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A GMR fejleszt¶espolitikai hat¶aselemz}
o modellrendszer kidolgoz¶
asa ¶es annak
folyamatos fejleszt¶ese a P¶ecsi Tudom¶
anyegyetem KÄ
ozgazdas¶
agtudom¶
anyi Kar¶
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¶egeket illusztr¶al¶o sz¶am¶³t¶asokat mutatunk be. E modell-szimul¶
aci¶
ok, melyeket
az Eur¶opai Bizotts¶ag sz¶am¶ara a kÄ
ozelm¶
ultban k¶esz¶³tett gazdas¶
agpolitikai
elemz¶eseink kÄozÄ
ul v¶alogattunk, az EU u
¶j 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¶espolitikai eszkÄozt¶ar egyik kulcseleme a region¶
alis innov¶
aci¶
o-politika. A region¶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¶
okÄ
onny¶³t¶esek, kamatt¶amogat¶asok, a kock¶
azati t}
ok¶ehez val¶
o hozz¶
ajut¶
as el}
oseg¶³t¶ese), de a helyi technol¶ogiai kÄ
ornyezet jav¶³t¶
asa is (a kÄ
ozÄ
oss¶egi kutat¶
asok
¶es a v¶allalati K+F t¶amogat¶asa, az emberi t}
oke fejleszt¶ese, az ipar-egyetem
egyÄ
uttm}
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
kÄ
ulÄ
onf¶ele gazdas¶agi modellek terjedtek el a gyakorlatban. Ezen modellek
haszn¶alat¶ara a beavatkoz¶asok ¶altal kÄ
ozvetlenÄ
ul ¶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 kÄ
ovet¶ese miatt van szÄ
uks¶eg.
1 A tanulm¶
any alapj¶
aul szolg¶
al¶
o GMR-Europa modell kifejleszt¶
es¶
et az EU 7. Keretprogramja (IAREG, 2008-2011, no 216813) ¯nansz¶³rozta. Szeretn¶
enk kÄ
oszÄ
onetÄ
unket itt is
kifejezni Ra®aele Paci, Barbara Dettori and Emanuela Marrocu fel¶
e a CRENOS kutat¶
oint¶
ezetben Ä
ossze¶
all¶³tott region¶
alis emberi t}
oke, t¶
arsadalmi t}
oke ¶
es TFP adatok rendelkez¶
esre
bocs¶
at¶
as¶
a¶
ert. KÄ
oszÄ
onet 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 rendelkez¶esre ¶all¶o adatokb¶ol nyert inform¶
aci¶
ok egyÄ
uttesen 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 alapokon ¶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 u
¶jklasszikus szint¶ezist kÄ
ovet}
o QUEST III modell (Ratto, Roeger and Veld 2009).
A tanulm¶anyban bemutat¶asra kerÄ
ul}
o GMR (Geographic Macro and Regional { ,,fÄoldrajzi makro ¶es region¶
alis") modell u
¶jdons¶
aga a fent bemutatott
(¶es a hat¶aselemz¶esekben tipikusnak tekinthet}
o) makroÄ
okon¶
omiai modellekhez
viszony¶³tva az, hogy integr¶alja a teret a modell szerkezet¶ebe, ami ¶
altal a t¶erbeli tud¶as¶araml¶asok, az agglomer¶
aci¶
os hat¶
asok, vagy az interregion¶
alis kereskedelem ¶es a migr¶aci¶o kÄovetkezm¶enyei kÄ
ozvetlenÄ
ul meg¯gyelhet}
oekk¶e v¶
alnak.
A t¶erbeli kÄozel¶³t¶esb}ol ered}o tov¶
abbi u
¶jdons¶
aga a modellnek az, hogy ¶
altala
nemcsak a makroÄokon¶omiai, de a region¶
alis hat¶
asok is kÄ
ovethet}
oekk¶e v¶
alnak.
A GMR modellez¶esi ir¶anyzatot ¶es annak kÄ
ozgazdas¶
agtani gyÄ
okereit 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 szÄ
uletett meg a
Ä
GMR-Magyarorsz¶ag modell, melyet a Nemzeti Fejleszt¶esi UgynÄ
oks¶eg rendszeresen 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¶
alata sor¶an alkalmaztuk el}oszÄor (Varga, J¶
arosi ¶es Sebesty¶en 2009). Legut¶
obbi
modellsz¶am¶³t¶asainkat, melyek az u
¶j koh¶ezi¶
os politika lehets¶eges ir¶
anyainak
kimunk¶al¶asa sor¶an kerÄ
ultek felhaszn¶
al¶
asra, az Eur¶
opai Bizotts¶
ag (DG Regio)
megrendel¶es¶ere v¶egeztÄ
uk 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 hat¶
aselemz¶esben? Mi¶ert nevezzÄ
uk a modellt egyszerre ,,makro" ¶es ,,region¶
alis"
modellnek? A fÄoldrajz legal¶abb n¶egy szempontb¶
ol j¶
atszik meghat¶
aroz¶
o szerepet a fejleszt¶espolitikai beavatkoz¶
asok eredm¶enyess¶eg¶eben (Varga 2006).
El}oszÄor is, minden beavatkoz¶as a t¶er egy adott pontj¶
aban tÄ
ort¶enik, ¶es annak
hat¶asai onnan terjedhetnek tov¶
abb t¶
avolabbi pontokba. M¶
asodszor, az indul¶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 rÄ
ovid t¶
avon.
Harmadszor, a beavatkoz¶as eredm¶enyek¶eppen esetlegesen kiv¶
altott munka
¶es t}oke migr¶aci¶o tov¶abb nÄovelheti, vagy csÄ
okkentheti a kiindul¶
o hat¶
asokat,
melyek r¶ev¶en a gazdas¶ag t¶erszerkezete is ¶
atrendez}
odhet (dinamikus agglomer¶aci¶os hat¶asok). Negyedszer, az el}
obbi fÄ
oldrajzi hat¶
asok kÄ
ovetkezt¶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 makroÄ
okon¶
omiai eredm¶enyeket vonnak maguk
ut¶an. Ezen kÄ
ulÄonbÄoz}o eredm¶enyek kimutat¶
as¶
ara a t¶ern¶elkÄ
uli, 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 egys¶eg, mely a nemzeti szintn¶el alacsonyabb aggreg¶
aci¶
ot jelent ¶es alkalmas az innov¶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 kÄ
ozÄ
otti
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 kÄ
olts¶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 szempontb¶ol. A modell a beavatkoz¶
asoknak mind a makro mind a region¶
alis
szint}
u eredm¶enyeit szimul¶alja ¶es lehet}
ov¶e teszi kÄ
ulÄ
onbÄ
oz}
o szcen¶
ari¶
ok makro
¶es region¶alis gazdas¶agi hat¶asainak Ä
osszehasonl¶³t¶
as¶
at.
A GMR modellez¶esi ir¶anyzat a kÄ
ozgazdas¶
agtan kÄ
ulÄ
onbÄ
oz}
o trad¶³ci¶
oiban
gyÄ
okerezik. M¶³g a t¶erbeli tud¶as¶araml¶
asok ¶es azokban az agglomer¶
aci¶
os hat¶
asok szerep¶enek modellez¶ese sor¶an az innov¶
aci¶
o fÄ
oldrajza irodalm¶
aban kifej¶ 1997, Varga 2000) ¶ep¶³t a GMR
lesztett m¶odszerekre (Anselin, Varga ¶es Acs
ir¶
anyzat, addig az interregion¶alis kereskedelem ¶es migr¶
aci¶
o, valamint a dinamikus agglomer¶aci¶os hat¶asok modellez¶es¶en¶el egy olyan empirikus ¶
altal¶
anos
egyens¶
ulyi modell kerÄ
ul fel¶ep¶³t¶esre, mely az u
¶j gazdas¶
agfÄ
oldrajz talaj¶
an ¶
all
(Krugman 1991, Fujita, Krugman, Venables 1999). A makroÄ
okon¶
omiai Ä
osszefÄ
ugg¶esek megragad¶asa pedig a megfelel}
o makroÄ
okon¶
omiai elm¶eletek felhaszn¶
al¶asa r¶ev¶en tÄort¶enik.
A GMR modellek h¶arom r¶esz-modellb}
ol ¶epÄ
ulnek 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 Equilibrium" { SCGE) blokkb¶ol ¶es a makroÄ
okon¶
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 modellben rejl}o lehet}os¶egeket illusztr¶al¶
o sz¶
am¶³t¶
asokat mutatunk be. A modellszimul¶aci¶ok, melyeket az Eur¶opai Bizotts¶
ag sz¶
am¶
ara a kÄ
ozelm¶
ultban k¶esz¶³tett
gazdas¶agpolitikai elemz¶eseink kÄozÄ
ul v¶
alogattunk, az EU akkor form¶
al¶
od¶
ou
¶j
koh¶ezi¶os politik¶aj¶aval kapcsolatosak. A tanulm¶
any a kÄ
ovetkez}
o szerkezetet
kÄ
oveti: a m¶asodik fejezet (n¶egy alfejezetben) kÄ
orvonalazza a GMR-Eur¶
opa
modellt, a harmadik fejezet pedig gazdas¶
agpolitikai hat¶
aselemz¶esi eredm¶enyeket 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 egyens¶
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¶ekenys¶egi hat¶as¶ara a TFP modell-blokkban sz¶
am¶³t¶
odnak ki a becsÄ
ult ¶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¶eppen 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 megnÄ
oveli az es¶ely¶et
annak, hogy a K+F beavatkoz¶as r¶ev¶en kidolgozott m}
uszaki Ä
otlet tÄ
obbekhez
is eljusson ¶es ez¶altal tÄobb v¶allalatn¶
al is megnÄ
ovelje a termel¶ekenys¶eget. Amit
viszont a statikus SCGE modell nem tud kisz¶
am¶³tani, az a foglalkoztatotts¶
agban (L) ¶es a t}oke¶allom¶anyban (K) be¶
allt v¶
altoz¶
as. A modell b¶
armely aggreg¶alt L ¶es K nagys¶aghoz meg tudja hat¶
arozni azok r¶egi¶
ok kÄ
ozÄ
otti eloszl¶
as¶
at,
de az aggreg¶alt ¶ert¶ekeknek a TFP v¶
altoz¶
asok eredm¶enyek¶eppen kialakult u
¶j
nagys¶agait m¶ar nem tudja megbecsÄ
ulni. 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 modellekben 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¶
altunk. 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 foglalkoztatotts¶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 publik¶
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 MATLAB szoftver felhaszn¶al¶as¶aval v¶egeztÄ
uk 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 formaliz¶alt szint¶ezisek¶ent is ¶ertelmezhet}
o. A blokkot alkot¶
o egyenletekhez vezet}
o
okonometriai becsl¶esek r¶eszletes bemutat¶
Ä
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¶
aillesztettÄ
uk a TFP blokkot alkot¶
o egyenletrendszert, m¶egpedig azokkal a param¶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 kÄ
oztÄ
uk fenn¶
all¶
oÄ
osszefÄ
ugg¶eseket az
1. ¶
abra mutatja be.
A K+F beavatkoz¶asok hat¶asmechanizmusa az ¶
abr¶
ab¶
ol j¶
ol kÄ
ovethet}
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¶erÄ
unk) n¶eh¶any ¶ev k¶es¶essel jelentkezik. Az u
¶j szabadalmak nÄ
ovelik a r¶egi¶
o
m}
uszaki sz¶³nvonal¶at (melyet a szabadalmak kumul¶
alt ¶ert¶ek¶evel m¶erÄ
unk), ami
azt¶
an meghat¶arozza a region¶alis termel¶ekenys¶eget (TFP-t).

