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Besz¶amol¶o a GMT szakmai rendezv¶eny¶er}ol ¶es a Krek¶o B¶ela-d¶³j
¶atad¶as¶ar¶ol

,,M¶odszertani eszkÄozÄok alkalmaz¶
asa a magyar gazdas¶
ag teljes¶³tm¶eny¶enek m¶er¶es¶ere makroÄokon¶omiai, monet¶aris ¶es v¶
allalatgazdas¶
agi n¶ez}
opontb¶
ol" c¶³mmel
2014. november 19-¶en a Corvinus Egyetemen zajlott le az a szakmai konferencia, ahol az egyes n¶ez}opontokat (a c¶³m szerinti sorrendben) Mell¶
ar Tam¶
as,
Kir¶aly J¶
ulia ¶es Chik¶an Attila k¶epviselte. A GMT tagjaib¶
ol ¶es az Ä
orÄ
omtelien
nagy sz¶amban megjelent ¯atal egyetemi hallgat¶
okb¶
ol, kutat¶
okb¶
ol ¶
all¶
o hallgat¶os¶ag ¶ert}o ¯gyelemmel k¶³s¶erte az el}
oad¶
ok izgalmas gondolatait.
Mell¶ar Tam¶as el}oad¶as¶anak els}
o r¶esz¶eben a fontosabb makromutat¶
okkal ¶es
az univerz¶alis mutat¶ok el}onyeinek-h¶
atr¶
anyainak bemutat¶
as¶
aval foglalkozott,
majd r¶at¶ert az output gap meghat¶
aroz¶
as¶
anak m¶
odszertani k¶erd¶eseire, ezt a
t¶emakÄort a magyar output gap becsl¶es¶enek p¶eld¶
aj¶
aval illusztr¶
alva. Konkl¶
uzi¶
oja szerint ma m¶eg a sok-sok sz¶
oba jÄ
ohet}
o makromutat¶
o kÄ
ozÄ
ul a GDP ¶es annak nÄoveked¶ese tov¶abbra is domin¶
ans. Nagy a bizonytalans¶
ag az output gap
becsl¶ese kÄorÄ
ul, j¶ollehet a m¶odszerek sokat ¯nomodtak. Az el}
oad¶
as m¶
asodik
r¶esz¶eben a foglalkoztat¶as ¶es a termel¶ekenys¶eg alakul¶
as¶
at { egy aktu¶
alisan
izgalmas t¶em¶at { elemzett. V¶elem¶enye szerint a foglalkoztat¶
asi statisztika
m¶
odszertana nem tartott l¶ep¶est a v¶
altoz¶
asokkal. Az ¶
atlagtermel¶ekenys¶eg
csÄ
okken¶es¶enek val¶osz¶³n}
u oka a r¶egi gazdas¶
agi szerkezet dinamiz¶
al¶
asa.
Kir¶aly J¶
ulia a magyar monet¶aris elemz¶es kÄ
ozpontj¶
anak a Magyar Nemzeti
Bankot tekinti sz¶³nvonalas eseti ¶es rendszeres kiadv¶
anyaival, amelyek nem
kiz¶ar¶olag monet¶aris modellez¶es alapj¶
an k¶eszÄ
ulnek. A makromodellez¶es v¶
als¶
agkritik¶aja kapcs¶an k¶et n¶ezetet eml¶³tett meg: a m¶
odszertani t¶
ulhajszolts¶
agot,
illetve a val¶os¶ag nem megfelel}o lek¶epez¶es¶eb}
ol ad¶
od¶
o hib¶
ak lehet}
os¶eg¶et. Saj¶
at
v¶
als¶ag-tanuls¶agait tÄobb pontban foglalta Ä
ossze, egyr¶eszt a monet¶
aris modellez¶es, m¶asr¶eszt a p¶enzÄ
ugyi rendszer modellez}
oi sz¶
am¶
ara. Az el}
oad¶
as m¶
asodik
fel¶eben a gazdas¶agelemz¶esek el}orejelz¶eseit k¶esz¶³t}
o szakemberek, illetve a p¶enzu
Ägyi piacok, a p¶enzÄ
ugyi kÄozvet¶³t}
orendszer elemz}
oi r¶esz¶ere fogalmazott meg
m¶
odszertani tan¶acsokat annak ¶erdek¶eben, hogy a modellek v¶egeredm¶enyei a
val¶
os folyamatokat jobban tÄ
ukrÄozve ¶erdemi lehet}
os¶egeket ny¶
ujtsanak gazdas¶
agpolitikai alternat¶³v¶ak kidolgoz¶
as¶
ara.
