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,,A kÄ
ozgazdas¶
agtan u
¶gy tekinthet}
o, mint az
allamf¶er¯ vagy tÄ
¶
orv¶enyhoz¶
o tudom¶
any¶
anak egyik
aga, melynek k¶et kÄ
¶
ulÄ
onbÄ
oz}
o c¶elja van. El}
oszÄ
or:
hogy a n¶epess¶egnek b}
os¶eges jÄ
ovedelmet vagy
meg¶elhet¶est biztos¶³tson, vagy helyesebben, hogy
lehet}
ov¶e tegye sz¶
am¶
ara ilyen jÄ
ovedelem ¶es
meg¶elhet¶es biztos¶³t¶
as¶
at; ¶es m¶
asodszor, hogy az
allamot vagy kÄ
¶
ozÄ
uletet a kÄ
ozszolg¶
altat¶
asok teljes¶³t¶es¶ehez el¶egs¶eges jÄ
ovedelemmel 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 kÄ
ozgazdas¶
agtudom¶any tal¶an a legkÄozelebb ahhoz a feladathoz, melyet Adam Smith, mai
fogalmaz¶assal ¶elve, a gazdas¶agpolitikai dÄ
ont¶esek t¶
amogat¶
asak¶ent jelÄ
ol meg a
mott¶ok¶ent szerepl}o id¶ezetben. A hat¶
aselemz}
o modellek haszn¶
alata ¶
altal a
dÄ
ont¶eshoz¶ok fontos inform¶aci¶ohoz juthatnak a gazdas¶
agpolitikai beavatkoz¶
asok (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¶elkÄ
ulis¶eg, az in°¶aci¶
o, vagy a terÄ
uleti 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 ¶epÄ
ulnek fel. Napjaink leggyakrabban haszn¶
alt hat¶
aselemz}
o
¶ elm¶elet¶ere ¶epÄ
modelljei az ¶altal¶anos egyens¶
uly (AE)
ulnek. Ennek oka minden
¶ az a kÄ
bizonnyal az, hogy mindezid¶aig az AE
ozgazdas¶
agi gondolatrendszer,
mely az egyes szerepl}ok viselked¶es¶ere ¶ep¶³tve koherens m¶
odon k¶epes a gazdas¶ag valamely szegmens¶eben be¶
allt v¶
altoz¶
asoknak a rendszer tÄ
obbi elem¶ere
gyakorolt hat¶asait v¶egigkÄovetni.
¶
Az AE-alap¶
u empirikus gazdas¶
agi modellek igen elterjedtek a nemzetkÄ
ozi
dÄ
ont¶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¶eszÄ
ult gazdas¶agi modellt, hanem a nemzeti korm¶
anyok ¶es region¶alis ir¶any¶³t¶otestÄ
uletetek 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 dÄ
ont¶eshozatal sor¶
an a gazdas¶agmodellek ¶altal szolg¶altatott inform¶
aci¶
okat is ig¶enybe vegy¶ek a gazdas¶
agir¶any¶³t¶as kÄ
ulÄonbÄoz}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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El}osz¶o a kÄ
ulÄ
onsz¶
amhoz

alkalmazott kev¶essz¶am¶
u modellen k¶³vÄ
ul nem sok egy¶eb p¶eld¶
at tal¶
alunk a gazdas¶agi modellek rendszeres alkalmaz¶
as¶
ara.
A kÄ
ulÄonsz¶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 ¶epÄ
ult modelljeiket ismertess¶ek a sz¶elesebb szakmai kÄ
ozÄ
oss¶eg ¶
altal ¶erthet}
o form¶
aban ¶es tanulm¶
anyaikban az alkalmaz¶asokra helyezz¶ek a hangs¶
ulyt.
¶ modellekbe tÄort¶en}o ¶
Az AE
altal¶
anos bevezet¶es ¶es a tanulm¶
anyok rÄ
ovid
felvezet¶ese ut¶an n¶egy modell-alkalmaz¶
as kerÄ
ul bemutat¶
asra. Az alkalmaz¶
asok
sz¶eles terÄ
uletet Äolelnek fel, a Paksi Atomer}
om}
u gazdas¶
agi hat¶
asainak elemz¶es¶et}ol a hazai kÄolts¶egvet¶esi multiplik¶
atorok becsl¶es¶en keresztÄ
ul a koh¶ezi¶
os
politika tag¶allami ¶es region¶alis szint}
u hat¶
asvizsg¶
alat¶
aig.
A kÄ
ulÄonsz¶am gondolata egy, a P¶ecsi Tudom¶
anyegyetem KÄ
ozgazdas¶
agtudom¶
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 kÄ
otetben szerepl}
o tanulm¶
anyok
szerz}oin k¶³vÄ
ul a hazai gazdas¶agpolitika ir¶
any¶³t¶
as¶
anak kÄ
ulÄ
onbÄ
oz}
o szintjein dolgoz¶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 kÄ
ozÄ
otti kommunik¶
aci¶
o
¶el¶enk¶³t¶es¶et a Szigma lehet}os¶egeit kihaszn¶
alva, sz¶elesebb kÄ
orben k¶³s¶ereljÄ
uk
meg. KÄoszÄonÄom a szerz}ok ¶es a Szigma foly¶
oirat szerkeszt}
os¶eg¶enek tÄ
urelm¶et
a hossz¶
ura ny¶
ult el}ok¶eszÄ
uletek sor¶
an.
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