A K+F Publikációs
hatékonysága

Regionális
vonzóerő: K+F

K+F

Regionális vonzóerő:
tudásiparok

Tudásipari koncentráltság

A K+F innovációs
hatékonysága

Interregionális
kutatási hálózat

Közeli régiók
innovativitása

Innováció

Országos műszaki
színvonal
Műszaki
színvonal

Társadalmi
tőke
Humán tőke

TFP

Termelés
koncentráltság
Közeli régiók műszaki
színvonala

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 nevezzÄ
uk. A modell eredm¶enyei
szerint a tud¶asiparok region¶alis koncentr¶
aci¶
oja, a r¶egi¶
o kÄ
ozels¶ege m¶
as innovat¶³v r¶egi¶okhoz, az orsz¶agos technol¶
ogiai szint ¶es a r¶egi¶
ok nemzetkÄ
ozi tudom¶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¶etrejÄ
ov}
o
tov¶
abbi hat¶asok tartoznak a ¯gyelembe vehet}
o felt¶etelek kÄ
oz¶e.
FigyelmÄ
unket mindenekel}ott f¶
okusz¶
aljuk a K+F innov¶
aci¶
os hat¶ekonys¶
ag¶
ara (Varga 2000, Fritsch 2002). Mit is ¶ertÄ
unk ez alatt? Ugyanolyan m¶ert¶ek}
u
kutat¶ast¶amogat¶as nem felt¶etlenÄ
ul eredm¶enyez minden r¶egi¶
oban ugyanakkora
innov¶aci¶o gyarapod¶ast. Teh¶at az u
¶j 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 kÄ
ozel¶³thetjÄ
uk. A tud¶
asiparok kÄ
oz¶e tartoznak a kÄ
ulÄonbÄoz}o szektorokban tev¶ekenyked}
o technol¶
ogia-intenz¶³v v¶
allalatok
¶es u
Äzleti 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 nemzetkÄ
ozileg, ha a r¶egi¶
oban nincsenek
olyan v¶allalatok, melyek a kutat¶asi Ä
otleteket tov¶
abbvinn¶ek a term¶ekfejleszt¶es
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fel¶e, vagy nincsenek olyan szabadalom-jogi, informatikai, vagy marketing feladatokkal 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 ÄosszefÄ
ugg¶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) kÄ
ozÄ
otti tud¶
as¶
araml¶
asok 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¶
asiparok 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¶etlenÄ
ul ¶
allnak
meg a r¶egi¶ohat¶arokn¶al. Az 1. ¶abra kÄ
ozep¶en elhelyezked}
o, a region¶
alis innov¶
aci¶o szintj¶et reprezent¶al¶o ,,Innov¶
aci¶
o" dobozhoz vezet}
o (eddig m¶eg nem t¶
argyalt) 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 megkÄ
ozel¶³thet}
oek (kÄ
ozel fekszenek magas
innov¶aci¶os aktivit¶ast mutat¶o r¶egi¶
okhoz ¶es/vagy kiv¶
al¶
o kÄ
ozleked¶esi kapcsolatban vannak m¶as innovat¶³v r¶egi¶
okkal), kÄ
onnyebben kerÄ
ulnek kapcsolatba
olyan, m¶as r¶egi¶okban tev¶ekenyked}
o szerepl}
okkel, melyek komplementer tud¶
assal b¶³rnak az innov¶aci¶ok kifejleszt¶ese sor¶
an, kÄ
ovetkez¶esk¶eppen innovat¶³vabbak is lesznek, mint azok a r¶egi¶
ok, melyek nehezebben megkÄ
ozel¶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 Ä
okonometriai
becsl¶esek. Vagyis: ahogyan az orsz¶
agos szint}
u innovativit¶
as nem lehets¶eges innovat¶³v r¶egi¶ok n¶elkÄ
ul, u
¶gy innovat¶³v r¶egi¶
ok sem m}
ukÄ
odhetnek 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 kutat¶
asok nemzetkÄozi be¶agyazotts¶ag¶at¶
ol is fÄ
ugg, ahogyan ez a modell becsl¶eseib}
ol
kiolvashat¶o. Az innov¶aci¶ohoz n¶elkÄ
ulÄ
ozhetetlen tud¶
aselemek ugyanis csak
r¶eszben ¶erhet}oek el a r¶egi¶ob¶ol, vagy ahhoz kÄ
ozeli terÄ
uletekr}
ol. Az olyan
tud¶aselemek eset¶en ugyanis, melyek ¶
atad¶
asa nem ig¶enyel gyakori szem¶elyes
kontaktusokat (vagyis nem kell t¶erben kÄ
ozel elhelyezkedni a tud¶
as¶
atad¶
asban
r¶esztvev}o szerepl}oknek, hiszen a tud¶
as, annak le¶³rhat¶
o form¶
aj¶
ab¶
ol kÄ
ovetkez}
oen, tanulm¶anyokban, interneten stb. kÄ
onnyen kÄ
ozvet¶³thet}
o), a nagy t¶
avols¶
agokban val¶o tud¶as¶araml¶as is m}
ukÄ
odik. A tudom¶
anyos kutat¶
ofolyamat tÄ
obb
r¶eszterÄ
ulete is olyan, hogy egym¶
ast¶
ol messze elhelyezked}
o tud¶
oscsoportok
egyÄ
uttm}
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 tÄ
obbi folyamat a t¶erben ak¶
ar nagy
t¶
avols¶agokban is tev¶ekenyked}o kutat¶
ocsoportok munk¶
aja r¶ev¶en m¶
ar nagy biztons¶aggal megval¶os¶³that¶o. Min¶el gazdagabb egy r¶egi¶
o kutat¶
oinak nemzetkÄ
ozi
kapcsolatrendszere, ann¶al ink¶abb k¶epesek ¶elvonalbeli kutat¶
asokra, amit u
¶gy
is megfogalmazhatunk, hogy a kutat¶
ok akt¶³v nemzetkÄ
ozi 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 u
¶jabb K+F forr¶
asok
ir¶
any¶aba.
A GMR-modell a fenti t¶enyez}
okÄ
on k¶³vÄ
ul ¯gyelembe veszi azokat a kumulat¶³v (pozit¶³v visszacsatol¶asokon keresztÄ
ul ¶erv¶enyesÄ
ul}
o) hat¶
asokat is, amelyek
hosszabb t¶avon meghat¶aroz¶oak lehetnek a K+F Ä
osztÄ
onz¶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 u
¶j c¶egek szÄ
ulet¶ese r¶ev¶en, m¶eg tÄ
obb 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 megnÄ
ovekedett 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 nÄ
oveked¶ese, ak¶
ar az u
¶jabb 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¶eszleteztÄ
uk) a modellben a
kutat¶asok nemzetkÄozi be¶agyazotts¶
aga szabja meg dÄ
ont}
oen.
Ä
Osszefoglal¶oan: min¶el gazdagabb a r¶egi¶
o kutat¶
oinak nemzetkÄ
ozi kapcsolatrendszere ¶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 kÄozvetlenÄ
ul, a megnÄovekedett kutat¶
asi er}
oforr¶