Chik¶an Attila kiindul¶opontk¶ent a v¶
allalati teljes¶³tm¶eny makroÄ
okon¶
omiai
be¶agyazotts¶ag¶ar¶ol besz¶elt, kÄ
ulÄonbÄ
oz}
o v¶
allalatelm¶eletek, v¶
allalati modellek
ment¶en de¯ni¶alva azt, hogy mit tekintÄ
unk egy¶
altal¶
an v¶
allalati teljes¶³tm¶enynek? KÄ
ulÄon kit¶ert a v¶allalati teljes¶³tm¶eny m¶er¶es¶enek probl¶em¶
aira. A v¶
allalati
szint}
u jelz¶est¶³pusokat vizsg¶alva megeml¶³tette a konjunkt¶
uraindexeket, az Ä
okonometriai vizsg¶alatokat, valamint a struktur¶
alis elemz¶esek ¶es a magatart¶
asvizsg¶alatok eredm¶enyeit. Mondanival¶
oj¶
at a nemzeti ¶es v¶
allalati versenyku-
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Ä
tat¶
as eredm¶enyeivel is al¶at¶amasztotta. Osszegz¶
es¶eben azokat a neh¶ezs¶egeket
emelte ki, amelyek els}osorban a hi¶
anyos elm¶eleti h¶
att¶erb}
ol, a neh¶ezkes adathozz¶af¶er¶esb}ol, a sz¶etsz¶ort kutat¶
asi kapacit¶
asokb¶
ol ad¶
odnak. V¶elem¶enye szerint a vizsg¶alatok, elemz¶esek gyakorlati relevanci¶
aja nagyobb, mint amennyi
elm¶eleti ¶erdekess¶eget t¶arnak fel.
Az ¶erdekl}od}ok az el}oad¶asokat a www.gazdasagmodellezes.hu honlap ,,Szakmai m}
uhelyvit¶ak" menÄ
upontj¶ab¶ol tÄ
olthetik le.
A h¶arom el}oad¶as ut¶an kerÄ
ult sor a 2014. ¶evi Krek¶
o B¶ela-d¶³j ¶
atad¶
as¶
ara.
Temesi J¶ozsef elnÄok a T¶arsas¶ag nev¶eben bejelentette, hogy 2014-ben a T¶
arsas¶
ag d¶³j¶at az oklev¶ellel ¶es a n¶evad¶
o arcm¶
as¶
at tartalmaz¶
o plakettel Chik¶
an
Attila, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora kapja. RÄ
oviden m¶eltatta
azt a kiemelked}oen eredm¶enyes tev¶ekenys¶eget, amelyet Chik¶
an Attila az oper¶
aci¶okutat¶as ¶es a t¶agabb ¶ertelemben vett kÄ
ozgazdas¶
agi modellez¶es terÄ
ulet¶en
kifejtett mind az egyetemi oktat¶
asban, mind pedig kutat¶
omunk¶
aja sor¶
an.
Kiemelte a d¶³jazottnak a Gazdas¶
agmodellez¶esi T¶
arsas¶
agban ¶es annak el}
odszervezet¶eben ¶evtizedeken keresztÄ
ul ¶
at¶³vel}
o sikeres ¶es Ä
onzetlen tev¶ekenys¶eg¶et,
a szakma elismertet¶es¶eben szerzett ¶erdemeit, ¶es a vezet}
oi ¶es kutat¶
omunk¶
aja
sor¶
an a ¯ataloknak ny¶
ujtott ¶alland¶
o seg¶³ts¶eg¶et, amelyek mind olyan ¶ert¶eket
k¶epviselnek, amelyekre az ElnÄoks¶eg dÄ
ont¶ese meghozatalakor alapozhatott.
Chik¶an Attila a d¶³jjal j¶ar¶o p¶enzÄ
osszeget gazdas¶
agmodellez¶esi t¶em¶
akkal
foglalkoz¶o ¯atal kutat¶ok konferencia-r¶eszv¶etel¶enek t¶
amogat¶
as¶
ara aj¶
anlotta
fel.
Temesi J¶
ozsef

