyitott gazdas¶ag dinamikus, sztochasztikus ¶altal¶anos egyens¶ulyi modellj¶et
v¶alasztottuk, melyet ¯sk¶alis politikai blokkal eg¶esz¶³tettÄunk ki, megkÄulÄon-
bÄoztetve 5 kÄulÄonbÄoz}o ¯sk¶alis instrumentumot. A becsÄult modell alapj¶an
az al¶abbi eredm¶enyeket kaptuk: Egyr¶eszt, az egyes ¯sk¶alis instrumentumok
multiplik¶atorai szigni¯k¶ansan kÄulÄonbÄoznek egym¶ast¶ol. M¶asr¶eszt, az, hogy
a gazdas¶ag szerepl}oi milyen v¶arakoz¶asokat alak¶³tanak ki az egyes l¶ep¶esek
tart¶oss¶ag¶aval kapcsolatban, nagyban befoly¶asolja a multiplik¶atorok m¶ert¶ek¶et.
Harmadr¶eszt, a multiplik¶ator m¶ert¶eke elt¶er}oen alakulhat annak fÄuggv¶eny¶eben,
hogy a korm¶anyzat milyen de¯cit-¯nansz¶³roz¶asi strat¶egi¶at v¶alaszt (ha a de-
¯citet a kiad¶asok csÄokkent¶es¶evel ¯nansz¶³rozz¶ak, akkor nagyobb m¶ert¶ekben
csÄokken a multiplik¶ator, m¶³g ha m¶as forr¶asb¶ol ¯nansz¶³rozza a de¯citet, akkor
a multiplik¶ator csÄokken¶ese kisebb m¶ert¶ek}u). A monet¶aris reakci¶okkal kap-
csolatban azt tal¶altuk, hogy egy kis nyitott gazdas¶agban, ahol a monet¶aris
politika els}osorban az in°¶aci¶ora reag¶al, ott a ¯sk¶alis politikai l¶ep¶est t¶amogat¶o
monet¶aris politika sem k¶epes nagyban m¶odos¶³tani a multiplik¶atort, szemben
a z¶art gazdas¶agos modellek eredm¶enyeivel.

JEL: E17, E37, E60, E62, E63

1 Bevezet¶es

A p¶enzÄugyi v¶als¶ag ¶es a v¶als¶agra adott ¯sk¶alis politikai v¶alaszok komoly vit¶at
ind¶³tottak el a kÄozgazd¶aszok kÄozÄott az EgyesÄult ¶Allamok nagyl¶ept¶ek}u ¯sk¶alis
¶el¶enk¶³t}o csomagj¶anak (American Reinvestment and Recovery Act) lehets¶eges

1A tanulm¶any eredetileg angol nyelven kerÄul publik¶al¶asra ,,Does `The' Fiscal Multiplier
Exist? Fiscal and Monetary Reactions, Credibility and Fiscal Multipliers in Hungary"
c¶³mmel, a KÄolts¶egvet¶esi Tan¶acs titk¶ars¶aga kiad¶as¶aban. A magyar nyelvre ford¶³t¶as Se-
besty¶en Tam¶as munk¶aja. KÄoszÄonettel tartozunk Bencz¶ur P¶eternek, Csermely ¶Agnesnek,
Kopits GyÄorgynek, Pete P¶eternek, Romh¶anyi Bal¶azsnak, Szil¶agyi Katalinnak valamint
Vonn¶ak Bal¶azsnak hasznos ¶eszrev¶eteleik¶ert. Minden fennmarad¶o hiba ¶es t¶eved¶es a szerz}ok¶e.
Be¶erkezett: 2013. j¶ulius 11. E-mail: jakabz@mnb.hu.
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hat¶asait illet}oen. Romer ¶es Bernstein (2009) megbecsÄult¶ek, hogy ez a ¯sk¶alis
beavatkoz¶as milyen m¶ert¶ekben k¶epes enyh¶³teni a v¶als¶ag hat¶asait. A Romer
¶es Bernstein (2009) tanulm¶anyt azonban tÄobb kÄozgazd¶asz is ¶elesen b¶³r¶alta.

A vil¶agszerte megjelen}o ¯sk¶alis ÄosztÄonz}o programok a kÄolts¶egvet¶esi mul-
tiplik¶atorokkal kapcsolatos tanulm¶anyok sz¶am¶anak nÄoveked¶es¶ehez vezettek.2

Van Brusselen hagyom¶anyos makorÄokon¶omiai modellek, VAR modellek ¶es
DSGE modellek multiplik¶atorait hasonl¶³tja Äossze. A VAR modellekkel becsÄult
(ad¶ocsÄokkent¶essel vagy kÄolts¶egvet¶esi kiad¶asokkal ÄosszefÄugg}o) multiplik¶atorok-
nak nincsen egy¶ertelm}uen meghat¶arozhat¶o el}ojele: a becsÄult kiad¶asi multi-
plik¶atorok ¡3,77 ¶es 3,68 kÄozÄotti tartom¶anyban sz¶or¶odnak, m¶³g az ad¶omul-
tiplik¶atorok ¡4,75 ¶es 2,64 kÄozÄott v¶altoznak. A standard makroÄokon¶omiai
¶es Äokonometriai modellek hasonl¶o eredm¶enyeket mutatnak, az EgyesÄult ¶Al-
lamokra becsÄult kÄolts¶egvet¶esi multiplik¶atorok azonos nagys¶agrend}uek. A
kiad¶asi multiplik¶atorok ¶ert¶ek¶et ¡0,6 ¶es 1,6 kÄozÄotti ¶ert¶ekekre becsÄult¶ek, m¶³g
az ad¶omultiplik¶atorok ¶ert¶eke ¡0,4 ¶es 1,3 kÄozÄott v¶altozott. A DSGE mo-
dellekben a multiplik¶atoroknak egy¶ertelm}u el}ojele ad¶odik. Az IMF Glob¶alis
Fisk¶alis Modellj¶eben a kiad¶asi multiplik¶ator ¶ert¶eke 0 ¶es 3,9 kÄozÄott v¶altozik,
az ad¶omultiplik¶ator pedig 0,23 ¶es 2,63 kÄozÄott tal¶alhat¶o (Bootman ¶es Kumar,
2006). Ezek a p¶eld¶ak j¶ol mutatj¶ak, hogy a ¯sk¶alis beavatkoz¶asokkal foglalkoz¶o
nemzetkÄozi szakirodalom gyors nÄoveked¶ese ellen¶ere nem besz¶elhetÄunk kon-
szenzusr¶ol a ¯sk¶alis politikai v¶altoz¶asok hat¶as¶at illet}oen.

Leeper ¶es szerz}ot¶arsai (2009) p¶eld¶aul azzal ¶ervelnek, hogy (1) ,,a ¯sk¶alis
beavatkoz¶as v¶egs}o hat¶as¶at illet}oen meghat¶aroz¶o, hogy milyen feltev¶essel ¶elÄunk
a hi¶any stabiliz¶al¶as¶ara alkalmas ¯sk¶alis eszkÄozÄokre vonatkoz¶oan", (2) ,,a
¯sk¶alis beavatkoz¶ast kÄovet}o alkalmazkod¶as sebess¶ege kiemelked}o szerepet
j¶atszik a beavatkoz¶as makrogazdas¶agi hat¶asai tekintet¶eben" ¶es (3) ,,mivel
a hitelb}ol ¯nansz¶³rozott ¯sk¶alis beavatkoz¶asok nagyon hossz¶u t¶avon fenn-
marad¶o v¶altoz¶asokat induk¶alnak, a rÄovid t¶av¶u hat¶asok m¶eg teljesen konven-
cion¶alis modellekben is l¶enyegesen elt¶erhetnek a hosszabb t¶av¶u hat¶asokt¶ol,
ak¶ar ellenkez}o el}ojel}uek is lehetnek".

Cogan ¶es szerz}ot¶arsai (2009) Äosszehasonl¶³tja Romer ¶es Bernstein (2009)
szimul¶aci¶oit becsÄult DSGE modellekb}ol sz¶armaz¶o eredm¶enyekkel (Smets ¶es
Wouters, 2007). Arra az eredm¶enyre jutnak, hogy az ¶uj-keynesi DSGE mo-
dellben a ¯sk¶alis beavatkoz¶as GDP-re gyakorolt hat¶asa mindÄossze egyhatoda
a Romer ¶es Bernstein (2009) ¶altal kÄozÄolt ¶ert¶eknek.

Valamennyi p¶elda azt mutatja, hogy a kÄolts¶egvet¶esi multiplik¶atorok hat¶a-
sait er}os k¶ets¶egek Äovezik m¶eg az EgyesÄult ¶Allamok gazdas¶ag¶ara vonatkoz¶oan
is, ¶es a v¶egs}o eredm¶eny nagym¶ert¶ekben fÄugg att¶ol, hogy milyen feltev¶esekkel
¶elÄunk arra vonatkoz¶oan, hogy a gazdas¶ag szerepl}oi mit gondolnak a ¯sk¶alis
csomagok jÄov}obeli ¯nansz¶³roz¶as¶anak m¶odj¶ar¶ol.

2Sz¶amos, kÄolts¶egvet¶esi multiplik¶atorokkal foglalkoz¶o ¶uj szakirodalom jelent meg az ut¶ob-
bi id}oben. Kit}un}o p¶eld¶ak Kilponen ¶es szerz}ot¶arsai (2006), Batini ¶es szerz}ot¶arsai (2009),
Blanchard ¶es Perotti (1999), Burriel ¶es szerz}ot¶arsai (2009), Cogan ¶es szerz}ot¶arsai (2009),
Corsetti ¶es szerz}ot¶arsai (2009), Forni ¶es szerz}ot¶arsai (2009), Freedman ¶es szerz}ot¶arsai
(2009), Gal¶³ ¶es szerz}ot¶arsai (2007), Laxton ¶es Kumhof (2009), Leeper ¶es szerz}ot¶arsai (2009),
Lipinska ¶es von Thadden (2009), Hansen ¶es Sargent (2009), Mountford ¶es Uhlig (2008),
van Brusselen (2009).
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Woodford (2009) r¶amutat n¶eh¶any kulcst¶enyez}ore, amely elm¶eleti szem-
pontb¶ol meghat¶arozza a korm¶anyzati v¶as¶arl¶asok hat¶ekonys¶ag¶at. N¶eh¶any egy-
szer}u p¶eld¶an keresztÄul megmutatja, hogy a nagyobb multiplik¶ator-¶ert¶ek ab-
ban az esetben val¶osz¶³n}ubb, amikor a monet¶aris politik¶at a z¶erus kamatszint
korl¶atozza alulr¶ol, mikÄozben a multiplik¶ator ¶ert¶eke l¶enyegesen kisebb azok-
ban az esetekben, amikor a ¯sk¶alis beavatkoz¶asb¶ol fakad¶o in°¶aci¶ora ¶es nÄovek-
v}o re¶algazdas¶agi aktivit¶asra v¶alaszul a monet¶aris hat¶os¶ag emeli az ir¶anyad¶o
kamatl¶abat. Christiano, Eichenbaum ¶es Rebelo (2009) hasonl¶oan ¶ervel, meg-
mutatva, hogy a kiad¶asi multiplik¶ator akkor nagyobb, amikor a nomin¶alis
kamatl¶ab konstans (ami ahhoz vezet, hogy a ¯sk¶alis beavatkoz¶as hat¶as¶ara
emelked}o in°¶aci¶os v¶arakoz¶asok miatt a re¶alkamatl¶ab csÄokken).

A Magyarorsz¶aghoz hasonl¶o kis gazdas¶agokra vonatkoz¶o kutat¶asok hi¶a-
nyosak. A jelen dolgozat ehhez a szakirodalomhoz k¶³v¶an hozz¶aj¶arulni Äot torz¶³-
t¶o jelleg}u ¯sk¶alis eszkÄoz hat¶asainak elemz¶es¶evel egy kis nyitott gazdas¶agokra
fel¶³rt, becsÄult DSGE modell seg¶³ts¶eg¶evel. Magyarorsz¶ag speci¶alis helyzet-
ben van, mivel a kÄozelm¶ultban jelent}os m¶eret}u ¯sk¶alis expanzi¶os ¶es konszo-
lid¶aci¶os id}oszakok v¶altott¶ak egym¶ast. Ugyanakkor csak n¶eh¶any tanulm¶any
foglalkozik e ¯sk¶alis beavatkoz¶asok makrogazdas¶agi hat¶asaival. A n¶eh¶any
tanulm¶any kÄozÄott eml¶³thet}o Horv¶ath ¶es szerz}ot¶arsai (2006), Hornok ¶es szer-
z}ot¶arsai (2008), az MNB 2006. augusztusi In°¶aci¶os jelent¶es¶eben, valamint
a Magyar KÄozt¶arsas¶ag KÄolts¶egvet¶esi Tan¶acs¶anak egy kÄozelm¶ultbeli tanul-
m¶anya.3

A megalapozott kutat¶asi eredm¶enyek hi¶anya visszaveti a kÄoz¶eleti vit¶at is
ezen a terÄuleten. Ahogy ezt 2010 szeptember¶eben a KÄolts¶egvet¶esi Tan¶acs
kiemelte, Magyarorsz¶agon hi¶anyzik a kÄolts¶egvet¶esi tervez¶esi folyamat ¶atl¶at-
hat¶os¶aga. Ez azt jelenti, hogy a korm¶anyzat kÄolts¶egvet¶esi el}orejelz¶esei mÄogÄott
h¶uz¶od¶o m¶odszertan nincsen j¶ol dokument¶alva. Ahhoz, hogy a ¯sk¶alis eszkÄozÄok
alkalmazhat¶os¶aga valamint j¶ol¶eti hat¶asai ¶ert¶ekelhet}oek legyenek, a ¯sk¶alis
multiplik¶atorokkal kapcsolatban alapvet}o ismeretekre van szÄuks¶eg.

Jelen tanulm¶anyban a hazai ¯sk¶alis politikai eszkÄozÄok hat¶asainak h¶arom
aspektus¶ara f¶okusz¶alunk egy Magyarorsz¶agra becsÄult DSGE modell seg¶³ts¶eg¶e-
vel (a modell le¶³r¶as¶at Baksa ¶es szerz}ot¶arsai (2009) adj¶ak). A modell a Jakab-
Kucsera-Szil¶agyi (2009) modell alapj¶an k¶eszÄult, ami pedig a Jakab ¶es Vil¶agi
(2008) ¶altal bemutatott modell egy egyszer}us¶³tett v¶altozata. Az alapmodell
tartalmaz egy ¯sk¶alis blokkot k¶et kÄulÄonbÄoz}o kiad¶asi t¶etellel (p¶enzÄugyi tran-
szferek ¶es korm¶anyzati kiad¶asok), h¶arom torz¶³t¶o ad¶oval (hozz¶aadott-¶ert¶ek
ad¶o, szem¶elyi jÄovedelemad¶o, munk¶altat¶oi TB j¶arul¶ek) valamint egyÄosszeg}u
ad¶oval. A becsÄult alapmodell nem tartalmaz ¯sk¶alis reakci¶ofÄuggv¶enyeket a
rendelkez¶esre ¶all¶o adatsor rÄovids¶ege, illetve a hazai ¯sk¶alis politika nagyfok¶u
prociklikuss¶aga miatt (kÄolts¶egvet¶esi konszolid¶aci¶o csak ritk¶an tÄort¶ent, b¶ar
akkor jelent¶ekeny m¶ert¶ekben).

A kÄolts¶egvet¶esi multiplik¶atorokat dinamikus multiplik¶atorokk¶ent de¯ni¶al-
juk: azt vizsg¶aljuk meg, hogy a GDP kezdeti ¶ert¶ek¶enek egy sz¶azal¶ek¶at kitev}o
¯sk¶alis sokk hat¶as¶ara h¶any sz¶azal¶ekkal v¶altozik meg az adott v¶altoz¶o (tipiku-

3A KÄolts¶egvet¶esi Tan¶acs tanulm¶any¶anak egyedi von¶asa, hogy mind rÄovid, mind pedig
hossz¶u t¶av¶u hat¶asokat bemutat.
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san a GDP). Ez a mutat¶osz¶am dinamikus, mivel a vizsg¶alt v¶altoz¶o ¶ert¶eke min-
den id}oszakra meghat¶arozhat¶o. A sz¶amszer}u eredm¶enyek kÄovetkeztet¶eseit az
al¶abbiakban foglaljuk Äossze.

El}oszÄor, a multiplik¶atorok ¶ert¶eke nagy m¶ert¶ekben fÄugg a modell strukt¶u-
r¶aj¶at¶ol ¶es a gazdas¶agpolitikai reakci¶okt¶ol. Egy olyan DSGE modellt alkalma-
zunk, amelyben a gazdas¶agi szerepl}ok v¶arakoz¶asai explicit m¶odon megjelen-
nek, tov¶abb¶a a monet¶aris politika (¶es n¶emely esetben a ¯sk¶alis politika is)
adott reakci¶ofÄuggv¶enyt kÄovet. Egy ilyen modell tÄobb ponton kÄulÄonbÄozik a ha-
gyom¶anyos makroÄokonometriai modellekt}ol (l¶asd pl. Horv¶ath ¶es szerz}ot¶arsai
(2006), ahol az MNB negyed¶eves el}orejelz}o modellj¶et haszn¶alj¶ak), ahol a sze-
repl}ok v¶arakoz¶asainak ¶es a gazdas¶agpolitikai reakci¶oknak korl¶atozott szerepe
van. Ezek alapj¶an a hagyom¶anyos modellekkel Äosszehasonl¶³tva rÄovid t¶avon
kisebb multiplik¶ator ¶ert¶ekeket v¶arunk egy DSGE-t¶³pus¶u modellben, mivel
mind a gazdas¶agpolitika, mind pedig a szerepl}ok v¶arakoz¶asai alkalmazkodnak
a megv¶altozott felt¶etelekhez. Ez pontosan kimutathat¶o a jelen esetben: a
becsÄult rÄovid t¶av¶u multiplik¶atorok a legtÄobb esetben kisebbek a Horv¶ath ¶es
szerz}ot¶arsai (2006) ¶altal kÄozÄolt ¶er¶etkekn¶el (a kvantitat¶³v Äosszehasonl¶³t¶ast a
FÄuggel¶ek tartalmazza).

A kÄulÄonbÄoz}o kÄolts¶egvet¶esi eszkÄozÄoket tekintve azt tal¶aljuk, hogy az Äot
kÄulÄonbÄoz}o ¯sk¶alis beavatkoz¶as (nÄovekv}o korm¶anyzati v¶as¶arl¶asok vagy tran-
szferek, csÄokken}o fogyaszt¶asi ad¶ok vagy szem¶elyi jÄovedelemad¶ok illetve mun-
k¶altat¶oi TB j¶arul¶ekok) l¶enyegesen kÄulÄonbÄoz}o kÄovetkezm¶enyekkel j¶ar mind
rÄovid, mind pedig hossz¶u t¶avon.

A kÄolts¶egvet¶esi multiplik¶atorok hat¶asa fÄugg tov¶abb¶a a gazdas¶agi szerepl}ok
v¶arakoz¶asait¶ol, amelyet implicite a sokkok tart¶oss¶ag¶aval jelen¶³thetÄunk meg.
Amennyiben a ¯sk¶alis hat¶os¶ag hitelesen k¶epes kommunik¶alni, hogy a ¯sk¶alis
politika v¶altoz¶asai tart¶osak lesznek, ¶ugy a gazdas¶ag egyens¶ulyi allok¶aci¶oja
megv¶altozhat. Ennek kÄovetkezt¶eben mindaddig, am¶³g elegend}o sz¶am¶u el}ore-
tekint}o gazdas¶agi szerepl}ovel sz¶amolunk, a multiplik¶ator ¶ert¶eke mark¶ansan
elt¶er m¶eg rÄovid t¶avon is att¶ol, mint ami ¶atmenetinek ¶erz¶ekelt ¯sk¶alis sokkhat¶as
eset¶en ad¶odna. ¶Igy a multiplik¶ator er}oss¶ege att¶ol fÄugg, hogy a gazdas¶ag sze-
repl}oi mit gondolnak a ¯sk¶alis eszkÄozÄok tart¶oss¶ag¶ar¶ol, vagyis a (bejelentett)
¯sk¶alis int¶ezked¶esek hiteless¶ege l¶enyeges hat¶assal van a multiplik¶atorra.

Amennyiben a ¯sk¶alis beavatkoz¶as tart¶os, a korm¶anyzati kiad¶as multipli-
k¶atorhat¶asa a legnagyobb ¶es a transzferek¶e a legkisebb. Ennek az az oka,
hogy a modellben a transzfereket a nem-optimaliz¶al¶o (hÄuvelykujj-szab¶alyt
kÄovet}o) fogyaszt¶ok kapj¶ak, ¶es ugyan az }o fogyaszt¶asuk emelkedik, az opti-
maliz¶al¶o szerepl}ok az ad¶ok jÄov}obeli emelked¶es¶ere sz¶am¶³tanak, ¶³gy csÄokkentik
fogyaszt¶asukat, ami v¶egÄul relat¶³ve alacsony multiplik¶atorhat¶ast eredm¶enyez.
A fogyaszt¶asi t¶³pus¶u ad¶o multiplik¶atora kisebb a tÄobbi ad¶ofajt¶a¶en¶al, aminek
az lehet az oka, hogy a fogyaszt¶asi ad¶ok elt¶er}o m¶odon ¶erintik a hazai piacon
¶ert¶ekes¶³t}o ¶es az export¶al¶o v¶allalatokat. Egyfajta reallok¶aci¶ot ¯gyelhetÄunk
meg a hazai term¶ekeket ¶ert¶ekes¶³t}ok ir¶any¶aba, ami egy addicion¶alis hat¶ast
gener¶al a tÄobbi torz¶³t¶o ad¶o eset¶en meg¯gyelhet}o, a fogyaszt¶as-szabadid}o v¶a-
laszt¶ast befoly¶asol¶o mechanizmuson felÄul.

Amikor a ¯sk¶alis beavatkoz¶asok ¶atmenetiek, a multiplik¶atorok sorrendje
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l¶enyegesen elt¶er}o k¶epet mutat. B¶ar a sokkok nagys¶ag¶at ¶ugy kalibr¶altuk, hogy
a de¯citre gyakorolt hat¶asuk az els}o ¶evben azonos legyen, ezt kÄovet}oen egy
sztochasztikus folyamat ir¶any¶³tja a multiplik¶atorhat¶ast (egy becsÄult autoreg-
ressz¶³v folyamat gener¶alja a v¶altoz¶asokat). ¶Igy a sokkhat¶asok becsÄult tar-
t¶oss¶aga is fontos t¶enyez}ot jelent. Becsl¶eseink alapj¶an a TB hozz¶aj¶arul¶asokat
¶erint}o sokkhat¶as eset¶en nagyon hossz¶u t¶avon jelentkez}o hat¶as ¯gyelhet}o meg,
m¶³g m¶as eszkÄozÄoket ¶erint}o sokkok hat¶asa l¶enyegesen rÄovidebb. A korm¶anyzati
fogyaszt¶asn¶al tal¶alhat¶o a leger}osebb rÄovid t¶av¶u multiplik¶ator, m¶³g a leggyen-
g¶ebb a TB hozz¶aj¶arul¶asok eset¶en tapasztalhat¶o. KÄoz¶ept¶avon (4 ¶eves hori-
zonton) azonban ¶eppen a TB hozz¶aj¶arul¶asok multiplik¶atora a legnagyobb,
mikÄozben a v¶as¶arl¶asokhoz kÄot}od}o multiplik¶atorok ¶ert¶eke nulla kÄorÄul alakul.

Egy tov¶abbi felvet}od}o k¶erd¶es az, hogy a ¯sk¶alis beavatkoz¶asok ¯nansz¶³ro-
z¶asi m¶odja milyen hat¶assal van a multiplik¶atorok er}oss¶eg¶ere. Ezt a k¶erd¶est
vizsg¶aland¶o kÄulÄonbÄoz}o ¯sk¶alis reakci¶ofÄuggv¶enyekkel eg¶esz¶³tettÄuk ki a modellt
oly m¶odon, hogy a kiad¶asok ¶es az ad¶ok a fenn¶all¶o de¯cit nagys¶ag¶at¶ol ¶es a
GDP ciklust¶ol fÄuggenek.

A szimul¶aci¶os eredm¶enyek azt mutatj¶ak, hogy a ¯sk¶alis reakci¶ok nem be-
foly¶asolj¶ak jelent}os m¶ert¶ekben a multiplik¶atorokat abban az esetben, amikor
a kezdeti ¯sk¶alis beavatkoz¶as a kiad¶asi oldalt ¶erinti (korm¶anyzati fogyaszt¶as
vagy transzferek). Az ad¶ocsÄokkent¶esek eset¶eben azonban a de¯cit ¯nansz¶³-
roz¶as¶anak m¶odja jelent}osebb hat¶assal j¶ar: a multiplik¶atorok ¶ert¶eke ¶erz¶ekel-
het}oen csÄokken, amikor az ad¶okienged¶est a transzferek vagy korm¶anyzati
v¶as¶arl¶asok visszafog¶as¶aval ellens¶ulyozz¶ak.

V¶egÄul a lehets¶eges monet¶aris politikai reakci¶ok (szisztematikus, illetve
nem reag¶al¶o) szerep¶et vizsg¶aljuk. Ebben a tekintetben azt tal¶altuk, hogy a
¯sk¶alis beavatkoz¶as multiplik¶ator hat¶asa alig kÄulÄonbÄozik annak fÄuggv¶eny¶eben,
hogy beavatkoz¶ast szisztematikus vagy nem reag¶al¶o monet¶aris politika k¶³s¶eri.
Szemben pl. Freedman ¶es szerz}ot¶arsai (2009) eredm¶enyeivel, ahol a passz¶³v
monet¶aris politika feler}os¶³ti a multiplik¶atorhat¶ast nagy orsz¶agokban vagy va-
lutaÄovezetekben, a jelen szimul¶aci¶ok azt sugallj¶ak, hogy a Magyarorsz¶aghoz
hasonl¶o kis nyitott gazdas¶agokban, ahol a re¶alkamat nagyobb r¶eszt az in-
°¶aci¶ora ¶es kisebb r¶eszt a nomin¶alis kamatl¶abra reag¶al, ez a hat¶as kev¶esb¶e
mark¶ans.

2 A modell

Az alkalmazott modell egy becsÄult dinamikus sztochasztikus ¶altal¶anos egyen-
s¶ulyi (DSGE) modell, amely Jakab ¶es Vil¶agi (2008) k¶etszektoros DSGE mo-
dellj¶en alapul, ez ut¶obbi pedig v¶egs}o soron Smets ¶es Wouters (2003) modell-
j¶ere ¶epÄul.

A modellgazdas¶ag tÄobb speci¶alis jellemz}ovel b¶³r Smets ¶es Wouters (2003)
modellj¶ehez k¶epest. A termel¶es (munka ¶es t}oke mellett) import¶alt inputok
felhaszn¶al¶as¶aval tÄort¶enik, mikÄozben a belfÄoldi termel¶es egy r¶esze exportra
kerÄul. A fogyaszt¶ok egy r¶esze likvidit¶as-korl¶atos (nem ricard¶oi), akik teljes
jÄovedelmÄuket (munka- ¶es transzferjÄovedelmeket) fogyaszt¶asra ford¶³tj¶ak. A
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szerepl}ok adapt¶³v m¶odon alkalmazkodnak az in°¶aci¶os trendhez, felhaszn¶alva
a megel}oz}o id}oszak in°¶aci¶os trendj¶et ¶es az aktu¶alis in°¶aci¶ot.

Jakab ¶es Vil¶agi (2008) modellj¶ehez k¶epest sz¶amos l¶enyeges kÄulÄonbs¶eg ta-
l¶alhat¶o. B¶ar a modellben k¶et termel}o szektorral dolgozunk (export ¶es belfÄol-
di termel¶es), a k¶et szektor azonos a termel¶esi technol¶ogi¶at tekintve: mind-
kett}o kÄozbÄuls}o term¶ekeket ¶all¶³t el}o importjavak ¶es munka felhaszn¶al¶as¶aval,
majd a v¶egterm¶ekeket t}oke ¶es a kÄozbÄuls}o javak felhaszn¶al¶as¶aval termelik. Az
exportterm¶ekek ¶ara azonban kÄulfÄoldi p¶enznemben kerÄul meghat¶aroz¶asra, m¶³g
a belfÄoldi fogyaszt¶asra kerÄul}o term¶ekeket hazai p¶enznemben ¶arazz¶ak (mindk¶et
¶art¶enyez}ot nomin¶alis merevs¶eg terheli).

A modell legfontosabb ¶ujdons¶aga, hogy a ¯sk¶alis politika explicit m¶odon
modellez¶esre kerÄul. Am¶³g a Jakab-Vil¶agi modellben a korm¶anyzati kÄolts¶egve-
t¶es csak implicit m¶odon jelenik meg ¶ugy, hogy a kÄolts¶egvet¶es mindig egyen-
s¶ulyba kerÄul egyÄosszeg}u ad¶okon ¶es transzfereken keresztÄul, addig a jelen mo-
dellben kÄulÄonbÄoz}o ad¶okat vezetÄunk be (szem¶elyi jÄovedelemad¶o, munk¶altat¶oi
hozz¶aj¶arul¶as, fogyaszt¶asi ad¶o) ¶es kÄulÄonbÄoz}o ¯sk¶alis szab¶alyokat alkalmazunk.

A ¯sk¶alis politik¶aval kieg¶esz¶³tett modellt az 1995 ¶es 2008 kÄozÄotti mint¶an
becsÄultÄuk. Figyelembe vettÄuk, hogy 2001-ben rezsimv¶alt¶as tÄort¶ent a mone-
t¶aris politik¶aban, ami (az ¶altal¶anos egyens¶ulyi modellek eset¶eben) teljesen
elt¶er}o modellhez vezet. A gazdas¶agpolitikai rezsimv¶alt¶as probl¶em¶aj¶at k¶et
kÄulÄonbÄoz}o modell fel¶all¶³t¶as¶aval kezeltÄuk, a rezsimv¶alt¶ast ¯gyelembe v¶eve a
bayesi becsl¶es sor¶an Jakab ¶es K¶onya (2009) m¶odszer¶evel kezeltÄuk. El}oszÄor
az els}o id}oszakra becsÄultÄuk a modellt, majd ezt kÄovet}oen a kapott posterior
¶atlagokat haszn¶altuk a m¶asodik id}oszak becsl¶es¶enek priorjaik¶ent.

A DSGE modellek kÄulÄonÄosen hasznosak ¯sk¶alis hat¶asmechanizmusok vizs-
g¶alat¶ara. Mivel ¶altal¶anos egyens¶ulyt ¶³rnak le, alkalmasak arra, hogy model-
lezzÄuk a korm¶anyzati int¶ezked¶esek hossz¶u t¶av¶u j¶ol¶eti hat¶asait, ami hagyom¶a-
nyos makroÄokonometriai modellek seg¶³ts¶eg¶evel nem lehets¶eges. Egy tov¶abbi
el}ony, hogy az el}oretekint}o gazdas¶agi szerepl}ok miatt kÄulÄonbs¶eget tudunk
tenni v¶art ¶es nem v¶art esem¶enyek kÄozÄott. A modell m¶ask¶epp viselkedik
akkor, ha a szerepl}ok sz¶am¶³tanak egy jÄov}obeli ad¶oemel¶esre, ¶es akkor, amikor
az ad¶oemel¶es v¶aratlan. Mindazon¶altal ez h¶atr¶anyokkal is j¶ar a ¯sk¶alis poli-
tikai szimul¶aci¶ok sor¶an, mivel a ¯sk¶alis beavatkoz¶asok egy r¶esze bizonyosan
megval¶osul, m¶³g m¶as r¶esze bizonytalan ¶es politikai egyezked¶es t¶argya. En-
nek ok¶an a modellez}onek el kell dÄontenie, hogy milyen felt¶etelez¶essel ¶eljen
a jÄov}obeli int¶ezked¶esek tart¶oss¶ag¶at ¶es hiteless¶eg¶et illet}oen. A ¯sk¶alis poli-
tikai szimul¶aci¶ok eset¶en ezek a dÄont¶esek ak¶ar a kapott eredm¶enyek el}ojel¶et is
megv¶altoztathatj¶ak.

ModellÄunk a kÄovetkez}o jellemz}okkel rendelkezik: az alapul szolg¶al¶o modell
egy neoklasszikus (RBC) modell, amelyet kÄulÄonbÄoz}o tÄok¶eletlens¶egekkel ¶es
s¶url¶od¶asokkal eg¶esz¶³tÄunk ki. A kapott modell rÄovid t¶avon keynesi, hossz¶u
t¶avon neoklasszikus jellemz}okkel b¶³r. A f}obb s¶url¶od¶asok a kÄovetkez}ok.

² Fogyaszt¶oi szok¶asok: a fogyaszt¶ok nem csak a pillanatnyi hasznoss¶agot
veszik ¯gyelembe dÄont¶eseik sor¶an, hanem szok¶asuk (m¶ultbeli fogyaszt¶a-
suk) is szerepet j¶atszik. Ez kisebb v¶altoz¶ekonys¶agot ¶es nagyobb perzisz-
tenci¶at eredm¶enyez a fogyaszt¶asban az RBC modellekhez k¶epest.
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² Termel¶es: a termel¶esnek ¯x kÄolts¶egei vannak ¶es a termel¶esi t¶enyez}ok
kapacit¶as-kihaszn¶alts¶aga v¶altoz¶o. A termel¶es a felt¶etelek v¶altoz¶as¶ahoz
csak k¶esve tud alkalmazkodni.

² Beruh¶az¶as: a t}oke¶allom¶any v¶altoztat¶asa kÄolts¶eges. A beruh¶az¶asi dÄont¶e-
sek meghozatalakor a dÄont¶eshoz¶onak a t}okejavak pillanatnyi ¶es jÄov}obeli
¶ar¶at is ¯gyelembe kell vennie, ¶³gy a jÄov}obeli jÄovedelmez}os¶eg kulcsszere-
pet j¶atszik a t}ok¶evel kapcsolatos dÄont¶esek meghozatalakor.

² ¶Araz¶as: az ¶arakat ¶es b¶ereket meghat¶aroz¶o szerepl}ok nomin¶alis rugal-
matlans¶aggal n¶eznek szembe: Calvo-¶araz¶ast alkalmaznak, vagyis nem
tudnak minden id}oszakban optim¶alis ¶arat ¶es b¶ert meg¶allap¶³tani. Az
export}orÄok kÄulfÄoldi p¶enznemben hat¶arozz¶ak meg ¶araikat, a belfÄoldre
termel}o v¶allalatok pedig hazai p¶enznemben.

² L¶enyeges index¶al¶asi mechanizmus m}ukÄodik a gazdas¶agban. Azok a
szerepl}ok, akik nem tudnak optim¶alis ¶arat meghat¶arozni, hÄuvelykujj
szab¶alyokat alkalmaznak ¶es az ¶arakat ¶es b¶ereket r¶eszben a m¶ultbeli
in°¶aci¶ohoz index¶alj¶ak. Ez azt eredm¶enyezi, hogy a monet¶aris politika
dezin°¶aci¶os er}ofesz¶³t¶esei val¶os gazdas¶agi kÄolts¶egekkel j¶arnak az ¶arak ru-
galmatlans¶ag¶an t¶ul is: a tart¶osan alacsony in°¶aci¶os kÄornyezet el¶er¶ese a
termel¶es visszaes¶es¶evel j¶ar.

² ¶Erz¶ekelt in°¶aci¶os trend van jelen a gazdas¶agban, amit a szerepl}ok m¶ult-
beli esem¶enyekb}ol ,,tanulnak meg". ¶Igy az in°¶aci¶os trend a kÄozponti
bank c¶elj¶at csak fokozatosan k¶epes el¶erni. A kÄozponti bank ugyanakkor
hiteless¶egi probl¶em¶akkal szembesÄul (legal¶abbis ¶atmenetileg), amennyi-
ben ¶uj c¶elt hat¶arozna meg a jÄov}ore vonatkoz¶oan.

² A gazdas¶ag kicsi ¶es nyitott: az import ¶ara valamint az export ir¶anti
kereslet exog¶en. M¶asr¶eszt viszont a kÄulfÄoldi befektet}ok bÄuntetik az
orsz¶ag t¶ulzott elad¶osod¶as¶at magasabb hozampr¶emiumon keresztÄul.

² A monet¶aris hat¶os¶ag in°¶aci¶os c¶elkÄovet¶est alkalmaz kamatszab¶allyal,
amely az in°¶aci¶os c¶elt¶ol val¶o elt¶er¶est ¶es az ¶arfolyam mozg¶as¶at veszi
¯gyelembe.

A fentieket kieg¶esz¶³tend}o, tov¶abbi s¶url¶od¶asokat vezettÄunk be a ¯sk¶alis
politikai eszkÄozÄokkel kapcsolatban.

² A szerepl}ok egy r¶esze teljes m¶ert¶ekben likvidit¶as-korl¶atos, akik foly¶o jÄo-
vedelmÄuket teljes eg¶esz¶eben fogyaszt¶asra ford¶³tj¶ak. Ez azt jelenti, hogy
b¶armely ¯sk¶alis politikai beavatkoz¶as szigni¯k¶ans re¶alhat¶asokat gener¶al
rÄovid t¶avon (ilyen szerepl}ok hi¶any¶aban a tÄok¶eletesen racion¶alis ¶es el}ore-
tekint}o szerepl}ok tudn¶ak, hogy minden foly¶o ¯sk¶alis beavatkoz¶as ad¶o-
emel}o vagy ad¶ocsÄokkent}o hat¶assal j¶ar a jÄov}oben. Ezt a tud¶ast be¶ep¶³tve
dÄont¶eseikbe { ricard¶oi fogyaszt¶ok¶ent { magatart¶asuk nem v¶altozna).
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² H¶arom kÄulÄonbÄoz}o ad¶ot¶³pussal dolgozunk: a munkajÄovedelmekre kivetett
¶es a foglalkoztatottak ¶altal ¯zetett ad¶o, a munk¶ara kivetett, de a mun-
k¶altat¶o ¶altal ¯zetett ad¶o (j¶arul¶ek) ¶es a fogyaszt¶asi ad¶o. Nem ¶ep¶³tettÄuk
be a t}okejÄovedelmek ad¶oj¶at a modellbe, mivel ez igen komplex adat-
probl¶em¶akat vetett volna fel. Ezek az ad¶ok torz¶³t¶o ad¶ok ¶es befoly¶asolj¶ak
a gazdas¶ag hossz¶u t¶av¶u jÄovedelemtermel}o k¶epess¶eg¶et. A fogyaszt¶asi
t¶³pus¶u ad¶o kulcs¶ara vonatkoz¶oan azt felt¶etelezzÄuk, hogy a nett¶o ¶arak ru-
galmatlanok, ¶³gy b¶armely v¶altoz¶as az ad¶okulcsban az ¶arak v¶altoz¶as¶ahoz
vezet.

² A korm¶anyzat k¶et diszkrecion¶alis kiad¶asi t¶etellel oper¶al: egyr¶eszt p¶enz-
Äugyi transzfereket ny¶ujt a likvidit¶as-korl¶atos, nem-optimaliz¶al¶o h¶aztar-
t¶asoknak, valamint term¶ekeket ¶es szolg¶altat¶asokat v¶as¶arol a mag¶an-
szf¶er¶at¶ol.

² A de¯cit¯nansz¶³roz¶as k¶erd¶esei meglehet}osen leegyszer}us¶³tettek a mo-
dellben. Az el}oretekint}o szerepl}ok jelenl¶ete miatt a korm¶anyzati de¯cit
¯nansz¶³roz¶asi strukt¶ur¶aja dÄont}oen az ad¶orendszer strukt¶ur¶aj¶an alapul.

A modellben Äot szerepl}oi csoportot kÄulÄon¶³tÄunk el: h¶aztart¶asokat, v¶allala-
tokat, a korm¶anyzatot, a monet¶aris hat¶os¶agot ¶es a kÄulfÄoldet. A h¶aztart¶asok ¶es
a v¶allalatok eset¶eben azok c¶elfÄuggv¶enyei ¶es kÄolts¶egvet¶esi korl¶atai seg¶³ts¶eg¶evel
hat¶arozzuk meg a viselked¶esi egyenleteket.

2.1 H¶aztart¶asok

A j-edik h¶aztart¶as hasznoss¶agi fÄuggv¶enye az al¶abbi:
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1¡¾=(1 ¡ ¾) a j-edik h¶aztart¶as fogyaszt¶asb¶ol
sz¶armaz¶o hasznoss¶aga adott fogyaszt¶asi szok¶asokat felt¶etelezve, v(lt(j)) =
lt(j)1+´=(1+´) pedig implicite az egyedi h¶aztart¶asok szabadid}ob}ol sz¶armaz¶o
hasznoss¶ag¶at mutatja, ahol lt(j) a j fogyaszt¶o ¶altal a v¶allalati szektorban
ledolgozott ¶or¶ak sz¶am¶at mutatja. A h¶aztart¶as szubjekt¶³v ¶es a gazdas¶ag
hossz¶u t¶av¶u diszkontfaktor¶at a ¯ param¶eter jelÄoli. A h¶aztart¶asok ¶ert¶ekel¶ese a
fogyaszt¶ast ¶es a szabadid}ot illet}oen id}ovel v¶altozhat, amely v¶altoz¶asokat a fo-
gyaszt¶ast (´c

t ) ¶es a szabadid}ot (´l
t) ¶erint}o preferencia-sokkon keresztÄul ¶ep¶³tjÄuk

be a modellbe. A ¾ param¶eter a h¶aztart¶asok hasznoss¶ag¶anak intertempor¶alis
helyettes¶³t¶esi rugalmass¶ag¶at jelÄoli, a h param¶eter pedig az egy¶eni szok¶asok
er}oss¶eg¶et m¶eri.

A h¶aztart¶asok a fenti hasznoss¶agi fÄuggv¶enyt a kÄovetkez}o kÄolts¶egvet¶esi
korl¶at ment¶en maximaliz¶alj¶ak:
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Ennek megfelel}oen a h¶aztart¶asok a meg¶allapod¶as szerinti b¶erÄuknek megfe-
lel}o munkajÄovedelemhez jutnak (Wt(j)), amelyb}ol jÄovedelemad¶ot ¯zetnek a
korm¶anyzat fel¶e (¿ l

t ). A jÄovedelmet a h¶aztart¶asok vagy elfogyasztj¶ak, vagy
megtakar¶³tj¶ak. A fogyaszt¶ast (c0t (j)) fogyaszt¶asi ad¶o terheli (¿ c

t (j)). A meg-
takar¶³t¶ast vagy beruh¶az¶asokra ford¶³tj¶ak, vagy kock¶azatmentes kÄotv¶enyekbe
fektetik (Bt(j)), ami kamatjÄovedelmet biztos¶³t (it). A beruh¶az¶as (It(j)) az
el¶erhet}o t}oke¶allom¶any nagys¶ag¶at nÄoveli (kt¡1(j)) azzal a korl¶atoz¶assal, hogy
az adott peri¶odusban az Äosszes felhalmozott t}ok¶enek csak egy r¶esz¶et (ut(j))
bocs¶atj¶ak a v¶allalatok rendelkez¶es¶ere. A h¶aztart¶asok a kor¶abban felhalmo-
zott t}oke ut¶an t}okejÄovedelmet realiz¶alnak (rk

t ). A v¶allalatok r¶eszv¶enyeit
a h¶aztart¶asok birtokolj¶ak, ¶³gy amennyiben az el}obbiek pro¯tot realiz¶alnak
(Divt), ¶ugy ez a pro¯t a h¶aztart¶asok jÄovedelm¶et tov¶abb nÄoveli. OTt jelÄoli
a h¶aztart¶asokra kivetett tov¶abbi egyÄosszeg}u ad¶okat. A h¶aztart¶asok differen-
ci¶alt munkak¶³n¶alattal jelennek meg, ugyanakkor adott egy ¶allapotfÄugg}o biz-
tos¶³t¶as (Xw

t (j)), amely kikÄuszÄobÄoli a heterog¶en munkak¶³n¶alat ¶es jÄovedelem
kock¶azat¶at.