asok, r¶eszben pedig
kÄ
ozvetetten, a tov¶abb javult K+F innov¶
aci¶
os hat¶ekonys¶
ag r¶ev¶en) m¶eg tov¶
abb
nÄ
oveli. A kumulat¶³v folyamat term¶eszetesen ak¶
ar ¶evtizedeket is ig¶enybe vehet, de a modellb}ol is kiolvashat¶
oan, jelen van, m}
ukÄ
odik az eur¶
opai r¶egi¶
ok
eset¶eben is.
A fentiek a K+F beavatkoz¶as innov¶
aci¶
ora gyakorolt rÄ
ovid ¶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 keresztÄ
ul a region¶alis ¶es aggreg¶
alt (nemzeti ¶es EU-szint}
u) gazdas¶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 kÄ
ovet¶ese. A
K+F ÄosztÄonz¶es r¶ev¶en megnÄovekedett innovativit¶
as nÄ
oveli a r¶egi¶
o m}
uszaki
sz¶³nvonal¶at, ez pedig pozit¶³van hat a region¶
alis TFP-re. Ez a hat¶
as azonban v¶altozik r¶egi¶onk¶ent. Ott, ahol az ipari termel¶es jelent}
os koncentr¶
alts¶
agot
mutat, az u
¶j m}
uszaki lehet}os¶egek gyorsabban terjednek a v¶
allalatok kÄ
ozÄ
otti
kapcsolati form¶ak (a munkaer}omozg¶
as, vagy a kÄ
ozels¶eg ¶
altal er}
os¶³tett gyors
inform¶alis tud¶as¶araml¶asok) r¶ev¶en. Az ipar agglomer¶
alts¶
aga teh¶
at nÄ
oveli 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 megkÄ
ozel¶³thet}
os¶ege becsatorn¶
azza
az egy¶eb r¶egi¶okb¶ol ¶araml¶o tud¶ast is a helyi termel¶ekenys¶eg nÄ
oveked¶es¶ebe.
A GMR-Eur¶opa modell ¶altal vizsg¶
alt m¶
asik innov¶
aci¶
o-Ä
osztÄ
onz}
o eszkÄ
oz
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 kÄ
ovethet}
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 eredm¶enyekre vezethetnek, att¶ol fÄ
ugg}
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, egyÄ
uttm}
ukÄ
od¶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¶enyek¶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 kÄ
ozÄ
os tov¶
abbfejleszt¶es¶ere, ami viszont dÄont}oen befoly¶
asolhatja a termel¶ekenys¶egre gyakorolt 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 u
¶j gazdas¶
agfÄ
oldrajz (UGF)
,,empirikus megfelel}
oi".
Szeml¶eleti-m¶odszertani gyÄokereiket teh¶
at az u
¶j gazdas¶
agfÄ
oldrajzi (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¶
aselemz¶esekre. A modelleket gyakran haszn¶
alj¶
ak kÄ
ulÄ
onf¶ele korm¶
anyzati beavatkoz¶
asok (ad¶ok, v¶amok, t¶amogat¶asok) v¶
arhat¶
o makrogazdas¶
agi hat¶
asainak vizsg¶
alat¶
ara. A CGE modellek vonz¶o tulajdons¶
aga, hogy a hat¶
asoknak az egyes piacokon v¶egigfut¶o (puszta logikai kÄ
ovetkeztet¶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¶elkÄ
uli egyens¶
ulyi ¶
allapotnak ¶es a beavatkoz¶
as ut¶
an
kialakul¶o egyens¶
ulyi ¶allapotnak az Ä
osszevet¶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 terÄ
uleti egys¶egre { jellemz}
oen orsz¶
agokra { fel¶ep¶³tett)
CGE modellekhez. Ez r¶eszben azt jelenti, hogy a terÄ
uleti egys¶egek sz¶
ama
megsokszoroz¶odik. A terÄ
uleti egys¶egek alatt az SCGE modellekben ¶
altal¶
aban
szubnacion¶alis r¶egi¶ok ¶ertend}ok. Az egy terÄ
uleti egys¶egre fel¶ep¶³tett CGE modellek tov¶abbi kiterjeszt¶es¶et az jelenti, hogy be¶ep¶³t¶esre kerÄ
ul 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 megkÄ
ulÄonbÄoztet rÄovid ¶es hossz¶
u t¶
av¶
u egyens¶
ulyt. A rÄ
ovid t¶
av¶
u egyens¶
uly ¶allapot¶aban minden r¶egi¶o kÄ
ulÄ
on-kÄ
ulÄ
on (mind az input, mind az output
2 A 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 kÄ
ozÄ
ott kÄ
ulÄ
onbs¶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 kÄ
ulÄ
onbs¶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 kÄ
ulÄ
onbs¶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 megnÄ
ovekv}o termel¶ekenys¶eg (TFP) region¶
alis gazdas¶
agi hat¶
asai a kÄ
ovetkez}
ok¶eppen
kÄ
ovetik egym¶ast az SCGE modellben:
1. A rÄovid t¶av¶
u eredm¶eny a ,,helyettes¶³t¶esi" ¶es ,,output" hat¶
asok ered}
ojek¶ent a kÄovetkez}ok¶eppen alakul. Ceteris paribus, a termel¶ekenys¶eg
nÄoveked¶ese miatt kialakult alacsonyabb egys¶egkÄ
olts¶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 csÄ
okkent¶es¶et is lehet}ov¶e teszi, ami az egyens¶
ulyi keresett mennyis¶eget megnÄoveli (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 csÄ
okkenhet is. Az ¶arcsÄokken¶es nÄ
oveli 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 kÄ
ovetkezt¶eben munka ¶es t}
oke migr¶aci¶o indul el a r¶egi¶o ir¶any¶aba, ami tov¶
abbi kumulat¶³v hat¶
asok kiv¶
alt¶
oj¶av¶a v¶alhat. A munka migr¶
aci¶
oja (a region¶
alis foglalkoztat¶
as nÄ
oveked¶ese
eredm¶enyek¶ent) mind a TFP nÄ
oveked¶esen keresztÄ
ul ¶erv¶enyesÄ
ul}
o pozit¶³v
(centripet¶alis), mind az egy f}
ore jut¶
o lak¶
oterÄ
ulet csÄ
okken¶es¶en keresztÄ
ul
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 keresztÄ
ul. 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 tov¶abb emeli a region¶alis TFP-t. Az addicion¶
alis TFP v¶
altoz¶
asok pozit¶³v
hat¶assal lesznek a hasznoss¶
agi szintre, ami u
¶jabb 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, foglalkoztatotts¶agban ¶es b¶erekben, ¶
arakban v¶
arhat¶
o hat¶
asokat nemcsak abban a r¶egi¶oban, ahol a beavatkoz¶
as megtÄ
ort¶ent, hanem az Ä
osszes tÄ
obbi,
a mint¶aban szerepl}o r¶egi¶oban is.

