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Magyarországon a gazdaság térbeli folyamatainak számítógépes modellezésére még
kevés példát találhatunk. Az előzetes modellszámítások prognózisai alapján elvégzett
hatástanulmányok ugyanakkor fontos támpontot nyújthatnak a területfejlesztéssel
kapcsolatos kormányzati döntések meghozatala során, különösen az elkövetkezendő
néhány év, ezen belül a soron következő programozási ciklus 2007-2013 közötti euró-
pai uniós támogatásainak területi elosztása vonatkozásában. Alapvetően két fő gazda-
sági célkitűzés lebeghet a döntéshozók szeme előtt. Egyrészről a lehetséges allokáció
alternatívák közül azokat kellene előnyben részesíteni, amelyek az ország makrogaz-
dasági mutatóinak javulásában maximális, vagy ahhoz közeli eredményt érnek el. En-
nek a szempontnak a figyelembe vétele azt a szándékot támaszthatja alá, miszerint a
fejlettebb régiók (központi régió, Nyugat-Dunántúl) nagyobb arányban részesedhet-
nének a területfejlesztési forrásokból, hiszen hatékonyabban tudják azokat felhasznál-
ni, mint az elmaradott térségek. Így Magyarország fejlett régióinak nemzetközi ver-
senyképessége tovább erősödhetne. Ez azonban tovább mélyítené a mára már egyéb-
ként is szélsőséges területi fejlettségbeli különbségeket, amely hosszabb távon a nem-
zetgazdaság teljesítőképességének általános gyengüléséhez vezethet. Másrészről tehát
a regionális különbségek mérséklése, az ország területrészei közötti kohézió erősítése
lehetne a célkitűzés, amelynek alapján az elmaradottabb régiókat kellene az arányok
által indokolthoz képest több fejlesztési forráshoz juttatni. A két erő következésképpen
egymás ellen hat, végső soron eredőként ki is olthatják egymást, amely a források
egyenletes, valamely mutató alapján arányos elosztásához vezethet. A döntéshozók
valószínűleg nem fogják felvállalni annak politikai kockázatát, hogy valamely régiót
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feltűnően kimagasló arányban támogassanak a többiek rovására. A közösségi döntések
elmélete szerint a közszférában dolgozók ugyanis nem feltétlenül önfeláldozó módon
és kizárólag csakis a közjó érdekében veszik figyelembe a döntési szempontokat, ha-
nem mint egyének a saját haszonmaximalizáló elveik szerint viselkednek.
A regionális politika és gazdaságtan tudományában megjelent tankönyvekben,

szakcikkben nem egy helyen arról olvashatunk, hogy a magyar regionális tudomány
nem használja fel kellőképpen az elméleti eredményeket és a modellezési eljáráso-
kat a területfejlesztési döntések előkészítése során. „A hazai regionális tudomány
nem büszkélkedhet átfogó modellekkel, vagy újdonságnak ható módszerek kidol-
gozásával a regionális növekedést illetően. (…) Az elemzések megmaradtak a verbá-
lis leírásoknál, nem léptek ki sem az elméleti modellek szintjére, (…) és nem jutottak
el a folyamatok matematikai absztrakcióba foglalt leírásához sem” (RECHNITZER –
LADOS, 2004). A megalapozatlan normatív megfogalmazások tévedésekhez vezethet-
nek, amelyek ugyan elméleti tételekből kiindulva születnek, de hibájuk a módszertani
gyengeség és a túlzott leegyszerűsítés (LOVERING, 1999, DÖBRÖNTE – VIDA, 2004).
A fenti idézett forrásmunkák megjelenési időpontja óta elkészült néhány olyan

modell, amelyek úttörő eredményként értékelhetők a fenti hiányérzet enyhítésében.
Példaként említhetjük VARGA ATTILA és HANS JOACHIM SCHALK tanulmányát (VARGA
– SCHALK, 2004a), amelyben modelljük segítségével megkísérelték kimutatni a K+F
ráfordítások földrajzi megoszlásának hatását a GDP növekedésében, bevonva a vizs-
gálatba Budapestet, valamint három felsőoktatási-akadémiai regionális központot
(Debrecen, Pécs, Szeged).
Jelen tanulmány egy újfajta szimulációs módszer lehetőségeire szeretné felhívni a

figyelmet az SCGE modell bemutatásával.

ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI HÁTTÉR

A „Spatial Computable General Equilibrium”, azaz térbeli számszerűsített általá-
nos egyensúlyi modellek létjogosultságát a térgazdaságtan utóbbi 1–2 évtizedben
tapasztalt fejlődése, valamint a számítástechnikai lehetőségek rohamos növekedése
helyezte előtérbe. Az elméleti és módszertani alapvetésnek a széles körben ismert
CGE, azaz számszerűsített általános egyensúlyi (a spatial, vagyis a térbeli jelző nél-
küli) modelleket említhetjük, amelynek sikeres alkalmazására a hazai szakiroda-
lomban is találunk példát. Egy ilyen mérföldkőnek tekinthető ZALAI ERNŐ CGE mo-
dellje a gazdaságpolitikai elemzésekre, amelyben többnyire makrogazdasági szintű
egyenleteket találunk többszektoros megközelítésben.
Nemzetközi viszonylatban a gyakorlatban is széleskörűen alkalmazott modellek

közül az elsők között említhető LEONTIEF modellje, amelyet a szektorok közötti kap-
csolatok jellegéből adódóan neveznek input-output modellnek. A lineáris programo-
zás (LP) módszereinek fejlődése az ötvenes évek elejére tette széles körben alkalmaz-
hatóvá e modellcsaládot, legfőképpen az erőforrás allokációs döntésekben. Ezekben az
egyenlet- egyenlőtlenség-rendszerekben döntően elszámolási és definíciós azonossá-
gok és műszaki-gazdasági összefüggések szerepeltek inkább gyakorlati megfontolások
által becsülve a változók viselkedését és a paraméterek értékét, mintsem szilárd elmé-
leti sémákkal alátámasztva. (RÉVÉSZ – ZALAI, 2000). A hatvanas-hetvenes években
főként a nyugati közgazdászok kezdték az általános egyensúlyelméletre alapozva
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számszerűsíteni modelljeiket, mivel az elméleti alap a racionálisan viselkedő piaci
szereplő által meghatározott egyensúlyi piacgazdaság volt.
KORNAI JÁNOS 1965-ben megjelent könyvét „A gazdasági szerkezet matematikai

tervezése” címmel tekinthetjük ebben a témában a magyar szakirodalom egyik je-
lentős kiindulópontjának. A hatvanas években még döntően lineáris programozáson
alapuló (LP), determinisztikus modellek készültek, amelyek később kiegészültek
nemlineáris, statisztikai módszerekkel becsült egyenletekkel, elmozdulást jelentve
az ökonometria irányába (ZALAI, 1998). Zalai Ernő és mások munkájaként megszer-
kesztésre került „általános egyensúlyi programozási modell” (ÁPM) egyfajta átme-
netként fogható fel a LP és NLP, valamint a neoklasszikus jellegű CGE között. Az
ÁPM stabil módszertani keretet biztosít további modellek elkészítéséhez, példákkal
támasztja alá az érzékenységi vizsgálat jelentőségét a gazdaságpolitikai döntésho-
zatalban, kifejti a modell lezárásának problematikáját, ugyanakkor a gazdaságot
továbbra is egy pontba sűrítve, térszemlélet nélkül vizsgálja.
A CGE alapegyenleteit felhasználva, azokat továbbfejlesztve és kiegészítve elké-

szíthető Magyarország többrégiós SCGE modellje, amellyel a területfejlesztési célok
konzisztenciáját, a köztük lévő „trade off” kapcsolatokat lehetne feltárni. A modell-
alkotás folyamatában felhasználhatók az ökonometriai és a piac egyensúlyi viselke-
déséből származtatott formulák mellett az egyensúlytalanságra, piaci tökéletlenség-
re utaló összefüggések is. Ilyen jelentős elméleti eredmény már a hetvenes évek
végén is rendelkezésre állt a DIXIT és STIGLITZ által kidolgozott termékdifferenciálás
és monopolisztikus verseny elméletében. (DIXIT - STIGLITZ, 1977) A későbbiekben a
térgazdaságtani elméletek jelentős mértékben építettek a monopolisztikus verseny
és a növekvő skálahozadék feltevésére, melyek nélkül a térbeli koncentrálódás, az
agglomerációk kialakulása nehezen lenne megmagyarázható.
A modell térbeli kiterjesztésének elméleti alapjait az „új gazdaságföldrajz”, az en-