A ¯zikai t}oke felhalmoz¶as¶at az al¶abbi ÄosszefÄugg¶es ¶³rja le:

kt = (1 ¡ ±)kt¡1 +

µ
1 ¡ ÁI

³(1 + ´I
t )It

It¡1

´¶
It ;

ahol konvex alkalmazkod¶asi kÄolts¶egeket felt¶etelezÄunk, ´I
t pedig az alkalmaz-

kod¶asi fÄuggv¶enyt ¶er}o sokkot jelÄoli.
A h¶aztart¶asok hasznoss¶agukat a teljes ¶elettartamukra maximaliz¶alj¶ak,

amelyb}ol a kÄovetkez}o egyens¶ulyi felt¶etelek ad¶odnak.
Euler-egyenlet:

¸t

(1 + ¿ c
t )Pt

= ¯(1 + it)Et

µ
¸t+1

(1 + ¿ c
t+1)Pt+1

¶
;

ahol ¸t a fogyaszt¶as hat¶arhaszn¶at jelÄoli a t-edik peri¶odusban.
A beruh¶az¶asok mozg¶asegyenlete:

¸t

1 + ¿ c
t

Qt

h
1 ¡ ÁI

³ (1 + ´I
t )It

It¡1

´
¡ Á0

I

³ (1 + ´I
t )It

It¡1

´ (1 + ´I
t )It

It¡1

i
=

¸t

1 + ¿ c
t

¡ ¯Et
¸t+1

1 + ¿t+1
Qt+1ÁI

³ (1 + ´I
t+1)It+1

It

´ (1 + ´I
t+1)I

2
t+1

I2
t

;

ahol Qt a beruh¶az¶asok ¶arny¶ek¶ara.
A ¯zikai t}okejavak ¶es a kÄotv¶enyek kÄozÄotti portfoli¶o-dÄont¶est meghat¶aroz¶o

arbitr¶azsmentess¶egi felt¶etel:

¸tQt = ¯Et¸t+1

¡
Qt+1(1 ¡ ±) + ut+1r

k
t+1 ¡ ª(ut+1(j))

¢
:

A t}oke-kihaszn¶alts¶agi szintet megad¶o felt¶etel:

rk
t = ª(ut(j)) :
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A h¶aztart¶asok $ h¶anyada likvidit¶as-korl¶atos, akik nem k¶epesek a hasznoss¶a-
gukat maximaliz¶alni, ennek kÄovetkezt¶eben az adott peri¶odus Äosszes munkajÄo-
vedelm¶et ¶es a korm¶anyzatt¶ol kapott p¶enzÄugyi transzfereket (TRt) fogyaszt¶asi
cikkekre kÄoltik (cno

t )

(1 + ¿ c
t )Ptc

no
t = (1 ¡ ¿ l

t )Wtlt +
TRt

1 ¡ $
:

A munkaer}opiacot monopolisztikus verseny ¶³rja le, a h¶aztart¶asok kÄulÄonbÄoz}o,
di®erenci¶alt munk¶at k¶³n¶alnak. A h¶aztart¶asok a munkapiacon egyfajta szak-
szervezetk¶ent l¶epnek fel, ami lehet}ov¶e teszi sz¶amukra, hogy a b¶ereken meg-
hat¶arozott ¶arr¶est realiz¶aljanak. Ugyanakkor a h¶aztart¶asoknak csak (1 ¡ °w)
h¶anyada k¶epes az optim¶alis nomin¶alb¶er meg¶allap¶³t¶as¶ara, a fennmarad¶o r¶eszÄuk
a m¶ultbeli in°¶aci¶ohoz kÄotÄott index¶al¶ast alkalmaz. Az eredm¶enyÄul kapott (log-
lineariz¶alt) nomin¶alb¶er in°¶aci¶ora fel¶³rt Phillips-gÄorbe az al¶abbi form¶aj¶u:

¼̂w
t =

(1 ¡ °w)(1 ¡ ¯°w)

°w(1 + µwÁ)(1 + ¯#w)

³
'lt ¡ Wt + ´l

t +
¾

1 ¡ h
(cl

t ¡ hcl
t¡1) +

+
¿ c

1 + ¿ c
¿ c
t +

¿ l

1 + ¿ l
¿ l
t + »w

t

´
+

¯

1 + ¯#w
Et¼̂

w
t+1 +

#w

1 + ¯#w
¼̂w

t¡1 ;

ahol #w az index¶al¶as m¶ert¶ek¶et jelÄoli, µw a munkapiac rugalmass¶ag¶at jelÄoli,
m¶³g cl

t a k¶etf¶ele h¶aztart¶as s¶ulyozott hat¶arhaszna a t-edik peri¶odusban. »w
t a

(b¶er-oldali) ¶arr¶est ¶erint}o sokkhat¶ast jelÄoli.

2.2 V¶allalatok

A termel¶es k¶et f¶azisban tÄort¶enik. Az els}o f¶azisban a v¶allalatok homog¶en kÄoz-
bÄuls}o javakat (zt) ¶all¶³tanak el}o egy CES termel¶esi fÄuggv¶eny ment¶en, munk¶at
(lt) ¶es importot (mt) haszn¶alva inputk¶ent. A t¶enyez}o-inputok felhaszn¶al¶as¶at
kvadratikus alkalmazkod¶asi kÄolts¶egek terhelik (Á1 ¶es Á2).

zt =
³
®

1
½z

¡
(1 + Á1)

¡1lt
¢ ½z¡1

½z + (1 ¡ ®)
1

½z

¡
(1 + Á2)

¡1mt

¢ ½z¡1
½z

´ ½z
½z¡1

;

ahol ® a termel¶esben haszn¶alt munka ar¶any¶at mutatja, ½z pedig a t¶enyez}ok
kÄozÄotti helyettes¶³t¶es rugalmass¶ag¶at jelÄoli. Az alkalmazkod¶asi kÄolts¶egek mi-
att a t¶enyez}ok e®ekt¶³v kÄolts¶ege elt¶er az inputok piaci ¶ar¶at¶ol. A v¶allalatok
kÄolts¶egminimaliz¶al¶o dÄont¶ese a kÄovetkez}o eredm¶enyeket adja.

E®ekt¶³v b¶er (wt):

wt =
(1 + ¿s

t )wt

(1 + Á1)¡1 ¡ lt(1 + Á1)¡2Á0
1

:

Ez az ÄosszefÄugg¶es adja meg a piaci re¶alb¶er (wt) ¶es a v¶allalatok ¶altal ¶erz¶ekelt
munkaer}o-kÄolts¶egek kÄozÄotti ÄosszefÄugg¶est.

E®ekt¶³v import-¶arsz¶³nvonal (qtP
m
t ):

qtP m
t =

qtP
m
t

(1 + Á2)¡1 ¡ mt(1 + Á2)¡2Á0
2

:
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Ez az ÄosszefÄugg¶es az import ¶arak ¶es a v¶allalatok ¶altal ¶erz¶ekelt importkÄolts¶egek
kÄozÄotti ÄosszefÄugg¶est adja meg, ahol qt a re¶al¶arfolyam, Pm

t pedig az import-
term¶ekek kÄulfÄoldi p¶enznemben kifejezett ¶ara.

A kÄozbÄuls}o javak hat¶arkÄolts¶ege:

wz
t =

³
®w1¡½z

t + (1 ¡ ®)qtPm
t

1¡½z
´ 1

1¡½z
:

Az ÄosszefÄugg¶es re¶al¶ert¶eken megmutatja, hogy mennyi a p¶otl¶olagos kÄozbÄuls}o
term¶ek el}o¶all¶³t¶asi kÄolts¶ege.

Munkakereslet:

It = ®
³wz

t

wt

´½z

zt(1 + Á1) :

Importkereslet:

mt = (1 ¡ ®)
³ wz

t

qtPm
t

´½z

zt(1 + Á2) :

A termel¶es m¶asodik f¶azis¶aban a homog¶en kÄozbÄuls}o javakat monopolisztikusan
versenyz}o v¶allalatok v¶as¶arolj¶ak meg ¶es egy CES termel¶esi technol¶ogi¶an ke-
resztÄul kombin¶alj¶ak a h¶aztart¶asok ¶altal felhalmozott t}okejavakkal. A termel¶es
e m¶asodik f¶azisa sor¶an a v¶egs}o felhaszn¶al¶asra kerÄul}o term¶ekek di®erenci¶alt
k¶³n¶alata kerÄul el}o¶all¶³t¶asra:

yt(i) = (1 + ´A
t )

³
®

1
½ kt(i)

½¡1
½ + (1 ¡ ®)

1
½ zt(i)

½¡1
½

´ ½
½¡1 ¡ yf ;

ahol ® jelÄoli a t}oke ar¶any¶at a termel¶esben, ½ a helyettes¶³t¶esi rugalmass¶ag,
f pedig a termel¶es ¯x kÄolts¶ege. A kÄolts¶egminimaliz¶al¶o probl¶ema els}orend}u
felt¶etelei az al¶abbiak.

A v¶egterm¶ekek re¶al¶ert¶eken sz¶am¶³tott hat¶arkÄolts¶ege:

mct =

³
®(rk

t )1¡½ + (1 ¡ ®)(wz
t )1¡½

´ 1
1¡½

1 + ´A
t

:

A t}okekeresleti fÄuggv¶eny:

utkt¡1 = ®
³mct

rk
t

´ DPtyt + yf

(1 + ´A
t )1¡½

;

a kÄozbÄuls}o term¶ekek ir¶anti kereslet fÄuggv¶enye:

zt = (1 ¡ ®)
³mct

wz
t

´DPtyt + yf

(1 + ´A
t )1¡½

;

ahol DPt jelÄoli az egyedi ¶arak ¶arindext}ol vett sz¶or¶od¶as¶at.
FeltesszÄuk, hogy a v¶allalatok Calvo-f¶ele ¶armeg¶allap¶³t¶ast alkalmaznak, azaz

csak (1 ¡ °d) h¶anyaduk k¶epes egy adott peri¶odusban optim¶alis ¶arat meg¶alla-
p¶³tani, m¶³g a tÄobbi v¶allalat az ¶erz¶ekelt in°¶aci¶os trendhez igaz¶³tja az ¶arait. Az
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¶³gy kapott log-lineariz¶alt ¶ujkeynesi Phillips-gÄorbe a belfÄoldi in°¶aci¶ora (¼̂t) az
al¶abbi form¶at Äolti:

¼̂t =
(1 ¡ °d)(1 ¡ ¯°d)

°d(1 + ¯#d)
(mct + »d

t ) +
¯

1 + ¯#d
Et(¼̂t+1) +

#d

1 + ¯#d
¼̂t¡1 ;

ahol #d az index¶al¶as r¶at¶aj¶at jelÄoli, »d
t pedig az ¶arr¶est ¶erint}o sokkhat¶as.

A v¶egterm¶ekek egy r¶esze exportra kerÄul. Az exportra termel}o v¶allalatok {
a belfÄoldi v¶allalatokhoz hasonl¶oan { szint¶en monopolisztikusan versenyeznek
¶es Calvo-¶araz¶ast alkalmaznak. Az exportra termel}o v¶allalatok (1¡°x) h¶anya-
da k¶epes az optim¶alis ¶arat meg¶allap¶³tani egy adott peri¶odusban, m¶³g a tÄobbi
v¶allalat a kor¶abbi ¶arv¶altoz¶asokkal index¶alja az ¶arait. Az export¶ar-in°¶aci¶ora
(¼̂x

t ) kapott ¶ujkeynesi Phillips-gÄorbe az al¶abbi alakot Äolti:

¼̂x
t =

(1 ¡ °x)(1 ¡ ¯°x)

°x(1 + ¯#x)
(¡Px

t ¡ qt + »x
t )+

¯

1 + ¯#x
Et(¼̂

x
t+1) +

#x

1 + ¯#x
¼̂x

t¡1 ;

ahol #x az index¶al¶as r¶at¶aj¶at jelÄoli, »x
t az export ¶arr¶est ¶erint}o sokkhat¶as, Px

t

pedig az exportterm¶ekek ¶ara kÄulfÄoldi p¶enznemben kifejezve.
Az in°¶aci¶os trend tekintet¶eben a gazdas¶agi szerepl}oket egy egyszer}u adap-

t¶³v tanul¶asi algoritmussal ¶³rjuk le: az in°¶aci¶os trendet a megel}oz}o peri¶odus
trendje ¶es az aktu¶alis in°¶aci¶o alapj¶an fokozatosan tanulj¶ak meg.

1 + ¼t = (1 + ¼t¡1)
½¼

³1 + ¼t

1 + ¼t

´g

;

ahol ½¼ az in°¶aci¶os trend perzisztenci¶aja, g pedig a tanul¶asi sebess¶eg para-
m¶etere.

FeltesszÄuk, hogy a fogyaszt¶asi ad¶o v¶altoz¶asa a v¶allalatok sz¶am¶ara irrele-
v¶ans, ¶³gy a Phillips-gÄorbe nem tartalmazza a fogyaszt¶asi ad¶okat. A fogyaszt¶a-
si ad¶okat elkÄulÄonÄulten vezetjÄuk be a modellbe, az aktu¶alis in°¶aci¶ot kieg¶esz¶³tve
a brutt¶o ¶ar alap¶u in°¶aci¶o de¯ni¶al¶as¶aval:

1 + ¼gross
t = (1 + ¼1)

1 + ¿ c
t

1 + ¿ c
t¡1

:

2.3 Monet¶aris politika

A monet¶aris hat¶os¶ag a kamatl¶abat egy Taylor-t¶³pus¶u szab¶alyon keresztÄul ha-
t¶arozza meg. A c¶elfÄuggv¶eny tartalmazza a nett¶o in°¶aci¶ot (vagyis az in°¶aci¶o
fogyaszt¶asi ad¶oval csÄokkentett m¶ert¶ek¶et) ¶es (kisebb s¶ullyal) a nomin¶alis ¶ar-
folyamot:

1 + it
1 + r

=
³1 + it¡1

1 + r

´³i
³
(1 + ¼t)

³¼e³e
t

´1¡³i

(1 + ´i
t) ;

ahol ³i jelÄoli a kamatsim¶³t¶as fok¶at, ³¼ az in°¶aci¶o s¶uly¶at, ³e a nomin¶alis
¶arfolyam (et) s¶uly¶at. r az ¶alland¶osult ¶allapotbeli kamatl¶abat jelÄoli, ´i

t pedig
egy sztochasztikus exog¶en sokk.
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2.4 Fisk¶alis politika

A ¯sk¶alis politik¶at n¶eh¶any egyszer}u kÄolts¶egvet¶esi szab¶aly seg¶³ts¶eg¶evel ¶ep¶³tjÄuk
be a modellbe. Az alapmodellben azonban a ¯sk¶alis politika passz¶³v (egy-
Äosszeg}u ad¶okkal ¶es egyÄosszeg}u transzferekkel oper¶al a kÄolts¶egvet¶esi egyens¶uly
meg}orz¶ese ¶erdek¶eben). A korm¶anyzat a kiad¶asait vagy az ad¶obev¶etelek nÄo-
vel¶ese r¶ev¶en (fogyaszt¶asi ad¶o, szem¶elyi jÄovedelemad¶o, munk¶altat¶oi TB hoz-
z¶aj¶arul¶as), vagy pedig de¯cit ¶utj¶an tudja ¯nansz¶³rozni. FeltesszÄuk, hogy a
p¶enzÄugyi transzfereket a nem optimaliz¶al¶o (likvidit¶as-korl¶atos) kapj¶ak. ¶Igy a
korm¶anyzat kÄolts¶egvet¶esi korl¶atja az al¶abbi:

OTt + ¿ c
t ct + ¿ l

twtlt + ¿s
t wtlt = Pt(1 + ´G

t )G + TRt + Dt ¡ 1 + it
1 + ¼gross

t+1

Dt¡1 ;

ahol a korm¶anyzati v¶as¶arl¶asok egyens¶ulyi nagys¶aga, ´G
t pedig a v¶as¶arl¶asokat

¶erint}o exog¶en sokk, ami az egyens¶ulyi kiad¶asi szintt}ol ¶atmenetileg elt¶er¶³theti a
v¶as¶arl¶asok szintj¶et. A korm¶anyzati v¶as¶arl¶asokat nem tekintjÄuk produkt¶³vnak,
azaz nem t¶etelezzÄuk fel, hogy az esetleges korm¶anyzati beruh¶az¶asok pozit¶³v
extern¶ali¶akat gener¶aln¶anak. TRt jelÄoli a nem optimaliz¶al¶o h¶aztart¶asoknak
juttatott p¶enzÄugyi transzfereket, ¿ c

t a fogyaszt¶asi ad¶o kulcsa, ¿ l
t a szem¶elyi

jÄovedelemad¶o kulcsa, ¿s
t pedig a munk¶altat¶ok TB hozz¶aj¶arul¶as¶anak kulcsa.4

OTt az egy¶eb bev¶eteleket jelÄoli ¶es felt¶etelezzÄuk, hogy ezek az egy¶eb bev¶etelek
jellegÄuket tekintve egyÄosszeg}u ad¶onak min}osÄulnek. Dt a korm¶anyzat ad¶os-
s¶ag¶at jelÄoli, az egyszer}us¶eg ¶erdek¶eben akkumul¶alt de¯citk¶ent sz¶am¶³tva. Fel-
tesszÄuk tov¶abb¶a, hogy az egy¶eb bev¶etelek autoregressz¶³v folyamatot kÄovetnek,
fÄuggetlen, azonos eloszl¶as¶u (i.i.d.) sokkokkal:

OT t = ½OT OT t¡1 + »OT
t :

A teljes de¯citet a kÄovetkez}o ÄosszefÄugg¶es de¯ni¶alja:

Tt = PSt +
³ 1 + it

1 + ¼gross
t+1

¡ 1
´
Dt¡1 ;

ahol Tt a teljes de¯cit vagy tÄobblet (az els}odleges egyenleg ¶es a kamatkiad¶asok
kÄulÄonbs¶ege), PSt pedig a kÄolts¶egvet¶es els}odleges egyenlege. A korm¶anyzati
ad¶oss¶ag alakul¶asa az al¶abbi egyenlettel ¶³rhat¶o le:

Dt = Dt¡1 + Tt :

A becsÄult alapmodellben valamennyi ad¶ot exog¶en folyamatk¶ent kezeljÄuk,
¶³gy a de¯citet egyÄosszeg}u ad¶ok ¯nansz¶³rozz¶ak. Ezt a becsl¶esi strat¶egi¶at az a
meg¯gyel¶es motiv¶alta, hogy Magyarorsz¶agon a ¯sk¶alis politika meglehet}osen
rosszul stabiliz¶alta a de¯citet: ¶³gy a modell reakci¶ofÄuggv¶enyekkel egyÄutt
tÄort¶en}o becsl¶ese szinte lehetetlen lett volna.

M¶asr¶eszr}ol a c¶elunk a ¯sk¶alis reakci¶ok elemz¶ese. Ennek ¶erdek¶eben a reak-
ci¶ofÄuggv¶enyeket megbecsÄuljÄuk ¶es kÄulÄonbÄoz}o ¯sk¶alis szab¶alyokat alkalmazunk

4A munkav¶allal¶ok ¶altal ¯zetett TB hozz¶aj¶arul¶asokat a szem¶elyi jÄovedelemad¶o al¶a
soroljuk.
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az alternat¶³v szimul¶aci¶ok sor¶an. ÄOt kÄulÄonbÄoz}o szab¶alyt de¯ni¶alunk. A reak-
ci¶ofÄuggv¶enyeknek megfelel}oen a ¯sk¶alis hat¶os¶ag az aktu¶alis GDP-re (annak
egyens¶ulyt¶ol val¶o elt¶er¶es¶ere) reag¶al annak ¶erdek¶eben, hogy betÄoltse stabiliz¶al¶o
szerep¶et (vagy egyszer}uen hagyja az automatikus stabiliz¶atorokat m}ukÄodni).
Ett}ol eltekintve, vagy az ad¶okat, vagy pedig a kiad¶asi oldalt ¶ugy ¶all¶³tjuk be,
hogy a m¶ultbeli de¯citre reag¶aljanak. ¶Igy a ¯sk¶alis politika (hab¶ar k¶eslelte-
t¶essel) a de¯citet ¶es ez¶altal az ad¶oss¶agot pr¶ob¶alja stabiliz¶alni.

Az ad¶ok reakci¶ofÄuggv¶enye az al¶abbi:

¿̂ i
t = ½¿ i

¿̂ i
t¡1 + (1 ¡ ½¿ i

)('¿ i

GDP GDPt ¡ '¿ i

T T̂t¡1) + »i
t ;

ahol i = fc; s; lg a h¶arom kÄulÄonbÄoz}o ad¶ohoz kapcsol¶od¶o h¶arom kÄulÄonbÄoz}o
szab¶alyt jelÄoli, »i

t exog¶en sokkhat¶ast jelent, a kalapok pedig log-elt¶er¶eseket
jelÄolnek.

A korm¶anyzati v¶as¶arl¶asokra ¶es a transzferekre a kÄovetkez}o szab¶alyt alkal-
mazzuk:

x̂t = ½xx̂t¡1 + (1 ¡ ½xi

)(¡'xi

GDP GDPt ¡ 'xi

T T̂t¡1) + »x
t ;

ahol x = fTR; ´G
t g.

Annak ¶erdek¶eben, hogy valamennyi szab¶aly m}ukÄod¶es¶et ¶atl¶athassuk, a szi-
mul¶aci¶ok sor¶an az Äot reakci¶ofÄuggv¶eny kÄozÄul mindig csak az egyiket kapcsoljuk
be. A ¯sk¶alis reakci¶ofÄuggv¶enyek param¶etereit a 2. t¶abl¶azat tartalmazza.

2.5 A kÄulfÄoldi szektor

A kÄulfÄoldet ad hoc m¶odon ¶ep¶³tjÄuk be a modellbe. Az exportterm¶ekek (xt)
ir¶anti keresletet az al¶abbi ÄosszefÄugg¶es adja meg:

(1 + ´x
t )x(Px

t )¡µx

;

ahol µx az export ¶arrugalmass¶aga, x az export hossz¶u t¶av¶u ¶ert¶eke, ´x
t pedig

az exportkeresletet ¶erint}o exog¶en sokkhat¶as. FeltesszÄuk, hogy az import¶arak
exog¶en m¶odon alakulnak. A gazdas¶agi szerepl}ok ad¶oss¶agot halmozhatnak fel
a kÄulfÄolddel szemben. A kÄulfÄoldi kamatl¶ab a nett¶o kÄulfÄoldi vagyoni poz¶³ci¶ot¶ol
(bt) ¶es a kock¶azati pr¶emiumot ¶erint}o sokkhat¶ast¶ol (´P r

t ) fÄugg:

1 + i¤t
1 + r

= e¡º(bt¡b)(1 + ´P r
t ) :

A nett¶o kÄulfÄoldi vagyon (kÄulfÄoldi p¶enznemben kifejezett) ¶allom¶any¶at az el}oz}o
peri¶odus vagyona ¶es a nett¶o export adja meg:

bt = (1 + i¤t¡1)bt¡1 +
Px

t xt

GDP ss
¡ Pm

t mt

GDP ss
:

A nomin¶alis ¶arfolyamot a fedezetlen kamatparit¶as hat¶arozza meg:

1 + it
1 + i¤t

=
et+1

et
:
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2.6 Egyens¶ulyi felt¶etelek

A term¶ekpiaci egyens¶uly felt¶etele az egyedi kÄolts¶egvet¶esi korl¶atok aggreg¶al¶a-
s¶ab¶ol ered:

yt = ct + It + (1 + ´G
t )G + DPx

t xt + ª(ut(j))kt¡1 ;

ahol ct a k¶et t¶³pus¶u fogyaszt¶oi csoport aggreg¶alt fogyaszt¶asa, ª(ut(j))kt¡1

a termel¶esben fel nem haszn¶alt t}oke¶allom¶any nagys¶aga, DPx
t pedig az ex-

port¶arak sz¶or¶od¶asa. A gazdas¶ag GDP-j¶enek meghat¶aroz¶asa ¶erdek¶eben a fenti
ÄosszefÄugg¶est m¶eg korrig¶alni kell az exportbev¶etelekkel, az importkiad¶asokkal
(mindkett}ot hazai p¶enznemben sz¶amolva), valamint az exporttermel¶es sor¶an
felmerÄul}o kiad¶asokkal:

GDPt = yt + qtP
x
t xt ¡ qtP

m
t mt ¡ xt :

2.7 Becsl¶esi eredm¶enyek

Prior eloszl¶as¤ BecsÄult poszterior
1. rezsim 2. rezsim

T¶³pus ¶Atlag Sz¶or¶as ¶Atlag 90% int. ¶Atlag 90% int.
Hasznoss¶agi fÄuggv¶eny

Intertempor¶alis elaszticit¶as ¾ N 2,0 0,4 1,787 1.24-2.34 1,530 1.19-1.82
Fogyaszt¶oi megszok¶as h Beta 0,6 0,1 0,427 0.36-0.50 0,426 0.35-0.50
¶Araz¶asi, b¶erez¶esi param¶eterek

B¶erindex¶al¶as #w Beta 0,5 0,15 0,336 0.19-0.48 0,109 0.02-0.20
Hazai term¶ek ¶arindex¶al¶as #d Beta 0,5 0,15 0,692 0.56-0.84 0,683 0.52-0.87
Export term¶ek ¶arindex¶al¶as #x Beta 0,5 0,15 0,704 0.56-0.86 0,613 0.45-0.78
Hazai term¶ek Calvo param¶eter °d Beta 0,5 0,15 0,733 0.68-0.79 0,804 0.78-0.83
Export term¶ek Calvo param¶eter °x Beta 0,5 0,15 0,412 0.32-0.51 0,462 0.42-0.51
B¶er Calvo param¶eter °w Beta 0,5 0,15 0,406 0.32-0.48 0,542 0.48-0.60

Egy¶eb param¶eterek
Export ¶arrugalmass¶ag µx¤ Beta 0,5 0,15 0,660 0.60-0.73 0,362 0.28-0.44
Export sim¶³t¶as hx Beta 0,6 0,15 0,689 0.57-0.82 0,842 0.77-0.91
In°ation learning g Beta 0,167 0,03 0,162 0.13-0.19 0,170 0.15-0.19
Kamatsim¶³t¶as** ³i Beta 0,5 0,15 - - 0,709 0.63-0.79
In°¶aci¶o a monet¶aris reakci¶o
fÄuggv¶enyben** ³¼ N 1,5 0,16 - - 1,465 1.33-1.66
Autoregressz¶³v param¶eterek

Termel¶ekenys¶eg ½a Beta 0,8 0,1 0,579 0.45-0.70 0,472 0.40-0.57
Export kereslet ½x Beta 0,8 0,1 0,597 0.44-0.74 0,491 0.41-0.57
Kamatpr¶emium ½pr Beta 0,8 0,1 0,413 0.32-0.52 0,503 0.43-0.60
Korm¶anyzati fogyaszt¶as ½g Beta 0,8 0,1 0,801 0.70-0.89 0,761 0.60-0.92
P¶enzÄugyi transzfer ½tr Beta 0,8 0,1 0,834 0.72-0.95 0,699 0.58-0.82
Preferencia ½c Beta 0,8 0,1 0,781 0.66-0.91 0,830 0.75-0.89
B¶er-marzs ½w Beta 0,8 0,1 0,812 0.70-0.93 0,827 0.76-0.89
Beruh¶az¶as ½I Beta 0,8 0,1 0,848 0.79-0.90 0,554 0.45-0.68
Fogyaszt¶asi ad¶or¶ata ½¿c Beta 0,8 0,1 0,855 0.76-0.95 0,742 0.62-0.85
Munkaad¶oi ad¶ok ½¿s Beta 0,8 0,1 0,938 0.90-0.98 0,980 0.96-1
Munkav¶allal¶oi ad¶ok ½¿l Beta 0,8 0,1 0,893 0.84-0.95 0,884 0.83-0.95
¤A prior eloszl¶as az els}o rezsimre vonatkozik. A m¶asodik rezsimben a priort az els}o rezsim
poszterior ¶atlaga adja. A monet¶aris politika reakci¶ofÄuggv¶enyeinek param¶eterei kiv¶etelt
k¶epeznek. ¤¤A param¶etert csak a m¶asodik rezsimben becsÄultÄuk.

1. t¶abl¶azat. BecsÄult param¶eterek ¶ert¶ekei
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A modellt bayesi m¶odszerrel becsÄultÄuk meg k¶et, elt¶er}o monet¶aris strat¶e-
gi¶aval le¶³rhat¶o rezsimre. A k¶etl¶ep¶eses becsl¶esi m¶odszer hasonlatos a Jakab
¶es K¶onya (2009) ¶altal haszn¶alt m¶odszerhez. A becsl¶esi eredm¶enyeket az
1. t¶abl¶azat Äosszegzi. A becsl¶esek alapj¶an azt mondhatjuk, hogy a nomin¶alb¶erek
relat¶³ve rugalmasak ¶es a belfÄoldi ¶arak a legrugalmatlanabbak. Az index¶al¶asi
mechanizmus a belfÄoldi ¶arak meghat¶aroz¶as¶an¶al az els}o rezsim alatt (a p¶enznem
el}ore bejelentett le¶ert¶ekel¶ese eset¶en) meghat¶aroz¶obb, m¶³g a m¶asodik rezsim
alatt (in°¶aci¶os c¶elkÄovet¶es eset¶en) l¶enyegesen kisebb szerepe van. Jelent}osen
kisebb m¶ert¶ekben, de ez a jelens¶eg felfedezhet}o az export¶arak ¶es a b¶erek in-
dex¶al¶as¶an¶al is. A becsl¶esi eredm¶enyek alapj¶an a megszok¶asnak relat¶³ve kicsi
szerepe van a fogyaszt¶asban, szemben Jakab ¶es Vil¶agi (2008) valamint Jakab
¶es szerz}ot¶arsai (2009) eredm¶enyeivel. A kamatsim¶³t¶as a m¶asodik monet¶aris
rezsimben nemzetkÄozi Äosszehasonl¶³t¶asban alacsony fok¶unak mutatkozik, m¶³g
a monet¶aris politika (nett¶o) in°¶aci¶os reakci¶oja nem kÄulÄonbÄozik nagyban az
eredeti Taylor-szab¶aly 1,5-es ¶ert¶ek¶et}ol.

3 Eredm¶enyek

3.1 Fisk¶alis multiplik¶atorok permanens ¶es ¶atmeneti ¯s-
k¶alis beavatkoz¶asok eset¶en

Egy DSGE modellben kiemelt jelent}os¶ege van annak, hogy a gazdas¶ag sze-
repl}oi milyen v¶arakoz¶asokat k¶epeznek a kÄulÄonbÄoz}o ¯sk¶alis beavatkoz¶asok te-
kintet¶eben. ¶Eppen ez¶ert a ¯sk¶alis beavatkoz¶asok hat¶asainak vizsg¶alata sor¶an
k¶et kÄulÄonbÄoz}o szcen¶ari¶oval dolgozunk, amelyek k¶et kÄulÄonbÄoz}o felt¶etelez¶esen
alapulnak.

Az els}o szcen¶ari¶oban a gazdas¶ag szerepl}oi a ¯sk¶alis beavatkoz¶ast telje-
sen hitelesnek ¶es tart¶osnak gondolj¶ak. Technikai ¶ertelemben ez permanens
sokkokon keresztÄul ¶epÄul be a modellbe, amelyek a modell egyens¶ulyi helyzet¶et
v¶altoztatj¶ak meg.

A m¶asodik szcen¶ari¶oban ¶atmeneti ¯sk¶alis beavatkoz¶ast vizsg¶alunk. Ez
azt jelenti, hogy a beavatkoz¶as nem teljesen hiteles ¶es ¶³gy fenn¶all a lehet}os¶ege
annak, hogy valamikor a jÄov}oben a beavatkoz¶as visszavon¶asra kerÄul. A vissza-
l¶ep¶es id}opontja ugyan bizonytalan, de felt¶etelezzÄuk, hogy a meghozott int¶ez-
ked¶esek legal¶abb egy ¶evig biztosan hat¶alyban maradnak. Ezen t¶ulmen}oen
azt az esetet is vizsg¶aljuk, amikor a sokkok legal¶abb n¶egy ¶evig a rendszerben
maradnak. Technikailag ez azt jelenti, hogy a gazdas¶ag egy ¶ev (n¶egy ¶ev) ut¶an
fokozatosan visszat¶er ez eredeti egyens¶ulyi helyzethez.

ÄOt egyszer}u ¯sk¶alis sokkot ¶ep¶³tÄunk be a modellbe valamennyi szcen¶ari¶o
eset¶en, ¶es Äosszehasonl¶³tjuk az ¶³gy kapott ¯sk¶alis multiplik¶atorokat. A per-
manens ¶es az ¶atmeneti beavatkoz¶asok hat¶asait tekintve l¶enyeges kÄulÄonbs¶eget
tal¶alunk. ¶Altal¶anos szab¶alyk¶ent azt fogalmazhatjuk meg, hogy a tart¶os sokkok
hat¶asa fokozatosabban jelenik meg, az els}o ¶evben mindÄossze a v¶egs}o hat¶as
kevesebb, mint fel¶et ¯gyelhetjÄuk meg. Az ¶atmeneti beavatkoz¶asok hat¶asa
ezzel szemben ¶altal¶aban az els}o ¶evben a legnagyobb (amikor 100%-os val¶osz¶³-
n}us¶eggel hat¶alyosak az int¶ezked¶esek), majd fokozatosan csÄokken. Az egyes
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r¶eszleteket a tov¶abbiakban foglaljuk Äossze.

Fogyaszt¶as t¶³pus¶u ad¶o

Az 1. ¶abra mutatja a GDP 1%-¶at kitev}o ¯sk¶alis beavatkoz¶as multiplik¶ato-
r¶at abban az esetben, amikor a beavatkoz¶as a fogyaszt¶asi ad¶o csÄokkent¶es¶en
keresztÄul val¶osul meg. Az ad¶ok tart¶os kienged¶ese hozz¶avet}olegesen 0,15-os
multiplik¶ator ¶ert¶eket ad hossz¶u t¶avon. Az els}o ¶evben ez a hat¶as l¶enyege-
sen kisebb, mint az ¶atmeneti sokk eset¶en. Ezt a jelens¶eget az optimaliz¶al¶o
h¶aztart¶asok viselked¶ese magyar¶azza: ezek a h¶aztart¶asok ¯gyelembe veszik,
hogy az ad¶okienged¶es de¯citet gener¶al, amely de¯citet ¯nansz¶³rozand¶o maga-
sabb ad¶oterhel¶es v¶arhat¶o a jÄov}oben, ¶³gy a jelenben megtakar¶³tanak a k¶es}obbi
ad¶onÄoveked¶esre tekintettel. Amennyiben az ad¶okienged¶es ¶atmeneti, ¶ugy nyil-
v¶anval¶oan kisebb jÄov}obeli ad¶oemel¶esre sz¶am¶³tanak, ¶³gy a foly¶o fogyaszt¶as
csÄokken¶ese is kisebb.

Az optimaliz¶al¶o fogyaszt¶ok e reakci¶oj¶at tov¶abb er}os¶³ti a jelenbeli ¶es jÄov}o-
beli fogyaszt¶as relat¶³v ¶ara is. Ha az ad¶ocsÄokkent¶es ¶atmeneti, akkor a jÄov}obeli
magasabb fogyaszt¶asi ad¶ok miatt a jÄov}obeli fogyaszt¶as dr¶ag¶abb¶a v¶alik, ami
pedig a relat¶³ve olcs¶obb¶a v¶al¶o jelenbeli fogyaszt¶ast ÄosztÄonzi.

1. ¶abra. A fogyaszt¶asi ad¶ot ¶erint}o, a GDP 1%-¶at kitev}o ad¶ocsÄokkent¶es
hat¶asa kÄulÄonbÄoz}o forgat¶okÄonyvek eset¶en

Szem¶elyi jÄovedelemad¶o

A szem¶elyi jÄovedelemad¶o csÄokkent¶es¶en keresztÄul megval¶osul¶o, a GDP 1%-
¶at kitev}o ¯sk¶alis laz¶³t¶as hat¶as¶at mutatja a 2. ¶abra. A tart¶os ad¶ocsÄokkent¶es
hossz¶u t¶av¶u multiplik¶atora 0,25 kÄorÄul alakul, ami magasabb, mint a fogyasz-
t¶asi ad¶o csÄokkent¶ese eset¶en kapott multiplik¶ator. Ennek az az oka, hogy a fo-
gyaszt¶asi ad¶o csÄokkent¶ese elt¶er}o m¶odon ¶erinti a belfÄoldi piacra ¶es az exportra
termel}o c¶egeket, egyfajta reallok¶aci¶ot eredm¶enyezve a hazai piacra termel}ok
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fel¶e. Ezen felÄul, az alacsonyabb jÄovedelemad¶o nÄoveli a munkak¶³n¶alatot, ¶es
mivel a ¯sk¶alis beavatkoz¶as hiteles ¶es tart¶os, a gazdas¶ag szerepl}oi fokozatosan
alkalmazkodnak egy magasabb szint}u foglalkoztat¶ashoz ¶es fogyaszt¶ashoz.

A szem¶elyi jÄovedelemad¶ot ¶erint}o ¶atmeneti v¶altoz¶as kisebb hat¶assal j¶ar. Az
¶atmeneti jÄovedelem-nÄovekm¶enyt a h¶aztart¶asok r¶eszben megtakar¶³tj¶ak a jÄov}o-
beli ad¶onÄoveked¶es ¯nansz¶³roz¶asa miatt, ¶es r¶eszben elfogyasztj¶ak, kisim¶³tva a
fogyaszt¶asi p¶aly¶at.

2. ¶abra. A szem¶elyi jÄovedelemad¶ot ¶erint}o, a GDP 1%-¶at kitev}o ad¶ocsÄokkent¶es
hat¶asa kÄulÄonbÄoz}o forgat¶okÄonyvek eset¶en

Munk¶altat¶oi TB hozz¶aj¶arul¶as

A munk¶altat¶oi TB hozz¶aj¶arul¶as csÄokkent¶ese 0,15-os hossz¶u t¶av¶u multiplik¶a-
torral jellemezhet}o (3. ¶abra). A hozz¶aj¶arul¶as m¶ert¶ek¶enek tart¶os csÄokkent¶ese
a v¶allalatok kÄolts¶egeit csÄokkenti, nÄoveli a munkakeresletet ¶es a h¶aztart¶asok
rendelkez¶esre ¶all¶o jÄovedelm¶et. A kisz¶elesed}o gazdas¶agi tev¶ekenys¶eg a GDP
szintj¶et is tart¶osan megnÄoveli.

¶Erdekes azonban, hogy m¶eg az ¶atmeneti csÄokkent¶esnek is relat¶³ve hosszan
tart¶o hat¶asa van a GDP-re. Ez azzal a t¶ennyel magyar¶azhat¶o, hogy a TB
hozz¶aj¶arul¶asok v¶altoz¶as¶anak perzisztenci¶aja becsl¶eseink szerint Magyarorsz¶a-
gon magas, ¶³gy ezek a v¶altoz¶asok akkor is tÄobb ¶evig hatnak, ha a gazdas¶ag
szerepl}oi ¶atmenetinek gondolj¶ak }oket.

Fontos megjegyezni, hogy a tart¶os sokkhat¶as eset¶en a szem¶elyi jÄovedelem-
ad¶o multiplik¶atora a legmagasabb, m¶³g a fogyaszt¶asi ad¶o ¶es a TB hozz¶aj¶arul¶as
csÄokkent¶es¶enek multiplik¶atora 0,1 ¶es 0,15 kÄozÄott alakul. Amikor azonban a
beavatkoz¶asokat a szerepl}ok ¶atmenetinek tekintik, a munk¶altat¶oi TB hozz¶a-
j¶arul¶asok outputra gyakorolt hat¶asa a legnagyobb.
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3. ¶abra. A munk¶altat¶oi TB hozz¶aj¶arul¶ast ¶erint}o, a GDP 1%-¶at kitev}o ad¶ocsÄokkent¶es
hat¶asa kÄulÄonbÄoz}o forgat¶okÄonyvek eset¶en

4. ¶abra. A p¶enzÄugyi transzferek a GDP 1%-¶at kitev}o nÄovel¶es¶enek hat¶asa
kÄulÄonbÄoz}o forgat¶okÄonyvek eset¶en

P¶enzÄugyi transzferek

A nem optimaliz¶al¶o h¶aztart¶asok sz¶am¶ara juttatott p¶enzÄugyi transzferek nÄove-
ked¶ese szint¶en kÄulÄonbÄoz}o hat¶assal van a GDP-re att¶ol fÄugg}oen, hogy a gazda-
s¶agi szerepl}ok ¶atmenetinek vagy tart¶osnak tekintik ezeket a v¶altoz¶asokat. A
tart¶os v¶altoz¶as eset¶en az optimaliz¶al¶o h¶aztart¶asok a jÄov}oben v¶arhat¶o ad¶oeme-
l¶es miatt csÄokkenik fogyaszt¶asukat, ezzel relat¶³ve alacsony multiplik¶atorhat¶ast
gener¶alva. ÄOsszess¶eg¶eben, a gazdas¶agi tev¶ekenys¶eg kevesebb, mint 0,2%-kal
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b}ovÄul. Az ¶atmeneti sokk eset¶en a nem-optimaliz¶al¶o h¶aztart¶asok a transzferek
nÄoveked¶es¶enek megfelel}o m¶ert¶ekben nÄovelik fogyaszt¶asukat, az optimaliz¶al¶o
h¶aztart¶asok pedig kisebb jÄov}obeli ad¶oterhel¶esre sz¶am¶³tva szint¶en nÄovelik fo-
gyaszt¶asukat.

Korm¶anyzati kiad¶asok

A korm¶anyzati v¶as¶arl¶asok tart¶os nÄoveked¶ese 0,3-es multiplik¶atorral jellemez-
het}o (5. ¶abra). A v¶as¶arl¶asok magasabb szintje nÄoveli a belfÄoldi keresletet,
ez¶altal ÄosztÄonzi a beruh¶az¶ast ¶es a gazdas¶agi aktivit¶ast, kÄulÄonÄosen, mivel a be-
avatkoz¶asr¶ol val¶oban azt gondolj¶ak, hogy tart¶os lesz. Az ¶atmeneti sokk eset¶en
azonban a multiplik¶ator nagyobb az els}o ¶evben (az optimaliz¶al¶o h¶aztart¶asok
viselked¶es¶eb}ol kÄovetkez}oen), de a multiplik¶ator-hat¶as id}ovel elhal, ahogy a
korm¶anyzati kiad¶asok ¶ert¶eke az egyens¶ulyi ¶ert¶ekhez visszat¶er.

5. ¶abra. A korm¶anyzati kiad¶asok a GDP 1%-¶at kitev}o nÄovel¶es¶enek hat¶asa
kÄulÄonbÄoz}o forgat¶okÄonyvek eset¶en

3.2 Fisk¶alis politika ¶es ¯sk¶alis szab¶alyok

A ¯sk¶alis politika eddig exog¶en folyamatk¶ent kerÄul modellez¶esre. Annak
¶erdek¶eben, hogy a ¯sk¶alis politik¶at endogeniz¶aljuk, valamilyen ¯sk¶alis szab¶alyt
kell bevezetnÄunk. Itt Leeper ¶es szerz}ot¶arsai (2009) m¶odszer¶et kÄovetjÄuk ¶es
kÄulÄonbÄoz}o szab¶alyokat ¶allap¶³tunk meg a fogyaszt¶asi ad¶ora, a munk¶at ter-
hel}o ad¶ora, a TB hozz¶aj¶arul¶asokra, a korm¶anyzati kiad¶asokra ¶es a p¶enzÄugyi
transzferekre. A 2. t¶abl¶azat mutatja a kÄulÄonbÄoz}o ¯sk¶alis szab¶alyokra becsÄult
param¶etereket.
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Prior eloszl¶as BecsÄult posterior (2. rezsim) Megj.

T¶³pus ¶Atlag Sz¶or¶as M¶odusz ¶Atlag 90% int.