2.3

A makroÄ
okom¶
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 kÄ
olts¶egen ¶es a lak¶
aspiaci tel¶³tetts¶eg
szintj¶en keresztÄ
ul ¶erv¶enyesÄ
ul}o) centrifug¶
alis ¶es a (region¶
alis TFP nÄ
oveked¶es¶en
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keresztÄ
ul 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 keresztÄ
ul 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 kerÄ
ul ugyan, de a beavatkoz¶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 makroÄ
okon¶
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 kÄ
ovetni tudjuk. Ide¶
alis esetben mind az
id}
o- mind a t¶erbeli dinamika meghat¶
aroz¶
odhatna egy SCGE modell keretein
belÄ
ul, ¶am a megold¶as technikai neh¶ezs¶egei okozta bonyolults¶
ag-nÄ
oveked¶es
nem szÄ
uks¶egszer}
uen kerÄ
ul egyens¶
ulyba egy ilyen t¶³pus¶
u modell haszn¶
alhat¶
os¶ag¶aval (Ivanova et al 2007, BrÄ
ocker and Korzhenevych 2008).
A GMR-Eur¶opa modellben alkalmazott makroÄ
okon¶
omiai blokkba az Eur¶
opai Bizotts¶ag ¶altal kifejlesztett dinamikus ¶es sztochasztikus ¶
altal¶
anos egyens¶
ulyi (Dynamic Stochastic General Equilibrium { DSGE) modellt, a QUEST
III-at (Ratto et al. 2009) ¶ep¶³tettÄ
uk be. A DSGE modellek a modern makroÄ
okon¶omiai elemz¶es leggyakrabban haszn¶
alt eszkÄ
ozeiv¶e v¶
altak az ut¶
obbi
m¶
asf¶el ¶evtizedben. JellegÄ
ukb}ol fakad¶
oan e modellek gazdas¶
agpolitikai beavatkoz¶asok vagy m¶as exog¶en sokkhat¶
asok makrogazdas¶
agi hat¶
asainak dinamikus vizsg¶alat¶ara alkalmasak.
A DSGE modellek az ¶altal¶anos egyens¶
ulyelm¶elet elveire t¶
amaszkodva l¶enyeg¶eben az u
¶jklasszikus ¶es az u
¶jkeynesi makroÄ
okon¶
omia szint¶ezis¶et fogalmazz¶
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 kÄ
olts¶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 modellek (¶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 nÄ
oveked¶esi
p¶
alya exog¶en, ¶³gy a fejleszt¶espolitikai beavatkoz¶
asok hossz¶
u t¶
av¶
u makrop¶
aly¶
ara gyakorolt kÄozvetlen hat¶as¶
at nem tudjuk modellezni, ugyanakkor a region¶alis szintekr}ol ad¶od¶o TFP v¶altoz¶
asok aggreg¶
alt hat¶
asai hossz¶
u t¶
avon jelentkeznek 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 kÄ
olcsÄ
onÄ
os kapcsolatrendszer¶et a 2. ¶
abra illusztr¶alja. Beavatkoz¶asok n¶elkÄ
ul a TFP mind a region¶
alis mind a MACRO
blokkokban azonos u
Ätemben nÄovekszik egy, a QUEST III ¶
altal megbecsÄ
ult
r¶
at¶
at kÄovetve.
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Az egyensúly állapota

Dinamikus hatás a
makrováltozókra

MAKRO blokk

Dinamikus hatások

B
Regionális SCGE blokk
Regionális egyensúlyi
TFP, árak és mennyiségek

C
Dinamikus hatás a
regionális változókra

A
K+F és
emberi tőke
ösztönzés

Regionális TFP blokk
Regionális TFP

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 u
¶j 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 kÄ
ulÄonbs¶egek interregion¶
alis munka- ¶es t}
oke-migr¶
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 u
¶j region¶
alis TFP ¶ert¶ekek (s¶
ulyozott ¶
atlag sz¶
am¶³t¶
as
eredm¶enyek¶ent) aggreg¶al¶asra kerÄ
ulnek 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 makroÄ
okon¶
omiai modellblokkban kisz¶am¶³t¶asra kerÄ
ulnek 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 kerÄ
ulnek a r¶egi¶
ok
kÄ
ozÄott a beavatkoz¶asok ¶altal induk¶
alt region¶
alis TFP v¶
altoz¶
asok ¶evenk¶enti
t¶erbeli mint¶ait kÄovetve.
Ä odik l¶ep¶es: Az SCGE modell-blokk u
OtÄ
¶jra fut az u
¶j t}
oke ¶es munka ¶ert¶ekekkel, hogy a mennyis¶egi ¶es ¶ar egyens¶
ulyokat u
¶jra 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 kÄ
ozel
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kerÄ
ulnek a MACRO blokkban kisz¶
am¶³tott ¶ert¶ekekhez. Amennyiben ez m¶egsem lenne ¶³gy, akkor a m¶asodikt¶
ol az Ä
otÄ
odik l¶ep¶esig tart¶
o folyamatok addig
futnak, am¶³g az aggreg¶alt region¶
alis ¶ert¶ekek meg nem egyeznek a makroÄ
okon¶
omiai blokkban kisz¶am¶³tott ¶ert¶ekekkel.

3
3.1

Az u
¶j EU koh¶
ezi¶
os politik¶
at el}
ok¶
esz¶³t}
o hat¶
aselemz¶
esek a GMR-Eur¶
opa modellel
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
rÄ
ogz¶³ti (European Commission 2010). E strat¶egia igen hat¶
arozott fordulatot
tÄ
ukrÄoz a gazdas¶agi nÄoveked¶es ÄosztÄ
onz¶es¶enek tekintet¶eben: a hagyom¶
anyosan 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 TÄ
orma 2010) lehet}
ov¶e teszi azt,
hogy a hagyom¶anyos ÄosztÄonz}o eszkÄ
ozÄ
ok ¶es az u
¶jonnan prefer¶
alt innov¶
aci¶
oorient¶alt t¶amogat¶asi form¶ak hat¶
asainak sz¶
amszer}
uÄ
osszehasonl¶³t¶
as¶
at is elv¶egezzÄ
uk. Az elemz¶esek sor¶an felhaszn¶
alt adatok az Eur¶
opai Bizotts¶
ag Region¶
alis politikai f}oigazgat¶os¶ag¶at¶ol (DG Regional Policy) sz¶
armaznak, ¶es azokat
a 2007-2013-as id}oszakban elkÄoltÄ
ott p¶enzÄ
ugyi 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 Ä
osszes t¶
amogat¶
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-orient¶
alt nÄoveked¶esÄosztÄonz}o eszkÄozÄ
ok GDP-re gyakorolt relat¶³v hat¶
asait Ä
osszehasonl¶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
osszes kiad¶asnak mintegy 20 sz¶azal¶ek¶
Ä
at tudtuk az elemz¶esek sor¶
an ¯gyelembe
venni) tekintet¶eben.
Milyen viszonyban vannak egym¶
assal a hagyom¶
anyos, ,,kem¶eny" (infrastrukt¶
ura- ¶es beruh¶az¶as-t¶amogat¶asok) ¶es a ,,puha" (emberi t}
oke ¶es K+F t¶
amogat¶asok) fejleszt¶esi eszkÄozÄok azok GDP-re gyakorolt hat¶
asai szempontj¶
ab¶
ol? Igaz az, hogy a kem¶eny eszkÄ
ozÄ
oket ¶erdemes a puha, innov¶
aci¶
o-orient¶
alt
nÄ
oveked¶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 kÄ
ovetkez}
o h¶
arom szcen¶
ari¶
ot alkottuk meg:
3 Az alfejezetben kÄ
ozÄ
olt vizsg¶
alatok sor¶
an az u
¶gynevezett 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 TÄ
orma (2010)
tanulm¶
any kÄ
ozli.
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1. Az alapszcen¶ari¶o (,,total e® ORIG" a 3. ¶
abr¶
an): a koh¶ezi¶
os politika eredeti 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
Ässzeg¶et 30 sz¶azal¶ekkal csÄokkentettÄ
o
uk ¶es az ¶³gy felszabadul¶
oÄ
osszeget 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 kÄovettÄ
unk, azzal a kÄ
ulÄ
onbs¶eggel, hogy ez¶
uttal a kem¶eny eszkÄ
ozÄ
okt}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
fÄ
ugg}oleges tengelyen a GDP-re gyakorolt hat¶
as a beavatkoz¶
as n¶elkÄ
uli GDPhez viszony¶³tva, sz¶azal¶ekos form¶aban kerÄ
ult feltÄ
untet¶esre, a v¶³zszintes tengelyen 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 kerÄ
ult
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 kÄ
ozÄ
otti h¶
usz esztend}
ore v¶egeztÄ
uk el. A 2009-es ¶evre aggreg¶alt kiad¶
asok hat¶
asai fokozatosan, k¶esleltet¶esekkel
jelentkeznek. A k¶esleltet¶esek u
Ätem¶et dÄ
ont}
oen a K+F ¶es emberi t}
oke beavatkoz¶asok TFP modellben le¶³rt hat¶
asmechanizmusai szabj¶
ak meg.
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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) eszkÄ
ozÄ
ok u
¶ jraeloszt¶
asa a ,,puha" (emberi t}
oke ¶
es K+F t¶
amogat¶
as)
eszkÄ
ozÄ
ok ir¶
any¶
aba.
4 Az ¶
abra az Eur¶
opa-szint}
u GDP-¶
ert¶
ekben be¶
all¶
o sz¶
azal¶
ekos kÄ
ulÄ
onbs¶
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") u
¶jraeloszt¶
asok eseteire. A beavatkoz¶
asok NUTS
2-es szint}
u aggreg¶
al¶
asi neh¶
ezs¶
egei miatt az Ä
osszes kiad¶
asoknak mintegy 20 sz¶
azal¶
eka kerÄ
ult
be az elemz¶
esekbe. A 2007-2009 kÄ
ozÄ
otti t¶
amogat¶
asok a 2009-es ¶
evre kerÄ
ultek aggreg¶
al¶
asra.
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A 3. ¶abra mutatja, hogy a kezdeti (2014-ig tart¶
o) id}
oszakban a kem¶eny instrumentumok 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 eredeti hat¶asok alatt maradnak. Az ¶
abra azt is mutatja, hogy 2015-t}
ol viszont
a tendencia megfordul, teh¶at a puha eszkÄ
ozÄ
ok 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 nÄ
¶
ovel¶ese a GDP-re gyakorolt pozit¶³v hat¶
ast
tov¶
abb fokozza.
A 4. a
¶bra illusztr¶alja a 3. ¶abr¶aban kÄ
ozÄ
olt eredm¶enyek mÄ
ogÄ
ott 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 eszkÄ
ozÄ
ok ¶
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 csÄ
okkennek
az id}oben. Hab¶ar az emberi t}ok¶et ¶es K+F-et c¶elz¶
o, innov¶
aci¶
o-orient¶
alt beavatkoz¶asok eredm¶enyei (a tÄobb ¶eves k¶esleltetett hat¶
asok miatt) lassan kÄ
ozel¶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
kÄ
ovet}oen sokkal kev¶esb¶e dr¶amai. E mÄ
ogÄ
ott az emberi t}
oke ¶es K+F beavatkoz¶
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 eszkÄ
ozÄ
ok ¶
altal
kiv¶
altott GDP emelked¶es egyre nagyobb ar¶
any¶
u.
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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 Ä
osszes kÄ
olt¶
esnek
mintegy 20 sz¶
azal¶
eka kerÄ
ult be az elemz¶
esekbe. A 2007-2009 kÄ
ozÄ
otti t¶
amogat¶
asok a 2009-es
¶
evre kerÄ
ultek aggreg¶
al¶
asra.