dogén növekedési elmélet és a regionális innovációs rendszerek jelentik. A közgaz-
dasági gondolkodás fő vonulata a kilencvenes évek elejéig lényegében adós maradt
nem csak a gazdasági folyamatok térbeli alakulását leíró elméleti rendszerek kifejté-
sével, a régiók innovativitásában meglévő különbségek magyarázatával, hanem az
innovációs tevékenység matematikailag formalizált modellezésével is. Ez részben
annak tulajdonítható, hogy a K+F eredmények egzakt mérése meglehetősen nehéz,
másrészről a negyedik kérdés1, a „Hol?” nehezen illeszthető a közgazdaságtan ko-
rábban kialakult keretrendszerébe.
A gazdasági tevékenységek térbeli koncentrációjának közgazdaságtani magyará-

zatában három különböző elméleti irányzat jelenti a kiindulási alapot, amelyek
egyfajta szintézisét adva lehetne a regionális gazdasági növekedés modelljét meg-
szerkeszteni. A szóban forgó közgazdasági irányzatok az utóbbi másfél évtizedben
egymástól függetlenül fejlődtek ki, melyek irodalmának áttekintéséről ÁCS ZOLTÁN
és VARGA ATTILA cikkében kap átfogó képet az olvasó. (ÁCS - VARGA, 2000).

1 A közgazdaságtanba bevezető tankönyvek többnyire három alapvető kérdés feltevését látják
célszerűnek. A „Mit?”, „Hogyan?” és a „Kinek a számára?” mellett általában fel sem merül a
„Hol?” problematikája, amely a térszemlélet teljes hiányára enged következtetni.
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A három fő elméleti alap:
• Az új gazdaságföldrajz.
• A gazdasági növekedés új elmélete.
• Az innováció új gazdaságtana.
A térbeli folyamatok formalizálásához az elméleti kiindulási alapot a KRUGMAN-féle

centrum-periféria modell szolgáltatja. A döntő kérdés, hogy milyen alapvető tényezők
befolyásolják a gazdasági tevékenység térbeli koncentrálódását, az agglomerációk
kialakulását és fennmaradását. Az erre adott válaszban a szállítási költségek, az ipar
növekvő skálahozadéka, és a bővülő ipari kereslet adott kombinációja a centripetális
és a centrifugális erők egyensúlyát valamilyen irányban megbontja, és a vállalatoknak
a magrégióba települését vagy onnan elköltözését okozza. Később az elmélet tovább-
fejlesztése a bonyolultabb térszerkezet felé (pl. több régió, folytonos tér) is megtörtént.
Mivel a XXI. században feltehetőleg az innovációk fontossági sorrendben megelőzik
majd a szállítási költségeket a regionális gazdasági növekedés vonatkozásában, ezért
célszerűnek látszik a technológiai haladást nagyobb hangsúllyal figyelembe venni az
SCGE modellekben. Ennek egyik lehetséges módja innovációs „új gazdaságföldrajzi”
egyenletek kidolgozása formájában történhetne meg. KRUGMAN modelljéből tehát
hiányzik a régiók innovativitásában rejlő különbségek figyelembe vétele, valamint a
rendszer dinamizálása a gazdasági növekedés szempontjából.
Az endogén elméletek a technológiai fejlődést profit motiválta egyéni döntések

eredményeként magyarázzák. (ÁCS - VARGA, 2000) A technológiai tudás nem-
versenyző jószágként való felfogása azt jelenti, hogy fogyasztásából másokat legfeljebb
csak részben lehet kizárni. Az endogén jelző tehát nem arra vonatkozik, hogy egy adott
régió gazdasági növekedésében kizárólag a belső termelési tényezők játszanának sze-
repet, ellenben azt jelenti, hogy a modell szempontjából nem külső adottságként
(exogén változóként), hanem belső tényezőként kezeli az innovációt. A termelési függ-
vény általános alakja kiegészül a technológia adott állapotát jellemző endogén válto-
zóval. Empirikus elemzésekkel alátámasztható, hogy hosszú távon a gazdasági növe-
kedés döntő része a technológiai fejlődésből adódik, míg a tőkefelhalmozás csak egy
kisebb részt magyaráz. A mindenki által hozzáférhető tudásfelhalmozás kialakulásá-
hoz az ipari kutatásokból eredő szpillóverek vezetnek (ROMER, 1986).
A technológiai tudás mint termelési tényező esetében kettő, egymástól jellegében