Fogyaszt¶asi ad¶o szab¶aly
GDP Ágdp Normal 0.05 0.2 ¡0:003 ¡0:065 [¡0:27; 0:14] Prociklikus
De¯cit Á Inv.Gamma 0.05 0.2 0.023 0.029 [0:01; 0:04]

JÄovedelemad¶o szab¶aly
GDP Ágdp Normal 0.05 0.2 ¡0:017 0.202 [0:06; 0:38] Anticiklikus
De¯cit Á Inv.Gamma 0.05 0.2 0.023 0.035 [0:01; 0:06]

Munk¶altat¶oi j¶arul¶ek szab¶aly
GDP Ágdp Normal 0.05 0.2 ¡0:003 ¡0:155 [¡0:40; 0:02] Prociklikus
De¯cit Á Inv.Gamma 0.05 0.2 0.024 0.070 [0:01; 0:21]

Korm¶anyzati kiad¶asi szab¶aly
GDP Ágdp Normal 0.05 0.2 ¡0:108 ¡0:184 [¡0:32;¡0:05] Prociklikus
De¯cit Á Inv.Gamma 0.05 0.2 0.023 0.036 [0:01; 0:07]

P¶enzbeni transzfer szab¶aly
GDP Ágdp Normal 0.05 0.2 0.309 0.370 [0:14; 0:57] Anticiklikus
De¯cit Á Inv.Gamma 0.05 0.2 0.023 0.035 [0:01; 0:06]

2. t¶abl¶azat. A reakci¶ofÄuggv¶enyek becsÄult param¶eterei

Megvizsg¶aljuk a kÄulÄonbÄoz}o t¶³pus¶u ¯sk¶alis beavatkoz¶asokat, Äosszehasonl¶³t-
juk a kapott eredm¶enyeket az exog¶en ¯sk¶alis politika eset¶en tapasztalt folya-
matokkal ¶es meghat¶arozzuk, hogy mikor ad¶odik a magasabb multiplik¶ator
¶ert¶ek. Felt¶etelezzÄuk, hogy a ¯sk¶alis beavatkoz¶asok ¶atmenetiek, tov¶abb¶a fel-
tesszÄuk, hogy a ¯sk¶alis hat¶os¶ag nem helyettes¶³ti egy-az-egyben a kiad¶asokat
¶es az ad¶obev¶eteleket, hanem a de¯cit v¶altoz¶asa is megengedett.

6. ¶abra. Fogyaszt¶asi ad¶okon keresztÄul tÄort¶en}o ¯sk¶alis beavatkoz¶as hat¶asa,
alternat¶³v ¯sk¶alis szab¶alyok alkalmaz¶asa eset¶en

¶Atmeneti csÄokken¶es a fogyaszt¶asi ad¶oban

A 6. ¶abra mutatja a multiplik¶atorok dinamikus alakul¶as¶at a fogyaszt¶asi ad¶o
csÄokken¶ese eset¶en, kÄulÄonbÄoz}o ¯sk¶alis szab¶alyok mellett. J¶ol l¶athat¶oan a mul-
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tiplik¶ator akkor a legnagyobb, ha nincsen ¯sk¶alis reakci¶o.5 A multiplik¶ator
v¶altoz¶asa akkor a legnagyobb, amikor az ad¶ocsÄokkent¶est a TB hozz¶aj¶arul¶asok
nÄovel¶es¶evel ¯nansz¶³rozz¶ak.

¶Atmeneti csÄokken¶es a munk¶altat¶ok ¶altal ¯zetett TB hozz¶aj¶arul¶asban

A 7. ¶abra mutatja azt az esetet, amikor a ¯sk¶alis beavatkoz¶as a munk¶altat¶ok
¶altal ¯zetett TB hozz¶aj¶arul¶ason keresztÄul val¶osul meg. Mivel a TB j¶arul¶ek
v¶altoz¶as¶anak becsl¶ese sor¶an ezek a r¶at¶ak rendk¶³vÄul perzisztensnek ad¶odtak,
a kapott multiplik¶ator-hat¶asok is igen tart¶osak. Ahogy az el}oz}o esetn¶el, itt
sincsen sz¶amottev}o kÄulÄonbs¶eg az egyes ¯sk¶alis szab¶alyok tekintet¶eben, b¶ar a
multiplik¶ator alacsonyabb, ha a bev¶etel-csÄokken¶est a kiad¶asok ¶es a transzferek
csÄokkent¶es¶evel ¯nansz¶³rozz¶ak.

7. ¶abra. TB-hozz¶aj¶arul¶asokon keresztÄul tÄort¶en}o ¯sk¶alis beavatkoz¶as hat¶asa,
alternat¶³v ¯sk¶alis szab¶alyok alkalmaz¶asa eset¶en

A szem¶elyi jÄovedelemad¶o ¶atmeneti csÄokkent¶ese

A 8. ¶abr¶an l¶athat¶o a szem¶elyi jÄovedelemad¶o ¶atmeneti csÄokkent¶es¶enek hat¶asa.
A hat¶asok nagym¶ert¶ekben fÄuggenek a de¯cit ¯nansz¶³roz¶as¶anak m¶odj¶at¶ol. A
multiplik¶ator csÄokken¶ese akkor a leggyorsabb, amikor a korm¶anyzati kiad¶a-
sokat csÄokkentik az ad¶ocsÄokkent¶esb}ol ered}o hi¶any ¯nansz¶³roz¶asa ¶erdek¶eben.

5Ez a ,,szab¶aly n¶elkÄuli" eset azonos azzal az implicit ¯sk¶alis szab¶allyal, amikor az ad¶ot
a becsÄult autoregressz¶³v folyamatnak megfelel}oen visszaemelik.

 
 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
negyedévek

G
D

P
 s

zá
za

lé
ka

Szabály nélküli eset Jövedelemadó szabály
Fogyasztási adó szabály Pénzbeni transzfer szabály
Kormányzati kiadási szabály Munkáltatói járulék szabály  



0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

negyedévek

G
D

P
 s

zá
za

lé
ka

L¶etezik ,,a" kÄolts¶egvet¶esi multiplik¶ator? Fisk¶alis ¶es monet¶aris reakci¶ok . . . 79

8. ¶abra. Szem¶elyi jÄovedelemad¶on keresztÄul tÄort¶en}o ¯sk¶alis beavatkoz¶as hat¶asa,
alternat¶³v ¯sk¶alis szab¶alyok alkalmaz¶asa eset¶en

A korm¶anyzati kiad¶asok vagy transzferek ¶atmeneti nÄoveked¶ese

A 9. ¶es 10. ¶abr¶ak mutatj¶ak a korm¶anyzati kiad¶asok ¶es a p¶enzÄugyi transzfe-
rek nÄoveked¶es¶enek multiplik¶ator-hat¶as¶at. Meg¯gyelhet}o, hogy amennyiben a
transzferek nÄoveked¶es¶et az ad¶ok nÄovel¶es¶evel ¯nansz¶³rozz¶ak, a multiplik¶ator
ink¶abb nÄovekszik, mintsem csÄokken. Ezt a jelens¶eget az optimaliz¶al¶o h¶aztar-
t¶asoknak tulajdon¶³thatjuk, amelyek hi¶anyt stabiliz¶al¶o politik¶ara sz¶am¶³tanak,
¶es ez¶ert magasabb fogyaszt¶as mellett dÄontenek. A korm¶anyzati kiad¶asokat
¶erint}o sokk eset¶en ez a hat¶as kev¶esb¶e ¶erz¶ekelhet}o (csak a hozz¶aadott-¶ert¶ek
ad¶ohoz kÄotÄott reakci¶o nÄoveli a multiplik¶atort).

9. ¶abra. P¶enzÄugyi transzfereken keresztÄul tÄort¶en}o ¯sk¶alis beavatkoz¶as hat¶asa,
alternat¶³v ¯sk¶alis szab¶alyok alkalmaz¶asa eset¶en

Szabály nélküli eset Fogyasztási adó szabály
Munkáltatói járulék szabály Pénzbeni transzfer szabály
Kormányzati kiadási szabály Jövedelemadó szabály  
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10. ¶abra. Korm¶anyzati kiad¶asokon keresztÄul tÄort¶en}o ¯sk¶alis beavatkoz¶as hat¶asa,
alternat¶³v ¯sk¶alis szab¶alyok alkalmaz¶asa eset¶en

A monet¶aris politika szerepe

A tov¶abbiakban a monet¶aris politika szerep¶et mutatjuk be a ¯sk¶alis sokkokra
adott reakci¶ok eset¶en egy kicsi, nyitott gazdas¶agban. Freedman ¶es szerz}ot¶arsai
(2009) szerint a ¯sk¶alis multiplik¶atorokat nagy gazdas¶agokban ¶es valuta-
Äovezetekben a k¶esve reag¶al¶o monet¶aris politika feler}os¶³ti, szemben a szisz-
tematikusan reag¶al¶o monet¶aris politik¶aval.

A monet¶aris politikai reakci¶o egy ¶evre tÄort¶en}o be- vagy kikapcsol¶asa nem
okozott jelent}os kÄulÄonbs¶eget a ¯sk¶alis multiplk¶atorokban. A kicsiny hat¶as
annak tulajdon¶³that¶o, hogy a monet¶aris politika az in°¶aci¶ora ¶es nem az out-
putra reag¶al, az in°¶aci¶ot pedig a ¯sk¶alis beavatkoz¶asok csak a hat¶arkÄolts¶egek
nÄoveked¶es¶en keresztÄul ¶erintik.

Az a t¶eny, hogy a becsÄult monet¶aris politikai szab¶aly nem tartalmaz
output-stabiliz¶aci¶ot, Magyarorsz¶ag kicsi nyitott jelleg¶evel magyar¶azhat¶o, ahol
a monet¶aris transzmisszi¶oban az ¶arfolyam j¶atssza messze a legnagyobb szere-
pet. ¶Igy (norm¶al kÄorÄulm¶enyek kÄozÄott) a monet¶aris politika nem helyez nagy
hangs¶ulyt a GDP stabiliz¶aci¶oj¶ara. Ezt a logik¶at al¶at¶amasztj¶ak az optim¶alis
monet¶aris politik¶aval kapcsolatos egyszer}u sz¶am¶³t¶asok is (ak¶ar a m¶asodrend}u
j¶ol¶et-maximaliz¶al¶ason alapul¶o sz¶am¶³t¶asok, mint Jakab ¶es szerz}ot¶arsai (2009),
ak¶ar az ad hoc vesztes¶egfÄuggv¶enyen alapul¶o sz¶am¶³t¶asok, mint Jakab ¶es T¶oth
(2009) eset¶en), megmutatva, hogy az kibocs¶at¶asi r¶es be¶ep¶³t¶ese a reakci¶ofÄugg-
v¶enybe j¶oval elt¶er az optim¶alis monet¶aris politik¶at¶ol.

A monet¶aris politik¶anak csek¶ely hat¶as¶at ¯gyelhetjÄuk meg akkor, amikor
az a korm¶anyzati kiad¶asok nÄoveked¶es¶evel t¶arsul (l¶asd a 11. ¶abr¶at). Itt a
m¶asodik ¶evben kis m¶ert¶ekben magasabb multiplik¶ator ¶ert¶ekeket tal¶alunk,
amennyiben a monet¶aris politika nem reag¶al azonnal a keresleti sokkra. Ez a
hat¶as azonban kev¶esb¶e ¶ert¶ekelhet}o szigni¯k¶ansnak, ellent¶etben Freedman ¶es
t¶arsai (2009) nagy gazdas¶agokra kapott eredm¶enyeivel.
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11. ¶abra. Korm¶anyzati kiad¶asokon keresztÄul megval¶osul¶o ¯sk¶alis beavatkoz¶as hat¶asa
kÄulÄonbÄoz}o monet¶aris politikai reakci¶ok eset¶en

4 ÄOsszegz¶es

A tanulm¶anyban azt a k¶erd¶est vizsg¶altuk, hogy mekkor¶ak val¶oj¶aban a ¯sk¶alis
multiplik¶atorok. Sem a hazai, sem a fejlett gazdas¶agok eset¶en nem besz¶el-
hetÄunk konszenzusr¶ol ebben a k¶erd¶esben. Eredm¶enyeink szerint nem de¯-
ni¶alhat¶o csup¶an egyetlen ¯sk¶alis multiplik¶ator, ez¶ert egy, a magyar gazdas¶ag
adataira becsÄult dinamikus, sztochasztikus ¶altal¶anos egyens¶ulyi (DSGE) mo-
dellt alkalmaztunk, Äot kÄulÄonbÄoz}o t¶³pus¶u, torz¶³t¶o jelleg}u ¯sk¶alis eszkÄozzel. A
¯sk¶alis expanzi¶o kÄulÄonbÄoz}o t¶³pusai mellett ad¶od¶o multiplik¶atorok ¶ert¶ek¶eben
sz¶amottev}o kÄulÄonbs¶egek ¯gyelhet}ok meg. A modell szimul¶aci¶oi azt mutat-
j¶ak, hogy a gazdas¶ag szerepl}oinek a ¯sk¶alis beavatkoz¶as tart¶oss¶ag¶at ¶erint}o
v¶arakoz¶asai jelent}os hat¶assal lehetnek a multiplik¶atorok ¶ert¶ek¶ere. A multi-
plik¶atorok att¶ol fÄugg}oen is v¶altozhatnak, hogy a ¯sk¶alis beavatkoz¶as jÄov}obeli
¯nansz¶³roz¶asa milyen m¶odon tÄort¶enik. Azt tal¶altuk, hogy a ¯sk¶alis reakci¶ok
szerepe akkor a legnagyobb, amikor az ad¶ok kezdeti csÄokkent¶es¶et a kiad¶asok
csÄokkent¶ese r¶ev¶en ¯nansz¶³rozz¶ak. V¶egÄul azt tal¶altuk, hogy egy kis nyitott
gazdas¶agban, ahol a monet¶aris politika els}osorban az in°¶aci¶ora reag¶al, a k¶es-
lekedve reag¶al¶o monet¶aris politika alig k¶epes befoly¶asolni a multiplik¶atorok
¶ert¶ek¶et.
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5 FÄuggel¶ek

MakroÄokonometriai modell¤ DSGE modell¤¤

Fisk¶alis sokk t¶³pusa Horv¶ath et al (2006) Saj¶at eredm¶enyeink
1. ¶ev 2. ¶ev 3. ¶ev 4. ¶ev 1. ¶ev 2. ¶ev 3. ¶ev 4. ¶ev

P¶enzbeni transzfer 0.19 0.43 0.59 0.68 0.48 0.32 0.21 0.20
JÄovedelemad¶o 0.19 0.43 0.59 0.68 0.12 0.11 0.11 0.12
Korm¶anyzati kiad¶as 0.68 0.59 0.59 0.62 0.62 0.41 0.29 0.27
Munk¶altat¶oi j¶arul¶ek 0.28 0.88 1.29 1.52 0.09 0.15 0.17 0.16
Fogyaszt¶asi ad¶o 0.27 0.57 0.32 0.10 0.33 0.25 0.17 0.15
¤Szimul¶aci¶os eredm¶enyek, endog¶en monet¶aris politikai reakci¶o mellett (ld. Horv¶ath
et al (2006) 14. t¶abl¶azat). ¤¤Fisk¶alis multiplik¶atorok permanens ¯sk¶alis sokk mellett,
¯sk¶alis reakci¶o n¶elkÄul

3. t¶abl¶azat. Magyarorsz¶agra becsÄult ¯sk¶alis multiplik¶atorok Äosszehasonl¶³t¶asa (a GDP
alapmodellt}ol vett sz¶azal¶ekos elt¶er¶ese)
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DOES `THE' FISCAL MULTIPLIER EXIST? FISCAL AND MONETARY

REACTIONS, CREDIBILITY AND FISCAL MULTIPLIERS IN HUNGARY

There is a lack of consensus on the e®ects of ¯scal policy measures (the so called
¯scal multipliers) both in Hungary and in developed countries. We argue that there
is no such a unique ¯scal multiplier. The paper considers the economic e®ects of
¯scal policy using an estimated small open economy dynamic stochastic general
equilibrium (DSGE) model for Hungary, extended with ¯ve types of distortionary
¯scal instruments. The estimated GDP ¯scal multipliers deliver a set of conclusions:
First, there is a signi¯cant di®erence between the multipliers of di®erent types
of ¯scal expansions. Second, agents' perception on how permanent the shift in
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¯scal policy is has sizable implications on the multipliers. Third, multipliers can
vary also when we take into account the future ways of ¯nancing the expansion
(multiplies vary more if tax cuts are ¯nanced by cutting expenditures, while they
vary less if expenditures are ¯nanced from various sources). Regarding monetary
reactions, we found that in a small open economy where monetary policy mostly
reacts to in°ation, accommodative monetary policy barely modi¯es ¯scal multipliers
{ contrary to ¯ndings in closed economies.
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A 2000-2006 KÄOZÄOTTI KOH¶EZI¶OS POLITIKAI KIAD¶ASOK
HAT¶ASAINAK MODELL-ALAP¶U ELEMZ¶ESE:
SZIMUL¶ACI¶OK A QUEST III MODELLEL 1

VARGA J¶ANOS { JAN IN 'T VELD
Eur¶opai Bizotts¶ag Gazdas¶agi ¶es P¶enzÄugyi F}oigazgat¶os¶aga

Az EU kÄolts¶egvet¶es¶enek tÄobb mint egyharmad¶at a koh¶ezi¶os politik¶ara ford¶³t-
j¶ak azzal a c¶ellal, hogy el}oseg¶³tse a gazdas¶agi ¶es t¶arsadalmi koh¶ezi¶ot az Eu-
r¶opai Uni¶o orsz¶agai kÄozÄott. Nagym¶ert¶ek}u ¯sk¶alis transzfereket alkalmaz-
nak, hogy t¶amogass¶ak az infrastrukt¶ur¶aba, K+F-be ¶es hum¶an t}ok¶ebe val¶o
beruh¶az¶ast. Ez a tanulm¶any az alkalmazott ¯sk¶alis transzferek potenci¶alis
makrogazdas¶agi hat¶asainak modell-alap¶u ¶ert¶ekel¶es¶et ny¶ujtja, egy szemien-
dog¶en nÄoveked¶est ¶es endog¶en hum¶an t}oke akkumul¶aci¶ot tartalmaz¶o DSGE
modell seg¶³ts¶eg¶evel. A szimul¶aci¶ok megmutatj¶ak a Struktur¶alis Alapok po-
tenci¶alis el}onyeit, ami hossz¶u t¶avon szigni¯k¶ans outputnÄoveked¶est jelent, a
termel¶ekenys¶eg jelent}os nÄoveked¶es¶enek kÄoszÄonhet}oen.

Kulcsszavak: Koh¶ezi¶os Politika, endog¶en nÄoveked¶es, K+F, dinamikus
¶altal¶anos egyens¶ulyi modellez¶es. JEL: C53, E62, O30, O41.

1 Bevezet¶es

A koh¶ezi¶os politika az Eur¶opai Uni¶o egyik kulcsfontoss¶ag¶u pill¶ere. Az Egy-
s¶eges Eur¶opai Okm¶anyban (1986) c¶elk¶ent t}uzt¶ek ki a nagyobb gazdas¶agi ¶es
t¶arsadalmi koh¶ezi¶ot az egyes EU tagorsz¶agok ¶es r¶egi¶oik kÄozÄott, ¶es az¶ota az
egyik legfontosabb ¶es legvitatottabb politik¶av¶a v¶alt. Az eur¶opai kÄolts¶egvet¶es
nÄovekv}o h¶anyad¶at allok¶alj¶ak erre a c¶elra: a Struktur¶alis ¶es Koh¶ezi¶os Alapok
manaps¶ag a kÄolts¶egvet¶es m¶asodik legnagyobb t¶etele, kÄorÄulbelÄul a teljes EU
kÄolts¶egvet¶es egyharmad¶at teszi ki.

Ez a tanulm¶any a 2000-2006 kÄozÄotti tervez¶esi peri¶odusban felmerÄul}o koh¶e-
zi¶os kiad¶asok potenci¶alis hat¶asainak egy modell-alap¶u ¶ert¶ekel¶es¶et mutatja be,
az Eur¶opai Bizotts¶ag Gazdas¶agi ¶es P¶enzÄugyi F}oigazgat¶os¶ag¶anak modellje (ld.

1KÄoszÄonettel tartozunk Marco Rattonak, Werner Roegernek ¶es Kai Stryczynskinek
¶ert¶ekes seg¶³ts¶egÄuk¶ert ¶es tan¶acsaik¶ert. KÄulÄon kÄoszÄonettel tartozunk Hau Orsoly¶anak az ere-
deti angol nyelv}u szÄoveg gondos ford¶³t¶as¶a¶ert. A tanulm¶any kiz¶ar¶olag a szerz}ok v¶elem¶eny¶et
tÄukrÄozi, ¶es nem felt¶etlenÄul egyezik meg az Eur¶opai Bizotts¶ag hivatalos v¶elem¶eny¶evel. A
tanulm¶any el}oszÄor angol nyelven kerÄult publik¶al¶asra A Model-based Analysis of the Impact
of Cohesion Policy Expenditure 2000-06: Simulations with the QUEST III endogenous
R&D model c¶³mmel, az Eur¶opai Bizotts¶ag Gazdas¶agi ¶es P¶enzÄugyi F}oigazgat¶os¶aga ¶altal.
c°Eur¶opai KÄozÄoss¶egek, 2009. Magyar ford¶³t¶as: Magyar Gazdas¶agmodellez¶esi T¶arsas¶ag,
2010. A ford¶³t¶as ¶es adapt¶al¶as felel}oss¶ege kiz¶ar¶olag a Magyar Gazdas¶agmodellez¶esi
T¶arsas¶agot terheli. Be¶erkezett: 2013. j¶ulius 11. E-mail: janos.varga@ec.europa.eu;
jan.intveld@ec.europa.eu.
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Ratto, Roeger ¶es in 't Veld, 2009), a QUEST III modell tÄobb orsz¶agra kiter-
jesztett verzi¶oj¶at felhaszn¶alva. A modell az ¶uj-keynesi mikroÄokon¶omiailag
megalapozott, dinamikus ¶altal¶anos egyens¶ulyi (DGE) modellek csal¶adj¶aba
tartozik, amiket manaps¶ag sz¶eles kÄorben haszn¶alnak a gazdas¶agpolitikai in-
t¶ezm¶enyek.2 A QUEST III itt haszn¶alt verzi¶oja egy nagym¶eret}u DSGE mo-
dell, ami tartalmazza az Äosszes EU 27 tag¶allamot, ¶es egy tov¶abbi r¶egi¶ot, ami
a vil¶ag tÄobbi orsz¶ag¶at reprezent¶alja. Az orsz¶agok kÄozÄotti kapcsolatok explicit
modellez¶ese a bilater¶alis kereskedelmi kapcsolatokon keresztÄul lehet}os¶eget ad
arra, hogy megragadjuk a tagorsz¶agok kÄozÄotti kÄolcsÄonhat¶asokat ¶es spillove-
reket, mind a koh¶ezi¶os kiad¶asok be¯zet}oi, mind a kedvezm¶enyezettjei kÄozÄott.

A QUEST III itt haszn¶alt verzi¶oja az eredeti QUEST III kiterjeszt¶ese
hum¶ant}oke-felhalmoz¶assal, valamint endog¶en technikai halad¶assal. A modellt
sz¶eles kÄorben haszn¶alt¶ak az EU struktur¶alis reformjainak elemz¶es¶ere (Lissza-
boni Strat¶egia a NÄoveked¶es¶ert ¶es a Foglalkoztat¶as¶ert), le¶³r¶asa megtal¶alhat¶o
Roeger, Varga ¶es in 't Veld (2008) tanulm¶any¶aban. A modell kÄulÄonÄosen alkal-
mas a struktur¶alis politik¶ak ¶ert¶ekel¶es¶ere, amelyek a koh¶ezi¶os politika alapj¶at
is k¶epezik. A modell tartalmaz produkt¶³v infrastruktur¶alis beruh¶az¶asokat,
ami megragadja a kÄozÄoss¶egi t}oke termel¶ekenys¶eg-nÄovel}o hat¶asait. Alkalmazza
tov¶abb¶a a Dixit-Stiglitz (1977) ¶altal javasolt term¶ekv¶alaszt¶ek szerkezetet, ¶es
haszn¶alja a Jones (1995) ¶altal bemutatott szemi-endog¶en nÄoveked¶esi keretet,
annak ¶erdek¶eben, hogy modellezze a mÄogÄottes K+F fejl}od¶est. Tov¶abb¶a a hu-
m¶ant}oke-felhalmoz¶as endogenit¶asa a modellben megragadhatja a szakk¶epz¶es
¶es oktat¶as ÄosztÄonz¶es¶et szolg¶al¶o politik¶ak hat¶asait is.

A tanulm¶any fel¶ep¶³t¶ese a kÄovetkez}o. Az els}o szakasz rÄoviden ¶attekinti az
EU koh¶ezi¶os politik¶ainak ¶ert¶ekel¶es¶ere k¶esz¶³tett eddigi modelleket. A kÄovetkez}o
szakasz egy ¶attekint¶est ad a Struktur¶alis ¶es Koh¶ezi¶os Alapokr¶ol ¶es az ¶erintett
¯sk¶alis transzferek m¶eret¶er}ol a 2000 ¶es 2006 kÄozÄotti id}oszakban. A 4. szakasz
a modellt azon jellemz}okre f¶okusz¶alva mutatja be, amelyek lehet}ov¶e teszik a
¯sk¶alis transzferek hat¶asainak ¶ert¶ekel¶es¶et. A modell eredm¶enyeit a r¶esztvev}o
orsz¶agokra vonatkoz¶oan a kÄovetkez}o szakasz t¶argyalja r¶eszletesen. A 6. sza-
kasz egy ¶erz¶ekenys¶egvizsg¶alatot tartalmaz, az utols¶o szakasz az Äosszegz¶es.

2 Az EU koh¶ezi¶os politik¶aj¶anak modell-alap¶u
¶ert¶ekel¶ese

A makroÄokon¶omiai modellek k¶epesek ¯gyelembe venni az egyedi projektek
¶altal a gazdas¶ag tÄobbi szerepl}oj¶ere gyakorolt extern¶alis ¶es spillover hat¶asokat,

2E modellek mikroÄokon¶omiai alapokra ¶epÄulnek, teh¶at a modell egyenletei olyan egyen-
s¶ulyi felt¶etelek, amelyeket a szerepl}ok optimaliz¶al¶o magatart¶as¶ab¶ol vezetnek le, ¶es teljesen
konzisztens stock-°ow dinamik¶at tartalmaznak. A re¶al Äuzleti ciklusok modelljeivel ellent¶et-
ben tartalmaznak nomin¶alis ¶es re¶al merevs¶egeket, valamint p¶enzÄugyi s¶url¶od¶asokat. Ennek
kÄovetkezm¶enyek¶ent jobban illeszkednek az id}osorokban tal¶alt alapvet}o szab¶alyszer}us¶egek-
hez, ¶es lehet}os¶eget adnak az akt¶³v politikai beavatkoz¶asra. A politikai int¶ezm¶enyekn¶el
haszn¶alt tov¶abbi p¶eld¶ak DSGE modellekre: GIMF modell az IMF-n¶el (Kumhof ¶es Laxton,
2007), NAWM az ECB-n¶el (Christo®el, Coenen ¶es Warne, 2008), ¶es a SIGMA modell a
FED-n¶el (Erceg, Guerrieri and Gust, 2006).
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ez¶ert gyakran haszn¶alj¶ak ezeket a modelleket a ¯sk¶alis transzferek teljes gaz-
das¶agot ¶erint}o visszacsatol¶asainak ¶es kÄolcsÄonhat¶asainak ¶ert¶ekel¶es¶ere, valamint
a teljes gazdas¶ag termel¶ekenys¶egi potenci¶alj¶aban bekÄovetkez}o struktur¶alis
v¶altoz¶asok meg¶allap¶³t¶as¶ara.3 Egy p¶elda az egy orsz¶agos modellre, amely a
koh¶ezi¶os kiad¶asokat ¶ert¶ekeli Pereire ¶es Gaspar (1999) tanulm¶anya. A szerz}ok
azt tal¶alj¶ak a Portug¶ali¶ara kalibr¶alt k¶etszektoros endog¶en nÄoveked¶esi modell-
ben, hogy a GDP 3,5 sz¶azal¶ek¶at kitev}o be¶araml¶o EU alapok 1989-93 kÄozÄott
a nÄoveked¶est 0,5 sz¶azal¶ekponttal emelt¶ek ¶evente (rÄovid ¶es hossz¶u t¶avon egy-
ar¶ant). Arra a meg¶allap¶³t¶asra jutnak, hogy a nÄoveked¶esre gyakorolt hat¶as
akkor volt maxim¶alis, ha az EU alapokat infrastruktur¶alis beruh¶az¶asokra
kÄoltÄott¶ek, ¶es nem mag¶anc¶el¶u ¯zikai illetve hum¶ant}oke-felhalmoz¶asra.

Sok orsz¶ag ¶ert¶ekel¶ese a Struktur¶alis Alapokr¶ol a kedvezm¶enyezett orsz¶agok
HERMIN modellj¶en alapul (pl. Bradley ¶es t¶arsai, 1995, 2007). Ezeket a
modelleket speci¶alisan arra tervezt¶ek, hogy a koh¶ezi¶os politikai kiad¶asok ked-
vezm¶enyezett orsz¶agokra gyakorolt hat¶asait elemezz¶ek. A HERMIN modellek
a koh¶ezi¶os politika nagym¶ert¶ek}u pozit¶³v hat¶asait mutatj¶ak ki rÄovid t¶avon a
hibrid output egyenleteken keresztÄul (Bradley ¶es Fitzgerald, 1988), ahol a
koh¶ezi¶os politika kiad¶asait kÄozvetlenÄul a hazai abszorpci¶ohoz adj¶ak hozz¶a,
m¶³g az alapvet}oen ¶ep¶³t}o jelleg}u hossz¶u t¶av¶u kibocs¶at¶asi hat¶ast ¶ugy modellezik,
hogy ezekhez az egyenletekhez olyan tagokat adnak hozz¶a, amelyek az infra-
strukt¶ur¶aval ¶es a hum¶an t}ok¶evel kapcsolatos extern¶ali¶akat megragadj¶ak. A
vil¶agkereslet exog¶en ezekben az egyorsz¶agos modellekben, a mag¶anszektor
kereslete pedig nem az intertempor¶alis optimaliz¶al¶o magatart¶ason alapul,
hanem a hagyom¶anyos keynesi st¶³lusban modellezik (a fogyaszt¶as a rendelke-
z¶esre ¶all¶o jÄovedelem rÄogz¶³tett h¶anyada). Az exog¶en kamatl¶abak ¶es ¶arfolyamok
miatt a kibocs¶at¶asi hat¶ast a HERMIN modellekben kÄozvetlenÄul determin¶alja
az abszorpci¶oban adott nÄovekm¶eny, valamint a felt¶etelezett hossz¶u t¶av¶u ki-
bocs¶at¶as ¶es a termel¶ekenys¶egi param¶eterek.

Az ¶uj-keynesi dinamikus ¶altal¶anos egyens¶ulyi modelleknek kor¶abbi alkal-
maz¶asai is vannak. Varga ¶es in 't Veld (2009a, 2011b) a QUEST III modell
ugyanezen verzi¶oj¶at alkalmazza a koh¶ezi¶os kiad¶asok hat¶asainak elemz¶es¶ere az
¶uj tagorsz¶agokban, a 2007-2013-as id}oszakban. Allard ¶es szerz}ot¶arsai (2008)
a GIMF modellt, az IMF dinamikus ¶altal¶anos egyens¶ulyi modellj¶et haszn¶alj¶ak
az ¶uj tagorsz¶agokra ford¶³tott koh¶ezi¶os kiad¶asok ¶ert¶ekel¶es¶ere. KÄulÄonÄos ¯gyel-
met ford¶³tanak az ¶uj tagorsz¶agok folyamatban l¶ev}o konvergencia-folyamataira,
¶es Äosszehasonl¶³tj¶ak a h¶aztart¶asoknak, illetve a kÄozÄoss¶egi infrastruktur¶alis be-
ruh¶az¶asokra juttatott EU transzferek hat¶asait. Azt tal¶alj¶ak, hogy az ut¶ob-
binak magasabb a hat¶asa a hossz¶u t¶av¶u nÄoveked¶esre. A QUEST ¶es a GIMF
hasonl¶³tanak abb¶ol a szempontb¶ol, hogy mindkett}o mikroÄokon¶omiai alapokra
¶epÄul}o glob¶alis nyitott gazdas¶agi modell, ¶es hasonl¶o mechanizmusok m}ukÄodnek
ezekben a modellekben. Hasznoss¶ag-maximaliz¶al¶o h¶aztart¶asok sim¶³tj¶ak a fo-
gyaszt¶asukat, ez pedig azt eredm¶enyezi, hogy a transzfereknek rÄovid t¶avon

3Az irodalom sz¶elesebb kÄor}u ¶attekint¶ese, amely tartalmaz nÄoveked¶esi regresszi¶ot
haszn¶al¶o empirikus tanulm¶anyokat is, megtal¶alhat¶o a m}uhelytanulm¶any verzi¶oban (Varga
¶es in 't Veld, 2009b). Egy teljes kÄor}u irodalmi ¶attekint¶es tal¶alhat¶o p¶eld¶aul Herve ¶es Holz-
mann (1998) tanulm¶any¶aban.
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alacsonyabb a hat¶asa, m¶³g a kÄozÄoss¶egi beruh¶az¶as nÄoveli a termel¶ekenys¶eget,
¶es magasabb nÄoveked¶est eredm¶enyez kÄoz¶ept¶avon. A f}o kÄulÄonbs¶eg, hogy a
QUEST III itt alkalmazott verzi¶oj¶aban a k¶³n¶alati oldal hat¶asait r¶eszletesebben
modellezzÄuk a hum¶ant}oke-felhalmoz¶as ¶es az endog¶en technol¶ogiai halad¶as ¯-
gyelembe v¶etel¶evel.

3 Az Eur¶opai Uni¶o koh¶ezi¶os politikai prog-
ramja 2000-2006 kÄozÄott

Az EU koh¶ezi¶os politikai programjai a n¶egy Struktur¶alis Alapb¶ol (az Eur¶opai
Region¶alis Fejleszt¶esi Alap (ERFA), az Eur¶opai Szoci¶alis Alap (ESZA), az
Eur¶opai Mez}ogazdas¶agi Orient¶aci¶os ¶es Garanciaalap (EMOGA) ¶es a Hal¶aszati
Orient¶aci¶os P¶enzÄugyi EszkÄoz (HOPE)), valamint a Koh¶ezi¶os Alapb¶ol ¶allnak.
A 2000-2006-os tervez¶esi peri¶odusban Äosszess¶eg¶eben tÄobb, mint 250 milli¶ard
eur¶ot kÄoltÄottek a 15 tag¶allamban a region¶alis politika struktur¶alis eszkÄozeire,
el}ocsatlakoz¶asi seg¶elyekre ¶es struktur¶alis beavatkoz¶asokra az ¶uj tag¶allamok-
ban. Ez megkÄozel¶³t}oleg az EU kÄolts¶egvet¶es¶enek 37 sz¶azal¶eka. A koh¶ezi¶os
politika f}o c¶elkit}uz¶esei

1. a fejl}od¶es, valamint a struktur¶alis alkalmazkod¶as ÄosztÄonz¶ese azokban a
r¶egi¶okban, amelyek lemaradtak a fejl}od¶esben,

2. a gazdas¶agi ¶es szoci¶alis ¶atalakul¶as azokban a r¶egi¶okban, amelyek struk-
tur¶alis neh¶ezs¶egekkel n¶eznek szembe,

3. az oktat¶as, k¶epz¶es ¶es foglalkoztat¶as rendszer¶enek moderniz¶aci¶oja, ¶es
alkalmazkod¶asi k¶epess¶eg¶enek jav¶³t¶as¶anak t¶amogat¶asa.

Ebben a tanulm¶anyban a Struktur¶alis Alapok ¶es a Koh¶ezi¶os Alap hat¶asait
vizsg¶aljuk azokban a tag¶allamokban, amelyek nagy h¶anyad¶at kapj¶ak ezeknek
a forr¶asoknak. Portug¶alia, Spanyolorsz¶ag, GÄorÄogorsz¶ag, ¶Irorsz¶ag, valamint
Olaszorsz¶ag ¶es N¶emetorsz¶ag kaptak t¶amogat¶ast a teljes tervez¶esi peri¶odusban.
Az ¶uj tag¶allamok m¶ar 2001-t}ol kaptak el}ocsatlakoz¶asi t¶amogat¶ast, ¶es a 2004-
es csatlakoz¶as ut¶an a koh¶ezi¶os kiad¶as megemelkedett ezekben az orsz¶agokban.
A r¶aford¶³t¶as alapvet}oen az 1. c¶elkit}uz¶es programjain keresztÄul tÄort¶enik, de tar-
talmazza Csehorsz¶ag, Spanyolorsz¶ag, Olaszorsz¶ag ¶es N¶emetorsz¶ag eset¶eben a
2. c¶elkit}uz¶est is. Az itt ¯gyelembe vett teljes kiad¶as 186 milli¶ard eur¶o volt.

A tag¶allamok k¶es¶eseinek a programok beny¶ujt¶as¶aban, valamint a dÄont¶es-
hozatal k¶esedelmeinek kÄoszÄonhet}oen a koh¶ezi¶os politika ki¯zet¶esei hosszabb
id}oszakot Äolelnek fel, mint a hivatalos 2000-2006 tervez¶esi peri¶odus, k¶et-h¶a-
rom ¶evvel elh¶uz¶odnak. Az 1. t¶abl¶azat tartalmazza az ¶eves ki¯zet¶esek alaku-
l¶as¶at, az egyes tagorsz¶agok GDP-j¶enek sz¶azal¶ek¶aban.4

4Teljes Struktur¶alis ¶es Koh¶ezi¶os Alap a GDP sz¶azal¶ekak¶ent



A 2000-2006 kÄozÄotti koh¶ezi¶os politikai kiad¶asok hat¶asainak . . . 89

Orsz¶ag 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ciprus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.06 0.10 0.14 0.17 0.00
Csehorsz¶ag 0.00 0.01 0.03 0.07 0.26 0.20 0.45 0.48 0.47 0.02
¶Esztorsz¶ag 0.00 0.11 0.13 0.18 0.64 0.91 1.22 1.06 0.92 0.00
GÄorÄogorsz¶ag 0.00 1.53 0.92 0.82 1.37 1.23 1.61 2.05 2.24 0.07
¶Irorsz¶ag 0.20 0.39 0.47 0.40 0.36 0.27 0.23 0.13 0.16 0.01
Lengyelorsz¶ag 0.00 0.02 0.08 0.09 0.52 0.41 0.78 1.08 0.87 0.10
Lettorsz¶ag 0.00 0.11 0.18 0.23 0.79 1.28 1.09 1.83 1.14 0.05
Litv¶ania 0.00 0.09 0.20 0.17 0.60 0.89 0.94 1.37 1.49 0.09
Magyarorsz¶ag 0.00 0.05 0.06 0.06 0.29 0.45 0.83 0.84 0.40 0.05
M¶alta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.11 0.32 0.61 0.36 0.00
N¶emetorsz¶ag 0.05 0.14 0.16 0.16 0.18 0.19 0.18 0.17 0.14 0.01
Olaszorsz¶ag 0.13 0.05 0.12 0.26 0.28 0.29 0.29 0.28 0.28 0.04
Portug¶alia 1.10 1.28 2.07 2.24 2.22 1.80 1.53 1.30 1.77 0.18
Spanyolorsz¶ag 0.05 0.78 1.09 1.05 0.96 0.84 0.56 0.52 0.50 0.04
Szlov¶akia 0.00 0.02 0.09 0.10 0.45 0.52 0.67 0.79 0.78 0.00
Szlov¶enia 0.00 0.01 0.04 0.03 0.12 0.21 0.31 0.23 0.29 0.02

1. t¶abl¶azat. ¶Eves ki¯zet¶esek alakul¶asa 2000{2009

A Struktur¶alis Alapok beavatkoz¶asi terÄuleteit h¶arom f}o csoportra osztot-
tuk:

1. infrastruktur¶alis beruh¶az¶as (kÄozleked¶es, kÄornyezetv¶edelem, telekommu-
nik¶aci¶o, v¶aros-rehabilit¶aci¶o, t¶arsadalmi infrastrukt¶ura ¶es eg¶eszs¶egÄugy),

2. hum¶an er}oforr¶asba val¶o beruh¶az¶as (oktat¶as, munkapiaci programok,
t¶arsadalmi befogad¶as, v¶allalkoz¶ok, n}oket t¶amogat¶o akci¶ok),

3. produkt¶³v kÄornyezetbe val¶o beruh¶az¶as (Äuzleti t¶amogat¶as, RTDI (ku-
tat¶as, technol¶ogiafejleszt¶es ¶es innov¶aci¶o), turizmus).

A Koh¶ezi¶os Alapok beavatkoz¶asai mind infrastruktur¶alis beruh¶az¶asok.

Mez}ogazdas¶ag, Technikai
Ipar ¶es Emberi Kutat¶as- Infra- seg¶³ts¶eg-

Szolg¶altat¶asok er}oforr¶as fejleszt¶es strukt¶ura ny¶ujt¶as
Ciprus 40.0 41.7 0.0 14.7 3.5
Csehorsz¶ag 31.7 26.5 1.3 37.1 3.3
¶Esztorsz¶ag 30.4 19.4 8.9 37.3 4.0
GÄorÄogorsz¶ag 22.3 20.4 1.8 52.0 3.6
¶Irorsz¶ag 20.3 27.5 6.5 45.1 0.6
Lengyelorsz¶ag 27.9 23.4 2.7 44.0 2.0
Lettorsz¶ag 41.4 21.0 3.1 31.7 2.8
Litv¶ania 35.0 15.8 5.2 40.8 3.2
Magyarorsz¶ag 30.5 21.7 4.9 38.5 4.5
M¶alta 21.4 13.8 0.3 59.3 5.2
N¶emetorsz¶ag 30.7 37.1 7.2 22.0 3.0
Olaszorsz¶ag 35.5 27.1 3.6 29.5 4.4
Portug¶alia 30.2 21.7 4.5 41.9 1.7
Spanyolorsz¶ag 25.1 25.5 6.2 42.4 0.8
Szlov¶akia 24.3 28.8 0.9 37.7 8.3
Szlov¶enia 42.5 27.9 6.2 19.0 4.4

2. t¶abl¶azat. Struktur¶alis Alapok beavatkoz¶asi terÄuletei (a 2000-2009 kÄozÄotti teljes
kiad¶as sz¶azal¶ek¶aban)
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ÄOsszess¶eg¶eben a beruh¶az¶asok 41 sz¶azal¶ek¶at ford¶³tott¶ak infrastrukt¶ur¶ara,
amelynek kevesebb, mint a fel¶et a kÄozleked¶esre, ¶es megkÄozel¶³t}oleg egyharma-
d¶at a kÄornyezetre kÄoltÄott¶ek, 33,8 sz¶azal¶ekot ford¶³tottak a produkt¶³v kÄornyezet
megteremt¶es¶ere, ¶es 24,5 sz¶azal¶ekot az emberi er}oforr¶asokra (ld. 2. t¶abl¶azat).5

4 A modell le¶³r¶asa

A tanulm¶anyban alkalmazott modell a QUEST III kiterjeszt¶ese szemiendog¶en
nÄoveked¶essel. A technol¶ogiai halad¶ast ¶es a kutat¶as-fejleszt¶est nÄovekv}o ter-
m¶ekv¶alaszt¶ekk¶ent modellezzÄuk, Jones (1995) szemiendog¶en nÄoveked¶esi mo-
dellje alapj¶an. Ez a modellez¶esi keret felismeri, hogy az innovat¶³v indul¶o v¶alla-
latok a hossz¶u t¶av¶u gazdas¶agi nÄoveked¶es ¶es a munkahelyteremt¶es motorjai. A
modell fel¶ep¶³t¶ese r¶eszletesen megtal¶alhat¶o Roeger, Varga ¶es in 't Veld (2008)
tanulm¶any¶aban. A modellben megkÄulÄonbÄoztetjÄuk a h¶aztart¶asokat, a v¶egs}o ¶es
kÄozbens}o javakat gy¶art¶o v¶allalatokat, az ipari kutat¶asokat, a monet¶aris ¶es a
¯sk¶alis hat¶os¶agot. A v¶egterm¶ekeket el}o¶all¶³t¶o szektorban a v¶allalatok differen-
ci¶alt term¶ekeket gy¶artanak, amelyek nem tÄok¶eletes helyettes¶³t}oi a kÄulfÄoldÄon
gy¶artott term¶ekeknek. A v¶egterm¶eket gy¶art¶o v¶allalatok hazai ¶es import¶alt
kompozit kÄozbens}o term¶eket haszn¶alnak fel a termel¶es sor¶an, valamint h¶arom
fajta munkaer}ot (alacsonyan, kÄozepesen ¶es magasan k¶epzett). A h¶aztart¶asok
megveszik a K+F szektor ¶altal l¶etrehozott tervek szabadalm¶at, ¶es kiadj¶ak
a kÄozbens}o term¶ekeket gy¶art¶o v¶allalatoknak. A kÄozbens}o term¶ekeket gy¶art¶o
szektor monopolisztikusan versenyz}o v¶allalatokb¶ol tev}odik Äossze, amelyek ter-
mel¶esÄuk sor¶an b¶erelt t}ok¶et, ¶es a h¶aztart¶asokt¶ol b¶erelt szabadalmakat hasz-
n¶alnak fel. Az ¶uj terveket kutat¶o laborat¶oriumokban fejlesztik ki, maga-
san k¶epzett munkaer}o alkalmaz¶as¶aval, valamint a rendelkez¶esre ¶all¶o hazai ¶es
kÄulfÄoldi tud¶as¶allom¶any felhaszn¶al¶as¶aval.