A GMR-Eur¶opa modell ¶es alkalmaz¶
asa . . .

131

A 3. ¶abr¶aban tapasztalhat¶o, a puha beavatkoz¶
asok ar¶
any¶
anak nÄ
oveked¶es¶eb}ol ad¶od¶o hosszabb t¶av¶
u pozit¶³v GDP hat¶
as okait a 4. ¶
abr¶
an keresztÄ
ul
illusztr¶alhatjuk. A kem¶eny instrumentumok ar¶
any¶
anak csÄ
okkent¶ese a ,,hard
e® ORIG" gÄorb¶et lefele mozgatja, m¶³g a puha eszkÄ
ozÄ
okre ¶
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 csÄ
okkenti, mint a puha beavatkoz¶asokat mutat¶
o gÄ
orbe felfel¶e tol¶
od¶
asa. E k¶et folyamat
eredm¶enyek¶ent hosszabb t¶avon a puha beavatkoz¶
asok ar¶
anya nÄ
oveked¶es¶enek
eredm¶enyek¶ent a GDP-re gyakorolt Ä
osszhat¶
as pozit¶³v lesz.
Teh¶at a hagyom¶anyos nÄoveked¶est gener¶
al¶
o eszkÄ
ozÄ
okb}
ol az innov¶
aci¶
o-Ä
osztÄ
onz}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 egyÄ
utt n}
o, ahogyan azt a 3. ¶
abra is
mutatja. A puha eszkÄozÄok relat¶³v ereje nemcsak az ¶
atcsoportos¶³t¶
as m¶ert¶ek¶et}
ol, hanem a K+F ¶es az emberi t}oke-Ä
osztÄ
onz¶es hat¶
asait befoly¶
asol¶
o felt¶etelekt}
ol is fÄ
ugg. E kond¶³ci¶ok kÄoz¶e tartozik (ahogyan az a TFP blokk bemutat¶
asa
sor¶
an hangs¶
ulyoztuk) a beavatkoz¶
asb¶
ol r¶eszesÄ
ul}
o r¶egi¶
ok tud¶
asipari koncentr¶
aci¶
oja, e r¶egi¶ok ¯zikai megkÄozel¶³thet}
os¶ege, nemzetkÄ
ozi tud¶
ash¶
al¶
ozatokba val¶
o
integr¶alts¶aga, a region¶alis kumulat¶³v visszacsatol¶
asi folyamatok er}
oss¶ege, illetve az adott orsz¶agban ¶erv¶enyesÄ
ul}
o m}
uszaki sz¶³nvonal.
Teh¶at a puha instrumentumok ir¶
any¶
aba tÄ
ort¶en}
o¶
atcsoportos¶³t¶
as fentebb
bemutatott hat¶asai az ¶atlagos eur¶
opai hat¶
ast ¶erz¶ekelik, mely r¶egi¶
onk¶ent jelent}
osen kÄ
ulÄonbÄozhet. Az innov¶aci¶o-politika K+F-et ¶es emberi t}
ok¶et c¶elz¶
o eszkÄ
ozei feltehet}oleg a ,,kritikus szint" feletti tud¶
asipari koncentr¶
aci¶
oval rendelkez}
o, j¶ol megkÄozel¶³thet}o ¶es a nemzetkÄ
ozi tud¶
ash¶
al¶
ozatokba megfelel}
ok¶eppen
integr¶alt r¶egi¶okban hat¶asosak. A ,,kritikus szint" alatti r¶egi¶
okban a hagyom¶
anyos, beruh¶az¶asokat ¶es infrastruktur¶
alis fejleszt¶eseket el}
ot¶erbe helyez}
o politik¶ak sz¶am¶³thatnak sikerre. EhelyÄ
utt nem c¶elunk az innov¶
aci¶
o-politikai eszkÄ
ozrendszer ¶es a region¶alis kond¶³ci¶
ok komplex kapcsolatrendszer¶enek elemz¶ese, vagy ezen ,,kritikus szint" meghat¶
aroz¶
asa. Tanulm¶
anyunk kÄ
ovetkez}
o
fejezet¶eben a K+F ¶es az emberi t}
oke beavatkoz¶
asok eredm¶enyess¶eg¶eben az
agglomer¶aci¶os hat¶asok ¶erv¶enyesÄ
ul¶es¶et elemezzÄ
uk.