Al¶abb bemutatjuk r¶eszletesebben a h¶aztart¶asok, a v¶allalatok, valamint
a hum¶an t}oke modellez¶es¶et ¶es a korm¶anyzat kÄolts¶egvet¶esi korl¶atj¶at, ame-
lyek kulcsfontoss¶ag¶u Äosszetev}oit alkotj¶ak a Struktur¶alis Alapok beavatkoz¶asai
modellez¶es¶enek. A modellt kiterjesztettÄuk a hum¶ant}oke-felhalmoz¶as explicit
megfogalmaz¶as¶aval Jones (2002) tanulm¶any¶anak megfelel}oen, annak ¶erdek¶e-
ben, hogy ¯gyelembe tudjuk venni a Struktur¶alis Alapok hum¶an er}oforr¶as
programokba tÄort¶en}o befektet¶es¶enek hat¶asait.

4.1 H¶aztart¶asok

A h¶aztart¶asi szektor v¶egtelen sz¶am¶u h 2 [0; 1] h¶aztart¶asb¶ol ¶all. A h¶aztart¶asok
(1¡") h¶anyada nem likvidit¶askorl¶atos, ezeket a h¶aztart¶asokat i-vel indexeljÄuk
(i 2 [0; 1 ¡ "]). A nem likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok hozz¶af¶ernek a p¶enzÄugyi
piacokhoz, ahol hazai ¶es kÄulfÄoldi eszkÄozÄoket (¶allamkÄotv¶enyek) v¶as¶arolhatnak
¶es ¶ert¶ekes¶³thetnek, ¯zikai t}oke¶allom¶anyt halmozhatnak fel, amelyet b¶erbe
adnak a kÄozbens}o javakat el}o¶all¶³t¶o szektornak, tov¶abb¶a megv¶as¶arolhatj¶ak a

5Az Äosszes beavatkoz¶as r¶eszletes csoportos¶³t¶asa megtal¶alhat¶o Varga ¶es in 't Veld (2009b)
kieg¶esz¶³t}o mell¶eklet¶eben.
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K+F szektor ¶altal gy¶artott tervek szabadalm¶at, amelyeket szint¶en b¶erbe ad-
nak a kÄozbens}o term¶ekeket gy¶art¶o v¶allalatoknak. A nem likvidit¶askorl¶atos
h¶aztart¶asok tagjai kÄozepesen ¶es magasan k¶epzett munk¶at k¶³n¶alnak, amelyet
s-sel indexelÄunk (s 2 fM; Hg). A h¶aztart¶asok fennmarad¶o " h¶anyada likvi-
dit¶askorl¶atos, ezeket a h¶aztart¶asokat k-val indexeljÄuk (k 2 [1 ¡ "; 1]). Ezek
a h¶aztart¶asok nem kereskedhetnek p¶enzÄugyi ¶es ¯zikai eszkÄozÄokkel, ¶es a teljes
rendelkez¶esre ¶all¶o jÄovedelmÄuket elfogyasztj¶ak minden peri¶odusban. A likvidi-
t¶askorl¶atos h¶aztart¶asok tagjai kiz¶ar¶olag alacsonyan k¶epzett munk¶at k¶³n¶alnak.
Minden k¶epzetts¶egi csoportra feltesszÄuk, hogy a h¶aztart¶asok mindk¶et t¶³pusa
di®erenci¶alt munk¶at k¶³n¶al a szakszervezeteknek, amelyek b¶ermeghat¶aroz¶ok¶ent
viselkednek a monopolisztikusan versenyz}o munkaer}opiacon. A szakszerveze-
tek Äosszegy}ujtik a b¶erjÄovedelmeket, ¶es azonos ar¶anyban elosztj¶ak a tagjaik
kÄozÄott. A b¶ermeghat¶aroz¶asban a nomin¶alis merevs¶eget oly m¶odon vezetjÄuk
be, hogy a h¶aztart¶asoknak alkalmazkod¶asi kÄolts¶eget kell ¯zetniÄuk a b¶erek
v¶altoztat¶as¶a¶ert.

4.1.1 Nem likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok

Minden nem likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶as oly m¶odon hat¶arozza meg fogyasz-
t¶as¶at ¶es szabadidej¶et, hogy maxim¶alis legyen az intertempor¶alis hasznoss¶agi
fÄuggv¶eny¶enek ¶ert¶eke, a kÄolts¶egvet¶esi korl¶at ¯gyelembev¶etel¶evel. E h¶aztart¶asok
a fogyaszt¶asr¶ol (Ci

t), a munkak¶³n¶alatr¶ol (Li
t), a hazai ¶es kÄulfÄoldi p¶enzÄugyi esz-

kÄozÄokbe tÄort¶en}o befektet¶esr}ol (Bi
t ¶es BF;i

t ), a beruh¶az¶asi javak v¶as¶arl¶as¶ar¶ol
(J i

t), a kapacit¶askihaszn¶alts¶ag fok¶ar¶ol (ucapi
t), a ¯zikai t}oke b¶erbead¶as¶ar¶ol

(Ki
t), az ¶uj szabadalmak v¶as¶arl¶as¶ar¶ol (JA;i

t ), illetve a m¶ar megl¶ev}o szabadal-
mak b¶erbead¶as¶ar¶ol (Ai

t) dÄontenek, ¶es b¶erjÄovedelmet (W i
t ), munkan¶elkÄuli se-

g¶elyt (Bs
t W i;s

t ), kamatjÄovedelmet (it, iKt ¶es iAt ), valamint az ¶allamt¶ol transz-
ferjÄovedelmet (TRi

t) kapnak. ¶Igy a nem likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok az (1)
Lagrange-fÄuggv¶enyt oldj¶ak meg. A kÄolts¶egvet¶esi korl¶at re¶al¶ert¶ekekben kerÄult
megad¶asra, minden ¶arat ¶es b¶ert a hazai v¶egterm¶ekek ¶ar¶aval (Pt) norm¶altunk.
A gazdas¶ag minden v¶allalata a nem likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok tulajdo-
n¶aban van, akik megosztj¶ak a v¶egs}o ¶es kÄozbens}o szektor v¶allalatainak a
pro¯tj¶at,

Pn
j=1 PRf;i

j;t -t ¶es
PAt

j=1 PRx;i
j;t -t, ahol n ¶es At a v¶egs}o ¶es kÄozbens}o

szektorban tev¶ekenyked}o v¶allalatok sz¶am¶at jelÄoli. Ahogy a kÄolts¶egvet¶esi
korl¶atb¶ol l¶athat¶o, minden h¶aztart¶as twt b¶erjÄovedelem-ad¶ot, ¶es ad¶oj¶ov¶a¶³r¶assal
(¿K ¶es ¿A), valamint ¶ert¶ekcsÄokken¶esi le¶³r¶assal (tKt ±K ¶es tKt ±A) csÄokkentett
t}okejÄovedelem-ad¶ot (tKt ) ¯zet a ¯zikai t}ok¶en ¶es a szabadalmakon el¶ert nye-
res¶eg ut¶an. A kÄulÄonbÄoz}o t¶³pus¶u eszkÄozÄok kÄozÄott nincs tÄok¶eletes arbitr¶azs.
Amikor a h¶aztart¶asok a nemzetkÄozi kÄotv¶enypiacon poz¶³ci¶ot nyitnak, p¶enzÄugyi
kÄozvet¶³t¶esi d¶³jat (¡BF (¢)) kell ¯zetniÄuk, ami a teljes gazdas¶agban tartott nett¶o
nemzetkÄozi kÄotv¶eny¶allom¶anyt¶ol fÄugg. Materi¶alis ¶es immateri¶alis javakba tÄor-
t¶en}o befektet¶esekkor a h¶aztart¶asok rpK

t ¶es rpA
t pr¶emiumot kÄovetelnek meg,

annak ¶erdek¶eben, hogy fedezz¶ek ezen eszkÄozÄok megt¶erÄul¶es¶enek megnÄovekedett
kock¶azat¶at. A re¶alkamatl¶ab, rt megegyezik a nomin¶alis kamatl¶ab ¶es a v¶arhat¶o
in°¶aci¶o kÄulÄonbs¶eg¶evel: rt = it ¡ Et(¼t+1).
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1
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¡E0

1X

t=0

¸i
t»

i
t¯

t(Ki
t ¡ J i

t ¡ (1 ¡ ±K)Ki
t¡1)

¡E0

1X

t=0

¸i
tÃ

i
t¯

t(Ai
t ¡ JA;i

t ¡ (1 ¡ ±A)Ai
t¡1) s 2 fM;Hg :

(1)
A hasznoss¶agi fÄuggv¶eny addit¶³v a fogyaszt¶as (Ci

t) ¶es a szabadid}o (1 ¡
Li;s

t ) tekintet¶eben. Logaritmiz¶alt hasznoss¶agi fÄuggv¶enyt t¶etelezÄunk fel a fo-
gyaszt¶asra, ¶es ¯gyelembe vesszÄuk a megszok¶ast (habit formation):

U(Ci
t) = (1 ¡ habc) log(Ci

t ¡ habcCt¡1) : (2a)

A szabadid}o tekintet¶eben CES preferenci¶at t¶etelezÄunk fel, egys¶eges munka-
k¶³n¶alati rugalmass¶aggal, de k¶epzetts¶eg-speci¯kus s¶ulyokkal (!s) a szabad-
id}ore. Ez az¶ert szÄuks¶eges, hogy megragadjuk a k¶epzetts¶egi csoportok kÄozÄotti
kÄulÄonbs¶egeket a foglalkoztatotts¶ag szintj¶eben. A szabadid}ore vonatkoz¶o pre-
ferenci¶akat ¶³gy a kÄovetkez}o m¶odon adjuk meg:

V
¡
1 ¡ Li;s

t

¢
=

!s

1 ¡ ·
(1 ¡ Li;s

t )1¡· ; ahol · > 0 : (2b)

A ¯zikai t}ok¶ebe tÄort¶en}o beruh¶az¶asr¶ol, valamint a kapacit¶askihaszn¶alts¶agr¶ol
tÄort¶en}o dÄont¶es eset¶en konvex alkalmazkod¶asi kÄolts¶egeket (¡J ¶es ¡U ) vezetÄunk
be, amelyek a kÄovetkez}ok:

¡J(J i
t) =

°K

2

(J i
t )

2

Ki
t¡1

+
°I

2
(¢J i

t)
2 ; (3)

¡U (ucapi
t) = a1(ucapi

t ¡ ucapss
t ) + a2(ucapi

t ¡ ucapss
t )2 ; (4)

ahol ucapss
t az ¶alland¶osult ¶allapot kapacit¶askihaszn¶alts¶ag¶at jelÄoli.

A b¶erek eset¶en szint¶en ¯gyelembe kell venni az alkalmazkod¶as kÄolts¶eg¶et,
ami

¡W (W i;s
t ) =

X

s

°W Li;s
t

2

(¢W i;s
t )2

¢W i;s
t¡1

: (5)
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PC -vel jelÄoljÄuk a C ¶es J aggreg¶atumokra vonatkoz¶o hasznoss¶ag-alap¶u de-
°¶atort. A h¶aztart¶asok els}orend}u felt¶eteleit a fogyaszt¶asra, p¶enzÄugyi eszkÄozÄokre
¶es ¯zikai t}okejavakra a kÄovetkez}o egyenletek adj¶ak meg:

@V0

@Ci
t

) U i
C;t ¡ ¸i

t(1 + tct)P
C
t = 0 ; (6a)

@V0

@Bi
t

) ¡¸i
t + Et(¸

i
t+1¯(1 + rt)) = 0 ; (6b)

@V0

@BF;i
t

) ¡¸i
t + Et(¸

i
t+1¯(1 + rF

t ¡ ¡BF (EtB
F
t =Yt))Et+1=Et) = 0 ; (6c)

@V0

@Ki
t

) ¡¸i
t»

i
t + Et(¸

i
t+1»

i
t+1¯(1 ¡ ±) + ¸i

t+1¯(1 ¡ tKt ) £

£ (iKt ucapi
t ¡ rpK

t ¡ ¡u(ucapi
t)) + tKt ±K)PC

t+1) = 0 ;
(6d)

@V0

@J i
t

) ¡¸i
tP

C
t

³
1 + °K

³ J i
t

Ki
t¡1

´
+ °I¢J i

t ¡ ¿K
´

+

+ Et(¸i
t+1¯P C

t+1°I¢J i
t+1) + ¸i

t»
i
t = 0 ;

(6e)

@V0

@ucapi
t

) iKt ¡ a1 ¡ 2a2(ucapi
t ¡ ucapss

t ) = 0 : (6f)

Minden arbitr¶azsfelt¶etel standard, kiv¶eve a kÄulfÄoldi kÄotv¶enyek kereskedel-
mi s¶url¶od¶as¶at (¡BF (¢)), amelyet az eszkÄozÄok GDP-hez viszony¶³tott ar¶any¶anak
fÄuggv¶eny¶eben modellezÄunk. Felhaszn¶alva az arbitr¶azsfelt¶eteleket (¶es eltekint-
ve a m¶asodrend}u felt¶etelekt}ol), a beruh¶az¶asok a kÄovetkez}ok¶eppen ad¶odnak
Qt fÄuggv¶eny¶eben:

Qt ¡ 1 = °K

³ J i
t

Ki
t¡1

´
+ °I¢J i

t ¡ ¿K ¡ Et

³ °I¢J i
t+1

1 + it ¡ ¼C
t+1

´
ahol Qt =

xit
PC

t

;

(7a)
ahol Qt a ¯zikai t}ok¶ebe val¶o beruh¶az¶as megt¶erÄul¶esi r¶at¶aj¶anak diszkont¶alt
jelen¶ert¶eke:

Qt = Et

³ 1 ¡ ±

1 + it ¡ ¼C
t+1

Qt+1+
(1 ¡ tKt )(iKt ucapi

t ¡ rpK
t ¡ ¡u(ucapi

t)) + tKt ±K

1 + it ¡ ¼C
t+1

´
:

(7b)
Megjegyzend}o, hogy a befektet}o sz¶am¶ara a relev¶ans diszkontt¶enyez}o a

kereskedelmi s¶url¶od¶assal korrig¶alt nomin¶alis kamatl¶ab ¶es a beruh¶az¶asi javak
v¶arhat¶o in°¶aci¶oj¶anak (¼C

t+1) kÄulÄonbs¶ege.
A nem likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok megv¶as¶arolj¶ak a K+F szektor ¶altal

el}o¶all¶³tott ¶uj tervek szabadalm¶at (IA
t ), ¶es b¶erbe adj¶ak a teljes szabadalmi

¶allom¶anyukat (At) iAt b¶erleti d¶³j mellett a kÄozbens}o term¶ekeket gy¶art¶o v¶al-
lalatoknak a t-edik peri¶odusban. A h¶aztart¶asok tKt jÄovedelemad¶ot ¯zetnek
az immateri¶alis javak adott peri¶odusbeli megt¶erÄul¶ese ut¶an, ¶es ¿A m¶ert¶ek}u
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ad¶okedvezm¶enyt kapnak. Ez¶ert a K+F beruh¶az¶asokra vonatkoz¶o els}orend}u
felt¶etelek a kÄovetkez}ok:

@V0

@Ai
t

) ¡¸i
tÃ

i
t +

+ Et(¸
i
t+1Ã

i
t+1¯(1 ¡ ±A) + ¸i

t+1¯((1 ¡ tKt )(iAt ¡ rpA
t ) + tKt ±A)P A

t+1) = 0 ;
(7c)

@V0

@JA;i
t

) ¡¸i
tP

A
t (1 ¡ ¿A) + ¸i

tÃ
i
t = 0 : (7d)

¶Igy a b¶erleti d¶³j kisz¶am¶³that¶o a (6b), (7c) ¶es (7d) egyenletek felhaszn¶al¶as¶aval,
eltekintve a m¶asodrend}u felt¶etelekt}ol:

iAt ¼ (1 ¡ ¿A)(it ¡ ¼A
t+1 + ±A) ¡ tKt ±A

1 ¡ tKt
+ rpA

t ; ahol 1 + ¼A
t+1 =

PA
t+1

PA
t

:

(7c')
A (7c') egyenlet azt mutatja meg, hogy a h¶aztart¶asok ¶altal az immateri¶alis

javak ut¶an megkÄovetelt megt¶erÄul¶esi r¶ata megegyezik a nomin¶alis kamatl¶ab ¶es
az immateri¶alis javak ¶ert¶ekbeli v¶altoz¶as¶anak kÄulÄonbs¶eg¶evel, tov¶abb¶a fedezi a
gazdas¶agi ¶ert¶ekcsÄokken¶es kÄolts¶eg¶et, illetve a kock¶azati pr¶emiumot. A korm¶a-
nyok k¶epesek befoly¶asolni az immateri¶alis javakba tÄort¶en}o beruh¶az¶asi dÄont¶est
ad¶oj¶ov¶a¶³r¶assal, ¶ert¶ekcsÄokken¶esi le¶³r¶assal, vagy a szabadalmakat terhel}o jÄove-
delemad¶o csÄokkent¶es¶evel.

4.1.2 Likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok

A likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok nem optimaliz¶alnak, hanem egyszer}uen el-
fogyasztj¶ak a jÄovedelmÄuket minden peri¶odusban. ¶Igy a k-adik h¶aztart¶as re¶al-
fogyaszt¶as¶at a nett¶o b¶erjÄovedelem ¶es a nett¶o transzferek Äosszege hat¶arozza
meg:

(1 + tCt )PC
t Ck

t +
X

s

°W Lk;s
t

2

(¢W k;s
t )2

W k;s
t¡1

=

X

s

¡
(1 ¡ tw;s

t )W k;s
t Lk;s

t + bs
tW

k;s
t (1 ¡ NPART k;s

t ¡ Lk;s
t )

¢
+ TRk

t ; s 2 fLg :

(8)

4.1.3 B¶ermeghat¶aroz¶as

Minden k¶epzetts¶egi csoporton belÄul di®erenci¶alt munk¶at k¶³n¶alnak a h¶aztar-
t¶asok, amely munka-t¶³pusok egym¶asnak nem tÄok¶eletes helyettes¶³t}oi. Ez¶ert
a szakszervezetek a rezerv¶aci¶os b¶er felett haszonkulcsot (1=´W

t ) sz¶am¶³tanak
fel.6 A rezerv¶aci¶os b¶ert a szabadid}o ¶es a fogyaszt¶as hat¶arhaszn¶anak h¶anyadosa

6A haszonkulcs a kÄulÄonbÄoz}o t¶³pus¶u munk¶ak intratempor¶alis helyettes¶³t¶esi rugalmas-
s¶ag¶at¶ol (¾s) fÄugg, ¶es a haszonkulcsban fellelhet}o ingadoz¶asok oka a b¶er alkalmazkod¶asi
kÄolts¶ege, valamint a t¶eny, hogy a dolgoz¶ok (1 ¡ sfw) h¶anyada a b¶erek nÄoveked¶esi r¶at¶aj¶at
(¼w) az el}oz}o peri¶odus b¶erin°¶aci¶oj¶ahoz index¶alja. ´wt = 1 ¡ 1=¾s ¡ °W =¾s[¯(sfw¼wt+1 ¡
(1 ¡ sfw)¼wt¡1) ¡ ¼wt ].
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adja. A relev¶ans nett¶o b¶er, amivel a haszonkulccsal nÄovelt rezerv¶aci¶os b¶ert
egyenl}ov¶e tettÄuk, a munk¶at terhel}o ad¶okkal, fogyaszt¶asi ad¶okkal, illetve mun-
kan¶elkÄuli seg¶ellyel korrig¶alt brutt¶o b¶er. A munkan¶elkÄuli seg¶ely a szabadid}o
t¶amogat¶asak¶ent ¶ertelmezhet}o. ¶Igy a b¶er-egyenlet a kÄovetkez}o:

Uh;s
1¡L;t

Uh
C;t

1

´W
t

=
W s

t (1 ¡ tw;s
t ¡ bs

t )

(1 + tCt )PC
t

h 2 fi; kg ¶es s 2 fL;M;Hg : (9)

4.1.4 Aggreg¶al¶as

B¶armely h¶aztart¶as-speci¯kus v¶altoz¶o (Xh
t ) egy f}ore vonatkoz¶o aggreg¶atuma

a kÄovetkez}o form¶aban adhat¶o meg

Xt =

Z 1

0

Xh
t dh = (1 ¡ ")Xi

t + "Xk
t : (10)

¶Igy az aggreg¶alt fogyaszt¶as ¶es foglalkoztat¶as ¶ugy hat¶aroz¶odik meg, hogy

Ct = (1 ¡ ")Ci
t + "Ck

t (11)

¶es
Lt = (1 ¡ ")Li

t + "Lk
t : (12)

4.2 V¶egterm¶ekek gy¶art¶asa ¶es kÄozÄoss¶egi t}oke

Az infrastruktur¶alis beruh¶az¶asok termel¶ekenys¶eg-nÄovel}o hat¶as¶at a kÄovetkez}o
aggreg¶alt v¶egterm¶ek termel¶esi fÄuggv¶eny seg¶³ts¶eg¶evel vesszÄuk ¯gyelembe:

Yt = A
(1¡®)(1=µ¡1)
t (KP

t )1¡®(LY;t)
®(KG

t )®G ¡ FCY ; ahol
AtX

i=1

xi;t = KP
t :

(13)
A v¶egterm¶ekeket gy¶art¶o szektor munka-aggreg¶atumot (LY;t) ¶es kÄozbens}o java-
kat (xi;t) haszn¶al fel, Cobb-Douglas technol¶ogi¶aval, FCY ¯x kÄolts¶eg mellett.
Megfogalmaz¶asunk felteszi, hogy a kÄozÄoss¶egi t}ok¶ebe (KG

t ) tÄort¶en}o befektet¶es
®G hatv¶anyon nÄoveli a teljes t¶enyez}o termel¶ekenys¶eget, amit 0,1-nek vettÄunk.
A v¶egterm¶eket (Yt) At fajta kÄozbens}o input felhaszn¶al¶as¶aval ¶all¶³tj¶ak el}o, a-
melynek a helyettes¶³t¶esi rugalmass¶aga 1=(1¡µ). Egy egys¶eg kÄozbens}o term¶e-
ket egy egys¶eg mag¶ant}oke (KP

t ) felhaszn¶al¶as¶aval ¶all¶³tanak el}o, ¶³gy szimmet-
rikus piaci keretek kÄozÄott a kÄozbens}o szektor teljes kibocs¶at¶asa megegyezik
a teljes mag¶ant}oke ¶allom¶any nagys¶ag¶aval, mivel

PAt

i=1 xi;t = Atxt = KP
t .

A kÄozÄoss¶egi infrastruktur¶alis beruh¶az¶as (IG
t ) a kÄozÄoss¶egi t}ok¶eben akku-

mul¶al¶odik, a kÄovetkez}o egyenletnek megfelel}oen

KG
t = (1 ¡ ±G)KG

t¡1 + IG
t ; (14)

ahol ±G, a kÄozÄoss¶egi t}oke ¶ert¶ekcsÄokken¶esi r¶at¶aja 4 sz¶azal¶ek. Az infrastruk-
tur¶alis beruh¶az¶asr¶ol feltesszÄuk, hogy ar¶anyos a kibocs¶at¶assal

IG
t = (IGSt + "IG

t )Yt ; (15)
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ahol "IG
t az ¶allami beruh¶az¶asok ar¶any¶at IGSt ¶er}o exog¶en sokk. Ezen a sokkon

keresztÄul szimul¶aljuk az infrastruktur¶alis beruh¶az¶asok nÄoveked¶es¶et.

4.3 A kÄozbens}o termel¶es ¶es a K+F szektor

A kÄozbens}o szektor monopolisztikusan versenyz}o v¶allalatokb¶ol ¶all, amelyek a
piacra l¶ep¶eshez megv¶as¶arolt¶ak a hazai h¶aztart¶asokt¶ol a tervek haszn¶alat¶ara
vonatkoz¶o jogot, ¶es ki¯zett¶ek a kezdeti FCA kÄolts¶eget, az adminisztrat¶³v be-
l¶ep¶esi korl¶atok legy}oz¶es¶ere. A felhaszn¶alt t}ok¶et szint¶en a h¶aztart¶asi szektort¶ol
b¶erlik, iKt b¶erleti d¶³j ellen¶eben. Azok a v¶allalatok, amelyek megv¶as¶arolt¶ak a
szabadalmakra vonatkoz¶o jogot, minden egys¶eg t}ok¶eb}ol egy egys¶eg kÄozbens}o
term¶eket k¶epesek el}o¶all¶³tani. A kÄozbens}o javakat gy¶art¶o v¶allalatok a term¶ekei-
ket a v¶egs}o javakat el}o¶all¶³t¶o szektornak adj¶ak el. Egy szimmetrikus egyens¶uly-
ban a hazai v¶egterm¶ekek gy¶art¶oinak inverz keresleti fÄuggv¶enye a kÄovetkez}o

pxi;t = ´t(1 ¡ ®)Y
³ AtX

i=1

(xj
i;t)

µ
´¡1

(xi;t)
µ¡1 ; (16)

ahol ´t a v¶egterm¶ekek szektor¶anak inverz brutt¶o haszonkulcsa.
Minden hazai kÄozbens}o c¶eg a kÄovetkez}o pro¯t-maximaliz¶al¶o feladatot

oldja meg:

PRx
i;t = max

xi;t

fpxi;txi;t ¡ iKt P C
t ki;t ¡ iAP A

t ¡ FCAg ; (17)

line¶aris technol¶ogi¶at felt¶etelezve, amely egy egys¶eg t}ok¶eb}ol egy egys¶eg kÄoz-
bens}o term¶ek el}o¶all¶³t¶as¶at teszi lehet}ov¶e (xi = ki).

Az arbitr¶azsmentess¶egi felt¶etel megkÄoveteli, hogy addig l¶epjenek be v¶al-
lalatok a kÄozbens}o term¶ekeket gy¶art¶o v¶allalatok piac¶ara, am¶³g

PRx
i;t = PRx

t = iAt PA
t + (iAt + ¼A

t+1)FCA
t ; (18)

vagy ezzel ekvivalens m¶odon, am¶³g a pro¯tok diszkont¶alt jelen¶ert¶eke meg-
egyezik a ¯x bel¶ep¶esi kÄolts¶eg ¶es a szabadalmak nett¶o ¶ert¶ek¶enek Äosszeg¶evel:

P A
t

1

1 ¡ tKt (1 ¡ ±A) + ¿A
+ FCA =

1X

¿=0

¿Y

j=0

1

1 + rt+j
PRx

t+¿ : (19)

Egy kÄozbens}o termel}o sz¶am¶ara a bel¶ep¶esi kÄolts¶eg k¶et r¶eszb}ol tev}odik Äossze.
Egyr¶eszt a szabadalom b¶erleti d¶³j¶ab¶ol (iAt P A

t ), ami el}ofelt¶etele az innovat¶³v
kÄozbens}o term¶ekek gy¶art¶as¶anak, m¶asr¶eszt a ¯x bel¶ep¶esi kÄolts¶egb}ol, FCA.

Az innov¶aci¶o egy ¶ujfajta tart¶os termel¶esi j¶osz¶ag felfedez¶es¶et jelenti, ami
lehet}ov¶e teszi a v¶egterm¶ek egy alternat¶³v m¶odon tÄort¶en}o el}o¶all¶³t¶as¶at. A K+F
szektor magasan k¶epzett munkaer}ot (LA;t) alkalmaz, ¶es ¶uj terveket ¶all¶³t el}o
a kÄovetkez}o tud¶astermel¶esi fÄuggv¶enynek megfelel}oen:

¢At = ºA¤$
t¡1A

Á
t¡1L

¸
A;t : (20)
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Ebben a keretben megengedjÄuk a nemzetkÄozi K+F spillovert, Botazzi ¶es Peri
(2007) tanulm¶any¶anak megfelel}oen. A $ ¶es Á param¶eterek m¶erik a kÄulfÄoldi ¶es
a hazai spilllover hat¶asokat, az aggreg¶alt nemzetkÄozi ¶es hazai tud¶as¶allom¶any-
b¶ol (A¤ ¶es A). Ezen param¶eterek negat¶³v ¶ert¶ekeit ,,kihal¶asz¶asi" hat¶ask¶ent
lehet ¶ertelmezni, azaz amikor az innov¶aci¶o csÄokken a tud¶as ¶allom¶any¶anak
nÄoveked¶es¶evel, m¶³g a param¶eterek pozit¶³v ¶ert¶eke az ,,¶ori¶asok v¶all¶an" hat¶asra
utal, ¶es pozit¶³v kutat¶oi spillovert jelent. A º param¶eter ¶ugy interpret¶alhat¶o,
mint a K+F termel¶es teljes t¶enyez}ohat¶ekonys¶aga, m¶³g ¸ a kutat¶ok sz¶am¶anak
(LA) a K+F szektorbeli termel¶esi rugalmass¶ag¶at m¶eri. A nemzetkÄozi tu-
d¶as¶allom¶anyt az Äosszes kÄulfÄoldi tud¶as¶allom¶any s¶ulyozott ¶atlagak¶ent vettÄuk
¯gyelembe. FeltesszÄuk, hogy a K+F szektort egy kutat¶oint¶ezet Äuzemelteti,
amely magasan k¶epzett munkaer}ot alkalmaz, ¶es ez¶ert a piaci b¶erÄuket, WH-t
¯zet. Felt¶etelezzÄuk, hogy a kutat¶oint¶ezetnek alkalmazkod¶asi kÄolts¶eget kell ¯-
zetni ¶uj alkalmazott felv¶etele eset¶en, ¶es a kÄovetkez}o diszkont¶alt pro¯t-¶aramot
maximaliz¶alja:

max
LA;t

1X

t=0

dt

³
PA

t ¢At ¡ WH
t LA;t ¡ °A

2
WH

t ¢L2
A;t

´
: (21)

¶Igy az els}orend}u felt¶etel:

¸P A
t

¢At

LA;t
= WH

t + °A(WH
t ¢LA;t ¡ dtW

H
t+1¢LA;t+1) ; (22)

ahol dt a diszkontfaktor.

4.4 Hum¶ant}oke-felhalmoz¶as

Az aggreg¶alt munkaer}o (LY;t) a h¶arom fajta k¶epzetts¶egi csoportb¶ol tev}odik
Äossze:

LY;t =
³
s

1
¾L
L (hL

t LL
t )

¾L¡1

¾L + s
1

¾L
M (hM

t LM
t )

¾L¡1

¾L + s
1

¾L
HY (hH

t LHY
t )

¾L¡1

¾L

´ ¾L
¾L¡1

;

(23)
Az ss param¶eter az s-edik csoportba tartoz¶o (alacsonyan, kÄozepesen ¶es ma-
gasan k¶epzett) munkaer}o ar¶anya a teljes n¶epess¶egen belÄul, Ls jelÄoli az s-edik
csoport foglalkoztatotts¶agi r¶at¶aj¶at, hs

t a megfelel}o felhalmozott hum¶an t}oke
(hat¶ekonys¶agi egys¶eg), ¶es ¾L a kÄulÄonbÄoz}o t¶³pus¶u munkaer}ok helyettes¶³t¶esi ru-
galmass¶aga.7 Az egy¶enek hum¶an t}ok¶eje az oktat¶asban val¶o r¶eszv¶etellel jÄon
l¶etre, ¶es ¤s

t reprezent¶alja az egy¶en ¶altal a hum¶ant}oke-felhalmoz¶asra ford¶³tott
id}ot:

hs
t = hse

Ã¤s
t ; Ã > 0 : (24)

Az ¶altalunk haszn¶alt exponenci¶alis formula Jones (2002) megold¶as¶at alkal-
mazza dezaggreg¶alt k¶epzetts¶egi strukt¶ur¶ara, amely oly m¶odon foglalja ma-
g¶aban a hum¶an t}ok¶et, ami konzisztens az oktat¶ast is tartalmaz¶o nÄoveked¶esi

7Megjegyzend}o, hogy a v¶egterm¶ekeket el}o¶all¶³t¶o szektorban foglalkoztatott magasan
k¶epzett munkaer}o (LHYt ) az Äosszes ¶es a K+F szektorban foglalkoztatott magasan k¶epzett
munkaer}o (LA;t) kÄulÄonbs¶ege.
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irodalommal.8 A Ã param¶etert nagysz¶am¶u mikroÄokon¶omiai kutat¶asban ta-
nulm¶anyozt¶ak. Mivel ¤s

t -t az iskol¶az¶as ¶eveik¶ent ¶ertelmeztÄuk, a Ã param¶eter
az iskol¶az¶as megt¶erÄul¶es¶evel egyezik meg (Mincer (1974)). A munkapiaci iro-
dalom javaslatai alapj¶an Ã ¶esszer}u ¶ert¶eke 0,07, amit mi is alkalmazunk. Ezek
alapj¶an hum¶an t}ok¶ebe val¶o befektet¶est ¶ugy modellezhetjÄuk, mint az iskol¶az¶as
¶eveinek (¤s

t ) emel¶es¶et a vonatkoz¶o k¶epzetts¶egi csoportban (r¶eszletek¶ert ld.
Varga ¶es in 't Veld, 2009b fÄuggel¶ek¶et).

4.5 KÄulkereskedelem

Az itt alkalmazott modellnek egy speci¶alis jellemz}oje a bilater¶alis kereskede-
lem explicit modellez¶ese. Minden gazdas¶ag a v¶egterm¶ek¶evel kereskedik. A
mag¶an ¶es a kÄozÄoss¶egi fogyaszt¶as (C, G) ¶es beruh¶az¶as (I, IG) a hazai ¶es kÄulfÄol-
di term¶ekv¶altozatok aggreg¶atumai, amelyet a kÄovetkez}o CES fÄuggv¶eny ¶³r le.
A hazai (ZD) ¶es kÄulfÄoldi (ZF ) j¶osz¶agcsomagok helyettes¶³t¶esi rugalmass¶aga ¾,
s a megfelel}o r¶eszesed¶esi param¶eter:

Zt =
³
(1 ¡ s)

1
¾ (ZD

t )
¾¡1

¾ + s
1
¾ (ZIM

t )
¾¡1

¾

´ ¾
¾¡1

; Z 2 fC; I;G; IGg : (25)

Annak ¶erdek¶eben, hogy megmagyar¶azzuk a legtÄobb EU tagorsz¶ag kereske-
delmi nyitotts¶ag¶at, ¯gyelembe vesszÄuk a kÄozbens}o term¶ekek kereskedelm¶et
is. ¶Igy az aggreg¶alt import:

IMt = s
³ PC

t

P IM
t

´¾

(Ct + It) + sG
³ P C

t

P IM
t

´¾

(Gt + IGt) + IMINT
t ; (26)

ahol a kÄozbens}o term¶ekek importj¶ar¶ol (IMINT
t ) feltesszÄuk, hogy a kibocs¶a-

t¶assal ar¶anyos. A c-edik orsz¶ag teljes exportja az Äosszes kereskedelmi partnere
¶altal import¶alt mennyis¶eg (IMc!c0

t ) Äosszegek¶ent ad¶odik:

EXc
t =

X

c0 6=c

IMc!c0
t : (27)

Az Äosszes kereskedelmi partnert}ol sz¶armaz¶o teljes import a kÄovetkez}o egyenlet
alapj¶an hat¶arozhat¶o meg:

IMc
t =

³X

c0 6=c

(simc!c0
)

1
¾i (IMc!c0

t )
¾i¡1

¾i

´ ¾i
¾i¡1

; (28)

¶es a megfelel}o bilater¶alis import keresleti ¶es import ¶ar egyenletek a kÄovetkez}ok:

PIMc
t =

³X

c0 6=c

simc0!c
t

³Ec0
t PXc0!c

t

Ec
t

´1¡¾i
´ 1

1¡¾i ; (29)

IMc!c0
t = simc0!c

t

³Ec0
t PXc0!c

t

Ec
t PIMc

t

´¡¾i

IMc!c0
t : (30)

A nett¶o kÄulfÄoldi vagyon pedig a kÄovetkez}ok szerint alakul:

EtB
F
t = (1 + rF

t )EtB
F
t¡1 + PEX

t EXt ¡ P IM
t IMt : (31)

8Ld. Barro ¶es Sala-i-Martin (1995).
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4.6 Gazdas¶agpolitika

Az ¶allami szektorban sz¶amos kiad¶asi ¶es bev¶eteli kateg¶ori¶at modellezÄunk kÄu-
lÄon-kÄulÄon. A kiad¶asi oldalon feltesszÄuk, hogy a korm¶anyzati fogyaszt¶as (Gt),
a transzferek (TRt) ¶es az ¶allami beruh¶az¶asok (IG

t ) nagys¶aga ar¶anyos a GDP-
vel, ¶es a munkan¶elkÄuli seg¶ely (BENt) Äosszege a b¶erekhez index¶alt. Az ¶allam
szubvenci¶ot (St) biztos¶³t a ¯zikai t}oke ¶es a K+F beruh¶az¶asokra, ad¶oj¶ov¶a¶³r¶as
¶es ¶ert¶ekcsÄokken¶esi le¶³r¶as form¶aj¶aban, amelyek exog¶enek a modellben.

Az ¶allami bev¶etelek (RG
t ) fogyaszt¶asi, t}oke- ¶es munkajÄovedelem ad¶ob¶ol te-

v}odnek Äossze. Az EU ¶altal az ¶uj tag¶allamoknak juttatott ¯sk¶alis transzfereket
COHt-vel jelÄoljÄuk, ami negat¶³v a nett¶o be¯zet}ok sz¶am¶ara. A munk¶at terhel}o
ad¶ok fokozatosan alkalmazkodnak oly m¶odon, hogy hossz¶u t¶avon stabiliz¶alj¶ak
a GDP ar¶anyos ¶allamad¶oss¶agot a kÄovetkez}o szab¶aly szerint:

¢tLt = ¿B
³Bt¡1

Yt¡1
¡ bT

´
+ ¿DEF ¢

³Bt

Yt

´
; (32)

ahol bT az ¶allam ¶altal kit}uzÄott ad¶oss¶agc¶el, ¿B ¶es ¿DEF koe±ciensek. Ez¶ert
az ¶allamad¶oss¶ag (Bt) a kÄovetkez}ok¶eppen alakul:

Bt = (1 + rt)Bt¡1 + Gt + IGt + TRt + BENt + St ¡ RG
t ¡ COHt : (33)

FeltesszÄuk, hogy az EU kÄolts¶egvet¶es¶ehez val¶o hozz¶aj¶arul¶ast az adom¶anyoz¶o
orsz¶agok munk¶at terhel}o ad¶ok emel¶es¶evel ¯nansz¶³rozz¶ak.

A koh¶ezi¶os politika programjain¶al felt¶etel az addicionalit¶as ¶es a t¶ars¯-
nansz¶³roz¶as. Az addicionalit¶as elve azt jelenti, hogy a Struktur¶alis Alapok
kiz¶ar¶olag p¶otl¶olagos, kieg¶esz¶³t}o jelleg}uek lehetnek, nem helyettes¶³thetik az
egyes tag¶allamok saj¶at forr¶asait. A t¶ars¯nansz¶³roz¶as elve azt jelenti, hogy az
EU csak kieg¶esz¶³t}o t¶amogat¶ast ny¶ujt az operat¶³v programok egy¶eni projektjei-
hez, ¶es az EU alapokat bizonyos m¶ert¶ekig ki kell eg¶esz¶³teni hazai forr¶asokkal.
Neh¶ezs¶eget jelent a megfelel}o benchmark megtal¶al¶asa, ugyanis a gyakorlatban
az addicionalit¶as elv¶et neh¶ez ellen}orizni, ¶³gy az nem mindig kÄotelez}o jelleg}u.
A tag¶allamok nem kÄotelesek ¶uj kÄolts¶egvet¶esi kiad¶as l¶etrehoz¶as¶ara, hogy a
koh¶ezi¶os politikai t¶amogat¶ast t¶ars¯nansz¶³rozz¶ak. M¶ar megl¶ev}o nemzeti er}o-
forr¶asok, amelyeket hasonl¶o beavatkoz¶asok ¯nansz¶³roz¶as¶ara haszn¶altak (¶es
ez¶ert vonatkozik r¶a az addicionalit¶as kÄovetelm¶enye), megjelÄolhet}oek a Struk-
tur¶alis Alapok transzfereinek t¶ars¯nansz¶³roz¶as¶ara.

Form¶alisan, tegyÄunk fel egy t¶ars¯nansz¶³roz¶asi r¶at¶at, c-t, ami azt jelenti,
hogy COHt nagys¶ag¶u EU transzfert ki kell eg¶esz¶³teni hazai ¯nansz¶³roz¶assal
c¢COHt m¶ert¶ekben. Az addicionalit¶as ¶es a t¶ars¯nansz¶³roz¶as a kÄovetkez}o teljes
¶allami kiad¶asi felt¶etelk¶ent fogalmazhat¶o meg egy kedvezm¶enyezett orsz¶agban:

TOTEXPt = COHt + max(EXP0; c ¢ COHt) ; (34)

ahol TOTEXPt a teljes kiad¶as, COHt az EU koh¶ezi¶os alapjaib¶ol sz¶armaz¶o
¯sk¶alis transzfer, EXP0 a hazailag ¯nansz¶³rozott kiad¶as beavatkoz¶as n¶elkÄuli
szitu¶aci¶oban (Struktur¶alis ¶es Koh¶ezi¶os Alapok n¶elkÄul), ¶es c a t¶ars¯nansz¶³roz¶asi
r¶ata. Megvizsg¶alva a tag¶allamok addicionalit¶asi t¶abl¶azatait, nyilv¶anval¶o,
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hogy a nemzeti kÄozÄoss¶egi kiad¶as, amire az addicionalit¶as vonatkozik, ¶altal¶aban
jelent}osen meghaladja a t¶ars¯nansz¶³roz¶asi szÄuks¶egletet. Ebben az esetben
EXP0 > c ¢ COHt, ¶es a teljes kiad¶as:9

TOTEXPt = COHt + EXP0 : (35)

Mivel az infrastruktur¶alis ¶es oktat¶asi kiad¶as tipikusan meghaladja a t¶ars¯-
nansz¶³roz¶asi kÄovetelm¶enyeket, ez a megfogalmaz¶as a beavatkoz¶as n¶elkÄuli szi-
tu¶aci¶oban (Struktur¶alis ¶es Koh¶ezi¶os Alapok n¶elkÄul) hazailag ¯nansz¶³rozott
kiad¶ast (EXP0) tekinti benchmarknak, ¶es kiz¶ar¶olag az EU Koh¶ezi¶os Alapok-
b¶ol kapott ¯sk¶alis transzfer (COHt) hat¶asait vizsg¶alja.

A monet¶aris politik¶at a Taylor-szab¶alyon keresztÄul modellezzÄuk, amely
lehet}ov¶e teszi a kamatl¶ab in°¶aci¶ora ¶es kibocs¶at¶asi r¶esre val¶o reakci¶oj¶anak
sim¶³t¶as¶at. A kibocs¶at¶asi r¶est a t}oke ¶es munka kihaszn¶alts¶ag¶anak a hossz¶u
t¶av¶u trendt}ol val¶o elt¶er¶esek¶ent de¯ni¶altuk (ld. Roeger ¶es szerz}ot¶arsai, 2008).

it = ¿ INOM
lag it¡1 +

¡
1 ¡ ¿ INOM

lag

¢¡
rEQ + ¼T + ¿ INOM

¼ (¼C
t ¡ ¼T ) +

+ ¿INOM
y;1 ygapt¡1

¢
+ ¿INOM

y;2 (ygapt+1 ¡ ygapt) + uINOM
t :

(36)

Az eur¶o-Äovezet orsz¶agaiban a kamatl¶abat az Eur¶opai KÄozponti Bank hat¶a-
rozza meg, a teljes eur¶o-Äovezetben meg¯gyelhet}o fejl}od¶es alapj¶an. Szlov¶enia,
Ciprus, M¶alta ¶es Szlov¶akia 2007, 2008 illetve 2009-ben vezett¶ek be az eur¶ot.
Bulg¶aria, Lettorsz¶ag, Litv¶ania ¶es ¶Esztorsz¶ag a valut¶aikat az eur¶ohoz rÄogz¶³tik,
¶³gy a Taylor-szab¶alyt egy ¶arfolyamkÄovet}o egyenlettel helyettes¶³tettÄuk.

4.7 Kalibr¶al¶as ¶es a beavatkoz¶asok implement¶al¶asa

Az EU koh¶ezi¶os politika kiad¶asainak szimul¶aci¶oj¶ara a modell egy tÄobb-orsz¶a-
gos verzi¶oj¶at haszn¶aljuk 28 r¶egi¶oval (a 27 tag¶allam ¶es egy r¶egi¶o, ami a vil¶ag
tÄobbi r¶esz¶et reprezent¶alja). A modell kalibr¶aci¶oj¶anak r¶eszletei megtal¶alhat¶oak
Roeger ¶es t¶arsai (2008) ¶es D'Auria ¶es t¶arsai (2009) tanulm¶any¶aban. A mo-
dell kalibr¶al¶as¶aban kÄovetjÄuk a dinamikus ¶altal¶anos egyens¶ulyi modellez¶es iro-
dalm¶at, ¶es a f}o v¶altoz¶ok ¶alland¶osult ¶allapotbeli ar¶anyait egyenl}ov¶e tesszÄuk
az empirikus megfelel}ojÄukkel minden r¶egi¶oban. A f}o ¶alland¶osult ¶allapotbeli
ar¶anyok kalibr¶al¶asa (mag¶an fogyaszt¶as ¶es a kibocs¶at¶as ar¶anya, beruh¶az¶as ¶es
a kibocs¶at¶as ar¶anya, stb.) az EUROSTAT ¶es az OECD adatain alapszik, a
struktur¶alis param¶eterek a modell becsÄult verzi¶oj¶ab¶ol (Ratto ¶es t¶arsai, 2009)
sz¶armaznak, vagy a modell egyenletei alapj¶an eleve meghat¶arozottak. Az
egyedi orsz¶ag modellek kalibr¶al¶asa orsz¶ag-speci¯kus struktur¶alis jellemz}oket
haszn¶al, 2000-es adatok alapj¶an. Az orsz¶ag modelleket a bilater¶alis kereske-

9Herve ¶es Holzmann (1998) kritiz¶alja a struktur¶alis alapok kor¶abbi modell-alap¶u tanul-
m¶anyait, mivel feler}os¶³tik a teljes hat¶ast, mert felteszik, hogy a teljes Struktur¶alis Alappal
kapcsolatos kiad¶as kieg¶esz¶³t}o jelleg}u a kontrafaktu¶alis szitu¶aci¶ohoz k¶epest (TOTEXPt =
COHt + c ¢ COHt + EXP0), holott az addicionalit¶as elv¶enek helyes formul¶aj¶at a (35)
egyenlet adja meg.
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delmi adatok seg¶³ts¶eg¶evel kapcsoltuk Äossze, amelyek a 2004-es kereskedelmi
m¶atrixon alapulnak.10

A struktur¶alis ¶es koh¶ezi¶os politikai programok keret¶eben adott ¯sk¶alis
transzfereket a korm¶anyok kÄozÄotti egyÄosszeg}u transzferekk¶ent modelleztÄuk.
A 3. t¶abl¶azat mutatja be a beavatkoz¶asok f}o terÄuleteit, ¶es azt, hogy a modell
milyen sokk-k¶ent kezeli az egyes beavatkoz¶asokat.11 A kÄozÄoss¶egi infrastrukt¶u-
r¶aba tÄort¶en}o beruh¶az¶asokat az ¶allami beruh¶az¶asok ¶atmeneti emelked¶esek¶ent
("IG

t ) modelleztÄuk. A mez}ogazdas¶aghoz, iparhoz ¶es a szolg¶altat¶asokhoz kap-
csol¶od¶o t¶amogat¶asi programokat egy ¶atmeneti vagy (a program term¶eszet¶et}ol
fÄugg}oen) tart¶os ¯x kÄolts¶eg, vagy ¯zikai t}okekÄolts¶eg (FCY , rpK) csÄokken¶esk¶ent
vezettÄuk be a v¶egterm¶ekeket gy¶art¶o c¶egekn¶el. A kutat¶as-fejleszt¶est ÄosztÄonz}o
kiad¶ast hasonl¶oan modelleztÄuk, a kÄozbens}o szektorban a ¯x kÄolts¶eget (FCA)
¶atmenetileg vagy tart¶osan csÄokkentettÄuk, a program term¶eszet¶et}ol fÄugg}oen.
A hum¶an t}oke beruh¶az¶ast illet}oen a ki¯zet¶esek h¶arom alkateg¶ori¶aj¶at kÄulÄon-
bÄoztetjÄuk meg, a r¶eszletes ki¯zet¶esi pro¯l alapj¶an. A hum¶an er}oforr¶asra
sz¶ant alapok egy r¶esz¶et oktat¶asi beruh¶az¶asra kÄoltik, k¶epzetts¶egi csoport meg-
jelÄol¶ese n¶elkÄul, ¶³gy ezt a modellben sz¶etosztjuk az Äosszes k¶epzetts¶egi cso-
port kÄozÄott. Egy kisebb h¶anyadot kÄozvetlenÄul a magasan k¶epzett hum¶an
t}ok¶ebe ir¶anyul¶o befektet¶esekre sz¶annak, ezt a modellben ¤H

t -t ¶er}o sokk¶ent
¶ertelmezzÄuk. A fennmarad¶o Äosszeget az ¶allam ¶altal a h¶aztart¶asoknak jutta-
tott transzferek ¶atmeneti emelked¶esek¶ent magyar¶azzuk. Az orsz¶ag-speci¯kus
oktat¶asi kiad¶asokr¶ol el¶erhet}o adatok alapj¶an meg lehet becsÄulni az iskol¶aban
eltÄoltÄott ¶evek nÄovekm¶eny¶et (¤s

t nÄoveked¶ese), amit ¯sk¶alis transzferekkel lehet
¯nansz¶³rozni. Annak ¶erdek¶eben, hogy ¯gyelembe vegyÄuk az oktat¶asban ad-
dicion¶alisan eltÄoltÄott id}ot, feltesszÄuk, hogy a di¶ak popul¶aci¶o utols¶o kohorsza
tov¶abb marad az oktat¶asi rendszerben, ¶es k¶es}obb l¶ep be a munkaer}opiacra.
V¶egÄul a technikai seg¶³ts¶egny¶ujt¶ast a korm¶anyzati fogyaszt¶as ¶atmeneti emel-
ked¶esek¶ent vezettÄuk be.

A koh¶ezi¶os politikai kiad¶asokat EU kÄolts¶egvet¶esb}ol ¯nansz¶³rozz¶ak, amihez
az Äosszes tag¶allam hozz¶aj¶arul. Ebben a modellez¶esi gyakorlatban feltettÄuk,
hogy minden orsz¶ag, amelyik 2000-ben tagja volt az Eur¶opai Uni¶onak, egyen-
l}o m¶ert¶ekben j¶arul hozz¶a az EU kÄolts¶egvet¶es¶ehez, ¶es hogy ezek a hozz¶aj¶a-
rul¶asok ar¶anyosak a GDP-vel.12 A koh¶ezi¶os kiad¶asok ¯nansz¶³roz¶as¶ahoz a
megkÄovetelt hozz¶aj¶arul¶as m¶ert¶eke hozz¶avet}olegesen az egyes orsz¶agok GDP-
j¶enek 0,2 sz¶azal¶eka, ¶es feltesszÄuk, hogy ezt munk¶at terhel}o ad¶ok emel¶es¶evel
¯nansz¶³rozz¶ak.

10A kalibr¶al¶as ¶es a modell orsz¶ag jellemz}oinek r¶eszletes le¶³r¶asa megtal¶alhat¶o D'Auria ¶es
t¶arsai (2009).
11FeltesszÄuk, hogy a beavatkoz¶as f}o terÄuleteinek az ar¶anya konstans a 2000-2009 ki¯zet¶esi

id}ohorizont minden ¶ev¶eben.
12Hab¶ar a nett¶o hozz¶aj¶arul¶asok jelent}osen kÄulÄonbÄoznek a tagorsz¶agok kÄozÄott, az EU

kÄolts¶egvet¶es¶ehez val¶o hozz¶aj¶arul¶as r¶eszletes modellez¶ese t¶ulmutat a tanulm¶any keretein.
A munk¶at terhel}o ad¶okon keresztÄul tÄort¶en}o ¯nansz¶³roz¶as feltev¶ese ¶all a legkÄozelebb a
val¶os¶aghoz, de ez term¶eszetesen csak egy lehet}os¶eg. A munk¶at terhel}o ad¶ok torz¶³t¶o jellege
a modellben a munkapiac parametriz¶al¶as¶at¶ol, ¶es a juttat¶asokra ¶es transzferekre vonatkoz¶o
index¶al¶asi szab¶alyokt¶ol fÄugg (ld. D'Auria ¶es t¶arsai, 2009). T¶arsas¶agi ad¶okon (vagy fo-
gyaszt¶asi ad¶okon) keresztÄul tÄort¶en}o ¯nansz¶³roz¶as m¶eg ink¶abb (kev¶esb¶e) torz¶³t¶o lenne.



102 Varga J¶anos { Jan in 't Veld

TerÄulet A sokkok implement¶al¶as¶at szolg¶al¶o v¶altoz¶ok

Infrastrukt¶ura Az ¶allami beruh¶az¶as, IG ¶atmeneti emelked¶ese ("IGt -n
keresztÄul)

Mez}ogazdas¶ag,
ipar ¶es szolg¶altat¶as

Az egy¶eb korm¶anyzati kiad¶asok (Gt) ¶atmeneti emelked¶ese.
A v¶egterm¶ekeket gy¶art¶o v¶allalatok ¯x kÄolts¶eg¶enek vagy a
¯zikai t}oke kÄolts¶eg¶enek csÄokkent¶ese (FCY ¶es rpK , tart¶os
vagy ¶atmeneti csÄokkent¶es)

K+F A K+F term¶ekek felhaszn¶al¶oinak ¯x kÄolts¶eg¶enek vagy
kock¶azati pr¶emium¶anak csÄokkent¶ese (FCA tart¶os vagy
¶atmeneti csÄokkent¶es)

Emberi er}oforr¶as Hum¶an t}oke ¶es korm¶anyzati transzfer kiad¶as emel¶ese: (i)
beruh¶az¶as a magasan k¶epzett hum¶an t}ok¶ebe (hHt , ¤

H
t -n

keresztÄul); (ii) oktat¶asi beruh¶az¶as mindegyik k¶epzetts¶egi
csoportban (hst , ¤

s
t -n keresztÄul)

Technikai
seg¶³ts¶egny¶ujt¶as

Korm¶anyzati fogyaszt¶as (Gt) ¶atmeneti emelked¶ese

3. t¶abl¶azat. A beavatkoz¶asok terÄuletei ¶es a modell v¶altoz¶oi

5 A koh¶ezi¶os kiad¶asok makroÄokon¶omiai hat¶asai

A koh¶ezi¶os kiad¶asok szimul¶alt GDP hat¶asait a 4. t¶abl¶azat ¶es az 1. ¶abra tartal-
mazza.13 A kedvezm¶enyezett orsz¶agokban a kibocs¶at¶as emelked¶ese ¯gyelhet}o
meg, m¶³g az adom¶anyoz¶o orsz¶agokban a kibocs¶at¶as csÄokken. RÄovid t¶avon a
kiad¶as azonnali impulzust ad a keresletnek, de ezt r¶eszben ellens¶ulyozz¶ak a
magasabb in°¶aci¶o, az emelked}o t}okekÄolts¶eg, ¶es a re¶alfel¶ert¶ekel}od¶es hat¶asai.
KÄoz¶ept¶avon a termel¶ekenys¶eg javul¶asa fokozatosan nÄoveli a potenci¶alis ki-
bocs¶at¶ast. A kedvezm¶enyezett orsz¶agokban a fogyaszt¶asi kiad¶asok emelked-
nek, r¶eszben a nem likvidit¶askorl¶atos ricard¶oi fogyaszt¶okn¶al, akik tart¶osan
magasabb jÄovedelemre sz¶am¶³tanak, ¶es akik a t}okepiaci hozz¶af¶er¶esÄuk r¶ev¶en
m¶ar kor¶an tudj¶ak nÄovelni a fogyaszt¶asukat. A likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok
fogyaszt¶asa, amely a foglalkoztat¶as ¶es a b¶eremelked¶es ¶altal vez¶erelt, szint¶en
magasabb. A b¶erek a termel¶ekenys¶eggel p¶arhuzamosan hossz¶u t¶avon emelked-
nek, ¶es mivel a termel¶ekenys¶eg nÄovekm¶enyei id}ovel er}osÄodnek, ¶³gy a jÄovedelem
emelkedik. Az adom¶anyoz¶o orsz¶agokban az EU kÄolts¶egvet¶es¶ehez tÄort¶en}o ma-
gasabb hozz¶aj¶arul¶as nÄoveli az ¶allam elad¶osodotts¶ag¶at, ami a munk¶at ter-
hel}o ad¶ok fokozatos nÄoveked¶es¶ehez vezet, ennek pedig negat¶³v hat¶asa van a
foglalkoztatotts¶ag nÄoveked¶es¶ere. A nett¶o kedvezm¶enyezett orsz¶agokban azon-
ban a magasabb nÄoveked¶es nÄoveli az ad¶obev¶eteleket. A legnagyobb nett¶o
kedvezm¶enyezettekn¶el ez a hat¶as ellens¶ulyozza az el}oz}ot, ¶es az ¶allamad¶oss¶ag
csÄokken¶ese teret enged az alacsonyabb munk¶at terhel}o ad¶oknak, lehet}os¶eget
adva a pozit¶³v foglalkoztatotts¶agi hat¶asnak. RÄovid t¶avon a koh¶ezi¶os kiad¶asok
nÄoveked¶ese ¶altal¶aban kiszor¶³tja a v¶allalati beruh¶az¶ast. KÄoz¶ept¶avon a ter-
mel¶ekenys¶egnÄovel}o hat¶asok domin¶alnak, ¶es a beruh¶az¶asi kiad¶as emelkedik.
¶Altal¶aban emelked}o in°¶aci¶os nyom¶as ¯gyelhet}o meg, mivel rÄovid t¶avon a
keresleti hat¶asok domin¶alnak, de kÄoz¶ept¶avon a potenci¶alis kibocs¶at¶as nÄoveke-
d¶es¶evel az in°¶aci¶os nyom¶as csÄokken. A nagyobb kereslet nÄoveli az importot,

13A r¶eszletes orsz¶agonk¶enti eredm¶enyek megtal¶alhat¶ok e tanulm¶any m}uhelytanulm¶any
verzi¶oj¶aban (Varga ¶es in 't Veld, 2009b).
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m¶³g a megnÄovekedett kiad¶as jelent}os fel¶ert¶ekel}od¶eshez vezet a legnagyobb
kedvezm¶enyezett orsz¶agokban, ¶es a versenyk¶epess¶egbeli vesztes¶eg csÄokkenti
az export nÄoveked¶es¶et. Ennek eredm¶enyek¶ent a kereskedelmi m¶erleg romlik,
¶es a foly¶o ¯zet¶esi m¶erleg hi¶anya nagyobb lesz.

Az 1. ¶abra a koh¶ezi¶os kiad¶asok GDP-re gyakorolt hat¶asait mutatja, kÄulÄon-
bÄoz}o kiad¶asi kateg¶ori¶akra lebontva. Ezen az ¶abr¶an minden s¶av egy modell-
szimul¶aci¶ot mutat, ahol mindig eggyel tÄobb kiad¶asi kateg¶ori¶at veszÄunk ¯-
gyelembe. Teh¶at a legalacsonyabb s¶av azt a szimul¶aci¶ot mutatja, ahol csak a
mez}ogazdas¶agi, ipari ¶es szolg¶altat¶asi kiad¶asokat, valamint a technikai seg¶³t-
s¶egny¶ujt¶ast vesszÄuk ¯gyelembe, a m¶asodik s¶av hozz¶aadja az infrastruktur¶alis
kiad¶asokat a szimul¶aci¶ohoz, a harmadik hozz¶aadja a K+F-re, a negyedik a
hum¶an t}oke beruh¶az¶asra ir¶anyul¶o kiad¶asokat. Ezek a gra¯konok illusztr¶alj¶ak
a beavatkoz¶asok kÄulÄonbÄoz}o terÄuleteinek nett¶o hozz¶aj¶arul¶as¶at, ¶es az id}opro-
¯lt, ami alatt a kÄulÄonbÄoz}o kateg¶ori¶ak kibocs¶at¶asi hat¶asai materializ¶al¶odnak.
¶Altal¶anoss¶agban az infrastruktur¶alis beruh¶az¶as hat¶asai ¶erezhet}oek a leggyor-
sabban, m¶³g a K+F ¶es a hum¶an t}oke beruh¶az¶as hat¶asai hosszabb id}o alatt
fejtik ki hat¶asukat. Megjegyzend}o, hogy ezek az eredm¶enyek tartalmazz¶ak a
m¶as orsz¶agokb¶ol sz¶armaz¶o spillover hat¶asokat is.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ausztria -0.10 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.14
Belgium -0.12 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14
Bulg¶aria -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.07 0.08 0.05 0.04
Ciprus -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.09 0.14 0.07 0.08
Csehorsz¶ag 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.07 0.23 0.29 0.40 0.35 0.39
D¶ania -0.01 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12
¶Esztorsz¶ag -0.07 -0.03 0.00 0.05 0.23 0.39 0.63 0.74 0.89 0.69 0.77
Finnorsz¶ag -0.14 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.14 -0.14
Franciaorsz¶ag -0.19 -0.30 -0.35 -0.40 -0.45 -0.50 -0.55 -0.59 -0.62 -0.65 -0.67
GÄorÄogorsz¶ag 0.19 0.87 0.66 0.69 1.10 1.20 1.60 2.06 2.55 2.07 2.34
Hollandia -0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07
¶Irorsz¶ag -0.10 -0.03 0.01 0.08 0.15 0.23 0.31 0.37 0.45 0.48 0.50
Lengyelorsz¶ag 0.00 0.00 0.02 0.01 0.20 0.29 0.63 1.04 1.38 1.41 1.51
Lettorsz¶ag 0.03 0.12 0.20 0.33 0.67 1.23 1.64 2.33 2.59 2.51 2.64
Litv¶ania 0.03 0.11 0.21 0.27 0.49 0.80 1.02 1.41 1.78 1.55 1.68
Magyarorsz¶ag 0.01 0.03 0.04 0.05 0.13 0.26 0.49 0.67 0.70 0.70 0.75
M¶alta -0.05 -0.09 -0.10 -0.09 -0.03 -0.01 0.12 0.31 0.34 0.28 0.31
N¶emetorsz¶ag -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.03 0.07 0.11 0.15 0.19 0.19 0.21
Olaszorsz¶ag 0.01 -0.08 -0.04 0.03 0.07 0.13 0.19 0.24 0.29 0.29 0.29
Portug¶alia 0.56 0.64 0.96 1.13 1.41 1.62 1.89 2.20 2.75 2.53 2.74
Rom¶ania 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
Spanyolorsz¶ag 0.16 0.47 0.66 0.76 0.91 1.06 1.16 1.33 1.51 1.48 1.58
Sv¶edorsz¶ag -0.04 -0.12 -0.16 -0.20 -0.23 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27
Szlov¶akia -0.02 -0.07 -0.05 -0.04 0.11 0.24 0.40 0.55 0.71 0.49 0.57
Szlov¶enia 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.01 0.05 0.16 0.20 0.27 0.19 0.22
UK 0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07

4. t¶abl¶azat. GDP hat¶as az Äosszes EU tagorsz¶agban. Sz¶azal¶ekos elt¶er¶es az alapesethez k¶epest
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ausztria -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05
Belgium -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
Bulg¶aria 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Ciprus 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
Csehorsz¶ag 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41
D¶ania -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05
¶Esztorsz¶ag 0.81 0.82 0.81 0.80 0.79 0.77 0.76 0.74 0.72 0.70
Finnorsz¶ag -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06
Franciaorsz¶ag -0.69 -0.69 -0.69 -0.68 -0.67 -0.66 -0.64 -0.61 -0.59 -0.56
GÄorÄogorsz¶ag 2.50 2.60 2.67 2.73 2.77 2.81 2.84 2.86 2.88 2.89
Hollandia -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02
¶Irorsz¶ag 0.52 0.53 0.54 0.56 0.57 0.58 0.58 0.59 0.60 0.60
Lengyelorsz¶ag 1.57 1.61 1.64 1.67 1.69 1.70 1.70 1.70 1.69 1.67
Lettorsz¶ag 2.69 2.72 2.72 2.72 2.71 2.70 2.68 2.66 2.63 2.60
Litv¶ania 1.77 1.83 1.88 1.92 1.95 1.98 2.00 2.02 2.03 2.04
Magyarorsz¶ag 0.79 0.82 0.84 0.86 0.88 0.89 0.90 0.90 0.90 0.90
M¶alta 0.32 0.33 0.33 0.34 0.34 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
N¶emetorsz¶ag 0.22 0.24 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33
Olaszorsz¶ag 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23 0.22
Portug¶alia 2.90 3.00 3.08 3.13 3.16 3.18 3.20 3.20 3.20 3.20
Rom¶ania 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
Spanyolorsz¶ag 1.66 1.73 1.79 1.84 1.88 1.92 1.95 1.97 1.99 2.01
Sv¶edorsz¶ag -0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13
Szlov¶akia 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.67 0.68
Szlov¶enia 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23
UK -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02

4. t¶abl¶azat. GDP hat¶as az Äosszes EU tagorsz¶agban. Sz¶azal¶ekos elt¶er¶es az alapesethez k¶epest
(folyt.)

A technikai seg¶³ts¶egny¶ujt¶as, a mez}ogazdas¶ag, ipar ¶es szolg¶altat¶asok kate-
g¶ori¶aja a beavatkoz¶asok sz¶eles v¶alaszt¶ek¶at foglalja mag¶aban. Ezek kÄoz¶e tar-
tozik p¶eld¶aul a mez}ogazdas¶agi ¶es hal¶aszati term¶ekek feldolgoz¶as¶anak ¶es pro-
m¶oci¶oj¶anak t¶amogat¶asa, valamint a mez}ogazdas¶agi hullad¶ek-menedzsment
el}oseg¶³t¶ese, az ipar ¶es szolg¶altat¶asok ¶allami t¶amogat¶as¶anak t¶ars¯nansz¶³roz¶asa,
Äuzemek ¶es berendez¶esek beruh¶az¶as¶anak a t¶amogat¶asa, tov¶abb¶a az el}ok¶esz¶³-
t¶esre, megval¶os¶³t¶asra, ellen}orz¶esre (monitoring) ¶es ¶ert¶ekel¶esre adott technikai
seg¶³ts¶egny¶ujt¶as. A beavatkoz¶asok egy r¶esz¶et a ¯x kÄolts¶eg csÄokken¶esek¶ent
modelleztÄuk (az indul¶asi kÄolts¶egek csÄokken¶ese, ¶es az ¶uj c¶egek bel¶ep¶es¶enek a
nÄoveked¶ese), vagy a ¯zikai t}oke kÄolts¶eg¶enek csÄokken¶esek¶ent (beruh¶az¶as ¶es t}o-
kefelhalmoz¶as nÄoveked¶ese). A kiad¶asok m¶asik r¶esz¶et nem produkt¶³v ¶allami ki-
ad¶ask¶ent modelleztÄuk, mint p¶eld¶aul a technikai seg¶³ts¶egny¶ujt¶as, a monitoring
¶es az ¶ert¶ekel¶es kÄolts¶egei. Az ut¶obbinak csak rÄovid t¶avon van nÄoveked¶est
serkent}o hat¶asa, teh¶at a tervez¶esi peri¶odus ¶eveiben, amikor a kiad¶as felme-
rÄul, azonban az el}oz}onek tart¶os kibocs¶at¶as-nÄovel}o hat¶asa van, m¶eg a kiad¶as
megsz}un¶ese ut¶an is.

Az infrastruktur¶alis kiad¶asokr¶ol feltesszÄuk, hogy pozit¶³v termel¶ekenys¶egi
hat¶asuk van, ¶es a teljes kibocs¶at¶as-nÄoveked¶es nagy r¶esz¶et magyar¶azz¶ak a
modell szimul¶aci¶okban. Ez a kateg¶oria tartalmazza a kÄozleked¶esi, telekommu-
nik¶aci¶os, energetikai ¶es kÄornyezeti, valamint a szoci¶alis infrastrukt¶ur¶aba val¶o
beruh¶az¶ast. Ezen kiad¶asok mindegyik¶et ¶allami beruh¶az¶ask¶ent modellezzÄuk,
kiv¶eve a szoci¶alis infrastrukt¶ur¶aba tÄort¶en}o beruh¶az¶ast, amelyet els}osorban
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nem produkt¶³v ¶allami fogyaszt¶ask¶ent kezelÄunk (ez egy viszonylag sz}uk kateg¶o-
ria, ¶es ha termel¶ekeny beruh¶az¶ask¶ent ¶ertelmezzÄuk, a hat¶as csak kism¶ert¶ekben
nagyobb { ld. az ¶erz¶ekenys¶egvizsg¶alatr¶ol sz¶ol¶o szakaszt). RÄovid t¶avon az
¶allami beruh¶az¶as (produkt¶³v) ¶es az ¶allami fogyaszt¶as (nem produkt¶³v) hat¶asai
hasonl¶oak. Mindkett}o magasabb aggreg¶alt kereslethez vezet, azonban r¶eszben
kiszor¶³t mag¶anfogyaszt¶ast ¶es mag¶anberuh¶az¶ast, tov¶abb¶a a keresleti impulzus
egy r¶esze kÄulfÄoldre sziv¶arog a magasabb importon keresztÄul. KÄoz¶ept¶avon az
¶allami beruh¶az¶as nÄoveli a termel¶ekenys¶eget (a nem produkt¶³v ¶allami fogyasz-
t¶assal szemben), ¶es az infrastruktur¶alis beruh¶az¶asok kibocs¶at¶as-nÄovel}o hat¶asa
a kÄovetkez}o ¶evekben er}osÄodik. Ahogy a gra¯konokr¶ol l¶athat¶o, a beruh¶az¶as
befejez¶es¶et kÄovet}oen a termel¶ekenys¶egi hat¶as lassan csÄokken, a kÄozÄoss¶egi t}oke
¶ert¶ekcsÄokken¶ese miatt.

A K+F t¶amogat¶asa tartalmazza az Äosszes kutat¶assal, technol¶ogiai-fej-
leszt¶es ¶es innov¶aci¶oval (RTDI) kapcsolatos kiad¶ast, ami mag¶aban foglalja
a v¶allalatok ¶es/vagy kutat¶o int¶ezm¶enyek kÄozÄotti h¶al¶ozatok ¶es kapcsolatok
kialak¶³t¶as¶at. A modellben ezt a ¯x kÄolts¶egek csÄokken¶esek¶ent, ¶es az imma-
teri¶alis t}oke kÄolts¶eg¶enek csÄokken¶esek¶ent ¶ertelmeztÄuk a kÄozbens}o szektorban,
a K+F szektor outputjainak a felhaszn¶al¶oi kÄozÄott. A modellben a K+F
kiad¶as a kÄovetkez}o mechanizmuson keresztÄul t¶amogatja a nÄoveked¶est. A
kÄolts¶egek csÄokkent¶es¶evel a koh¶ezi¶os programok egyszer}ubb¶e teszik az ¶uj v¶al-
lalatok sz¶am¶ara a piacra tÄort¶en}o bel¶ep¶est, ez¶altal t¶amogatj¶ak az ¶uj term¶ekek
bevezet¶es¶et. Ez az¶ert van ¶³gy, mert a l¶etez}o ¶es az ¶uj c¶egek ugyan hasonl¶o
probl¶em¶akkal n¶eznek szembe ¶uj term¶ek bevezet¶es¶en¶el, az ¶uj c¶egeknek tipiku-
san kevesebb hozz¶af¶er¶ese van a t}okepiacokhoz, ¶es le kell gy}ozniÄuk az admin-
isztrat¶³v akad¶alyokat (¶es kÄolts¶egeket) az ¶uj Äuzlet beind¶³t¶as¶ahoz. Az innov¶aci¶o
t¶amogat¶as¶aval a magasan k¶epzett dolgoz¶ok a termel}o szektorb¶ol a K+F szek-
torba ¶aramlanak. Kezdetben ez a reallok¶aci¶o csÄokkenti a v¶egterm¶ekek ter-
mel¶es¶et, ¶es negat¶³v hat¶asa van a nÄoveked¶esre, de hossz¶u t¶avon a pozit¶³v ki-
bocs¶at¶asi hat¶as domin¶al, mivel a termel¶ekenys¶eg nÄovekszik, ¶es ez a ¯zikai
beruh¶az¶asokat is ÄosztÄonzi. ¶Erdemes megjegyezni, hogy hab¶ar id}obe telik,
m¶³g ezek a hat¶asok l¶athat¶ov¶a v¶alnak, a kibocs¶at¶as nÄoveked¶es szigni¯k¶ans,
¶es j¶oval a kiad¶as megsz}un¶ese ut¶an is nÄovekszik (az endog¶en nÄoveked¶est tar-
talmaz¶o modellez¶esi megkÄozel¶³t¶esnek kÄoszÄonhet}oen). Az els}o ¶abr¶an tiszt¶an
l¶atszik az orsz¶agok kÄozÄotti spillover hat¶as. Ciprus ¶es kisebb m¶ert¶ekben M¶alta
nem (vagy csak nagyon alacsony Äosszeget) allok¶alt K+F beavatkoz¶asra, m¶egis
azok a szimul¶aci¶ok, amelyekben a K+F kiad¶ast is ¯gyelembe vettÄuk, pozit¶³v
kibocs¶at¶asi hat¶ast mutatnak, ami j¶ol illusztr¶alja a nemzetkÄozi K+F spillovert,
ahogy a tud¶astermel¶esi fÄuggv¶enyben (20. egyenlet) modelleztÄuk.

Az emberi er}oforr¶as r¶aford¶³t¶asai tartalmazz¶ak az Äosszes oktat¶asi ¶es szak-
k¶epz¶esi kiad¶ast, valamint az ¶altal¶anosabban de¯ni¶alt munkaer}opiaci politik¶a-
kat, ¶es a t¶arsadalmi befogad¶asra ford¶³tott kiad¶asokat. Ezt r¶eszben nem
produkt¶³v ¶allami kiad¶ask¶ent ¶es a h¶aztart¶asoknak juttatott kÄozvetlen tran-
szferekk¶ent modelleztÄuk, de a termel¶ekenys¶eget jav¶³t¶o hat¶asokat is ¯gyelembe
vesszÄuk, a k¶epzetts¶egre gyakorolt hat¶asokon keresztÄul. A teljes emberi t}oke a
modellben att¶ol fÄugg, hogy az egy¶enek mennyi id}ot ford¶³tanak a hum¶ant}oke-
felhalmoz¶as¶ara. Az iskol¶az¶as ¶eveinek a nÄoveked¶ese (k¶epz¶esben val¶o r¶eszv¶etel)
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valamely k¶epzetts¶egi csoportban nÄoveli a k¶epzetts¶eg hat¶ekonys¶ag¶at az adott
csoportban. A K+F kiad¶asokhoz hasonl¶oan a k¶epzetts¶eg hat¶ekonys¶ag¶ara
gyakorolt hat¶as megjelen¶ese is id}obe telik a kohorsz-hat¶asokat ¯gyelembe
v¶eve, ¶es a nyeres¶egek kÄoz¶ept¶avon v¶alnak csak l¶athat¶ov¶a, de mindk¶et hat¶as
egyform¶an szigni¯k¶ans ¶es meglehet}osen tart¶os. A hat¶ekonys¶agi hat¶as hossz¶u
t¶avon le¶ert¶ekel}odik, a munkak¶epes n¶epess¶eg nyugd¶³jba vonul¶asi r¶at¶aj¶anak
megfelel}oen. Azonban ez az ¶ert¶ekcsÄokken¶esi r¶ata kÄonnyen al¶abecsÄulhet}o, ha
a szakk¶epz¶esek nagy r¶esze id}osebb koroszt¶aly¶u munkan¶elkÄuli vagy inakt¶³v
embereket c¶eloz, akiknek kevesebb a fennmarad¶o, akt¶³v munk¶aval eltÄolthet}o
ideje. Az oktat¶as k¶epzetts¶egi hat¶ekonys¶agra gyakorolt hat¶asa fÄugg a r¶akÄovet-
kez}o foglalkoztatotts¶agi st¶atuszt¶ol is, a hum¶an t}oke gyorsabban le¶ert¶ekel}odhet
a k¶epz¶es ut¶an, ha az emberek munkan¶elkÄuliek, inakt¶³vak maradnak, vagy egy
rÄovid ideig tart¶o foglalkoztat¶as ut¶an ism¶et munkan¶elkÄuliek lesznek. Ezen
okok miatt a szimul¶alt hat¶asokat a lehets¶eges kimenetelek fels}o korl¶atjak¶ent
kell kezelni.14

Az orsz¶agok kÄozÄotti Äosszehasonl¶³t¶as az alapokb¶ol tÄort¶en}o r¶eszesed¶essel
megkÄozel¶³t}oleg ar¶anyos GDP-hat¶ast mutat, ¯gyelembe v¶eve az EU-hozz¶aj¶a-
rul¶as ¯nansz¶³roz¶as¶at is. Ez¶ert a legnagyobb kedvezm¶enyezettek, Portug¶alia,
GÄorÄogorsz¶ag ¶es Spanyolorsz¶ag mutatj¶ak a legnagyobb GDP nÄoveked¶est. Por-
tug¶alia ebben az id}oszakban 22,5 milli¶ard eur¶o EU-s koh¶ezi¶os t¶amogat¶ast
kapott, ami a GDP-j¶enek 1-2 sz¶azal¶ek¶at teszi ki minden ¶evben. A modell-
szimul¶aci¶okban ez jelent}os kibocs¶at¶as-nÄoveked¶eshez vezet. Egy ¶evtized ut¶an
a GDP 2,7 sz¶azal¶ekkal magasabb, ¶es a kibocs¶at¶as tov¶abb emelkedik, miut¶an
a t¶amogat¶as abbamaradt, kifejezve a K+F ¶es a hum¶ant}oke-felhalmoz¶as en-
dog¶en nÄoveked¶est serkent}o hat¶asait. A K+F-et t¶amogat¶o politik¶ak nÄoveked¶esi
hat¶as¶at a szabadalmak (A) nÄoveked¶es¶evel modelleztÄuk. A magasabb terme-
l¶ekenys¶eg a b¶erek nÄoveked¶es¶ehez vezet, legink¶abb a magasan k¶epzett dol-
goz¶ok kÄozÄott, akik r¶eszesÄulnek a megnÄovekedett K+F kiad¶asb¶ol. A fogyaszt¶as
nÄovekszik, ¶es majdnem 5 sz¶azal¶ekkal magasabb 10 ¶ev eltelt¶evel. Az in°¶aci¶o az
els}o ¶evekben magasabb, mivel a kereslet nÄoveked¶ese meghaladja a k¶³n¶alat¶et,
de miut¶an a potenci¶alis kibocs¶at¶as fokozatosan emelkedik, az in°¶aci¶os nyom¶as
csÄokken. A magasabb re¶alkamatl¶abak kÄoz¶ept¶avon magasabb t}okekÄolts¶eghez
vezetnek, ¶es ez visszafogja a v¶allalati beruh¶az¶asokat, de hossz¶u t¶avon a beru-
h¶az¶asok emelkednek. A re¶al¶arfolyam fel¶ert¶ekel}odik, ami az export csÄokken¶e-
s¶ehez vezet, m¶³g a kereslet nÄoveked¶ese serkenti az importot. A kereskedelmi
m¶erleg romlik, a cs¶ucs¶ert¶ek a GDP 1,8 sz¶azal¶eka, majd k¶es}obbi ¶evekben
csek¶ely javul¶as ¯gyelhet}o meg.

14Megjegyzend}o, hogy a r¶eszv¶eteli r¶ata exog¶en a modellben. A munkapiaci programok ¶es
beavatkoz¶asok egy r¶esze emelheti a munkaer}o r¶eszv¶etel¶et, ¶es ez¶altal emelheti a foglalkozta-
totts¶agi r¶at¶at. Annak ¶erdek¶eben, hogy ezt a hat¶ast is ¯gyelembe lehessen venni, a r¶eszv¶eteli
dÄont¶eseket is endog¶en m¶odon kell kezelni.
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1a. ¶abra. Koh¶ezi¶os juttat¶asok (GDP %-a) ¶es a GDP hat¶as kateg¶ori¶ank¶ent (sz¶azal¶ekos elt¶er¶es
az alapesethez k¶epest)
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1b. ¶abra. Koh¶ezi¶os juttat¶asok (GDP %-a) ¶es a GDP hat¶as kateg¶ori¶ank¶ent (sz¶azal¶ekos elt¶er¶es
az alapesethez k¶epest)
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A GÄorÄogorsz¶agra kapott eredm¶enyek hasonl¶oak Portug¶ali¶a¶ehoz. GÄorÄogor-
sz¶ag a GDP-j¶enek hasonl¶o h¶anyad¶at kapta meg EU koh¶ezi¶os t¶amogat¶ask¶ent,
de kiss¶e visszatartott¶ak a tervez¶esi peri¶odus k¶es}obbi ¶eveire. Emiatt a kibo-
cs¶at¶asi hat¶as k¶es}obb v¶alik l¶athat¶ov¶a. Azonban egy ¶evtized ut¶an a GDP tÄobb
mint 2,3 sz¶azal¶ekkal magasabb a modell szimul¶aci¶okban, ¶es a hat¶as er}osÄodik
a k¶es}obbi ¶evekben. Portug¶ali¶ahoz hasonl¶oan a K+F kiad¶ast a szabadalmak
sz¶am¶anak emelked¶es¶evel modelleztÄuk, de mivel a kapott t¶amogat¶as kisebb
h¶anyad¶at ford¶³tott¶ak K+F ÄosztÄonz¶esre, a szabadalmak sz¶am¶anak emelked¶ese
is alacsonyabb, mint Portug¶ali¶aban. A b¶erek emelkednek, mert a termel¶e-
kenys¶eg javul, ¶es a fogyaszt¶as is magasabb mind a likvidit¶askorl¶atos, mind
a nem likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asokn¶al. A v¶allalati beruh¶az¶as kezdetben
csÄokken a t}okekÄolts¶eget nÄovel}o magasabb re¶alkamatl¶ab miatt, de a k¶es}obbi
¶evekben a megnÄovekedett keresletnek kÄoszÄonhet}oen a beruh¶az¶as emelkedik.
A szimul¶aci¶o els}o ¶eveiben az in°¶aci¶o emelkedik, a re¶alfel¶ert¶ekel}od¶es csÄokkenti
az export nÄoveked¶es¶et, ¶es az import magasabb a megnÄovekedett hazai kereslet
miatt. A kereskedelmi m¶erleg a GDP 1,3 sz¶azal¶ek¶aval romlik.

Spanyolorsz¶ag megkÄozel¶³t}oleg 54 milli¶ard eur¶o koh¶ezi¶os t¶amogat¶ast ka-
pott, ami a GDP-j¶enek 1 sz¶azal¶ek¶at teszi ki az ¶evtized minden ¶ev¶eben. A
modell-szimul¶aci¶o szigni¯k¶ans pozit¶³v kibocs¶at¶asi hat¶ast mutat, a GDP 1,6
sz¶azal¶ekkal magasabb 10 ¶ev ut¶an, ¶es a kÄovetkez}o ¶evekben tov¶abb emelkedik.
A fogyaszt¶as magasabb a likvidit¶askorl¶atos ¶es nem korl¶atos h¶aztart¶asokn¶al
egyar¶ant, ¶es m¶³g a mag¶anberuh¶az¶as kezdetben alacsonyabb, a k¶es}obbi ¶evekben
emelkedik. Kezdetben az addicion¶alis kiad¶as nÄoveli az in°¶aci¶ot, a re¶alb¶erek
emelkednek a magasabb termel¶ekenys¶eg miatt. A b¶eremelked¶es a K+F kiad¶a-
soknak kÄoszÄonhet}oen a magasan k¶epzett dolgoz¶okn¶al a leger}osebb. A re¶al¶ar-
folyam fel¶ert¶ekel}od¶ese csÄokkenti az exportot, m¶³g a magasabb kereslet nÄoveli
az importot, ¶es ez rontja a kereskedelmi m¶erleget, a GDP 0,8 sz¶azal¶ek¶aval.

¶Irorsz¶ag a GDP-j¶enek 0,4 sz¶azal¶ek¶at kapta koh¶ezi¶os politikai t¶amogat¶as-
k¶ent, nagyr¶eszt az ¶evtized els}o fel¶eben, a tervez¶esi peri¶odus utols¶o ¶eveiben
nett¶o be¯zet}ov¶e v¶alt. A modell-szimul¶aci¶o az aggreg¶alt fogyaszt¶as emelked¶e-
s¶et mutatja, mivel a magasabb permanens jÄovedelem miatt a nem likvidit¶as-
korl¶atos fogyaszt¶as pozit¶³v hat¶asai ellens¶ulyozz¶ak a likvidit¶askorl¶atos fogyasz-
t¶as negat¶³v hat¶asait (magasabb ad¶o ¶es alacsonyabb foglalkoztatotts¶ag miatt).
Kezdetben a v¶allalati beruh¶az¶as csÄokken a magasabb t}okekÄolts¶eg miatt, de
a k¶es}obbi ¶evekben a mag¶anberuh¶az¶as nÄovekszik. Az import emelkedik, az
export csÄokken, ¶es a foly¶o ¯zet¶esi m¶erleg romlik. Egy ¶evtized t¶amogat¶as
ut¶an a GDP 0,5 sz¶azal¶ekkal magasabb.

FigyeljÄuk meg, hogy m¶eg N¶emetorsz¶agban is, aki nett¶o be¯zet}o az EU
kÄolts¶egvet¶es koh¶ezi¶os kiad¶asaiban, a GDP hat¶as pozit¶³v. Hab¶ar a munk¶at ter-
hel}o ad¶ok emelkednek, ¶es ez¶ert a foglalkoztat¶as csÄokken, a koh¶ezi¶os kiad¶asok
termel¶ekenys¶eg-jav¶³t¶o hat¶asai domin¶alnak h¶arom-n¶egy ¶ev ut¶an. A nem kor-
l¶atos h¶aztart¶asok fogyaszt¶asa emelkedik, mivel a fogyaszt¶ok a permanens
jÄovedelem emelked¶es¶ere sz¶am¶³tanak, de a likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok fo-
gyaszt¶asa csÄokken, mivel a foglalkoztatotts¶ag csÄokkent, ¶es az ad¶ok megemel-
kedtek. A re¶alb¶er-nÄoveked¶es magasabb, mivel a termel¶ekenys¶eg javul. Az
in°¶aci¶o kis m¶ert¶ekben emelkedik, a re¶alfel¶ert¶ekel}od¶es csÄokkenti az export
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nÄoveked¶es¶et, serkenti az importot, ami a kereskedelmi m¶erleg roml¶as¶ahoz
vezet. Egy ¶evtized ut¶an a GDP megkÄozel¶³t}oleg 0,2 sz¶azal¶ekkal magasabb.