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 fÄ
oldrajza, illetve a region¶
alis gazdas¶
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 kÄ
ovetkezt¶eben a tud¶
as szpilloverek
er}
oss¶ege sem egyenletes fÄoldrajzilag. Az inform¶
aci¶
os technol¶
ogi¶
ak gyors elterjed¶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 szerepl}
oinek t¶erbeli koncentr¶al¶od¶asa feler}
os¶³ti e rendszer szerepl}
oi (innovat¶³v v¶
allalatok, mag¶an ¶es kÄozÄoss¶egi kutat¶
o laborat¶
oriumok, u
Äzleti szolg¶
altat¶
o c¶egek)
kÄ
ozÄotti interakci¶okat, megnÄovelve a region¶
alis innov¶
aci¶
o szintj¶et. Az u
¶j gaz-
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das¶agfÄoldrajz t¶erbeli nÄoveked¶esi modelljei (Baldwin and Martin 2004) r¶
amutatnak, 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 nÄ
oveked¶es fokozhat¶
o. A GMR
modell lehet}ov¶e teszi, hogy ezen elm¶eleti ¶
all¶³t¶
ast a gyakorlatban is teszteljÄ
uk.
Az al¶abbi szcen¶ari¶oban az EU n¶eh¶
any koh¶ezi¶
os orsz¶
aga kÄ
ozponti r¶egi¶
oiban
(vagyis a f}ov¶arosok Äovezeteiben) megemeljÄ
uk a puha instrumentumok nagys¶
ag¶
at, m¶egpedig u
¶gy, hogy a nÄoveked¶es forr¶
asait az orsz¶
agok tÄ
obbi 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
kÄ
onnyebb ¶erz¶ekeltet¶ese kedv¶e¶ert a beavatkoz¶
asok ¶ert¶ek¶et becsÄ
ultÄ
uk, vagyis
a DG Regio-t¶ol kapott region¶alis Ä
osszegek Ä
otszÄ
orÄ
os¶et vettÄ
uk ¯gyelembe a
sz¶
am¶³t¶asok sor¶an. Hasonl¶oan a kor¶
abbi szcen¶
ari¶
okhoz, a 2007-2009 kÄ
ozÄ
otti
t¶
amogat¶asok a 2009-es ¶evre aggreg¶
altuk. Az elemz¶esbe bevont orsz¶
agok a kÄ
ovetkez}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¶
asokat is kÄozÄoljÄ
uk az 5. ¶
abr¶
aban.6
Amint azt az 5. ¶abra is mutatja, az agglomer¶
aci¶
okat megc¶elz¶
o innov¶
aci¶
opolitika GDP-t ¶erint}o hat¶asai m¶eg az aggreg¶
alt eur¶
opai szinten is ¶erz¶ekelhet}
oek. A t¶erbeli koncentr¶aci¶o hat¶asa az id}
oben alig v¶
altozik, a k¶et gÄ
orbe egym¶
assal szinte p¶arhuzamosan fut. Hab¶
ar az ¶
atlagos eur¶
opai hat¶
as kicsi (ami
nem meglep}o, hiszen a sz¶etoszt¶asra kerÄ
ul}
oÄ
osszegek az eur¶
opai GDP-hez viszony¶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¶ekelhet}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 centrumokban 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 kÄ
ozponti r¶egi¶
okban, illetve a
f}
ov¶
arosi Äovezetekbe ¶atcsoportos¶³tott Ä
osszegek nagys¶
aga dÄ
ont}
oen megszabja a
szcen¶ari¶o ¶altal kiv¶altott hat¶as er}
oss¶eg¶et. Pr¶
aga p¶eld¶
aul annak kÄ
oszÄ
onheti a
viszonylagosan nagy hat¶ast, hogy nagy Ä
osszeg}
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¶
al¶
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¶
amogat¶
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.

6 Az ¶
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 kÄ
onnyebb
¶
erz¶
ekeltet¶
ese kedv¶
e¶
ert a beavatkoz¶
asok ¶
ert¶
ek¶
et becsÄ
ultÄ
uk, vagyis a DG Regio-t¶
ol kapott
region¶
alis Ä
osszegek Ä
otszÄ
orÄ
os¶
et vettÄ
uk ¯gyelembe a sz¶
am¶³t¶
asok sor¶
an. A 2007-2009 kÄ
ozÄ
otti
t¶
amogat¶
asok a 2009-es ¶
evre kerÄ
ultek aggreg¶
al¶
asra.
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5. ¶
abra. Az agglomer¶
aci¶
o¶
es koncentr¶
aci¶
o szcen¶
ari¶
o

4

Ä
Osszegz¶
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¶espolitikai eszkÄozÄok makro ¶es region¶
alis hat¶
asainak min¶el korrektebb elemz¶ese.
Az egyes modell-v¶altozatokat a kÄ
ozgazdas¶
agtan friss elm¶eleti eredm¶enyeire
¶epÄ
ulve 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¶
opai Bizotts¶ag sz¶am¶ara a kÄozelm¶
ultban v¶egzett elemz¶esek kÄ
ozÄ
ul ismertettÄ
unk
n¶eh¶anyat.
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1. FÄ
uggel¶
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}
operi¶odust jelÄoli. A modellben I = 163 darab terÄ
uleti egys¶eget, illetve T = 21
¶evet (2008. . .2028) vettÄ
unk ¯gyelembe. N¶eh¶
any egyenletn¶el, ahol a r¶egi¶
ok
eset¶eben kett}os indexre van szÄ
uks¶eg (p¶eld¶
aul a sz¶
all¶³t¶
asi kÄ
olts¶egn¶el a t¶er egyik
pontj¶ab¶ol a m¶asikba), ott az i mellett megjelenik a j index is, ¶es ¶ertelemszer}
uen ez is a r¶egi¶okra vonatkozik.

A region¶
alis termel¶
ekenys¶
egi (TFP) blokk
A T F P modellblokk kapcsol¶od¶asi pontja az SCGE blokkhoz a szabadalmak ¶allom¶any¶an keresztÄ
ul val¶osul meg az piµ
u sotto ismertetett (F-8) egyenlet alapj¶an, amelyhez el}oszÄor a P AT v¶
altoz¶
o ¶ert¶ek¶et, vagyis az adott ¶evben
keletkezett u
¶j szabadalmak sz¶am¶
at kell el}
o¶
all¶³tani:
ln P ATi;t = SP AT MU LT £

¤
£ (¡2;3006 + BET AP ATi;t¡2 ¢ ln GRDi;t¡2
+ 0;1804¢ ln P ST CKNi;t¡2 ) + ²i ;
(F-1)

ahol a SP AT M U LT a t¶erbeli multiplik¶
ator7 , a BET AP AT param¶eter piµ
u
¤
sotto kerÄ
ul ismertet¶esre, a GRD pedig a brutt¶
o K+F r¶
aford¶³t¶
asokat jelÄ
oli,
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 ¶ert¶ekek illeszkedjenek a meg¯gyelt id}
osoros adatokra. A P ST CK kezdet}
u
v¶
altoz¶ok a szabadalmaknak a nemzeti vagy region¶
alis szinten sz¶
amba vett
allom¶any¶at tartalmazz¶ak att¶ol fÄ
¶
ugg}
oen, hogy a v¶
altoz¶
on¶ev utols¶
o karaktere
N vagy R:
P ST CKRi;t = (1 ¡ ±P AT ) ¢ P ST CKRi;t¡1 + P ATi;t ;

(F-2)

ahol a ±P AT a szabadalmak ¶eves amortiz¶
aci¶
os r¶
at¶
aja. A nemzeti szabadalmi
¶llom¶anyok a region¶alis szabadalmi ¶
a
allom¶
anyok egyszer}
uÄ
osszegz¶es¶evel ¶
all¶³that¶ok el}o:
P ST CKNi;t =

X

P ST CKRj;t ;

(F-3)

j2N ATi

ahol N ATi azoknak a r¶egi¶oknak a halmaza, amelyek ugyanabban az orsz¶
agban
tal¶
alhat¶ok, mint az i-edik r¶egi¶o, bele¶ertve Ä
onmag¶
at is, vagyis a j = i esetet.
7 A ,,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¶
erÄ
okonometriai becsl¶
es alapj¶
an: 1,325381.
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A T F P modell dinamik¶aj¶at jelent}
os r¶eszben a kutat¶
as region¶
alis termel¶ekenys¶eg¶et m¶er}o BET AP AT param¶eter8 ¶ert¶ekek id}
oszakr¶
ol id}
oszakra
tÄ
ort¶en}o v¶altoz¶asa gener¶alja, valamint ezek r¶egi¶
onk¶ent is kÄ
ulÄ
onbÄ
oznek az al¶
abbi
egyenletnek megfelel}oen:
BET AP ATi;t = BET AP AT CON STi + BET AP AT HT EMPi ¢ ln HT EMPi;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 ¢ BET AP ATi;t¡3 +
(F-5)
+ 325;330 ¢ BET AP U Bi;t¡3 + 266;917 ¢ RDHCOREi ;
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 BET AP UB 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:
BET AP U Bi;t = 0;4317 + 0;0003 ¢ NET RDi;t¡2 ;
(F-6)
ahol a N ET RD a r¶egi¶ok kÄozÄotti kutat¶
oi egyÄ
uttm}
ukÄ
od¶esek publik¶
aci¶
os hat¶ekonys¶agra gyakorolt ,,h¶al¶ozati hat¶
as¶
at" fejezi ki az al¶
abbi egyenlet szerint:
N ET RDi;t =

I
X
j=1

¤
F Pi;j ¢ ln GRDj;t
:

(F-7)