Olaszorsz¶agban a koh¶ezi¶os kiad¶as id}obeli alakul¶asa olyan, hogy 2001-ben
illetve 2002-ben nett¶o be¯zet}ov¶e v¶alik, ami csÄokkenti a koh¶ezi¶os juttat¶asok
kibocs¶at¶asi hat¶as¶at, de ez a k¶es}obbi ¶evekben ism¶et pozit¶³vv¶a v¶alik. A fo-
gyaszt¶as, ¶es v¶allalati beruh¶az¶as szint¶en emelkedik kÄoz¶ept¶avon. A re¶alb¶er-nÄo-
veked¶es Äuteme emelkedik, ¶es az in°¶aci¶o is magasabb. A GDP 0,3 sz¶azal¶ekkal
magasabb egy ¶evtized ut¶an, ez kiss¶e tÄobb, mint N¶emetorsz¶agban, mivel a
nett¶o juttat¶asok is meghaladj¶ak N¶emetorsz¶ag¶et.

Az ¶uj tag¶allamok 2004-ben csatlakoztak az EU-hoz, ¶es ezut¶an v¶altak jo-
gosultt¶a a koh¶ezi¶os t¶amogat¶asokra, de sz¶amos orsz¶ag m¶ar 2001-t}ol kapott
el}ocsatlakoz¶asi t¶amogat¶ast. A modell-szimul¶aci¶ok szigni¯k¶ans kibocs¶at¶as-
nÄovekm¶enyt mutatnak az Äosszes ilyen orsz¶agra. A fogyaszt¶as magasabb,
kÄulÄonÄosen a ricard¶oi nem likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok eset¶eben, mivel itt a
permanens jÄovedelem emelkedik. Azokban az orsz¶agokban, ahol az ¶arfolyam
szabadon lebegtetett, a ¯sk¶alis transzfereknek kÄoszÄonhet}oen a nomin¶alis ¶ar-
folyam fel¶ert¶ekel}odik, ¶es ez k¶aros hat¶assal van az export versenyk¶epess¶eg¶ere.
De hasonl¶o hat¶as ¯gyelhet}o meg m¶eg sok olyan orsz¶agban is, amelyek a va-
lut¶ajukat az eur¶ohoz rÄogz¶³tik. Mivel a kereslet meghaladja a k¶³n¶alatot rÄovid
t¶avon, az in°¶aci¶o emelkedik, ez re¶alfel¶ert¶ekel}od¶eshez vezet, ami rontja a foly¶o
¯zet¶esi m¶erleg egyenleg¶et. Azon orsz¶agok sz¶am¶ara, amelyek nem kaptak el}o-
csatlakoz¶asi t¶amogat¶ast (f}ok¶ent M¶alta ¶es Ciprus), a negat¶³v kereskedelmi
hat¶as miatt a modell enyh¶en negat¶³v GDP hat¶ast mutat a csatlakoz¶as el}otti
¶evekben, de a kibocs¶at¶asi hat¶as pozit¶³vv¶a v¶alik a k¶es}obbi ¶evekben. Megje-
gyezzÄuk, hogy az eredm¶enyek Ciprus ¶es M¶alta eset¶eben pozit¶³v nemzetkÄo-
zi spillover hat¶ast mutatnak a K+F kiad¶asokra, annak ellen¶ere, hogy saj¶at
forr¶ast egy¶altal¶an nem (vagy csak kis m¶ert¶ekben) allok¶altak K+F beruh¶a-
z¶asokra. Az Äosszes ¶uj tag¶allam kÄozÄul Lettorsz¶ag, Litv¶ania ¶es Lengyelorsz¶ag
mutatja a legnagyobb kibocs¶at¶as-nÄoveked¶est.15

A 4. t¶abl¶azat bemutatja a GDP hat¶asokat az adom¶anyoz¶o orsz¶agokban is.
A kibocs¶at¶as esik ezekn¶el a nett¶o be¯zet}okn¶el az EU koh¶ezi¶os politik¶aj¶anak
¯nansz¶³roz¶as¶ahoz szÄuks¶eges magasabb ad¶ok torz¶³t¶o hat¶asa miatt. M¶³g ezt a
hat¶ast r¶eszben ellens¶ulyozza az export nÄoveked¶ese azokban az orsz¶agokban,
amelyeknek szoros kereskedelmi kapcsolata van a kedvezm¶enyezett orsz¶agok-
kal, a teljes kibocs¶at¶asi hat¶as a legtÄobb esetben negat¶³v, Franciaorsz¶ag eset¶en
a legnagyobb. Az EU eg¶esz¶et tekintve a GDP-hat¶as 2004-re v¶alik pozit¶³vv¶a,
amikor a kedvezm¶enyezett orsz¶agok nyeres¶egei ellens¶ulyozz¶ak az adom¶anyoz¶o
orsz¶agok vesztes¶egeit. Azonos n¶epess¶egnÄoveked¶esi r¶at¶at felt¶etelezve az EU
orsz¶agok kÄozÄott ezek az eredm¶enyek az egy f}ore jut¶o GDP konvergenci¶aj¶at
jelzik, a szeg¶enyebb orsz¶agok felz¶ark¶oznak az EU ¶atlaghoz.

15Varga ¶es in 't Veld (2011) fÄuggel¶eke tartalmazza a kumul¶alt multiplik¶atorok Äosszeha-
sonl¶³t¶as¶at.



16Az Äosszes tÄobbi orsz¶agra vonatkoz¶o eredm¶eny megtal¶alhat¶o Varga ¶es in 't Veld (2009b)
fÄuggel¶ek¶eben.
17 ¶Attekint¶es¶ert ld. Gramlich (1994), Sturm (1998) ¶es Romp ¶es de Haan (2005) tanul-

m¶any¶at.
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6 ¶Erz¶ekenys¶egvizsg¶alat

Ez a szakasz felt¶arja az eredm¶enyek ¶erz¶ekenys¶eg¶et k¶et t¶enyez}ore: egyr¶eszt
a kÄozÄoss¶egi t}oke (infrastrukt¶ura) termel¶esi rugalmass¶ag¶anak (®G) ¶ert¶ek¶ere,
m¶asr¶eszt a likvidit¶askorl¶atos fogyaszt¶ok ar¶any¶ara. A 2. ¶abra mutatja a GDP-
re gyakorolt hat¶asokat Portug¶ali¶aban.16

A kÄozÄoss¶egi t}oke (infrastrukt¶ura) termel¶esi rugalmass¶ag¶anak (®G) megfe-
lel}o ¶ert¶ek¶et illet}oen sok a bizonytalans¶ag. Az infrastruktur¶alis beruh¶az¶asok
¶es a gazdas¶agi nÄoveked¶es irodalma meglehet}osen sz¶eleskÄor}u, kezdve Aschauer
(1989, 1990) USA-ra vonatkoz¶o becsl¶es¶evel, mely szerint a kÄozÄoss¶egi t}oke-
¶allom¶any 1 sz¶azal¶ekos nÄoveked¶ese a kibocs¶at¶ast 0,39 sz¶azal¶ekkal emeli. Sok
kÄozgazd¶asz megk¶erd}ojelezte ezt a becsl¶est, mivel val¶osz¶³n}utlenÄul magas, ez
pedig sz¶eles kÄor}u szakirodalom kialakul¶as¶ahoz vezetett.17 A kÄozÄos trenddel,
hi¶anyz¶o v¶altoz¶okkal, szimultaneit¶assal, ford¶³tott oks¶aggal kapcsolatos Äokono-
metriai probl¶em¶ak megakad¶alyozz¶ak a rugalmass¶ag megfelel}o meghat¶aroz¶as¶at
makroÄokon¶omiai id}osorokon. Azok a tanulm¶anyok, amelyek Äosszevont id}o-
sorokat, orsz¶agos szint}u keresztmetszeti adatokat haszn¶altak, ¶altal¶aban ala-
csonyabb becsl¶eseket kaptak, ezek alapj¶an a kÄozÄoss¶egi beruh¶az¶as megt¶erÄul¶esi
r¶at¶aja megegyezik a mag¶ant}ok¶e¶evel, vagy m¶eg alacsonyabb (pl. Bougheas ¶es
t¶arsai, 2000). Egy¶eb infrastruktur¶alis beruh¶az¶asok, mint p¶eld¶aul a telekom-
munik¶aci¶o becsÄult hat¶asai m¶eg kisebbek. Az irodalomban tal¶alt becsl¶esek
rendk¶³vÄul sz¶eles sk¶al¶aja azt jelenti, hogy a termel¶esi fÄuggv¶enyen alapul¶o mo-
dellek kev¶esb¶e haszn¶alhat¶oak gazdas¶agpolitikai szemszÄogb}ol (Romp ¶es de
Haan, 2005, 43. o.).

2. ¶abra. A GDP hat¶as param¶eter ¶erz¶ekenys¶ege: Portug¶alia

Gramlich (1994) szerint ,,logikai" probl¶ema van az ad¶od¶o magas Äoko-
nometriai megt¶erÄul¶esi r¶at¶akkal, ¶es azonos megt¶erÄul¶esi r¶ata mellett ¶ervel a
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mag¶an ¶es kÄozÄoss¶egi t}oke eset¶en.18 Ezt a feltev¶est vettÄuk ¶at a modellben, ¶es
a kÄozÄoss¶egi t}oke rugalmass¶ag¶at oly m¶odon hat¶aroztuk meg, hogy a kÄozÄoss¶egi
t}oke hat¶arterm¶eke azonos legyen a mag¶an t}ok¶e¶evel (®G = 0;10).19 Annak
¶erdek¶eben, hogy megvizsg¶aljuk a magasabb rugalmass¶ag hat¶asait az ¶atfog¶o
eredm¶enyekre, megemeltÄuk a rugalmass¶agot 50 sz¶azal¶ekkal 0,15-re. Mivel
az infrastruktur¶alis kiad¶asok a teljes kiad¶as nagy h¶anyad¶at teszik ki (30-40
sz¶azal¶ek kÄozÄott), ennek szigni¯k¶ans hat¶asa van az eredm¶enyekre. Ahogy a 2.
¶abr¶ab¶ol l¶athat¶o, Portug¶alia eset¶eben ez megemeli a hossz¶u t¶av¶u GDP hat¶ast
3,1 sz¶azal¶ekr¶ol 3,7 sz¶azal¶ekra.

A modell k¶etf¶ele h¶aztart¶ast kÄulÄonbÄoztet meg. A h¶aztart¶asok els}o csoport-
j¶anak (ricard¶oi vagy nem likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok) fogyaszt¶asi dÄont¶esei
intertempor¶alis optimaliz¶al¶ason alapulnak, ¶es ez a fogyaszt¶as id}obeli sim¶³t¶as¶at
eredm¶enyezi. FeltettÄuk, hogy e h¶aztart¶asoknak van hozz¶af¶er¶esÄuk a t}okepiac-
hoz ¶es k¶epesek kÄolcsÄont felvenni a jÄov}obeli jÄovedelmÄuk terh¶ere. A h¶aztart¶asok
m¶asik csoportja likvidit¶askorl¶atos, ¶es nem tud kÄolcsÄonvenni, hanem a rendel-
kez¶esre ¶all¶o jÄovedelm¶et minden peri¶odusban elfogyasztja. A modellnek ebben
a verzi¶oj¶aban feltettÄuk, hogy a h¶aztart¶asok ezen csoportja az alacsonyan
k¶epzett dolgoz¶ok csoportj¶aba tartozik, m¶³g a kÄozepesen ¶es magasan k¶epzett
dolgoz¶ok nem likvidit¶askorl¶atosak. A likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok ar¶anya
¶altal¶aban egy fontos param¶eter, mivel ez hat¶arozza meg a nem produkt¶³v
¶allami kiad¶asi sokkok nem-ricard¶oi viselked¶esb}ol ered}o hat¶as¶at a modellben.
Min¶el alacsonyabb a likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok ar¶anya, ann¶al magasabb
az ¶allami kiad¶asi sokk kiszor¶³t¶asi hat¶asa, a ricard¶oi h¶aztart¶asok ellens¶ulyoz¶o
reakci¶oja miatt, akik megemelik az ¶ovatoss¶agi megtakar¶³t¶asokat, magasabb
jÄov}obeli ad¶okÄotelezetts¶egekre sz¶am¶³tva.

A likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok ar¶any¶at az eur¶o z¶on¶aban tipikusan 0,2
¶es 0,4 kÄozÄottire becslik (pl. Ratto ¶es t¶arsai, 2009, Coenen ¶es t¶arsai, 2008).
A modellben alkalmazott feltev¶es, miszerint ez az ar¶any megegyezik az ala-
csonyan k¶epzett dolgoz¶ok ar¶any¶aval, jelent}os kÄulÄonbs¶egeket jelent az egyes
orsz¶agok kÄozÄott. A k¶epzetts¶egi csoportokra vonatkoz¶o munkaer}o-piaci ada-
tok nagy sz¶or¶od¶ast mutatnak az alacsonyan k¶epzett dolgoz¶ok ar¶anyaiban az
egyes orsz¶agok kÄozÄott, ¶es a modell-feltev¶esÄunk hasonl¶o sz¶or¶od¶ast von maga
ut¶an a likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok ar¶any¶aban. ¶Erz¶ekenys¶egvizsg¶alatk¶ent
a likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok ar¶any¶at minden orsz¶agban egys¶egesen 0,5-re
¶all¶³tottuk.20 A 2. ¶abr¶an vil¶agosan l¶atszik, hogy ezen feltev¶es hat¶asai nem t¶ul-
s¶agosan magasak, amelynek okai k¶etr¶et}uek. Egyr¶eszt a koh¶ezi¶os kiad¶asokat
az EU kÄolts¶egvet¶es¶eb}ol sz¶armaz¶o ¯sk¶alis transzferekkel ¯nansz¶³rozz¶ak. Ez a

18Gramlich (1994), 1187 o.
19Megjegyzend}o, hogy ez nem z¶arja ki azt a lehet}os¶eget, hogy a (mag¶an ¶es kÄozÄoss¶egi)

t}oke hat¶arterm¶eke magasabb a kev¶esb¶e fejlett gazdas¶agokban.
20Az alacsonyan k¶epzett dolgoz¶ok ar¶anya OECD adatokon alapul, ¶es v¶altozatlank¶ent

hagytuk ebben a k¶³s¶erletben. Csak a likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok ar¶anya rÄogz¶³tett 50
sz¶azal¶ekon. Egy alternat¶³v, de ambici¶ozusabb l¶ep¶es lenne a k¶epzetts¶egi csoportok ¶es a
likvidit¶askorl¶atos h¶aztart¶asok ar¶any¶at endogeniz¶alni: ha egy orsz¶ag tÄobbet kÄolt oktat¶asra
¶es k¶epz¶esre (ak¶ar EU forr¶asb¶ol), tÄobb h¶aztart¶as kerÄul ¶at a nem likvidit¶askorl¶atos, kÄozepesen
k¶epzett kateg¶ori¶aba, a konvergenci¶anak ¶es az endog¶en nÄoveked¶esnek egy ¶ujabb forr¶ast
biztos¶³tva.
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kiad¶as nem jelent ar¶anyosan magasabb ad¶okÄotelezetts¶eget a jÄov}oben, hanem
ez egy tiszt¶an ¯sk¶alis transzfer a be¯zet}o orsz¶agokt¶ol a kedvezm¶enyezett
orsz¶agok fel¶e. M¶asr¶eszt, a ricard¶oi h¶aztart¶asok fogyaszt¶as¶at is pozit¶³van be-
foly¶asolja, mivel a kiad¶asok legtÄobbje termel¶ekenys¶egjav¶³t¶o, ¶³gy a permanens
jÄovedelmek emelked¶es¶ehez vezet.

7 Konkl¶uzi¶o

Ez a tanulm¶any bemutatja, hogy hogyan haszn¶alhat¶o egy modern dinamikus
¶altal¶anos egyens¶ulyi modell endog¶en nÄoveked¶essel ¶es hum¶ant}oke-felhalmoz¶as-
sal az EU koh¶ezi¶os politikai programja hat¶asainak elemz¶es¶ere a 2000-2006-os
id}oszakban. Az elemz¶es megmutatta, hogy az EU kev¶esb¶e fejlett r¶egi¶oiban
potenci¶alisan szigni¯k¶ans hossz¶u t¶av¶u el}onyÄok sz¶armaznak az EU koh¶ezi¶os
politikai kiad¶asaib¶ol. Ezek az el}onyÄok kÄoz¶ep ¶es hossz¶u t¶avon er}osÄodnek, ¶es
a t¶amogatott r¶egi¶ok jÄovedelm¶enek ¶es kibocs¶at¶as¶anak szigni¯k¶ans javul¶as¶at
eredm¶enyezhetik.

Ezek a beavatkoz¶asok azonban csak kÄoz¶ept¶avon hozz¶ak meg a gyÄumÄolcsÄu-
ket, ¶es szigni¯k¶ans hat¶ast csak n¶eh¶any ¶evvel a megval¶os¶³t¶as ut¶an v¶arhatunk.
RÄovid t¶avon az addicion¶alis kiad¶as mag¶anberuh¶az¶as kiszor¶³t¶as¶ahoz vezethet
az intertempor¶alis fogyaszt¶as-beruh¶az¶as dÄont¶es miatt, a transzferek ¶altal oko-
zott re¶alfel¶ert¶ekel}od¶es pedig csÄokkenti az export nÄoveked¶es¶et. A K+F-et
ÄosztÄonz}o politik¶ak megemelik a kutatat¶ok b¶er¶et, ¶es kiszor¶³tanak magasan
k¶epzett munkaer}ot m¶as szektorokb¶ol. R¶aad¶asul, a k¶epz¶esekb}ol ¶es egy¶eb
hum¶an t}oke beruh¶az¶asb¶ol rÄovid t¶avon kev¶es el}ony sz¶armazhat, de kÄoz¶ept¶avon
az infrastruktur¶alis beruh¶az¶asok, a K+F-et ÄosztÄonz}o politik¶ak, ¶es a hum¶an
t}oke beruh¶az¶asok termel¶ekenys¶eget jav¶³t¶o hat¶asai fokozatosan er}osÄodnek, ¶es
m¶eg a program befejez}od¶ese, a kiad¶as megsz}un¶ese ut¶an is tart¶os pozit¶³v ki-
bocs¶at¶asi eredm¶eny ¯gyelhet}o meg. A befejezett, 2000-2006-os tervez¶esi pe-
ri¶odusra bemutatott eredm¶enyek hasonl¶oan alkalmazhat¶oak az ¶uj, 2007-13
tervez¶esi peri¶odusra, amelyet m¶eg ink¶abb a kÄoz¶ep- ¶es kelet-eur¶opai ¶uj tag¶al-
lamokra ir¶any¶³tanak (ld. Varga ¶es in 't Veld 2011b).

Az EU koh¶ezi¶os politikai programj¶anak siker¶et vagy buk¶as¶at nyilv¶anval¶oan
nem kiz¶ar¶olag a GDP-re gyakorolt hat¶asa alapj¶an kell meg¶³t¶elni. A koh¶ezi¶os
politika c¶elja, hogy el}oseg¶³tse a t¶arsadalmi ¶es gazdas¶agi koh¶ezi¶ot, a re¶al kon-
vergencia el¶er¶es¶et az Uni¶oban. GDP a leggyakrabban alkalmazott m¶erce, ¶es
az egy f}ore jut¶o GDP alapj¶an hat¶arozz¶ak meg a koh¶ezi¶os t¶amogat¶asra val¶o
jogosults¶agot, ¶³gy logikusan ez az els}ok¶ent alkalmazott m¶erce az ¶ert¶ekel¶esben.
De tudat¶aban kell lenni, hogy a brutt¶o hazai term¶ek m¶eg a piaci aktivit¶as
indik¶atorak¶ent sem egy hib¶atlan m¶erce. Alternat¶³va lehet a brutt¶o nemzeti
term¶ek, ami mag¶aban foglalja a kÄulfÄoldre ir¶anyul¶o ¶es onnan sz¶armaz¶o nett¶o
t}ok¶et, vagy a nett¶o nemzeti jÄovedelem, ami tartalmazza az export¶alt ¶es impor-
t¶alt pro¯tot. De m¶eg ¶altal¶anosabban a j¶ol¶et m¶as m¶er}osz¶amait is ¯gyelembe
lehetne venni az EU koh¶ezi¶os politik¶ainak sz¶elesebb kÄor}u ¶ert¶ekel¶es¶en¶el.

Azt is fontos hangs¶ulyozni, hogy ezek az eredm¶enyek makroÄokon¶omiai
elemz¶esen alapulnak, ¶es kritikusan fÄuggenek att¶ol a mÄogÄottes feltev¶est}ol, hogy
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a p¶enzt hat¶ekonyan kÄoltik el. Ez¶ert ez az aggreg¶alt makroÄokon¶omiai model-
lez¶esi megkÄozel¶³t¶es egy becsl¶est ad a koh¶ezi¶os kiad¶asok potenci¶alis hat¶asair¶ol,
¶es a hossz¶u t¶av¶u kibocs¶at¶asi eredm¶enyek visszatÄukrÄozik az infrastruktur¶alis
beruh¶az¶asok, hum¶an t}oke ¶es K+F termel¶ekenys¶egjav¶³t¶o hat¶as¶at. Ezt a mo-
dellez¶esi megkÄozel¶³t¶est szÄuks¶eges kieg¶esz¶³teni egy, az egyedi projektek mikro
adatain alapul¶o elemz¶essel, mivel kiz¶ar¶olag a projekt alap¶u elemz¶es vil¶ag¶³that
r¶a arra a k¶erd¶esre, hogy az itt bemutatott pozit¶³v hat¶asok el¶erhet}oek-e.
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A MODEL-BASED ANALYSIS OF THE IMPACT OF COHESION POLICY

EXPENDITURE 2000-06: SIMULATIONS WITH THE QUEST III MODEL

More than a third of the EU budget is devoted to Cohesion Policy with the objective
to foster economic and social cohesion in the European Union. Large-scale ¯scal
transfers are used to support investment in infrastructure, R&D and human capital.
This paper provides a model-based assessment of the potential macro-economic
impact of these ¯scal transfers using a DSGE model with semi-endogenous growth
(Jones, 1995) and endogenous human capital accumulation. The simulations show
the potential bene¯ts of Structural Funds with signi¯cant output gains in the long
run due to sizeable productivity improvements.
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A GMR-EUR¶OPA MODELL ¶ES ALKALMAZ¶ASA EU
KOH¶EZI¶OS POLITIKAI REFORMOK EL}OZETES

HAT¶ASVIZSG¶ALATA SOR¶AN 1

VARGA ATTILA { J¶AROSI P¶ETER { SEBESTY¶EN TAM¶AS
PTE KTK

A GMR fejleszt¶espolitikai hat¶aselemz}o modellrendszer kidolgoz¶asa ¶es annak
folyamatos fejleszt¶ese a P¶ecsi Tudom¶anyegyetem KÄozgazdas¶agtudom¶anyi Ka-
r¶an foly¶o kutat¶asok eredm¶enye. A tanulm¶anyban bemutatott GMR-Eur¶opa
modell kifejleszt¶es¶et az EU 7. Keretprogramja ¯nansz¶³rozta. Jelen tanulm¶any
a GMR-Eur¶opa modell le¶³r¶o, nem technikai jelleg}u bemutat¶as¶ara v¶allalkozik.
A modellszerkezet le¶³r¶asa ut¶an a m¶asodik r¶eszben a modellben rejl}o lehet}os¶e-
geket illusztr¶al¶o sz¶am¶³t¶asokat mutatunk be. E modell-szimul¶aci¶ok, melyeket
az Eur¶opai Bizotts¶ag sz¶am¶ara a kÄozelm¶ultban k¶esz¶³tett gazdas¶agpolitikai
elemz¶eseink kÄozÄul v¶alogattunk, az EU ¶uj koh¶ezi¶os politik¶aj¶anak tervez¶es¶evel
voltak kapcsolatosak.

Kulcsszavak: TFP, SCGE modellek, DSGE modellek, hat¶aselemz¶es, K+F,
emberi t}oke, EU koh¶ezi¶os politika. JEL: H41,O31, O40.

1 Bevezet¶es

A makroszint}u gazdas¶agi nÄoveked¶es felt¶eteleinek jav¶³t¶as¶at c¶elz¶o fejleszt¶es-
politikai eszkÄozt¶ar egyik kulcseleme a region¶alis innov¶aci¶o-politika. A re-
gion¶alis innov¶aci¶o ÄosztÄonz¶es¶enek v¶altozatos m¶odszerei fejl}odtek ki az ut¶obbi
¶evtizedekben (OECD 2010). Ide tartoznak a v¶allalati technol¶ogiai szint
emel¶es¶et c¶elz¶o int¶ezked¶esek (v¶allalatalap¶³t¶asi ¶es beruh¶az¶asi t¶amogat¶asok, ad¶o-
kÄonny¶³t¶esek, kamatt¶amogat¶asok, a kock¶azati t}ok¶ehez val¶o hozz¶ajut¶as el}oseg¶³-
t¶ese), de a helyi technol¶ogiai kÄornyezet jav¶³t¶asa is (a kÄozÄoss¶egi kutat¶asok
¶es a v¶allalati K+F t¶amogat¶asa, az emberi t}oke fejleszt¶ese, az ipar-egyetem
egyÄuttm}ukÄod¶esek ÄosztÄonz¶ese, a ¯zikai infrastrukt¶ura fejleszt¶ese).

A fejleszt¶espolitikai int¶ezked¶esek el}ozetes ¶es ut¶olagos hat¶asvizsg¶alat¶ara
kÄulÄonf¶ele gazdas¶agi modellek terjedtek el a gyakorlatban. Ezen modellek
haszn¶alat¶ara a beavatkoz¶asok ¶altal kÄozvetlenÄul ¶erintett gazdas¶agi szerepl}okn¶el
jelentkez}o hat¶asokon t¶ulmutat¶o (a GDP-ben, foglalkoztat¶asban, b¶erekben,
stb. megjelen}o), tovagy}ur}uz}o v¶altoz¶asok nyomon kÄovet¶ese miatt van szÄuks¶eg.

1A tanulm¶any alapj¶aul szolg¶al¶o GMR-Europa modell kifejleszt¶es¶et az EU 7. Keret-
programja (IAREG, 2008-2011, no 216813) ¯nansz¶³rozta. Szeretn¶enk kÄoszÄonetÄunket itt is
kifejezni Ra®aele Paci, Barbara Dettori and Emanuela Marrocu fel¶e a CRENOS kutat¶oint¶e-
zetben Äossze¶all¶³tott region¶alis emberi t}oke, t¶arsadalmi t}oke ¶es TFP adatok rendelkez¶esre
bocs¶at¶as¶a¶ert. KÄoszÄonet illeti Hau Orsoly¶at ¶es Horv¶ath M¶artont a sz¶am¶³t¶asok sor¶an ny¶ujtott
¶ert¶ekes seg¶³ts¶eg¶ert. Be¶erkezett: 2013. j¶ulius 11. E-mail: vargaa@ktk.pte.hu.
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A modellek szerkezet¶et az alapjaikul szolg¶al¶o gazdas¶agelm¶eletek ¶es a ren-
delkez¶esre ¶all¶o adatokb¶ol nyert inform¶aci¶ok egyÄuttesen szabj¶ak meg. Az
Eur¶opai Bizotts¶ag ¶altal a koh¶ezi¶os politik¶ak eredm¶enyess¶eg¶enek vizsg¶alat¶ara
leggyakrabban haszn¶alt makrogazdas¶agi modellek v¶altozatos elm¶eleti alapo-
kon ¶allnak: a dÄont}oen keresletoldali megalapoz¶as¶u HERMIN modell (ESRI
2002), vagy a klasszikus ¶altal¶anos egyens¶ulyelm¶elet talaj¶an ¶all¶o ECOMOD
modell (Bayar 2007) ¶epp¶ugy haszn¶alatos, mint az ¶ujklasszikus szint¶ezist kÄo-
vet}o QUEST III modell (Ratto, Roeger and Veld 2009).

A tanulm¶anyban bemutat¶asra kerÄul}o GMR (Geographic Macro and Re-
gional { ,,fÄoldrajzi makro ¶es region¶alis") modell ¶ujdons¶aga a fent bemutatott
(¶es a hat¶aselemz¶esekben tipikusnak tekinthet}o) makroÄokon¶omiai modellekhez
viszony¶³tva az, hogy integr¶alja a teret a modell szerkezet¶ebe, ami ¶altal a t¶er-
beli tud¶as¶araml¶asok, az agglomer¶aci¶os hat¶asok, vagy az interregion¶alis keres-
kedelem ¶es a migr¶aci¶o kÄovetkezm¶enyei kÄozvetlenÄul meg¯gyelhet}oekk¶e v¶alnak.
A t¶erbeli kÄozel¶³t¶esb}ol ered}o tov¶abbi ¶ujdons¶aga a modellnek az, hogy ¶altala
nemcsak a makroÄokon¶omiai, de a region¶alis hat¶asok is kÄovethet}oekk¶e v¶alnak.

A GMR modellez¶esi ir¶anyzatot ¶es annak kÄozgazdas¶agtani gyÄokereit Varga
(2006, 2009) ¶³rja le, a modell gazdas¶agpolitikai vonatkoz¶asait pedig Varga
(2015) mutatja be r¶eszletesen. A modellez¶esi ir¶anyzat els}o megval¶osul¶asa a
Nemzeti Fejleszt¶esi Hivatal sz¶am¶ara kidolgozott ¶es az 1. Nemzeti Fejleszt¶esi
Terv (2004-2006) hat¶aselemz¶es¶ere alkalmazott EcoRET modell (Schalk ¶es
Varga 2004). Az EcoRET modell tov¶abbfejleszt¶esek¶eppen szÄuletett meg a
GMR-Magyarorsz¶ag modell, melyet a Nemzeti Fejleszt¶esi ÄUgynÄoks¶eg rend-
szeresen haszn¶al koh¶ezi¶os politikai hat¶aselemz}o vizsg¶alatai sor¶an (Varga 2007,
Varga, J¶arosi, Sebesty¶en 2014). A tanulm¶anyban bemutatott GMR-Eur¶opa
modell kifejleszt¶es¶et az EU 7. Keretprogramja ¯nansz¶³rozta. A modellt az EU
6. Kutat¶asi Keretprogramja region¶alis- ¶es makro-szint}u hat¶asainak vizsg¶a-
lata sor¶an alkalmaztuk el}oszÄor (Varga, J¶arosi ¶es Sebesty¶en 2009). Legut¶obbi
modellsz¶am¶³t¶asainkat, melyek az ¶uj koh¶ezi¶os politika lehets¶eges ir¶anyainak
kimunk¶al¶asa sor¶an kerÄultek felhaszn¶al¶asra, az Eur¶opai Bizotts¶ag (DG Regio)
megrendel¶es¶ere v¶egeztÄuk el. A modell r¶eszletes technikai le¶³r¶asa Varga, J¶arosi
¶es Sebesty¶en (2009), Varga, Pontikakis ¶es Chorafakis (2014), valamint Varga
¶es TÄorma (2010) munk¶aiban tal¶alhat¶o meg.

Mi¶ert l¶enyeges a fÄoldrajzi dimenzi¶o szerepeltet¶ese a fejleszt¶espolitikai ha-
t¶aselemz¶esben? Mi¶ert nevezzÄuk a modellt egyszerre ,,makro" ¶es ,,region¶alis"
modellnek? A fÄoldrajz legal¶abb n¶egy szempontb¶ol j¶atszik meghat¶aroz¶o sze-
repet a fejleszt¶espolitikai beavatkoz¶asok eredm¶enyess¶eg¶eben (Varga 2006).
El}oszÄor is, minden beavatkoz¶as a t¶er egy adott pontj¶aban tÄort¶enik, ¶es annak
hat¶asai onnan terjedhetnek tov¶abb t¶avolabbi pontokba. M¶asodszor, az in-
dul¶o e®ektus a pozit¶³v, vagy negat¶³v agglomer¶aci¶os hat¶asok eredm¶enyek¶eppen
felsokszoroz¶odhat, vagy ak¶ar kissebb¶e is v¶alhat, m¶ar viszonylag rÄovid t¶avon.
Harmadszor, a beavatkoz¶as eredm¶enyek¶eppen esetlegesen kiv¶altott munka
¶es t}oke migr¶aci¶o tov¶abb nÄovelheti, vagy csÄokkentheti a kiindul¶o hat¶asokat,
melyek r¶ev¶en a gazdas¶ag t¶erszerkezete is ¶atrendez}odhet (dinamikus agglo-
mer¶aci¶os hat¶asok). Negyedszer, az el}obbi fÄoldrajzi hat¶asok kÄovetkezt¶eben,
ugyanolyan ¶ert¶ek}u ¶es szerkezet}u fejleszt¶espolitikai beavatkoz¶asok, azok elt¶er}o
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t¶erbeli eloszl¶asai r¶ev¶en elt¶er}o makroÄokon¶omiai eredm¶enyeket vonnak maguk
ut¶an. Ezen kÄulÄonbÄoz}o eredm¶enyek kimutat¶as¶ara a t¶ern¶elkÄuli, hagyom¶anyos
modellek nem k¶epesek, kÄovetkez¶esk¶eppen az ¶altaluk adott hat¶asok torz¶³tottak
lesznek.

A ,,r¶egi¶o" fÄoldrajzi referencia pont a GMR modellben. Olyan t¶erbeli egy-
s¶eg, mely a nemzeti szintn¶el alacsonyabb aggreg¶aci¶ot jelent ¶es alkalmas az in-
nov¶aci¶ot mozgat¶o kÄozels¶egi kapcsolatok megjelentet¶es¶ere. Az intraregion¶alis
interakci¶ok mellett a modell az interregion¶alis interakci¶okat is sz¶am¶³t¶asba
veszi, ide tartoznak a r¶egi¶ohat¶arokat ¶atl¶ep}o tud¶as¶araml¶asok, a r¶egi¶ok kÄozÄotti
kereskedelem, vagy a munka- ¶es t}okemigr¶aci¶o. A ,,makro" szint ugyancsak
fontos a fejleszt¶espolitikai hat¶asok modellez¶ese szempontj¶ab¶ol: a kÄolts¶egvet¶esi
vagy a monet¶aris politika int¶ezked¶esei, a nemzeti szint}u szab¶alyoz¶asok vagy
a nemzetkÄozi hat¶asok szint¶en potenci¶alisan relev¶ans t¶enyez}ok ebb}ol a szem-
pontb¶ol. A modell a beavatkoz¶asoknak mind a makro mind a region¶alis
szint}u eredm¶enyeit szimul¶alja ¶es lehet}ov¶e teszi kÄulÄonbÄoz}o szcen¶ari¶ok makro
¶es region¶alis gazdas¶agi hat¶asainak Äosszehasonl¶³t¶as¶at.

A GMR modellez¶esi ir¶anyzat a kÄozgazdas¶agtan kÄulÄonbÄoz}o trad¶³ci¶oiban
gyÄokerezik. M¶³g a t¶erbeli tud¶as¶araml¶asok ¶es azokban az agglomer¶aci¶os hat¶a-
sok szerep¶enek modellez¶ese sor¶an az innov¶aci¶o fÄoldrajza irodalm¶aban kifej-
lesztett m¶odszerekre (Anselin, Varga ¶es ¶Acs 1997, Varga 2000) ¶ep¶³t a GMR
ir¶anyzat, addig az interregion¶alis kereskedelem ¶es migr¶aci¶o, valamint a di-
namikus agglomer¶aci¶os hat¶asok modellez¶es¶en¶el egy olyan empirikus ¶altal¶anos
egyens¶ulyi modell kerÄul fel¶ep¶³t¶esre, mely az ¶uj gazdas¶agfÄoldrajz talaj¶an ¶all
(Krugman 1991, Fujita, Krugman, Venables 1999). A makroÄokon¶omiai Äossze-
fÄugg¶esek megragad¶asa pedig a megfelel}o makroÄokon¶omiai elm¶eletek felhasz-
n¶al¶asa r¶ev¶en tÄort¶enik.

A GMR modellek h¶arom r¶esz-modellb}ol ¶epÄulnek fel: a region¶alis TFP
(,,Total Factor Productivity" { teljes t¶enyez}o termel¶ekenys¶egi) blokkb¶ol, a
t¶erbeli sz¶am¶³that¶o ¶altal¶anos egyens¶ulyi (,,Spatial Computable General Equi-
librium" { SCGE) blokkb¶ol ¶es a makroÄokon¶omiai (MACRO) blokkb¶ol (Varga
2008). A tanulm¶any els}o r¶esze a GMR-Eur¶opa modell le¶³r¶o, nem technikai
jelleg}u bemutat¶as¶ara v¶allalkozik. A tanulm¶any m¶asodik r¶esz¶eben a modell-
ben rejl}o lehet}os¶egeket illusztr¶al¶o sz¶am¶³t¶asokat mutatunk be. A modell-
szimul¶aci¶ok, melyeket az Eur¶opai Bizotts¶ag sz¶am¶ara a kÄozelm¶ultban k¶esz¶³tett
gazdas¶agpolitikai elemz¶eseink kÄozÄul v¶alogattunk, az EU akkor form¶al¶od¶o ¶uj
koh¶ezi¶os politik¶aj¶aval kapcsolatosak. A tanulm¶any a kÄovetkez}o szerkezetet
kÄoveti: a m¶asodik fejezet (n¶egy alfejezetben) kÄorvonalazza a GMR-Eur¶opa
modellt, a harmadik fejezet pedig gazdas¶agpolitikai hat¶aselemz¶esi eredm¶e-
nyeket kÄozÄol.

2 A GMR-Eur¶opa modell szerkezete

A GMR-Eur¶opa modell h¶arom r¶eszmodellt integr¶al, h¶arom blokkba szervezve:
a region¶alis termel¶ekenys¶egi (TFP), a region¶alis t¶erbeli sz¶amszer}us¶³tett egyen-
s¶ulyi (SCGE) ¶es a makroÄokon¶omiai (MACRO) blokkokba. A region¶alis K+F-
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et ¶es emberi t}ok¶et c¶elz¶o beavatkoz¶asok (munk¶ara ¶es t}ok¶ere vet¶³tett) termel¶e-
kenys¶egi hat¶as¶ara a TFP modell-blokkban sz¶am¶³t¶odnak ki a becsÄult ¶ert¶ekek.
Az ¶³gy be¶allt TFP v¶altoz¶asoknak a region¶alis input ¶es output keresletekre ¶es
k¶³n¶alatokra, valamint ezek ¶araira val¶o hat¶asait az SCGE modell-blokk becsli
meg. Ugyanebben a blokkban sz¶am¶³tjuk ki a beavatkoz¶asok eredm¶enyek¶ep-
pen v¶arhat¶o r¶egi¶ok kÄozÄotti migr¶aci¶o nagys¶ag¶at is. A migr¶aci¶o ugyanakkor
v¶altoz¶ast eredm¶enyezhet a beavatkoz¶asok eredeti TFP hat¶asaiban is, hiszen
p¶eld¶aul egy r¶egi¶o megnÄovekedett munkaer}o ¶allom¶anya megnÄoveli az es¶ely¶et
annak, hogy a K+F beavatkoz¶as r¶ev¶en kidolgozott m}uszaki Äotlet tÄobbekhez
is eljusson ¶es ez¶altal tÄobb v¶allalatn¶al is megnÄovelje a termel¶ekenys¶eget. Amit
viszont a statikus SCGE modell nem tud kisz¶am¶³tani, az a foglalkoztatott-
s¶agban (L) ¶es a t}oke¶allom¶anyban (K) be¶allt v¶altoz¶as. A modell b¶armely ag-
greg¶alt L ¶es K nagys¶aghoz meg tudja hat¶arozni azok r¶egi¶ok kÄozÄotti eloszl¶as¶at,
de az aggreg¶alt ¶ert¶ekeknek a TFP v¶altoz¶asok eredm¶enyek¶eppen kialakult ¶uj
nagys¶agait m¶ar nem tudja megbecsÄulni. Ezt a feladatot a modellbe integr¶alt
MACRO blokk l¶atja el. A GMR-Eur¶opa modell a QUEST III makromodell
eredm¶enyeit haszn¶alja fel a region¶alis dinamikus hat¶asok kisz¶am¶³t¶asa c¶elj¶ab¶ol.
A h¶arom modell-blokk kÄolcsÄonÄos kapcsolatban ¶all egym¶assal ¶es addig fut a
sz¶am¶³t¶og¶epen, am¶³g a f}obb v¶altoz¶okra (GDP, foglalkoztat¶as, t}oke¶allom¶any)
kisz¶am¶³tott region¶alis hat¶asok Äosszege (melyek a TFP ¶es az SCGE modellek-
ben sz¶am¶³t¶odnak ki) meg nem egyezik a MACRO blokk ¶altal kisz¶am¶³tott
eur¶opai szint}u ¶ert¶ekekkel.

A modell megalkot¶asa sor¶an tÄobbf¶ele forr¶asb¶ol sz¶armaz¶o adatokat haszn¶al-
tunk. Egyes adatok kÄonnyen hozz¶af¶erhet}oek p¶eld¶aul az Eurostat honlapj¶ar¶ol
(ilyenek a New Cronos adatb¶azis region¶alis szabadalmi, K+F vagy foglalkoz-
tatotts¶agi adatai), m¶asok az Eur¶opai Bizotts¶ag c¶elzott adatgy}ujt¶es¶enek az
eredm¶enyei (az 5. ¶es a 6. Kutat¶asi keretprogramok, vagy a region¶alis pub-
lik¶aci¶ok adatai). A modell az EU 164 NUTS 2-es r¶egi¶oj¶at foglalja mag¶aban.
A TFP modell-blokk egyenleteinek becsl¶es¶et a SpaceStat programcsomag, az
SCGE ¶es a MACRO modell-blokkok becsl¶eseit ¶es futtat¶asait pedig a MAT-
LAB szoftver felhaszn¶al¶as¶aval v¶egeztÄuk el.

2.1 A region¶alis termel¶ekenys¶egi (TFP) blokk

A region¶alis TFP blokk a region¶alis innov¶aci¶o irodalma eredm¶enyeinek for-
maliz¶alt szint¶ezisek¶ent is ¶ertelmezhet}o. A blokkot alkot¶o egyenletekhez vezet}o
Äokonometriai becsl¶esek r¶eszletes bemutat¶asa Varga, Pontikakis ¶es Chorafakis
(2014) ¶es Varga, J¶arosi ¶es Sebesty¶en (2009) munk¶aiban tal¶alhat¶o meg. A
param¶eterek Äokonometriai becsl¶ese k¶epezte az alapj¶at annak a kalibr¶al¶asi
folyamatnak, melynek sor¶an minden egyes, a mint¶aban szerepl}o r¶egi¶ora r¶ail-
lesztettÄuk a TFP blokkot alkot¶o egyenletrendszert, m¶egpedig azokkal a pa-
ram¶eterekkel, melyek a legprec¶³zebb m¶odon adt¶ak vissza a r¶egi¶ok adatait.
A region¶alis TFP-re hat¶o v¶altoz¶okat ¶es a kÄoztÄuk fenn¶all¶o ÄosszefÄugg¶eseket az
1. ¶abra mutatja be.

A K+F beavatkoz¶asok hat¶asmechanizmusa az ¶abr¶ab¶ol j¶ol kÄovethet}o. A
kutat¶ast¶amogat¶asok direkt hat¶asa az innov¶aci¶ora (amelyet, a szakirodalom-
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ban elfogadott m¶odon, ¶eves bont¶asban, a region¶alis szabadalmak sz¶am¶aval
m¶erÄunk) n¶eh¶any ¶ev k¶es¶essel jelentkezik. Az ¶uj szabadalmak nÄovelik a r¶egi¶o
m}uszaki sz¶³nvonal¶at (melyet a szabadalmak kumul¶alt ¶ert¶ek¶evel m¶erÄunk), ami
azt¶an meghat¶arozza a region¶alis termel¶ekenys¶eget (TFP-t).

1. ¶abra. A region¶alis TFP-t meghat¶aroz¶o t¶enyez}ok hat¶asmechanizmusa a GMR-Eur¶opa modell
TFP blokkj¶aban

Azt, hogy a K+F ÄosztÄonz¶es direkt hat¶asa mennyire er}os egy-egy r¶egi¶oban,
sz¶amos t¶enyez}o befoly¶asolja. Ezeket a t¶enyez}oket a region¶alis innov¶aci¶ot
befoly¶asol¶o adotts¶agoknak, kond¶³ci¶oknak nevezzÄuk. A modell eredm¶enyei
szerint a tud¶asiparok region¶alis koncentr¶aci¶oja, a r¶egi¶o kÄozels¶ege m¶as inno-
vat¶³v r¶egi¶okhoz, az orsz¶agos technol¶ogiai szint ¶es a r¶egi¶ok nemzetkÄozi tu-
dom¶anyos h¶al¶ozatokba val¶o be¶agyazotts¶aga, illetve az ezen felt¶etelek ¶altal
kiv¶altott pozit¶³v visszacsatol¶asi mechanizmusok eredm¶enyek¶eppen l¶etrejÄov}o
tov¶abbi hat¶asok tartoznak a ¯gyelembe vehet}o felt¶etelek kÄoz¶e.

FigyelmÄunket mindenekel}ott f¶okusz¶aljuk a K+F innov¶aci¶os hat¶ekonys¶a-
g¶ara (Varga 2000, Fritsch 2002). Mit is ¶ertÄunk ez alatt? Ugyanolyan m¶ert¶ek}u
kutat¶ast¶amogat¶as nem felt¶etlenÄul eredm¶enyez minden r¶egi¶oban ugyanakkora
innov¶aci¶o gyarapod¶ast. Teh¶at az ¶uj K+F er}oforr¶asokat nem minden r¶egi¶o
k¶epes ugyanolyan hat¶ekonys¶aggal feldolgozni. Ennek igen sok oka lehet.
Ezeket az okokat az adatok adta aggreg¶alts¶ag mellett legjobban a region¶alis
tud¶asiparok koncentr¶alts¶ag¶aval kÄozel¶³thetjÄuk. A tud¶asiparok kÄoz¶e tartoz-
nak a kÄulÄonbÄoz}o szektorokban tev¶ekenyked}o technol¶ogia-intenz¶³v v¶allalatok
¶es Äuzleti szolg¶altat¶o c¶egek, melyek meghat¶aroz¶oak abban a tekintetben, hogy
egy-egy kutat¶asi eredm¶enyb}ol term¶ek fejl}odik-e ki, vagy sem. P¶eld¶aul, lehet
egy egyetem b¶armennyire is kiv¶al¶o nemzetkÄozileg, ha a r¶egi¶oban nincsenek
olyan v¶allalatok, melyek a kutat¶asi Äotleteket tov¶abbvinn¶ek a term¶ekfejleszt¶es
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fel¶e, vagy nincsenek olyan szabadalom-jogi, informatikai, vagy marketing fela-
datokkal foglalkoz¶o szolg¶altat¶o v¶allalatok, melyek a term¶ekbevezet¶est tov¶abb
seg¶³ten¶ek, a r¶egi¶o nem lesz innovat¶³v ¶es tud¶asalapon fejl}od}o, b¶armennyire
is kiv¶al¶o kutat¶ok dolgoznak a helyi egyetemi laborat¶oriumokban (Lengyel
2009). Az ÄosszefÄugg¶es ford¶³tva is fenn¶all: magas tud¶asipari koncentr¶aci¶o
eset¶en a r¶egi¶oban foly¶o K+F tev¶ekenys¶egek magasabb innov¶aci¶os szintet
eredm¶enyeznek. A szakirodalom nagysz¶am¶u tanulm¶any alapj¶an meggy}oz}oen
bizony¶³tja, hogy az innov¶aci¶oban r¶eszt vev}o szervezetek (egyetemek, priv¶at
kutat¶oint¶ezetek, innovat¶³v v¶allalatok, szolg¶altat¶o c¶egek) kÄozÄotti tud¶as¶araml¶a-
sok nagy r¶esze t¶erben behat¶arolt m¶odon zajlik (p¶eld¶aul Anselin, Varga ¶es Acs
1997). Ahogy fentebb l¶attuk, az ¶altalunk haszn¶alt modell szerint is, a tud¶as-
iparok region¶alis koncentr¶alts¶aga intenz¶³vebb¶e teszi a helyi tud¶as¶araml¶asokat
¶es ez¶altal az innov¶aci¶ot is. A tud¶as¶araml¶asok azonban nem felt¶etlenÄul ¶allnak
meg a r¶egi¶ohat¶arokn¶al. Az 1. ¶abra kÄozep¶en elhelyezked}o, a region¶alis inno-
v¶aci¶o szintj¶et reprezent¶al¶o ,,Innov¶aci¶o" dobozhoz vezet}o (eddig m¶eg nem t¶ar-
gyalt) harmadik ny¶³l a kÄozeli r¶egi¶ok innovativit¶as¶anak hat¶as¶at jelzi az adott
r¶egi¶ora. Azok a r¶egi¶ok, melyek j¶ol megkÄozel¶³thet}oek (kÄozel fekszenek magas
innov¶aci¶os aktivit¶ast mutat¶o r¶egi¶okhoz ¶es/vagy kiv¶al¶o kÄozleked¶esi kapcso-
latban vannak m¶as innovat¶³v r¶egi¶okkal), kÄonnyebben kerÄulnek kapcsolatba
olyan, m¶as r¶egi¶okban tev¶ekenyked}o szerepl}okkel, melyek komplementer tu-
d¶assal b¶³rnak az innov¶aci¶ok kifejleszt¶ese sor¶an, kÄovetkez¶esk¶eppen innovat¶³-
vabbak is lesznek, mint azok a r¶egi¶ok, melyek nehezebben megkÄozel¶³thet}oek.

Az 1. ¶abr¶aban az innov¶aci¶ohoz vezet}o negyedik ny¶³l az orsz¶agos m}uszaki
sz¶³nvonal pozit¶³v hat¶as¶at mutatja, amit igen er}osen igazolnak az Äokonometriai
becsl¶esek. Vagyis: ahogyan az orsz¶agos szint}u innovativit¶as nem lehets¶eges in-
novat¶³v r¶egi¶ok n¶elkÄul, ¶ugy innovat¶³v r¶egi¶ok sem m}ukÄodhetnek olyan orsz¶agban,
ahol a technol¶ogia ¶altal¶anos szintje nem mutat el¶egs¶eges m¶ert¶ek}u fejletts¶eget.

A r¶egi¶ok innovativit¶asa nemcsak a tud¶asiparok koncentr¶alts¶ag¶at¶ol, a r¶egi¶o
¯zikai el¶erhet}os¶eg¶et}ol, vagy az orsz¶agos m}uszaki szintt}ol, de a region¶alis kuta-
t¶asok nemzetkÄozi be¶agyazotts¶ag¶at¶ol is fÄugg, ahogyan ez a modell becsl¶eseib}ol
kiolvashat¶o. Az innov¶aci¶ohoz n¶elkÄulÄozhetetlen tud¶aselemek ugyanis csak
r¶eszben ¶erhet}oek el a r¶egi¶ob¶ol, vagy ahhoz kÄozeli terÄuletekr}ol. Az olyan
tud¶aselemek eset¶en ugyanis, melyek ¶atad¶asa nem ig¶enyel gyakori szem¶elyes
kontaktusokat (vagyis nem kell t¶erben kÄozel elhelyezkedni a tud¶as¶atad¶asban
r¶esztvev}o szerepl}oknek, hiszen a tud¶as, annak le¶³rhat¶o form¶aj¶ab¶ol kÄovetkez}o-
en, tanulm¶anyokban, interneten stb. kÄonnyen kÄozvet¶³thet}o), a nagy t¶avols¶a-
gokban val¶o tud¶as¶araml¶as is m}ukÄodik. A tudom¶anyos kutat¶ofolyamat tÄobb
r¶eszterÄulete is olyan, hogy egym¶ast¶ol messze elhelyezked}o tud¶oscsoportok
egyÄuttm}ukÄod¶ese r¶ev¶en is m}uvelhet}o. A kutat¶ok ¶³rott form¶aban cser¶elhetik
eredm¶enyeiket, vagy ¶eppen el¶egs¶eges az is, ha csak alkalmank¶ent (kutat¶oi
l¶atogat¶asok, konferenci¶ak sor¶an) tal¶alkoznak egym¶assal azon c¶elb¶ol, hogy
a kutat¶as r¶eszleteit megvitass¶ak. A tÄobbi folyamat a t¶erben ak¶ar nagy
t¶avols¶agokban is tev¶ekenyked}o kutat¶ocsoportok munk¶aja r¶ev¶en m¶ar nagy biz-
tons¶aggal megval¶os¶³that¶o. Min¶el gazdagabb egy r¶egi¶o kutat¶oinak nemzetkÄozi
kapcsolatrendszere, ann¶al ink¶abb k¶epesek ¶elvonalbeli kutat¶asokra, amit ¶ugy
is megfogalmazhatunk, hogy a kutat¶ok akt¶³v nemzetkÄozi kapcsolatrendszere
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meghat¶arozza a region¶alis K+F tudom¶anyos publik¶aci¶os hat¶ekonys¶ag¶at. Ez a
publik¶aci¶os hat¶ekonys¶ag azt¶an kihat a r¶egi¶o innovativit¶as¶ara is az¶altal, hogy
a publik¶aci¶os hat¶ekonys¶ag befoly¶asolja a r¶egi¶o vonzerej¶et ¶ujabb K+F forr¶asok
ir¶any¶aba.

A GMR-modell a fenti t¶enyez}okÄon k¶³vÄul ¯gyelembe veszi azokat a kumu-
lat¶³v (pozit¶³v visszacsatol¶asokon keresztÄul ¶erv¶enyesÄul}o) hat¶asokat is, amelyek
hosszabb t¶avon meghat¶aroz¶oak lehetnek a K+F ÄosztÄonz¶es¶et c¶elz¶o politik¶ak
hat¶asoss¶aga szempontj¶ab¶ol. Az 1. ¶abr¶an mindezek a folyamatok vil¶agosan
nyomon kÄovethet}oek. A beavatkoz¶as r¶ev¶en megval¶osul¶o intenz¶³vebb kutat¶asi
aktivit¶as ugyanis tov¶abbi tud¶asipari koncentr¶aci¶ohoz vezethet az¶altal, hogy
m¶as r¶egi¶okb¶ol, vagy ak¶ar ¶uj c¶egek szÄulet¶ese r¶ev¶en, m¶eg tÄobb v¶allalat l¶at
innov¶aci¶os hasznos¶³t¶asi lehet}os¶egeket azokban a tudom¶anyos kutat¶asokban,
melyek a r¶egi¶oban folynak. A megnÄovekedett tud¶asipari koncentr¶aci¶o azt¶an
megnÄoveli a region¶alis kutat¶asok innov¶aci¶os hat¶ekonys¶ag¶at is. (L¶asd az 1.
¶abra K+F-b}ol jobbra ki¶agaz¶o nyilait.) A folyamat azonban nem ¶all itt le:
a megemelkedett innov¶aci¶os kutat¶asi hat¶ekonys¶ag tov¶abbi K+F er}oforr¶ast
vonzhat a r¶egi¶oba, ak¶ar a mag¶ankutat¶asok nÄoveked¶ese, ak¶ar az ¶ujabb p¶a-
ly¶azati t¶amogat¶asok megszerz¶ese r¶ev¶en. ¶Ujabb K+F be¶araml¶ast nemcsak a
kutat¶asok innov¶aci¶os hat¶ekonys¶aga, hanem a K+F publik¶aci¶os hat¶ekonys¶aga
is eredm¶enyezhet. Ez ut¶obbit (ahogyan fentebb r¶eszleteztÄuk) a modellben a
kutat¶asok nemzetkÄozi be¶agyazotts¶aga szabja meg dÄont}oen.

ÄOsszefoglal¶oan: min¶el gazdagabb a r¶egi¶o kutat¶oinak nemzetkÄozi kapcso-
latrendszere ¶es min¶el nagyobb a tud¶asiparok agglomer¶alts¶aga a r¶egi¶oban,
ann¶al tÄobb tov¶abbi K+F-et tud a r¶egi¶o bevonzani, ami annak innovativit¶as¶at
(r¶eszben kÄozvetlenÄul, a megnÄovekedett kutat¶asi er}oforr¶asok, r¶eszben pedig
kÄozvetetten, a tov¶abb javult K+F innov¶aci¶os hat¶ekonys¶ag r¶ev¶en) m¶eg tov¶abb
nÄoveli. A kumulat¶³v folyamat term¶eszetesen ak¶ar ¶evtizedeket is ig¶enybe ve-
het, de a modellb}ol is kiolvashat¶oan, jelen van, m}ukÄodik az eur¶opai r¶egi¶ok
eset¶eben is.

A fentiek a K+F beavatkoz¶as innov¶aci¶ora gyakorolt rÄovid ¶es hossz¶u t¶av¶u
hat¶asait ¶³rt¶ak le. A GMR modell enn¶el tov¶abb megy ¶es a termel¶ekenys¶eg
megv¶altoz¶as¶an keresztÄul a region¶alis ¶es aggreg¶alt (nemzeti ¶es EU-szint}u) gaz-
das¶agi (GDP, foglalkoztatotts¶ag etc.) hat¶asokat is vizsg¶alja. Ehhez els}o
l¶ep¶es a termel¶ekenys¶egben (TFP) be¶allt v¶altoz¶asok nyomon kÄovet¶ese. A
K+F ÄosztÄonz¶es r¶ev¶en megnÄovekedett innovativit¶as nÄoveli a r¶egi¶o m}uszaki
sz¶³nvonal¶at, ez pedig pozit¶³van hat a region¶alis TFP-re. Ez a hat¶as azon-
ban v¶altozik r¶egi¶onk¶ent. Ott, ahol az ipari termel¶es jelent}os koncentr¶alts¶agot
mutat, az ¶uj m}uszaki lehet}os¶egek gyorsabban terjednek a v¶allalatok kÄozÄotti
kapcsolati form¶ak (a munkaer}omozg¶as, vagy a kÄozels¶eg ¶altal er}os¶³tett gyors
inform¶alis tud¶as¶araml¶asok) r¶ev¶en. Az ipar agglomer¶alts¶aga teh¶at nÄoveli a
helyi technol¶ogia-di®¶uzi¶o intenzit¶as¶at. Azonban a technol¶ogia-di®¶uzi¶o sem
¶all meg a r¶egi¶ohat¶arokn¶al: a r¶egi¶o ¯zikai megkÄozel¶³thet}os¶ege becsatorn¶azza
az egy¶eb r¶egi¶okb¶ol ¶araml¶o tud¶ast is a helyi termel¶ekenys¶eg nÄoveked¶es¶ebe.

A GMR-Eur¶opa modell ¶altal vizsg¶alt m¶asik innov¶aci¶o-ÄosztÄonz}o eszkÄoz
az emberi t}oke fejleszt¶ese (az oktat¶as, k¶epz¶es-tov¶abbk¶epz¶es lehet}os¶egeinek
jav¶³t¶asa r¶ev¶en). A modellb}ol kiolvashat¶o (¶es az 1. ¶abr¶an is kÄovethet}o), hogy
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ugyanolyan m¶ert¶ek}u hum¶an t}oke fejleszt¶est c¶elz¶o beavatkoz¶asok elt¶er}o ered-
m¶enyekre vezethetnek, att¶ol fÄugg}oen, hogy a r¶egi¶oban mennyire magas a
t¶arsadalmi t}oke sz¶³nvonala. A t¶arsadalmi t}oke (ami a r¶egi¶oban ¶el}ok egym¶as
fel¶e val¶o nyitotts¶ag¶at, egyÄuttm}ukÄod¶esre val¶o k¶epess¶eg¶et, egym¶as fel¶e ir¶anyul¶o
bizalm¶at jelzi) ugyanis meghat¶arozza azt, hogy a beavatkoz¶asok eredm¶e-
nyek¶eppen megnÄovekedett sz¶am¶u k¶epzett szakember mennyire hajlamos az
egym¶assal val¶o kooper¶al¶asra, a tud¶as kicser¶el¶es¶ere, vagy annak kÄozÄos tov¶abb-
fejleszt¶es¶ere, ami viszont dÄont}oen befoly¶asolhatja a termel¶ekenys¶egre gyako-
rolt hat¶ast.

2.2 A region¶alis t¶erbeli sz¶amszer}us¶³tett egyens¶ulyi
(SCGE) blokk

A t¶erbeli sz¶am¶³that¶o ¶altal¶anos egyens¶ulyi (SCGE) modellek2 { Anthony Ven-
ables kifejez¶es¶evel ¶elve { az ¶uj gazdas¶agfÄoldrajz (¶UGF) ,,empirikus megfelel}oi".
Szeml¶eleti-m¶odszertani gyÄokereiket teh¶at az ¶uj gazdas¶agfÄoldrajzi (Krugman
1991, Fujita, Krugman, Venables 1999) ¶es a sz¶am¶³that¶o ¶altal¶anos egyens¶ulyi
(CGE) modellekben tal¶aljuk meg.

A sz¶am¶³that¶o ¶altal¶anos egyens¶ulyi (CGE) modellek a walrasi ¶altal¶anos
egyens¶ulyelm¶elet (¶AE) empirikus alkalmaz¶asai gazdas¶agpolitikai hat¶aselem-
z¶esekre. A modelleket gyakran haszn¶alj¶ak kÄulÄonf¶ele korm¶anyzati beavatkoz¶a-
sok (ad¶ok, v¶amok, t¶amogat¶asok) v¶arhat¶o makrogazdas¶agi hat¶asainak vizsg¶a-
lat¶ara. A CGE modellek vonz¶o tulajdons¶aga, hogy a hat¶asoknak az egyes pia-
cokon v¶egigfut¶o (puszta logikai kÄovetkeztet¶esekkel nehezen v¶egiggondolhat¶o)
l¶ancolatait ¯gyelembe v¶eve vezetik le a beavatkoz¶asok v¶arhat¶o eredm¶enyeit.
A modellek szimult¶an sz¶amolj¶ak ki az outputok ¶es a termel¶esi inputok piacain
az egyens¶ulyi input ¶es output mennyis¶egeket ¶es azok ¶arait. A beavatkoz¶as
hat¶asai a beavatkoz¶as n¶elkÄuli egyens¶ulyi ¶allapotnak ¶es a beavatkoz¶as ut¶an
kialakul¶o egyens¶ulyi ¶allapotnak az Äosszevet¶ese r¶ev¶en sz¶am¶³t¶odnak ki.

A t¶erbeli sz¶am¶³that¶o egyens¶ulyi (SCGE) modellek a t¶er dimenzi¶oj¶at adj¶ak
hozz¶a (az ¶altal¶aban egy terÄuleti egys¶egre { jellemz}oen orsz¶agokra { fel¶ep¶³tett)
CGE modellekhez. Ez r¶eszben azt jelenti, hogy a terÄuleti egys¶egek sz¶ama
megsokszoroz¶odik. A terÄuleti egys¶egek alatt az SCGE modellekben ¶altal¶aban
szubnacion¶alis r¶egi¶ok ¶ertend}ok. Az egy terÄuleti egys¶egre fel¶ep¶³tett CGE mo-
dellek tov¶abbi kiterjeszt¶es¶et az jelenti, hogy be¶ep¶³t¶esre kerÄul az interregion¶alis
kereskedelem, a sz¶all¶³t¶asi kÄolts¶egek, valamint a modellekben megjelennek a
(pozit¶³v ¶es negat¶³v) agglomer¶aci¶os hat¶asok is, melyek az els}odleges inputok
(munka, t}oke) migr¶aci¶oj¶at is befoly¶asolj¶ak.

A GMR-Eur¶opa modell jellemz}oit nagyr¶eszt a rendelkez¶esre ¶all¶o adatok
hat¶arozz¶ak meg. Region¶alis szinten az inform¶aci¶ok nem olyan r¶eszletezettek,
mint orsz¶agosan, ehhez a helyzethez alkalmazkodni kell a modellez¶es sor¶an. A
modell megkÄulÄonbÄoztet rÄovid ¶es hossz¶u t¶av¶u egyens¶ulyt. A rÄovid t¶av¶u egyen-
s¶uly ¶allapot¶aban minden r¶egi¶o kÄulÄon-kÄulÄon (mind az input, mind az output

2A GMR modellekben haszn¶alt SCGE modell le¶³r¶as¶at r¶eszletesebben l¶asd a J¶arosi,
Koike, Thissen, Varga (2010) tanulm¶anyban.
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piacok vonatkoz¶as¶aban) egyens¶ulyban van, viszont a r¶egi¶ok kÄozÄott kÄulÄonb-
s¶egek vannak a fogyaszt¶ok (egyben munkav¶allal¶ok) hasznoss¶agi szintjeiben.
A munka- (¶es az azt kÄovet}o t}oke-) migr¶aci¶o ezekre a kÄulÄonbs¶egekre reag¶al
k¶et rÄovid t¶av¶u ¶allapot kÄozÄott. A munka ¶es a t}oke migr¶aci¶oja hossz¶u t¶avon
olyan egyens¶ulyhoz vezet, melyben elt}unnek a hasznoss¶agi kÄulÄonbs¶egek ¶es¶³gy
a migr¶aci¶o is le¶all.

A K+F-et ¶es az emberi t}ok¶et c¶elz¶o beavatkoz¶asok eredm¶enyek¶ent megnÄo-
vekv}o termel¶ekenys¶eg (TFP) region¶alis gazdas¶agi hat¶asai a kÄovetkez}ok¶eppen
kÄovetik egym¶ast az SCGE modellben:

1. A rÄovid t¶av¶u eredm¶eny a ,,helyettes¶³t¶esi" ¶es ,,output" hat¶asok ered}o-
jek¶ent a kÄovetkez}ok¶eppen alakul. Ceteris paribus, a termel¶ekenys¶eg
nÄoveked¶ese miatt kialakult alacsonyabb egys¶egkÄolts¶eg (felt¶eve, hogy a
kereslet nem v¶altozik) csÄokkenti az L ¶es a K kereslet¶et (helyettes¶³t¶esi
hat¶as). A TFP nÄoveked¶ese viszont a megtermelt term¶ek ¶ar¶anak csÄok-
kent¶es¶et is lehet}ov¶e teszi, ami az egyens¶ulyi keresett mennyis¶eget meg-
nÄoveli (output hat¶as), ¶es pozit¶³v v¶altoz¶ast induk¶al az inputkeresletben
is. A k¶et hat¶as ered}ojek¶ent az L ¶es K ir¶anti kereslet n}ohet is, de csÄok-
kenhet is. Az ¶arcsÄokken¶es nÄoveli a region¶alis v¶as¶arl¶asokat is az adott
term¶ekb}ol, aminek pozit¶³v hat¶asa lesz a region¶alis hasznoss¶agi szintre.

2. A megnÄovekedett hasznoss¶agi szint kÄovetkezt¶eben munka ¶es t}oke mig-
r¶aci¶o indul el a r¶egi¶o ir¶any¶aba, ami tov¶abbi kumulat¶³v hat¶asok kiv¶alt¶o-
j¶av¶a v¶alhat. A munka migr¶aci¶oja (a region¶alis foglalkoztat¶as nÄoveked¶ese
eredm¶enyek¶ent) mind a TFP nÄoveked¶esen keresztÄul ¶erv¶enyesÄul}o pozit¶³v
(centripet¶alis), mind az egy f}ore jut¶o lak¶oterÄulet csÄokken¶es¶en keresztÄul
megjelen}o negat¶³v (centrifug¶alis) agglomer¶aci¶os hat¶asokat er}os¶³ti. Ezek
ered}ojek¶ent a TFP tov¶abbi v¶altoz¶asokon mehet keresztÄul. P¶eld¶aul, ha
ezen centripet¶alis ¶es centrifug¶alis hat¶asok ered}ojek¶ent n}o a munkaer}o
¶allom¶any a r¶egi¶oban, ez nÄovelheti a technol¶ogia-di®¶uzi¶o szintj¶et, ami to-
v¶abb emeli a region¶alis TFP-t. Az addicion¶alis TFP v¶altoz¶asok pozit¶³v
hat¶assal lesznek a hasznoss¶agi szintre, ami ¶ujabb migr¶aci¶os mozg¶asokat
v¶althat ki a r¶egi¶o ir¶any¶aba.

3. A folyamat v¶eg¶en a modell megmutatja a hozz¶aadott ¶ert¶ekben, foglal-
koztatotts¶agban ¶es b¶erekben, ¶arakban v¶arhat¶o hat¶asokat nemcsak ab-
ban a r¶egi¶oban, ahol a beavatkoz¶as megtÄort¶ent, hanem az Äosszes tÄobbi,
a mint¶aban szerepl}o r¶egi¶oban is.

2.3 A makroÄokom¶omiai (MACRO) blokk

Az SCGE modell-blokk a fejleszt¶espolitikai beavatkoz¶asok t¶erbeli dinamik¶aj¶at
¶³rja le. E t¶erbeli dinamik¶at a (sz¶all¶³t¶asi kÄolts¶egen ¶es a lak¶aspiaci tel¶³tetts¶eg
szintj¶en keresztÄul ¶erv¶enyesÄul}o) centrifug¶alis ¶es a (region¶alis TFP nÄoveked¶es¶en
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keresztÄul hat¶o) centripet¶alis er}ok egym¶ashoz viszony¶³tott nagys¶agai alak¶³tj¶ak
a termel¶esi t¶enyez}ok migr¶aci¶oj¶an keresztÄul addig, am¶³g a t¶erbeli egyens¶uly ki
nem alakul. Az id}odimenzi¶ot tekintve az SCGE modell viszont statikus. A
K+F-et ¶es az emberi t}ok¶et c¶elz¶o beavatkoz¶asok TFP-re gyakorolt hat¶asainak
id}obeli dinamik¶aja a TFP blokkban kisz¶am¶³t¶asra kerÄul ugyan, de a bea-
vatkoz¶asok munk¶ara ¶es t}ok¶ere gyakorolt id}obeli hat¶asai sem az SCGE sem a
TFP blokkban nem hat¶aroz¶odnak meg. Az id}obeli dinamika makroÄokon¶omiai
blokkban val¶o kisz¶am¶³t¶as¶anak technikai oka ¶eppen az, hogy ezt a bizonyos
id}obeli hat¶ast a t}ok¶ere ¶es a munk¶ara kÄovetni tudjuk. Ide¶alis esetben mind az
id}o- mind a t¶erbeli dinamika meghat¶aroz¶odhatna egy SCGE modell keretein
belÄul, ¶am a megold¶as technikai neh¶ezs¶egei okozta bonyolults¶ag-nÄoveked¶es
nem szÄuks¶egszer}uen kerÄul egyens¶ulyba egy ilyen t¶³pus¶u modell haszn¶alha-
t¶os¶ag¶aval (Ivanova et al 2007, BrÄocker and Korzhenevych 2008).

A GMR-Eur¶opa modellben alkalmazott makroÄokon¶omiai blokkba az Eur¶o-
pai Bizotts¶ag ¶altal kifejlesztett dinamikus ¶es sztochasztikus ¶altal¶anos egyen-
s¶ulyi (Dynamic Stochastic General Equilibrium { DSGE) modellt, a QUEST
III-at (Ratto et al. 2009) ¶ep¶³tettÄuk be. A DSGE modellek a modern mak-
roÄokon¶omiai elemz¶es leggyakrabban haszn¶alt eszkÄozeiv¶e v¶altak az ut¶obbi
m¶asf¶el ¶evtizedben. JellegÄukb}ol fakad¶oan e modellek gazdas¶agpolitikai bea-
vatkoz¶asok vagy m¶as exog¶en sokkhat¶asok makrogazdas¶agi hat¶asainak di-
namikus vizsg¶alat¶ara alkalmasak.

A DSGE modellek az ¶altal¶anos egyens¶ulyelm¶elet elveire t¶amaszkodva l¶e-
nyeg¶eben az ¶ujklasszikus ¶es az ¶ujkeynesi makroÄokon¶omia szint¶ezis¶et fogalmaz-
z¶ak meg: a hossz¶u t¶av¶u piaci alkalmazkod¶as klasszikus elk¶epzel¶ese mellett a
piaci mechanizmusok rÄovid t¶avon s¶url¶od¶asokt¶ol, alkalmazkod¶asi kÄolts¶egekt}ol
¶es m¶as tÄok¶eletlens¶egekt}ol torz¶³tottak, amelyek a makrov¶altoz¶ok egyens¶ulyi
alkalmazkod¶as¶at befoly¶asolj¶ak. Az id}obeli dinamika modellez¶ese sor¶an e mo-
dellek (¶³gy a QUEST III is) a racion¶alis v¶arakoz¶asok hipot¶ezis¶et alkalmazz¶ak,
amely az egyens¶ulyi alkalmazkod¶asi tendenci¶ak tov¶abbi fontos meghat¶aroz¶oja.
A modell jelleg¶eb}ol fakad¶o korl¶atja azonban, hogy az egyens¶ulyi nÄoveked¶esi
p¶alya exog¶en, ¶³gy a fejleszt¶espolitikai beavatkoz¶asok hossz¶u t¶av¶u makrop¶a-
ly¶ara gyakorolt kÄozvetlen hat¶as¶at nem tudjuk modellezni, ugyanakkor a re-
gion¶alis szintekr}ol ad¶od¶o TFP v¶altoz¶asok aggreg¶alt hat¶asai hossz¶u t¶avon je-
lentkeznek a modell makroÄokon¶omiai blokkj¶aban TFP-sokkok form¶aj¶aban.
A DSGE modellekr}ol magyar nyelven p¶eld¶aul Mell¶ar (2010) ny¶ujt kritikai
¶attekint¶est.

2.4 Modell integr¶al¶as

A h¶arom modell-blokk komplex kÄolcsÄonÄos kapcsolatrendszer¶et a 2. ¶abra il-
lusztr¶alja. Beavatkoz¶asok n¶elkÄul a TFP mind a region¶alis mind a MACRO
blokkokban azonos Äutemben nÄovekszik egy, a QUEST III ¶altal megbecsÄult
r¶at¶at kÄovetve.
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2. ¶abra. A TFP-t c¶elz¶o beavatkoz¶asok region¶alis ¶es makrogazdas¶agi hat¶asmechanizmusa
a GMR-Eur¶opa modellben

A beavatkoz¶asok hat¶asai a kÄovetkez}o l¶ep¶esek sor¶an futnak v¶egig a modell
rendszer¶en:

Els}o l¶ep¶es: A K+F vagy az emberi t}oke beavatkoz¶as eredm¶enyek¶eppen
(a TFP modell-blokk r¶eszletes bemutat¶asa sor¶an le¶³rt mechanizmusok r¶ev¶en)
megv¶altozik a region¶alis TFP ¶ert¶eke.

M¶asodik l¶ep¶es: Az ¶³gy megv¶altozott region¶alis TFP ¶ert¶ekek ¶atad¶odnak
az SCGE modellnek, ahol a region¶alis termel¶ekenys¶eg ¶uj nagys¶agai mellett
kisz¶amol¶odnak a t}oke, a munka, az output ¶es a kereslet mennyis¶egei, valamint
a b¶erek, a t}okekamatok ¶es a v¶egs}o javak ¶arai minden r¶egi¶ora ¶es minden egyes
id}operi¶odusra. A hasznoss¶agi kÄulÄonbs¶egek interregion¶alis munka- ¶es t}oke-mig-
r¶aci¶ot eredm¶enyeznek, aminek kÄovetkezt¶eben, a region¶alis foglalkoztatotts¶ag
v¶altoz¶asai (a technol¶ogia-di®¶uzi¶o megv¶altozott intenzit¶asa eredm¶enyek¶ent)
tov¶abbi v¶altoz¶asokat induk¶alnak a region¶alis TFP ¶ert¶ekekben is.

Harmadik l¶ep¶es: Az ¶uj region¶alis TFP ¶ert¶ekek (s¶ulyozott ¶atlag sz¶am¶³t¶as
eredm¶enyek¶ent) aggreg¶al¶asra kerÄulnek minden egyes ¶evre. Ezek a makro
(Eur¶opa) szint}u TFP ¶ert¶ekek l¶epnek azt¶an be a MACRO modellbe, mint
id}operi¶odus speci¯kus sokkok. Ezen sokkok mellett a makroÄokon¶omiai modell-
blokkban kisz¶am¶³t¶asra kerÄulnek minden egyes id}operi¶odusra a makroszint}u
v¶altoz¶ok aktu¶alis ¶ert¶ekei.

Negyedik l¶ep¶es: A beavatkoz¶asok eredm¶enyek¶ent a MACRO modellben
kisz¶am¶³tott t}oke ¶es munka v¶altoz¶asok ¶evenk¶ent sz¶etoszt¶asra kerÄulnek a r¶egi¶ok
kÄozÄott a beavatkoz¶asok ¶altal induk¶alt region¶alis TFP v¶altoz¶asok ¶evenk¶enti
t¶erbeli mint¶ait kÄovetve.

ÄOtÄodik l¶ep¶es: Az SCGE modell-blokk ¶ujra fut az ¶uj t}oke ¶es munka ¶ert¶e-
kekkel, hogy a mennyis¶egi ¶es ¶ar egyens¶ulyokat ¶ujra kisz¶am¶³tsa minden egyes
r¶egi¶ora ¶es minden egyes id}operi¶odusra.

Hatodik l¶ep¶es: Az esetek tÄobbs¶eg¶eben az SCGE modell-blokk region¶alis
output, t}oke, munka ¶es lakoss¶agi fogyaszt¶asainak aggreg¶alt ¶ert¶ekei igen kÄozel
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kerÄulnek a MACRO blokkban kisz¶am¶³tott ¶ert¶ekekhez. Amennyiben ez m¶eg-
sem lenne ¶³gy, akkor a m¶asodikt¶ol az ÄotÄodik l¶ep¶esig tart¶o folyamatok addig
futnak, am¶³g az aggreg¶alt region¶alis ¶ert¶ekek meg nem egyeznek a makroÄoko-
n¶omiai blokkban kisz¶am¶³tott ¶ert¶ekekkel.

3 Az ¶uj EU koh¶ezi¶os politik¶at el}ok¶esz¶³t}o ha-
t¶aselemz¶esek a GMR-Eur¶opa modellel

3.1 Az Eur¶opa 2020 szcen¶ari¶ok

Az Eur¶opai Uni¶o nÄoveked¶esi strat¶egi¶aj¶at a ,,Europe 2020" c¶³m}u dokumentum
rÄogz¶³ti (European Commission 2010). E strat¶egia igen hat¶arozott fordulatot
tÄukrÄoz a gazdas¶agi nÄoveked¶es ÄosztÄonz¶es¶enek tekintet¶eben: a hagyom¶anyo-
san el}ot¶erbe helyezett infrastruktur¶alis ¶es v¶allalati beruh¶az¶as-t¶amogat¶asokkal
szemben kiemelt hangs¶ulyt kap az emberi t}oke ¶es a K+F t¶amogat¶asa. A
GMR-Eur¶opa modell3 fel¶ep¶³t¶ese (Varga ¶es TÄorma 2010) lehet}ov¶e teszi azt,
hogy a hagyom¶anyos ÄosztÄonz}o eszkÄozÄok ¶es az ¶ujonnan prefer¶alt innov¶aci¶o-
orient¶alt t¶amogat¶asi form¶ak hat¶asainak sz¶amszer}u Äosszehasonl¶³t¶as¶at is elv¶e-
gezzÄuk. Az elemz¶esek sor¶an felhaszn¶alt adatok az Eur¶opai Bizotts¶ag Regio-
n¶alis politikai f}oigazgat¶os¶ag¶at¶ol (DG Regional Policy) sz¶armaznak, ¶es azokat
a 2007-2013-as id}oszakban elkÄoltÄott p¶enzÄugyi t¶amogat¶asokat tartalmazz¶ak,
melyeket (a tag¶allamok ¶altal szolg¶altatott inform¶aci¶ok alapj¶an) a NUTS 2-es
region¶alis szintre lehetett aggreg¶alni. Ez azt jelenti, hogy az Äosszes t¶amoga-
t¶asnak mintegy 20 sz¶azal¶ek¶at tudtuk az elemz¶esek sor¶an ¯gyelembe venni. A
2007-2009 kÄozÄotti peri¶odus kiad¶asait a 2009-es esztend}ore aggreg¶altuk. Az
elemz¶esek teh¶at alkalmasak arra, hogy a hagyom¶anyos ¶es az innov¶aci¶o-ori-
ent¶alt nÄoveked¶esÄosztÄonz}o eszkÄozÄok GDP-re gyakorolt relat¶³v hat¶asait Äossze-
hasonl¶³tsuk, ugyanakkor n¶emi torz¶³t¶ast tartalmaznak egyr¶eszt a folyamatok
lefoly¶asa (hiszen a kiad¶asok a 2009-es ¶evre lettek aggreg¶alva), m¶asr¶eszt pedig
azok t¶enyleges nagys¶aga (hiszen a region¶alis aggreg¶al¶as neh¶ezs¶egei miatt az
Äosszes kiad¶asnak mintegy 20 sz¶azal¶ek¶at tudtuk az elemz¶esek sor¶an ¯gyelembe
venni) tekintet¶eben.

Milyen viszonyban vannak egym¶assal a hagyom¶anyos, ,,kem¶eny" (infra-
strukt¶ura- ¶es beruh¶az¶as-t¶amogat¶asok) ¶es a ,,puha" (emberi t}oke ¶es K+F t¶a-
mogat¶asok) fejleszt¶esi eszkÄozÄok azok GDP-re gyakorolt hat¶asai szempontj¶a-
b¶ol? Igaz az, hogy a kem¶eny eszkÄozÄoket ¶erdemes a puha, innov¶aci¶o-orient¶alt
nÄoveked¶esÄosztÄonz}o eszkÄozÄokkel felv¶altani? Ha igen, milyen felt¶etelek mellett
igaz ez az ¶all¶³t¶as? A 3. ¶abra mutatja a vizsg¶alat eredm¶enyeit.

Az Äosszehasonl¶³t¶o elemz¶es ¶erdek¶eben a kÄovetkez}o h¶arom szcen¶ari¶ot alkot-
tuk meg:

3Az alfejezetben kÄozÄolt vizsg¶alatok sor¶an az ¶ugynevezett kiterjesztett GMR modellt
haszn¶altuk. E modellben az infrastrukt¶ura ¶es beruh¶az¶asi t¶amogat¶asok hat¶asait kisz¶am¶³t¶o
RegEU ¯nn modellt integr¶altuk a GMR keretbe. A r¶eszleteket a Varga ¶es TÄorma (2010)
tanulm¶any kÄozli.
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1. Az alapszcen¶ari¶o (,,total e® ORIG" a 3. ¶abr¶an): a koh¶ezi¶os politika ere-
deti kem¶eny-puha eloszl¶as¶at haszn¶altuk minden, a mint¶aban szerepl}o r¶egi¶ora,
a 2009-es ¶evre aggreg¶alva.

2. A m¶asodik szcen¶ari¶o (,,total e® 30") sor¶an a kem¶eny instrumentumok
Äosszeg¶et 30 sz¶azal¶ekkal csÄokkentettÄuk ¶es az ¶³gy felszabadul¶o Äosszeget a puha
eszkÄozÄokre csoportos¶³tottuk ¶at.

3. A harmadik szcen¶ari¶o (,,total e® 50") eset¶eben a m¶asodikhoz hasonl¶o
proced¶ur¶at kÄovettÄunk, azzal a kÄulÄonbs¶eggel, hogy ez¶uttal a kem¶eny eszkÄo-
zÄokt}ol ¶atcsoportos¶³tott r¶eszar¶any 50 sz¶azal¶ek.

A beavatkoz¶asok hat¶asainak id}obeli lefoly¶as¶at mutatja a 3. ¶abra.4 A
fÄugg}oleges tengelyen a GDP-re gyakorolt hat¶as a beavatkoz¶as n¶elkÄuli GDP-
hez viszony¶³tva, sz¶azal¶ekos form¶aban kerÄult feltÄuntet¶esre, a v¶³zszintes tenge-
lyen jelzett ¶evekre. A GDP-re gyakorolt v¶altoz¶asok ¶ert¶ekei kism¶ert¶ek}uek.
Ennek oka egyr¶eszt az, hogy a t¶amogat¶asoknak mintegy 20 sz¶azal¶eka kerÄult
be az elemz¶esbe, m¶asr¶eszt az, hogy a kezdeti (2007-2009-es) peri¶odusban
az eg¶esz id}oszakra (2007-2013) es}o t¶amogat¶asoknak m¶eg csak kis h¶anyada
haszn¶al¶odott fel. A hat¶aselemz¶est a 2009-2028 kÄozÄotti h¶usz esztend}ore v¶egez-
tÄuk el. A 2009-es ¶evre aggreg¶alt kiad¶asok hat¶asai fokozatosan, k¶esleltet¶esekkel
jelentkeznek. A k¶esleltet¶esek Äutem¶et dÄont}oen a K+F ¶es emberi t}oke bea-
vatkoz¶asok TFP modellben le¶³rt hat¶asmechanizmusai szabj¶ak meg.

3. ¶abra. Az Eur¶opa 2020 szcen¶ari¶ok: A Koh¶ezi¶os Alapokb¶ol sz¶armaz¶o ,,kem¶eny" (infrastrukt¶ura
¶es beruh¶az¶as t¶amogat¶as) eszkÄozÄok ¶ujraeloszt¶asa a ,,puha" (emberi t}oke ¶es K+F t¶amogat¶as)

eszkÄozÄok ir¶any¶aba.

4Az ¶abra az Eur¶opa-szint}u GDP-¶ert¶ekben be¶all¶o sz¶azal¶ekos kÄulÄonbs¶egeket mutatja
h¶arom v¶altozatra: az eredeti eloszt¶as (,,total e® ORIG"), valamint a 30 sz¶azal¶ekos (,,total
e® 30") ¶es az 50 sz¶azal¶ekos (,,total e® 50") ¶ujraeloszt¶asok eseteire. A beavatkoz¶asok NUTS
2-es szint}u aggreg¶al¶asi neh¶ezs¶egei miatt az Äosszes kiad¶asoknak mintegy 20 sz¶azal¶eka kerÄult
be az elemz¶esekbe. A 2007-2009 kÄozÄotti t¶amogat¶asok a 2009-es ¶evre kerÄultek aggreg¶al¶asra.
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A 3. ¶abra mutatja, hogy a kezdeti (2014-ig tart¶o) id}oszakban a kem¶eny in-
strumentumok hat¶asa er}osebb, mint a puh¶ak¶e, hiszen az emberi t}oke ¶es K+F
t¶amogat¶asok ir¶any¶aba tÄort¶ent ¶atcsoportos¶³t¶asok r¶ev¶en el¶ert v¶altoz¶asok az ere-
deti hat¶asok alatt maradnak. Az ¶abra azt is mutatja, hogy 2015-t}ol viszont
a tendencia megfordul, teh¶at a puha eszkÄozÄok el}ot¶erbe helyez¶ese hosszabb
t¶avon gyakorol pozit¶³v v¶altoz¶ast a GDP-re. Az ¶abr¶ab¶ol az is kit}unik, hogy az
¶atcsoportos¶³t¶asok nagys¶ag¶anak nÄovel¶ese a GDP-re gyakorolt pozit¶³v hat¶ast
tov¶abb fokozza.

A 4. ¶abra illusztr¶alja a 3. ¶abr¶aban kÄozÄolt eredm¶enyek mÄogÄott megh¶uz¶od¶o
mechanizmusokat. A teljes hat¶ast (,,total e® ORIG") k¶et r¶eszre bontottuk fel:
a kem¶eny beavatkoz¶asok (,,hard e® ORIG") ¶es a puha beavatkoz¶asok (,,soft
e® ORIG") hat¶asaira. Az ¶abr¶aban a kem¶eny ¶es puha eszkÄozÄok ¶altal kiv¶altott
folyamatokat azok eredeti ar¶anyainak megtart¶asa mellett vizsg¶aljuk.5 A
2010-es cs¶ucs ut¶an a kem¶eny beavatkoz¶asok hat¶asai fokozatosan csÄokkennek
az id}oben. Hab¶ar az emberi t}ok¶et ¶es K+F-et c¶elz¶o, innov¶aci¶o-orient¶alt be-
avatkoz¶asok eredm¶enyei (a tÄobb ¶eves k¶esleltetett hat¶asok miatt) lassan kÄo-
zel¶³tik meg a kem¶eny beavatkoz¶asok eredeti hat¶as¶at, a puha beavatkoz¶asok
¶altal kiv¶altott GDP-emelked¶es meghaladja a kem¶eny instrumentumok ¶altal
kiv¶altott GDP-hat¶ast 2013 ut¶an. Az ¶abr¶ab¶ol az is kit}unik, hogy a puha
beavatkoz¶asok hat¶asainak csÄokken¶ese azok 2014-es cs¶ucs¶ert¶ek¶enek el¶er¶es¶et
kÄovet}oen sokkal kev¶esb¶e dr¶amai. E mÄogÄott az emberi t}oke ¶es K+F beavatko-
z¶asok ¶altal kiv¶altott kumulat¶³v folyamatok (K+F-et ¶es foglalkoztat¶ast vonz¶o)
hat¶asai is megjelennek. 2014-t}ol teh¶at a teljes hat¶asb¶ol a puha eszkÄozÄok ¶altal
kiv¶altott GDP emelked¶es egyre nagyobb ar¶any¶u.