A NETRDt val¶oj¶aban egy olyan vektor, amely az 5. keretprogramban partner r¶egi¶ok kÄozÄotti kapcsolatokat kifejez}
o bin¶
aris FP m¶
atrix9 ¶es az ln GRD¤t
vektor szorzatak¶ent ¶all¶³that¶o el}o:
1 0
1 0
0
¤ 1
ln GRD1;t
F P1;1 . . . F P1;j . . . F P1;I
N ET RD1;t
C
C B ..
B
.. C B
..
..
..
C
B
C B .
B
. C
.
.
.
C
C B
C B
B
B N ET RDi;t C = B F Pi;1 . . . F Pi;j . . . F Pi;I C ¢ B ln GRDi;t C :
C
C B
C B
B
C
B
B
C B .
..
.. C
..
..
.
A
A
@
@
A
@
.
.
.
.
.
F PI;1 . . . F PI;j . . . F PI;I
N ET RDI;t
ln GRDI;t
(F-8)
Figyelembe v¶eve, hogy az (F-5) egyenletben becsÄ
ult 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 megkÄ
ulÄ
onbÄ
oztetve a t¶
amogat¶
asokat
nem tartalmaz¶o K+F r¶aford¶³t¶asokt¶
ol, a GRD¤ tartalmazza a sokkhat¶
ask¶ent
8 Rugalmass¶
agi t¶
enyez}
o, amely a kutat¶
asi kiad¶
asoknak a szabadalmakra gyakorolt
hat¶
as¶
at reprezent¶
alja.
9 Az F P
ert¶
eke 1, ha l¶
etezik a sz¶
oban forg¶
o kapcsolat az i-edik ¶
es a j-edik r¶
egi¶
o
i;j elem ¶
kÄ
ozÄ
ott, 0 egy¶
ebk¶
ent.
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¶ertelmezhet}o F P RD v¶altoz¶ot is, amely a beavatkoz¶
asok eredm¶enyek¶eppen
megval¶osul¶o K+F kiad¶asokat jelÄoli:
¤
GRDi;t
= GRDi;t + F P RDi;t :

(F-10)

A tud¶asintenz¶³v szektorokban foglalkoztatottak l¶etsz¶
am¶
anak v¶
altoz¶
asa:
dHT EMPi;t = (0;0262+5;624¢10¡6 ¢GRDi;t¡3 )¢HT EM Pi;t¡3 +ui : (F-11)
Figyelembe v¶eve, hogy az (F-11) egyenletben 3 ¶evre becsÄ
ultÄ
uk a foglalkoztatottak l¶etsz¶am¶anak v¶altoz¶as¶at:
HT EM Pi;t = HT EM Pi;t¡1 + dHT EM Pi;t =3 :

(F-12)

Az (F-11) egyenletben az ui hibatagot kalibr¶
al¶
assal hat¶
aroztuk meg, amelynek 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:
® ¢SOCKAPi;t¡2

1
Ai;t = !i ¢ e®0 ¢ HU MCAPi;t¡2

®2 ln(Li;t¡2 =AREAt )
£ P ST CKRi;t¡2

£

3
¢ W P ST CKR®
i;t¡2 :

(F-13)

Az ®0 ; . . . ; ®3 elaszticit¶asok10 a regresszi¶
os egyenlet t¶erÄ
okonometriai m¶
odszerrel becsÄ
ult param¶eterei. A HU M CAP a region¶
alis emberi t}
oke ¶
allom¶
anyt
becsli (azok sz¶ama a r¶egi¶oban, akik legal¶
abb egyetemi v¶egzetts¶eggel rendelkeznek), 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 vettek 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 W P ST CKR v¶altoz¶ot pedig P ST CKR v¶
altoz¶
ob¶
ol sz¶
armaztattuk inverz
(kÄ
oz¶
uton m¶ert) t¶avols¶ag alap¶
u s¶
ulym¶
atrix alkalmaz¶
as¶
aval. A modell illeszt¶ese
¶erdek¶eben az !i ¶ert¶ekeket u
¶gy kapjuk, hogy a logline¶
aris regresszi¶
o marad¶ektagjainak e-ad hatv¶any¶at vesszÄ
uk. Az Li;t a region¶
alis munkak¶³n¶
alatot jelenti,
az AREAi pedig a r¶egi¶o terÄ
ulet¶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¶elkÄ
uli esetre felt¶eteleztÄ
uk, hogy a HU M CAP v¶
altoz¶
oval
jelÄolt hum¶an t}oke, ¶es a SOCKAP v¶
altoz¶
oval jelÄ
olt t¶
arsadalmi t}
oke mindk¶et
v¶
altoz¶o eset¶eben region¶alisan kÄ
ulÄonbÄ
oz}
o, ugyanakkor id}
oben ¶
alland¶
o. A sokkhat¶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 kÄ
ovet}
oen ezen a
megnÄovekedett szinten maradnak id}
oben ¶
alland¶
o ¶ert¶ekk¶ent.
10 Az egyes param¶
eter ¶
ert¶
ekek rendre a kÄ
ovetkez}
ok: ®0 = 3;3004, ®1 = 0;000206017,
®2 = 0;00520005 ¶
es ®3 = 0;121372.
11 Az 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 kÄ
oszÄ
onÄ
unk.
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Az SCGE modell blokk
A modell alapegyenlete a Cobb-Douglas termel¶esi fÄ
uggv¶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 fÄ
uggv¶eny¶eben adott a mint rugalmass¶
agi, tov¶
abb¶
a adott T F P
mint teljes t¶enyez}o termel¶ekenys¶egi param¶eterek mellett:
1¡ai
Yi;t = T F Pi;t Lai;ti Ki;t
:

(F-14)

A T F P param¶eternek kitÄ
untetett szerepe van a rendszeren belÄ
ul, ugyanis
ezen keresztÄ
ul kapja az SCGE modell a sokkokat az al¶
abbi T F P egyenleteknek megfelel}oen:
T F Pi;t=0 = Ai;t=0 ha t = 0 ;
(F-15)
¤¤
Ai;t
T F Pi;t = T F Pi;t=0 (1 + T F P GROW T H)t ¢ ¤
ha t > 0 :
(F-16)
Ai;t
A T F P GROW T H a sokkok n¶elkÄ
uli, ¶
alland¶
o termel¶ekenys¶egbeli nÄ
oveked¶esi
u
Ätemet jelenti, amely megegyezik a makrogazdas¶
agi modell ¶
alland¶
o T F P nÄ
oveked¶esi u
Ätem¶evel. Az A¤ a beavatkoz¶
asok n¶elkÄ
uli, az A¤¤ pedig a sokkokkal
egyÄ
utt sz¶am¶³tott param¶eter ¶ert¶eket jelÄ
oli.
A qi;t egyens¶
ulyi, sz¶all¶³t¶asi kÄolts¶eg n¶elkÄ
uli (F.O.B.12 ) ¶
arak az al¶
abbi k¶eplet
szerint hat¶aroz¶odnak meg:
qi;t =

ai 1¡ai
wi;t
ri;t
;
ai
T F Pi;t ai (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 jelÄ
olt t}
oke ir¶
anti kereslet:
ai
Li;t =
qi;t Yi;t ;
(F-18)
wi;t
ki;t =

1 ¡ ai
qi;t Yi;t :
ri;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 hasznoss¶agi fÄ
uggv¶eny az al¶abbiak szerint alakul:
Ui;t = ®H ln

Hi
+ ¯ ln xi;t ;
Li;t

(F-20)

ahol az ®H ¶es a ¯ a Cobb-Douglas t¶³pus¶
u hasznoss¶
agi fÄ
uggv¶eny rugalmass¶
agi
param¶eterei. A h¶aztart¶asok egy¶eni kÄ
olts¶egvet¶esi korl¶
atja:
PI
Li;t
Ki;t
+ ri;t Pi=1
= pi;t xi;t ;
(F-21)
wi;t
I
Ni
i=1 Ni
12 F.O.B.

= ,,free on board"
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 .
13 Az
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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 fÄ
uggv¶eny minden egyes r¶egi¶
oban kÄ
ulÄ
on-kÄ
ulÄ
on:
Xj;t

PI
1 ³
Ki;t ´
¯
Lj;t
¢ Nj :
wj;t
+ r Pi=1
=
I
1 ¡ ®H pj;t
Nj
i=1 Ni

(F-22)

A sz¶oban forg¶o keresleti fÄ
uggv¶enyb}
ol azonban m¶eg nem sz¶
armaztathat¶
o
kÄ
ozvetlenÄ
ul 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. JelÄ
olje 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
kÄ
olts¶eget, a CES t¶³pus¶
u keresleti fÄ
uggv¶eny az al¶
abbi alakban ¶
all¶³that¶
o el}
o:
sij;t = °ij

³ (1 + ¿ )q ´¡¹
ij i;t
;
pj;t

(F-23)

ahol a ¹ a CES fÄ
uggv¶eny rugalmass¶
agi param¶etere, a °ij pedig a r¶eszesed¶esi
param¶etereket jelÄoli. A pj;t -vel jelÄ
olt ¶
arsz¶³nvonal a j-edik r¶egi¶
oban az al¶
abbiak
szerint sz¶am¶³that¶o ki.
pj;t =

I
X

sij;t qi;t (1 + ¿ij ) ;

(F-24)

i=1

pj;t =

I
³X
i=1

1
¡
¢1¡¹ ´ 1¡¹
°ij (1 + ¿ij )qi;t
:

(F-25)