4. ¶abra. A kem¶eny ¶es puha beavatkoz¶asok hat¶asai a GDP-re az Eur¶opa 2020 szcen¶ari¶okban

5A beavatkoz¶asok NUTS 2-es szint}u aggreg¶al¶asi neh¶ezs¶egei miatt az Äosszes kÄolt¶esnek
mintegy 20 sz¶azal¶eka kerÄult be az elemz¶esekbe. A 2007-2009 kÄozÄotti t¶amogat¶asok a 2009-es
¶evre kerÄultek aggreg¶al¶asra.
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A 3. ¶abr¶aban tapasztalhat¶o, a puha beavatkoz¶asok ar¶any¶anak nÄoveke-
d¶es¶eb}ol ad¶od¶o hosszabb t¶av¶u pozit¶³v GDP hat¶as okait a 4. ¶abr¶an keresztÄul
illusztr¶alhatjuk. A kem¶eny instrumentumok ar¶any¶anak csÄokkent¶ese a ,,hard
e® ORIG" gÄorb¶et lefele mozgatja, m¶³g a puha eszkÄozÄokre ¶atcsoportos¶³tott
er}oforr¶asok a ,,soft e® ORIG" gÄorb¶et felfele h¶uzza. A kem¶eny beavatkoz¶asokat
reprezent¶al¶o gÄorbe lefel¶e mozg¶asa a GDP-re gyakorolt hat¶ast jobban csÄokken-
ti, mint a puha beavatkoz¶asokat mutat¶o gÄorbe felfel¶e tol¶od¶asa. E k¶et folyamat
eredm¶enyek¶ent hosszabb t¶avon a puha beavatkoz¶asok ar¶anya nÄoveked¶es¶enek
eredm¶enyek¶ent a GDP-re gyakorolt Äosszhat¶as pozit¶³v lesz.

Teh¶at a hagyom¶anyos nÄoveked¶est gener¶al¶o eszkÄozÄokb}ol az innov¶aci¶o-Äosz-
tÄonz}o instrumentumokba tÄort¶en}o ¶atcsoportos¶³t¶as eredm¶enyek¶ent ad¶od¶o nett¶o
GDP-hat¶as az ¶atcsoportos¶³t¶as m¶ert¶ek¶evel egyÄutt n}o, ahogyan azt a 3. ¶abra is
mutatja. A puha eszkÄozÄok relat¶³v ereje nemcsak az ¶atcsoportos¶³t¶as m¶ert¶ek¶e-
t}ol, hanem a K+F ¶es az emberi t}oke-ÄosztÄonz¶es hat¶asait befoly¶asol¶o felt¶etelek-
t}ol is fÄugg. E kond¶³ci¶ok kÄoz¶e tartozik (ahogyan az a TFP blokk bemutat¶asa
sor¶an hangs¶ulyoztuk) a beavatkoz¶asb¶ol r¶eszesÄul}o r¶egi¶ok tud¶asipari koncentr¶a-
ci¶oja, e r¶egi¶ok ¯zikai megkÄozel¶³thet}os¶ege, nemzetkÄozi tud¶ash¶al¶ozatokba val¶o
integr¶alts¶aga, a region¶alis kumulat¶³v visszacsatol¶asi folyamatok er}oss¶ege, il-
letve az adott orsz¶agban ¶erv¶enyesÄul}o m}uszaki sz¶³nvonal.

Teh¶at a puha instrumentumok ir¶any¶aba tÄort¶en}o ¶atcsoportos¶³t¶as fentebb
bemutatott hat¶asai az ¶atlagos eur¶opai hat¶ast ¶erz¶ekelik, mely r¶egi¶onk¶ent jelen-
t}osen kÄulÄonbÄozhet. Az innov¶aci¶o-politika K+F-et ¶es emberi t}ok¶et c¶elz¶o esz-
kÄozei feltehet}oleg a ,,kritikus szint" feletti tud¶asipari koncentr¶aci¶oval rendel-
kez}o, j¶ol megkÄozel¶³thet}o ¶es a nemzetkÄozi tud¶ash¶al¶ozatokba megfelel}ok¶eppen
integr¶alt r¶egi¶okban hat¶asosak. A ,,kritikus szint" alatti r¶egi¶okban a hagyom¶a-
nyos, beruh¶az¶asokat ¶es infrastruktur¶alis fejleszt¶eseket el}ot¶erbe helyez}o poli-
tik¶ak sz¶am¶³thatnak sikerre. EhelyÄutt nem c¶elunk az innov¶aci¶o-politikai esz-
kÄozrendszer ¶es a region¶alis kond¶³ci¶ok komplex kapcsolatrendszer¶enek elem-
z¶ese, vagy ezen ,,kritikus szint" meghat¶aroz¶asa. Tanulm¶anyunk kÄovetkez}o
fejezet¶eben a K+F ¶es az emberi t}oke beavatkoz¶asok eredm¶enyess¶eg¶eben az
agglomer¶aci¶os hat¶asok ¶erv¶enyesÄul¶es¶et elemezzÄuk.

3.2 Az agglomer¶aci¶o ¶es koncentr¶aci¶o szcen¶ari¶o

Az endog¶en nÄoveked¶esi modellek a K+F ¶es az emberi t}oke beruh¶az¶asok ¶altal
okozott makroszint}u nÄovekv}o hozad¶ekok jelent}os¶eg¶et hangs¶ulyozz¶ak (Romer
1990, Aghion and Howitt 1998). Ezen extern¶alis hat¶asok a tud¶as szpilloverek
form¶aj¶aban jelentkeznek. Az innov¶aci¶o fÄoldrajza, illetve a region¶alis gazda-
s¶agtan ¶altal tÄobb oldalr¶ol is bizony¶³t¶ast nyert, hogy a tud¶ashoz val¶o hozz¶af¶er¶es
nem oszlik el egyenletesen a t¶erben, aminek kÄovetkezt¶eben a tud¶as szpilloverek
er}oss¶ege sem egyenletes fÄoldrajzilag. Az inform¶aci¶os technol¶ogi¶ak gyors el-
terjed¶ese ellen¶ere a tud¶as¶araml¶asok jelent}os r¶esze m¶eg mindig lok¶alisan zajlik
(Ja®e 1989, Anselin, Varga and Acs 1997). Az innov¶aci¶o rendszere szerep-
l}oinek t¶erbeli koncentr¶al¶od¶asa feler}os¶³ti e rendszer szerepl}oi (innovat¶³v v¶al-
lalatok, mag¶an ¶es kÄozÄoss¶egi kutat¶o laborat¶oriumok, Äuzleti szolg¶altat¶o c¶egek)
kÄozÄotti interakci¶okat, megnÄovelve a region¶alis innov¶aci¶o szintj¶et. Az ¶uj gaz-
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das¶agfÄoldrajz t¶erbeli nÄoveked¶esi modelljei (Baldwin and Martin 2004) r¶a-
mutatnak, hogy a gazdas¶agi tev¶ekenys¶egek agglomer¶al¶od¶asa, a helyi tud¶as
szpilloverek ¶altal induk¶alva, a nÄoveked¶es egyik meghat¶aroz¶o t¶enyez}oje.

A gazdas¶agelm¶elet teh¶at azt sugallja, hogy a K+F-et ¶es az emberi t}ok¶et
c¶elz¶o innov¶aci¶o-politikai beavatkoz¶asoknak a gazdas¶agi centrumokban val¶o
koncentr¶aci¶oja r¶ev¶en a makroszint}u gazdas¶agi nÄoveked¶es fokozhat¶o. A GMR
modell lehet}ov¶e teszi, hogy ezen elm¶eleti ¶all¶³t¶ast a gyakorlatban is teszteljÄuk.
Az al¶abbi szcen¶ari¶oban az EU n¶eh¶any koh¶ezi¶os orsz¶aga kÄozponti r¶egi¶oiban
(vagyis a f}ov¶arosok Äovezeteiben) megemeljÄuk a puha instrumentumok nagy-
s¶ag¶at, m¶egpedig ¶ugy, hogy a nÄoveked¶es forr¶asait az orsz¶agok tÄobbi r¶egi¶oit¶ol
vonjuk el, egyenl}o, 30 sz¶azal¶ekos ar¶anyban. A beavatkoz¶asok adatforr¶asa
ugyanaz, mint az el}oz}o alfejezetben szerepl}o szcen¶ari¶ok¶e volt. A hat¶asok
kÄonnyebb ¶erz¶ekeltet¶ese kedv¶e¶ert a beavatkoz¶asok ¶ert¶ek¶et becsÄultÄuk, vagyis
a DG Regio-t¶ol kapott region¶alis Äosszegek ÄotszÄorÄos¶et vettÄuk ¯gyelembe a
sz¶am¶³t¶asok sor¶an. Hasonl¶oan a kor¶abbi szcen¶ari¶okhoz, a 2007-2009 kÄozÄotti
t¶amogat¶asok a 2009-es ¶evre aggreg¶altuk. Az elemz¶esbe bevont orsz¶agok a kÄo-
vetkez}ok: Csehorsz¶ag, GÄorÄogorsz¶ag, Magyarorsz¶ag, Portug¶alia ¶es Szlov¶akia.
Az egyes orsz¶agokra vonatkoz¶o eredm¶enyek mellett az eur¶opai szint}u hat¶aso-
kat is kÄozÄoljÄuk az 5. ¶abr¶aban.6

Amint azt az 5. ¶abra is mutatja, az agglomer¶aci¶okat megc¶elz¶o innov¶aci¶o-
politika GDP-t ¶erint}o hat¶asai m¶eg az aggreg¶alt eur¶opai szinten is ¶erz¶ekelhet}o-
ek. A t¶erbeli koncentr¶aci¶o hat¶asa az id}oben alig v¶altozik, a k¶et gÄorbe egy-
m¶assal szinte p¶arhuzamosan fut. Hab¶ar az ¶atlagos eur¶opai hat¶as kicsi (ami
nem meglep}o, hiszen a sz¶etoszt¶asra kerÄul}o Äosszegek az eur¶opai GDP-hez vi-
szony¶³tva igen alacsonyak), az¶ert azok m¶ert¶eke el¶eri az ¶erz¶ekelhet}o szintet.

A szcen¶ari¶o egyes orsz¶agokra gyakorolt hat¶asai m¶eg hat¶arozottabban ¶erz¶e-
kelhet}oek. Mint az 5. ¶abr¶ab¶ol is l¶athat¶o, meglehet}osen nagy a vari¶aci¶o abban
a tekintetben, hogy az innov¶aci¶o-politikai er}oforr¶asok gazdas¶agi centrumok-
ban val¶o koncentr¶al¶asa milyen hat¶ast gyakorol az orsz¶agos szint}u GDP-re.
A tud¶asiparok agglomer¶al¶od¶as¶anak szintje a kÄozponti r¶egi¶okban, illetve a
f}ov¶arosi Äovezetekbe ¶atcsoportos¶³tott Äosszegek nagys¶aga dÄont}oen megszabja a
szcen¶ari¶o ¶altal kiv¶altott hat¶as er}oss¶eg¶et. Pr¶aga p¶eld¶aul annak kÄoszÄonheti a
viszonylagosan nagy hat¶ast, hogy nagy Äosszeg}u t¶amogat¶as ¶atcsoportos¶³t¶ast
kap, hiszen a koh¶ezi¶os politika kihelyez¶esei nem a f}ov¶arosban koncentr¶al¶odnak
Csehorsz¶agban. Budapest eset¶eben viszont a tud¶asiparok jelent}os koncentr¶a-
l¶od¶asa a forr¶asa az ¶abr¶aban l¶athat¶o agglomer¶aci¶os hat¶asnak. A Szlov¶aki¶aban
tapasztalhat¶o negat¶³v hat¶as is az elm¶eletet t¶amasztja al¶a: Pozsony t¶amoga-
t¶asa a fejlettebb szlov¶akiai ipari centrumok rov¶as¶ara eredm¶enyezi az orsz¶agos
szint}u GDP csÄokken¶es¶et az ¶atcsoportos¶³t¶asok ut¶an.

6Az ¶abra az eredeti region¶alis eloszt¶as (,,Orig") ¶es a t¶erbeli ¶atcsoportos¶³t¶as ut¶ani eloszt¶as
(,,Agglomeration") GDP-re gyakorolt sz¶azal¶ekos hat¶asait mutatja be. A hat¶asok kÄonnyebb
¶erz¶ekeltet¶ese kedv¶e¶ert a beavatkoz¶asok ¶ert¶ek¶et becsÄultÄuk, vagyis a DG Regio-t¶ol kapott
region¶alis Äosszegek ÄotszÄorÄos¶et vettÄuk ¯gyelembe a sz¶am¶³t¶asok sor¶an. A 2007-2009 kÄozÄotti
t¶amogat¶asok a 2009-es ¶evre kerÄultek aggreg¶al¶asra.
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5. ¶abra. Az agglomer¶aci¶o ¶es koncentr¶aci¶o szcen¶ari¶o

4 ÄOsszegz¶es

Tanulm¶anyunkban a GMR-Eur¶opa modell le¶³r¶o, nem technikai bemutat¶as¶ara
v¶allalkoztunk. A GMR modellez¶esi ir¶anyzat c¶elja a tud¶as alap¶u fejleszt¶espo-
litikai eszkÄozÄok makro ¶es region¶alis hat¶asainak min¶el korrektebb elemz¶ese.
Az egyes modell-v¶altozatokat a kÄozgazdas¶agtan friss elm¶eleti eredm¶enyeire
¶epÄulve korszer}u empirikus elemz¶esi technik¶ak felhaszn¶al¶as¶aval alkottuk meg.
A GMR-Eur¶opa modell ¶altal megnyitott lehet}os¶egek illusztr¶al¶as¶ara az Eur¶o-
pai Bizotts¶ag sz¶am¶ara a kÄozelm¶ultban v¶egzett elemz¶esek kÄozÄul ismertettÄunk
n¶eh¶anyat.
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1. FÄuggel¶ek. A GMR-Eur¶opa modell TFP ¶es
SCGE blokkjainak egyenletei

Az egyenletekben az i index a NUTS2 szint}u r¶egi¶ot, a t index pedig az id}o-
peri¶odust jelÄoli. A modellben I = 163 darab terÄuleti egys¶eget, illetve T = 21
¶evet (2008. . .2028) vettÄunk ¯gyelembe. N¶eh¶any egyenletn¶el, ahol a r¶egi¶ok
eset¶eben kett}os indexre van szÄuks¶eg (p¶eld¶aul a sz¶all¶³t¶asi kÄolts¶egn¶el a t¶er egyik
pontj¶ab¶ol a m¶asikba), ott az i mellett megjelenik a j index is, ¶es ¶ertelemsze-
r}uen ez is a r¶egi¶okra vonatkozik.

A region¶alis termel¶ekenys¶egi (TFP) blokk

A TFP modellblokk kapcsol¶od¶asi pontja az SCGE blokkhoz a szabadal-
mak ¶allom¶any¶an keresztÄul val¶osul meg az piµu sotto ismertetett (F-8) egyen-
let alapj¶an, amelyhez el}oszÄor a PAT v¶altoz¶o ¶ert¶ek¶et, vagyis az adott ¶evben
keletkezett ¶uj szabadalmak sz¶am¶at kell el}o¶all¶³tani:

lnPATi;t = SPATMULT £
£ (¡2;3006 + BETAPATi;t¡2 ¢ lnGRD¤

i;t¡2 + 0;1804¢ lnPSTCKNi;t¡2) + ²i ;
(F-1)

ahol a SPATMULT a t¶erbeli multiplik¶ator7, a BETAPAT param¶eter piµu
sotto kerÄul ismertet¶esre, a GRD¤ pedig a brutt¶o K+F r¶aford¶³t¶asokat jelÄoli,
bele¶ertve a kÄozÄoss¶egi kiad¶asokat is. Az ²i hibatagot kalibr¶al¶assal hat¶aroztuk
meg oly m¶odon, hogy a szimul¶aci¶os futtat¶asok sor¶an kapott szabadalmi ¶er-
t¶ekek illeszkedjenek a meg¯gyelt id}osoros adatokra. A PSTCK kezdet}u
v¶altoz¶ok a szabadalmaknak a nemzeti vagy region¶alis szinten sz¶amba vett
¶allom¶any¶at tartalmazz¶ak att¶ol fÄugg}oen, hogy a v¶altoz¶on¶ev utols¶o karaktere
N vagy R:

PSTCKRi;t = (1 ¡ ±P AT ) ¢ PSTCKRi;t¡1 + PATi;t ; (F-2)

ahol a ±PAT a szabadalmak ¶eves amortiz¶aci¶os r¶at¶aja. A nemzeti szabadalmi
¶allom¶anyok a region¶alis szabadalmi ¶allom¶anyok egyszer}u Äosszegz¶es¶evel ¶all¶³t-
hat¶ok el}o:

PSTCKNi;t =
X

j2NATi

PSTCKRj;t ; (F-3)

ahol NATi azoknak a r¶egi¶oknak a halmaza, amelyek ugyanabban az orsz¶agban
tal¶alhat¶ok, mint az i-edik r¶egi¶o, bele¶ertve Äonmag¶at is, vagyis a j = i esetet.

7A ,,SPATMULT" (spatial multiplier) param¶eter minden egyes r¶egi¶ora n¶ezve ugyanaz,
tov¶abb¶a az id}oben ¶alland¶o, az ¶ert¶eke pedig a t¶erÄokonometriai becsl¶es alapj¶an: 1,325381.
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A TFP modell dinamik¶aj¶at jelent}os r¶eszben a kutat¶as region¶alis ter-
mel¶ekenys¶eg¶et m¶er}o BETAPAT param¶eter8 ¶ert¶ekek id}oszakr¶ol id}oszakra
tÄort¶en}o v¶altoz¶asa gener¶alja, valamint ezek r¶egi¶onk¶ent is kÄulÄonbÄoznek az al¶abbi
egyenletnek megfelel}oen:

BETAPATi;t = BETAPATCONSTi+BETAPATHTEMPi ¢ lnHTEMPi;t¡2 :
(F-4)

A K+F kiad¶asok v¶altoz¶as¶at az al¶abbi egyenlet ¶³rja le:

dGRDi;t = ¡391;369 + 352;437 ¢ BETAPATi;t¡3+

+ 325;330 ¢ BETAPUBi;t¡3 + 266;917 ¢ RDHCOREi ;
(F-5)

ahol az RDHCORE egy dummy v¶altoz¶o, amelynek ¶ert¶eke 1 azokban a
r¶egi¶okban, ahol a K+F ¶ert¶eke tÄobb mint k¶et sz¶or¶asnyival magasabb, mint az
¶atlag, egy¶ebk¶ent 0. A BETAPUB a r¶egi¶oban folytatott olyan alapkutat¶as
termel¶ekenys¶egi rugalmass¶aga, amely a tudom¶anyos publik¶aci¶ok el}o¶all¶³t¶as¶at
c¶elozza:

BETAPUBi;t = 0;4317 + 0;0003 ¢ NETRDi;t¡2 ; (F-6)

ahol a NETRD a r¶egi¶ok kÄozÄotti kutat¶oi egyÄuttm}ukÄod¶esek publik¶aci¶os hat¶e-
konys¶agra gyakorolt ,,h¶al¶ozati hat¶as¶at" fejezi ki az al¶abbi egyenlet szerint:

NETRDi;t =
IX

j=1

FPi;j ¢ lnGRD¤
j;t : (F-7)

A NETRDt val¶oj¶aban egy olyan vektor, amely az 5. keretprogramban part-
ner r¶egi¶ok kÄozÄotti kapcsolatokat kifejez}o bin¶aris FP m¶atrix9 ¶es az lnGRD¤

t

vektor szorzatak¶ent ¶all¶³that¶o el}o:
0
BBBBBB@

NETRD1;t

...
NETRDi;t

...
NETRDI;t

1
CCCCCCA

=

0
BBBBBB@

FP1;1 . . . FP1;j . . . FP1;I

...
...

...
FPi;1 . . . FPi;j . . . FPi;I

...
...

...
FPI;1 . . . FPI;j . . . FPI;I

1
CCCCCCA

¢

0
BBBBBB@

lnGRD¤
1;t

...
lnGRDi;t

...
lnGRDI;t

1
CCCCCCA

:

(F-8)

Figyelembe v¶eve, hogy az (F-5) egyenletben becsÄult v¶altoz¶as 3 ¶ev K+F
kiad¶as nÄovekm¶eny¶ere vonatkozik:

GRDi;t = GRDi;t¡1 + dGRDi;t=3 : (F-9)

A t¶enyleges K+F kiad¶ast csillaggal megkÄulÄonbÄoztetve a t¶amogat¶asokat
nem tartalmaz¶o K+F r¶aford¶³t¶asokt¶ol, a GRD¤ tartalmazza a sokkhat¶ask¶ent

8Rugalmass¶agi t¶enyez}o, amely a kutat¶asi kiad¶asoknak a szabadalmakra gyakorolt
hat¶as¶at reprezent¶alja.

9Az FPi;j elem ¶ert¶eke 1, ha l¶etezik a sz¶oban forg¶o kapcsolat az i-edik ¶es a j-edik r¶egi¶o
kÄozÄott, 0 egy¶ebk¶ent.
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¶ertelmezhet}o FPRD v¶altoz¶ot is, amely a beavatkoz¶asok eredm¶enyek¶eppen
megval¶osul¶o K+F kiad¶asokat jelÄoli:

GRD¤
i;t = GRDi;t + FPRDi;t : (F-10)

A tud¶asintenz¶³v szektorokban foglalkoztatottak l¶etsz¶am¶anak v¶altoz¶asa:

dHTEMPi;t = (0;0262+5;624¢10¡6 ¢GRDi;t¡3)¢HTEMPi;t¡3+ui : (F-11)

Figyelembe v¶eve, hogy az (F-11) egyenletben 3 ¶evre becsÄultÄuk a foglalkozta-
tottak l¶etsz¶am¶anak v¶altoz¶as¶at:

HTEMPi;t = HTEMPi;t¡1 + dHTEMPi;t=3 : (F-12)

Az (F-11) egyenletben az ui hibatagot kalibr¶al¶assal hat¶aroztuk meg, amely-
nek sor¶an a krit¶erium az volt, hogy a szimul¶aci¶o sor¶an kapott, a tud¶asintenz¶³v
foglalkoztat¶asra vonatkoz¶o id}osorok illeszkedjenek a meg¯gyelt adatokhoz.

A termel¶ekenys¶egi (TFP) egyenlet:

Ai;t = !i ¢ e®0 ¢ HUMCAP
®1¢SOCKAPi;t¡2

i;t¡2 £
£ PSTCKR

®2 ln(Li;t¡2=AREAt)
i;t¡2 ¢ WPSTCKR®3

i;t¡2 :
(F-13)

Az ®0; . . . ; ®3 elaszticit¶asok10 a regresszi¶os egyenlet t¶erÄokonometriai m¶odszer-
rel becsÄult param¶eterei. A HUMCAP a region¶alis emberi t}oke ¶allom¶anyt
becsli (azok sz¶ama a r¶egi¶oban, akik legal¶abb egyetemi v¶egzetts¶eggel rendel-
keznek), a SOCKAP a region¶alis t¶arsadalmi t}oke proxija (azok r¶eszar¶anya
a r¶egi¶o n¶epess¶eg¶eb}ol, akik az adott ¶evben legal¶abb egy alkalommal r¶eszt vet-
tek Äonk¶entes t¶arsadalmi szervez}od¶esekben11). A TFP-t m¶er}o Ai;t v¶altoz¶o
¶ert¶ekei regresszi¶os becsl¶es eredm¶enyei (Dettori, Marocu and Paci, 2009).
A WPSTCKR v¶altoz¶ot pedig PSTCKR v¶altoz¶ob¶ol sz¶armaztattuk inverz
(kÄoz¶uton m¶ert) t¶avols¶ag alap¶u s¶ulym¶atrix alkalmaz¶as¶aval. A modell illeszt¶ese
¶erdek¶eben az !i ¶ert¶ekeket ¶ugy kapjuk, hogy a logline¶aris regresszi¶o marad¶ek-
tagjainak e-ad hatv¶any¶at vesszÄuk. Az Li;t a region¶alis munkak¶³n¶alatot jelenti,
az AREAi pedig a r¶egi¶o terÄulet¶et, ¶³gy a kett}o h¶anyadosa a munkaer}o t¶erbeli
koncentr¶al¶od¶as¶anak egyfajta m¶er}osz¶ama.

A beavatkoz¶as n¶elkÄuli esetre felt¶eteleztÄuk, hogy a HUMCAP v¶altoz¶oval
jelÄolt hum¶an t}oke, ¶es a SOCKAP v¶altoz¶oval jelÄolt t¶arsadalmi t}oke mindk¶et
v¶altoz¶o eset¶eben region¶alisan kÄulÄonbÄoz}o, ugyanakkor id}oben ¶alland¶o. A sokk-
hat¶as ebben az esetben azt jelenti, hogy az adott ¶evben, az egyes r¶egi¶okban
a sz¶oban forg¶o v¶altoz¶ok ¶ert¶ekei megemelkednek, majd azt kÄovet}oen ezen a
megnÄovekedett szinten maradnak id}oben ¶alland¶o ¶ert¶ekk¶ent.

10Az egyes param¶eter ¶ert¶ekek rendre a kÄovetkez}ok: ®0 = 3;3004, ®1 = 0;000206017,
®2 = 0;00520005 ¶es ®3 = 0;121372.
11Az adatok forr¶asa az European Social Survey (2002 ¶es 2004). A SOCKAP v¶altoz¶o

¶ert¶ekeit Ra®aele Paci (CRENOS) juttatta el sz¶amunkra, amit ez¶uton is kÄoszÄonÄunk.
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Az SCGE modell blokk

A modell alapegyenlete a Cobb-Douglas termel¶esi fÄuggv¶eny, amely minden
r¶egi¶oban meghat¶arozza az Yi;t kibocs¶at¶ast a felhaszn¶alt L munka ¶es K t}oke
mennyis¶eg¶enek fÄuggv¶eny¶eben adott a mint rugalmass¶agi, tov¶abb¶a adott TFP
mint teljes t¶enyez}o termel¶ekenys¶egi param¶eterek mellett:

Yi;t = TFPi;tL
ai
i;tK

1¡ai
i;t : (F-14)

A TFP param¶eternek kitÄuntetett szerepe van a rendszeren belÄul, ugyanis
ezen keresztÄul kapja az SCGE modell a sokkokat az al¶abbi TFP egyenletek-
nek megfelel}oen:

TFPi;t=0 = Ai;t=0 ha t = 0 ; (F-15)

TFPi;t = TFPi;t=0(1 + TFPGROWTH)t ¢ A¤¤
i;t

A¤
i;t

ha t > 0 : (F-16)

A TFPGROWTH a sokkok n¶elkÄuli, ¶alland¶o termel¶ekenys¶egbeli nÄoveked¶esi
Äutemet jelenti, amely megegyezik a makrogazdas¶agi modell ¶alland¶o TFP nÄo-
veked¶esi Äutem¶evel. Az A¤ a beavatkoz¶asok n¶elkÄuli, az A¤¤ pedig a sokkokkal
egyÄutt sz¶am¶³tott param¶eter ¶ert¶eket jelÄoli.

A qi;t egyens¶ulyi, sz¶all¶³t¶asi kÄolts¶eg n¶elkÄuli (F.O.B.12) ¶arak az al¶abbi k¶eplet
szerint hat¶aroz¶odnak meg:

qi;t =
wai

i;tr
1¡ai
i;t

TFPi;ta
ai
i (1 ¡ ai)1¡ai

; (F-17)

ahol a wi;t az egyens¶ulyi b¶ereket, az ri;t pedig az egyens¶ulyi kamatl¶abakat
jelÄoli. Az ¶altal¶anos egyens¶ulyi ¶allapotot felt¶etelezve meghat¶arozhat¶o az L-lel
jelÄolt munka ¶es a K szimb¶olummal jelÄolt t}oke ir¶anti kereslet:

Li;t =
ai

wi;t
qi;tYi;t ; (F-18)

ki;t =
1 ¡ ai

ri;t
qi;tYi;t : (F-19)

Homog¶en preferenci¶akkal rendelkez}o h¶aztart¶asokat felt¶etelezve, az 1 f}ore es}o13

xi;t fogyaszt¶as ¶es a Hi lak¶as¶allom¶any alapj¶an az adott r¶egi¶oban az Ui;t hasz-
noss¶agi fÄuggv¶eny az al¶abbiak szerint alakul:

Ui;t = ®H ln
Hi

Li;t
+ ¯ lnxi;t ; (F-20)

ahol az ®H ¶es a ¯ a Cobb-Douglas t¶³pus¶u hasznoss¶agi fÄuggv¶eny rugalmass¶agi
param¶eterei. A h¶aztart¶asok egy¶eni kÄolts¶egvet¶esi korl¶atja:

wi;t
Li;t

Ni
+ ri;t

PI
i=1 Ki;tPI
i=1 Ni

= pi;txi;t ; (F-21)

12F.O.B. = ,,free on board"
13Az 1 f}ore es}o fogyaszt¶as az aggreg¶alt region¶alis kereslet ¶es a r¶egi¶o n¶epess¶egsz¶am¶anak

h¶anyadosa az al¶abbi k¶eplet szerint: xi;t = Xi;t=Ni.
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ahol az Ni a r¶egi¶o n¶epess¶ege, a pi;t pedig az ¶arsz¶³nvonal. A fenti k¶et felt¶etelb}ol
a h¶aztart¶asok haszonmaximaliz¶al¶o viselked¶ese alapj¶an levezethet}o az al¶abbi
aggreg¶alt keresleti fÄuggv¶eny minden egyes r¶egi¶oban kÄulÄon-kÄulÄon:

Xj;t =
¯

1 ¡ ®H

1

pj;t

³
wj;t

Lj;t

Nj
+ r

PI
i=1 Ki;tPI
i=1 Ni

´
¢ Nj : (F-22)

A sz¶oban forg¶o keresleti fÄuggv¶enyb}ol azonban m¶eg nem sz¶armaztathat¶o
kÄozvetlenÄul az adott r¶egi¶o kibocs¶at¶asa ir¶anti kereslet, mivel a h¶aztart¶asok nem
csak a saj¶at r¶egi¶ojukban megtermelt javakb¶ol v¶as¶arolnak, hanem ¯gyelembe
kell venni az interregion¶alis kereskedelmet is. JelÄolje sij;t azt az ar¶anyt, hogy
milyen m¶ert¶ekben r¶eszesednek az i-edik r¶egi¶oban megtermelt javak a j-edik
r¶egi¶o piac¶an. Figyelembe v¶eve a ,,j¶eghegy-elv" szerint14 modellezett sz¶all¶³t¶asi
kÄolts¶eget, a CES t¶³pus¶u keresleti fÄuggv¶eny az al¶abbi alakban ¶all¶³that¶o el}o:

sij;t = °ij

³(1 + ¿ij)qi;t

pj;t

´¡¹

; (F-23)

ahol a ¹ a CES fÄuggv¶eny rugalmass¶agi param¶etere, a °ij pedig a r¶eszesed¶esi
param¶etereket jelÄoli. A pj;t-vel jelÄolt ¶arsz¶³nvonal a j-edik r¶egi¶oban az al¶abbiak
szerint sz¶am¶³that¶o ki.

pj;t =
IX

i=1

sij;tqi;t(1 + ¿ij) ; (F-24)

pj;t =
³ IX

i=1

°ij

¡
(1 + ¿ij)qi;t

¢1¡¹
´ 1

1¡¹

: (F-25)

Bel¶athat¶o, hogy az ¶arsz¶³nvonal s¶ulyozott ¶atlag¶ark¶ent tÄort¶en}o, vagyis (F-19)
egyenlet szerinti ¶ertelmez¶ese ¶es az (F-20) egyenlet szerinti CES formula egy-
m¶assal ekvivalensek.

A termel¶esi t¶enyez}ok piacaira vonatkoz¶o egyens¶ulyi felt¶etel az al¶abbi azo-
noss¶agok teljesÄul¶es¶et kÄoveteli meg:

L
(dem)
i;t = L

(sup)
i;t 8i = 1; . . . ; I ¶es 8t = 1; . . . ; T ; (F-26)

K
(dem)
i;t = K

(sup)
i;t 8i = 1; . . . ; I ¶es 8t = 1; . . . ; T : (F-27)

A munka kereslet¶enek ¶es k¶³n¶alat¶anak az egyez}os¶eg¶et, valamint a t}oke keres-
let¶enek ¶es k¶³n¶alat¶anak az egyez}os¶eg¶et a wi;t egyens¶ulyi munkab¶erek, illetve
az ri;t egyens¶ulyi kamatl¶abak megkeres¶es¶evel biztos¶³tja az egyenletrendszert

14A ,,j¶eghegy-elv" a modellÄunkben oly m¶odon kerÄult alkalmaz¶asra, hogy egys¶egnyi, a c¶el-
¶allom¶ashoz eljuttatni k¶³v¶ant ¶arumennyis¶eg eset¶eben 1+ ¿ mennyis¶eget kell ¶utnak ind¶³tani.
Ennek megfelel}oen a c¶elr¶egi¶oba meg¶erkez}o ¶aru sz¶all¶³t¶asi kÄolts¶eggel nÄovelt ¶ara (1 + ¿ )-szor
lesz magasabb.
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megold¶o algoritmus. ModellÄunkben az ¶arm¶erce szerep¶et az ¶atlagos kamat-
l¶ab15 tÄolti be:

r =

PI
i=1 ri;tK

(sup)
i;tPI

i=1 K
(sup)
i;t

= const : (F-28)

Az i-edik r¶egi¶o ¶altal el}o¶all¶³tott javak ir¶anti Yi;t kereslet, ¯gyelembe v¶eve a
sz¶all¶³t¶asi kÄolts¶egnek a ,,j¶eghegy-elv" szerinti ¶ertelmez¶es¶et, az al¶abbiak szerint
alakul:

Yi;t =
X

j=1

Isij;tvXj;t(1 + ¿ij) : (F-29)

A term¶ekpiacokra vonatkoz¶o egyens¶ulyi felt¶etel azt jelenti, hogy az (F-14)
egyenlet szerinti k¶³n¶alat ¶es az (F-29) egyenlet szerinti kereslet minden i-re ¶es t-
re megegyezik. Adott id}operi¶oduson belÄul, vagyis rÄovid t¶avon az egyes r¶egi¶ok
term¶ek- ¶es t¶enyez}opiacai kÄulÄon-kÄulÄon egyens¶ulyban vannak. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy a r¶egi¶ok kÄozÄott ne lenn¶enek kÄulÄonbs¶egek a h¶aztart¶asok hasz-
noss¶agi fÄuggv¶enye szempontj¶ab¶ol. Ezek a hasznoss¶agi kÄulÄonbs¶egek hossz¶u
t¶avon, vagyis az egyes id}operi¶odusok kÄozÄott a munkaer}o migr¶aci¶oj¶at fogj¶ak
induk¶alni.

L0
i;t = Li;t + LMIGRi;t : (F-30)

ahol:
LMIGRi;t = ©

³
e£(U¤

i;t+ci) ¡ e£AV G(U¤
i;t+ci)

´
Li;t : (F-31)

Az U¤
i;t-vel jelÄolt hasznoss¶agokat kieg¶esz¶³tik a region¶alis saj¶atoss¶agokat kife-

jez}o ci konstansok, amelyeket az els}o id}operi¶odus futtat¶asa sor¶an v¶egrehajtott
egyens¶ulyi kalibr¶al¶as alapj¶an kapunk. A © ¶es a £ a migr¶aci¶o er}oss¶eg¶et ¶es se-
bess¶eg¶et befoly¶asol¶o param¶eterek. Az AV G a hasznoss¶agok s¶ulyozott sz¶am-
tani ¶atlagol¶as¶at jelenti, ahol s¶ulyk¶ent a foglalkoztatottak sz¶am¶at haszn¶altuk.
A hasznoss¶agi fÄuggv¶eny form¶aja hasonl¶o az (F-20) egyenletben le¶³rtakhoz,
itt azonban a ¾ megtakar¶³t¶asi r¶ata is be¶ep¶³t¶esre kerÄult, vagyis a h¶aztart¶asok
kÄozvetlen m¶odon a jÄovedelmÄuknek ,,csak" (1¡¾)-szeres¶et fogj¶ak fogyaszt¶asra
kÄolteni:

U¤
i;t = ®H ln

Hi

Li;t
+ ¯ ln

¡
(1 ¡ ¾)xi;t

¢
: (F-32)

A migr¶aci¶o m¶odos¶³tja az adott id}oszakban (technikailag az id}oszak v¶eg¶en)
a munka region¶alis eloszl¶as¶at, amely region¶alis ¶ert¶ekekhez hozz¶aad¶odnak a
kÄovetkez}o id}oszaki ¶ert¶ekek el}o¶all¶³t¶as¶ahoz szÄuks¶eges nÄovekm¶enyek. Induljunk
ki a makrogazdas¶agi modellb}ol ¶atvett, ¢LTOT AL-lal jelÄolt, az Äosszes foglalkoz-
tatottra vonatkoz¶o nÄoveked¶esb}ol ¶es az al¶abbi de¯n¶³ci¶o szerinti jelÄol¶esekb}ol:

X

i

Li;t = LT OTAL ;

¢LTOTAL = LTOT AL;t+1 ¡ LTOTAL;t ; ¢Li = Li;t+1 ¡ L0
i;t

¢TFPAV G = TFPAV G;t+1 ¡ TFPAV G;t ; ¢TFPi = TFPi;t+1 ¡ TFPi;t :

15A ,,numeraire" gyan¶ant de¯ni¶alt ¶atlagos kamatl¶abat a makrogazdas¶agi modellhez
igaz¶³tottuk, amely alapj¶an az ¶ert¶eke r = 0;241143.
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Ezt kÄovet}oen de¯ni¶alhatjuk az ¶atlagos elaszticit¶ast, amely megmutatja,
hogy a TFP 1 sz¶azal¶ekos nÄoveked¶ese a foglalkoztatotts¶ag h¶any sz¶azal¶ekos
nÄoveked¶es¶et vonja maga ut¶an.

Et+1=t =
¢LTOT AL

LTOTAL;t
:

¢TFPAV G

TFPAV G;t
: (F-33)

Felt¶etelezzÄuk, hogy minden r¶egi¶ora ugyanez a rugalmass¶agi t¶enyez}o ¶erv¶enyes,
vagyis

¢Li

L0
i;t

= Et+1=t
¢TFPi

TFPi;t
; (F-34)

amelyet ¶atrendezve megkapjuk a kÄovetkez}o id}operi¶odusra vonatkoz¶o region¶alis
¶ert¶ekeket:

Li;t+1 = L0
i;t + Et+1=t

TFPi;t+1 ¡ TFPi;t

TFPi;t
L0

i;t : (F-35)

Hasonl¶oan a munk¶ahoz, a t}oke eset¶eben is de¯ni¶alhat¶o a sz¶oban forg¶o elaszti-
cit¶as, ¶es elv¶egezhet}o a v¶altoz¶asok region¶alis sz¶etoszt¶asa azzal a kÄulÄonbs¶eggel,
hogy a makrogazdas¶agi modellb}ol beruh¶az¶asi id}osort tudunk ¶atvenni, amely
alapj¶an els}o l¶ep¶esben a kÄovetkez}o id}oszak Äosszes t}oke¶allom¶any¶at kell kisz¶a-
m¶³tani, majd ezt kÄovetheti a region¶alis sz¶etoszt¶as a TFP -re vonatkoz¶o ru-
galmass¶agi t¶enyez}o alapj¶an:

KTOT AL;t+1 = (1 ¡ ±)KTOTAL;t + INVTOTAL;t ; (F-36)

ahol a ± a t}oke¶allom¶anyokra vonatkoz¶o ¶ert¶ekcsÄokken¶esi r¶ata.
A munkaer}o migr¶aci¶oja (¶es az ezt kÄovet}o t}okev¶altoz¶asok) hossz¶u t¶avon a

r¶egi¶ok kÄozÄotti egyens¶uly kialakul¶as¶anak ir¶any¶aban hatnak, a folyamat addig
tart, am¶³g a hasznoss¶agbeli kÄulÄonbs¶egek ki nem egyenl¶³t}odnek.
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2. FÄuggel¶ek

A GMR-Eur¶opa modell TFP modell blokkja egyenleteihez felhaszn¶alt
adatforr¶asok list¶aja

V¶altoz¶o neve Magyar¶azat/adatforr¶as
PATi;t Szabadalmi bejelent¶esek sz¶ama / Eurostat NewCronos adatb¶azis
PUBi;t Tudom¶anyos publik¶aci¶ok sz¶ama / RKF adatb¶azis (CWTS, Leiden

University)

GRDi;t K+F kiad¶asok ¶ert¶eke (milli¶o Euro) / Eurostat NewCronos adatb¶azis
HTEMPi;t Foglalkoztatottak a tud¶asintenz¶³v ¶agazatokban (ezer f}o) / Eurostat

NewCronos database
SOCKAPi;t European Social Survey (2002 ¶es 2004)
HUMCAPi;t Eurostat NewCronos adatb¶azis
DGRDi;t Eurostat NewCronos adatb¶azis
DHTEMPi;t Eurostat NewCronos adatb¶azis
Megjegyz¶es: A v¶altoz¶ok r¶eszletes magyar¶azat¶at l¶asd Varga, Pontikakis, Chorafakis 2014.

A GMR-Eur¶opa modell SCGE modell blokkja fontosabb v¶altoz¶oihoz
felhaszn¶alt adatforr¶asok

V¶altoz¶o neve Magyar¶azat/adatforr¶as
Yi Hozz¶aadott ¶ert¶ek / Eurostat
TFPi Region¶alis teljes t¶enyez}o termel¶ekenys¶eg / CRENOS, University of

Cagliary

Li Foglalkoztatottak sz¶ama / Eurostat
Ki T}oke¶allom¶any / Eurostat (kiv¶eve: Ausztria eset¶eben Statistik Aus-

tria, Luxemburg eset¶eben Statistiques du Luxembourg) brutt¶o
beruh¶az¶asi adatok alapj¶an becsÄult ¶ert¶ek

wi Brutt¶o munkab¶er / Eurostat
Hi Lak¶as¶allom¶any / Eurostat (kiv¶eve: Belgium eset¶eben Statistics Bel-

gium, N¶emetorsz¶ag eset¶eben Destatis)

Ni N¶epess¶eg / Eurostat
¿ij R¶egi¶ok kÄozÄotti sz¶all¶³t¶asi kÄolts¶eg / Via Michelin ¶es Google Maps id}obeli

adatok alapj¶an sz¶armaztatott ,,j¶eghegy-elv" alap¶u kÄolts¶egadat
Megjegyz¶es: A hozz¶aadott ¶ert¶ek ¶es a beruh¶az¶asok ¶ert¶eke 2000. ¶evi ¶arakon ¶es v¶as¶arl¶oer}o
parit¶ason (EU-27 orsz¶again belÄul) kerÄultek kisz¶am¶³t¶asra, eur¶oban megadva. A fogyaszt¶oi
¶es a beruh¶az¶asi ¶arindexek valamint az eur¶o kÄulÄonbÄoz}o nemzeti valut¶akra vonatkoz¶o
¶arfolyam¶anak forr¶asa a Eurostat.
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EX-ANTE IMPACT ASSESSMENT OF EU COHESION POLICY REFORMS

WITH THE GMR-EUROPE MODEL

This paper introduces the Geographic Macro and Regional (GMR) model for EU
NUTS-2 regions. The model consists of three blocks: the TFP, the SCGE and the
MACRO blocks. GMR models are built for regional and macroeconomic impact
analysis of regional innovation policies with a speci¯c focus on the impact of R&D
and human capital development support. The analysis with the GMR-Europe
model can be done both at the regional and the EU macroeconomic levels. Policy
simulations on the aggregate impacts of di®erent Cohesion policy options illustrate
model capabilities.
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