Bel¶athat¶o, hogy az ¶arsz¶³nvonal s¶
ulyozott ¶
atlag¶
ark¶ent tÄ
ort¶en}
o, vagyis (F-19)
egyenlet szerinti ¶ertelmez¶ese ¶es az (F-20) egyenlet szerinti CES formula egym¶
assal ekvivalensek.
A termel¶esi t¶enyez}ok piacaira vonatkoz¶
o egyens¶
ulyi felt¶etel az al¶
abbi azonoss¶agok teljesÄ
ul¶es¶et kÄoveteli meg:
(dem)

= Li;t

(dem)

= Ki;t

Li;t
Ki;t

(sup)

(sup)

8i = 1; . . . ; I

¶es 8t = 1; . . . ; T ;

(F-26)

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 kereslet¶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
14 A ,,j¶
eghegy-elv" a modellÄ
unkben oly m¶
odon kerÄ
ult alkalmaz¶
asra, hogy egys¶
egnyi, a c¶
el¶llom¶
a
ashoz eljuttatni k¶³v¶
ant ¶
arumennyis¶
eg eset¶
eben 1 + ¿ mennyis¶
eget kell u
¶ tnak ind¶³tani.
Ennek megfelel}
oen a c¶
elr¶
egi¶
oba meg¶
erkez}
o¶
aru sz¶
all¶³t¶
asi kÄ
olts¶
eggel nÄ
ovelt ¶
ara (1 + ¿ )-szor
lesz magasabb.
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megold¶o algoritmus. ModellÄ
unkben az ¶
arm¶erce szerep¶et az ¶
atlagos kamatl¶
ab15 tÄolti be:
PI
(sup)
i=1 ri;t Ki;t
r = PI
= const :
(F-28)
(sup)
i=1 Ki;t

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:
X
Yi;t =
Isij;t vXj;t (1 + ¿ij ) :
(F-29)
j=1

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 tre megegyezik. Adott id}operi¶oduson belÄ
ul, vagyis rÄ
ovid t¶
avon az egyes r¶egi¶
ok
term¶ek- ¶es t¶enyez}opiacai kÄ
ulÄon-kÄ
ulÄ
on egyens¶
ulyban vannak. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy a r¶egi¶ok kÄozÄott ne lenn¶enek kÄ
ulÄ
onbs¶egek a h¶
aztart¶
asok hasznoss¶agi fÄ
uggv¶enye szempontj¶ab¶
ol. Ezek a hasznoss¶
agi kÄ
ulÄ
onbs¶egek hossz¶
u
t¶
avon, vagyis az egyes id}operi¶odusok kÄ
ozÄ
ott a munkaer}
o migr¶
aci¶
oj¶
at fogj¶
ak
induk¶alni.
L0i;t = Li;t + LM IGRi;t :
(F-30)
ahol:

³
´
¤
¤
LM IGRi;t = © e£(Ui;t +ci ) ¡ e£AV G(Ui;t +ci ) Li;t :

(F-31)

¤
Az Ui;t
-vel jelÄolt hasznoss¶agokat kieg¶esz¶³tik a region¶
alis saj¶
atoss¶
agokat kifejez}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 sebess¶eg¶et befoly¶asol¶o param¶eterek. Az AV G a hasznoss¶
agok s¶
ulyozott sz¶
amtani ¶atlagol¶as¶at jelenti, ahol s¶
ulyk¶ent a foglalkoztatottak sz¶
am¶
at haszn¶
altuk.
A hasznoss¶agi fÄ
uggv¶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 kerÄ
ult, vagyis a h¶
aztart¶
asok
kÄ
ozvetlen m¶odon a jÄovedelmÄ
uknek ,,csak" (1¡¾)-szeres¶et fogj¶
ak fogyaszt¶
asra
kÄ
olteni:
¡
¢
Hi
¤
+ ¯ ln (1 ¡ ¾)xi;t :
(F-32)
Ui;t
= ®H ln
Li;t

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
kÄ
ovetkez}o id}oszaki ¶ert¶ekek el}o¶all¶³t¶
as¶
ahoz szÄ
uks¶eges nÄ
ovekm¶enyek. Induljunk
ki a makrogazdas¶agi modellb}ol ¶atvett, ¢LT OT AL -lal jelÄ
olt, az Ä
osszes foglalkoztatottra vonatkoz¶o nÄoveked¶esb}ol ¶es az al¶
abbi de¯n¶³ci¶
o szerinti jelÄ
ol¶esekb}
ol:
X
Li;t = LT OT AL ;
i

¢LT OT AL = LT OT AL;t+1 ¡ LT OT AL;t ;

¢Li = Li;t+1 ¡ L0i;t

¢T F PAV G = T F PAV G;t+1 ¡ T F PAV G;t ; ¢T F Pi = T F Pi;t+1 ¡ T F Pi;t :
15 A ,,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 T F P 1 sz¶azal¶ekos nÄoveked¶ese a foglalkoztatotts¶
ag h¶
any sz¶
azal¶ekos
nÄ
oveked¶es¶et vonja maga ut¶an.
Et+1=t =

¢LT OT AL ¢T F PAV G
:
:
LT OT AL;t T F PAV G;t

(F-33)

Felt¶etelezzÄ
uk, hogy minden r¶egi¶ora ugyanez a rugalmass¶
agi t¶enyez}
o ¶erv¶enyes,
vagyis
¢Li
¢T F Pi
= Et+1=t
;
(F-34)
0
Li;t
T F Pi;t
amelyet ¶atrendezve megkapjuk a kÄ
ovetkez}
o id}
operi¶
odusra vonatkoz¶
o region¶
alis
¶ert¶ekeket:
T F Pi;t+1 ¡ T F Pi;t 0
Li;t+1 = L0i;t + Et+1=t
Li;t :
(F-35)
T F Pi;t
Hasonl¶oan a munk¶ahoz, a t}oke eset¶eben is de¯ni¶
alhat¶
o a sz¶
oban forg¶
o elaszticit¶
as, ¶es elv¶egezhet}o a v¶altoz¶asok region¶
alis sz¶etoszt¶
asa azzal a kÄ
ulÄ
onbs¶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 Ä
osszes t}
oke¶
allom¶
any¶
at kell kisz¶
am¶³tani, majd ezt kÄovetheti a region¶
alis sz¶etoszt¶
as a T F P -re vonatkoz¶
o rugalmass¶agi t¶enyez}o alapj¶an:
KT OT AL;t+1 = (1 ¡ ±)KT OT AL;t + IN VT OT AL;t ;

(F-36)

ahol a ± a t}oke¶allom¶anyokra vonatkoz¶
o ¶ert¶ekcsÄ
okken¶esi r¶
ata.
A munkaer}o migr¶aci¶oja (¶es az ezt kÄ
ovet}
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 kÄ
ulÄonbs¶egek ki nem egyenl¶³t}
odnek.
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2. FÄ
uggel¶
ek
A GMR-Eur¶
opa modell TFP modell blokkja egyenleteihez felhaszn¶
alt
adatforr¶
asok list¶
aja
V¶
altoz¶
o neve
P ATi;t
P U Bi;t

Magyar¶
azat/adatforr¶
as
Szabadalmi bejelent¶
esek sz¶
ama / Eurostat NewCronos adatb¶
azis
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
HT EM Pi;t
Foglalkoztatottak a tud¶
asintenz¶³v ¶
agazatokban (ezer f}
o) / Eurostat
NewCronos database
SOCKAPi;t
European Social Survey (2002 ¶
es 2004)
HU M CAPi;t
Eurostat NewCronos adatb¶
azis
DGRDi;t
Eurostat NewCronos adatb¶
azis
DHT EM Pi;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
Yi
T F Pi

Magyar¶
azat/adatforr¶
as
Hozz¶
aadott ¶
ert¶
ek / Eurostat
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 Austria, Luxemburg eset¶
eben Statistiques du Luxembourg) brutt¶
o
beruh¶
az¶
asi adatok alapj¶
an becsÄ
ult ¶
ert¶
ek
wi
Brutt¶
o munkab¶
er / Eurostat
Hi
Lak¶
as¶
allom¶
any / Eurostat (kiv¶
eve: Belgium eset¶
eben Statistics Belgium, N¶
emetorsz¶
ag eset¶
eben Destatis)
Ni
N¶
epess¶
eg / Eurostat
¿ij
R¶
egi¶
ok kÄ
ozÄ
otti sz¶
all¶³t¶
asi kÄ
olts¶
eg / Via Michelin ¶
es Google Maps id}
obeli
adatok alapj¶
an sz¶
armaztatott ,,j¶
eghegy-elv" alap¶
u kÄ
olts¶
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 belÄ
ul) kerÄ
ultek kisz¶
am¶³t¶
asra, eur¶
oban megadva. A fogyaszt¶
oi
¶
es a beruh¶
az¶
asi ¶
arindexek valamint az eur¶
o kÄ
ulÄ
onbÄ
oz}
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.