különböző tényezőről beszélhetünk. Az első a vállalatok K+F beruházásainak ered-
ményeképpen kizárólagosan felhasználható innováció, a második pedig a közössé-
gileg fogyasztható kutatási eredmények mennyisége. A rendelkezésre álló tudás-
készlet egészét tehát nem lehet teljes mértékben közösségi javaknak tekinteni, ez
egyébként ellentmondásban áll a vállalati gyakorlatban megfigyelhető tapasztala-
tokkal. Az újonnan kifejlesztett innovációhoz való hozzáférésből a szabadalmaztatá-
si eljárás által meghatározott ideig (legalábbis részben) más vállalatokat ki lehet
zárni. Ezzel monopólium jellegű piaci versenyhelyzet alakítható ki, amelynél az ext-
raprofit a kizárólagos tudásból származó piaci hatalmon alapszik. Az „új gazdasági
növekedés-elmélet” modelljét tehát a nem-tökéletes verseny feltételezése mellett
kell kidolgozni.
Az innováció azonban egyúttal növeli a közös fogyasztásra alkalmas tudás meny-

nyiségét is, előbb-utóbb más vállalatok számára is elérhetővé, felhasználhatóvá vá-
lik. Adott vállalatnál lejátszódó innovációs folyamat tovább növeli a többi vállalat
K+F hatékonyságát. A régióban felhalmozott tudás és emberi tőke, egy önmagát
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erősítő láncreakció révén fokozhatja a tudás alapú előnyöket oly módon, hogy ez
emberi tőke produktivitása a technológiai tudás mennyiségétől függ, a tudást pedig
az emberi tőke állítja elő. Az innovatív régióban tehát nem csak a máshonnan „elszí-
vott agyak” következtében jobb a K+F tevékenység eredményessége, hanem a maga-
sabb koncentráció miatt a tudás-termelés hatékonyabban megy végbe.
A nemzetközi versenyben meghatározó szerepet játszanak az új gyártmányok és

szolgáltatások kifejlesztése, bevezetése, elterjesztése, amelyek gyorsaságától és ha-
tékonyságától függ a vállalatok, illetve közvetve a régió, a nemzetgazdaság jövője.
„Az innovációs politikájukat más korábban decentralizált országok (Dánia, Hol-
landia, Olaszország, Németország, Franciaország) tapasztalatai (és a decentrali-
zációt megalapozó vizsgálatok) azt bizonyították, hogy a K+F tevékenység inten-
zitása, a kisvállalkozások fejlődőképessége és az exportképesség között szoros a
korreláció.” (HORVÁTH, 1999)
Az endogén növekedés elméletekben alkalmazott megközelítésmódok egy olyan

eszköztárát adhatják az regionális gazdasági növekedés modellezésének, amelyben a
technológiai haladás mint termelési tényező kiemelkedő szerephez jut, a mono-
polisztikus verseny és a növekvő skálahozadék feltételezések mellett. Ezekből az „új
növekedés” elméletekből azonban kimaradt a térszemlélet, a gazdaságot sajátos „tű
hegye” felfogás alapján képzelik el, mintha minden gazdasági tevékenység egyetlen
pontba összesűrítve játszódna le. A regionális különbségek figyelembe vétele ezt az
elméleti irányzatot alkalmas módon egészítheti ki az SCGE modellezés számára.
A K+F tevékenységet, az innováció gazdaságtanát leíró elméletekből hiányzik a

modell szemlélet, a matematikai formalizáltság módszerével kiegészítve a közgazda-
ságtan fő irányzataihoz jobban közelítő teoretikus rendszert lehetne felépíteni. Ha
ez nem is sikerülne teljes egészében, akkor is a jelentősebb eredményekkel kiegé-
szítve az endogén növekedés elméletet olyan használható egyenletekhez juthatnánk,
amelyek jobban kifejezik a technológiai változások regionális jellemzőit.
Az SCGE modellek további jelentős alapját következésképpen az „új növekedési

elméletek” szolgáltathatják, amelyekben a technológiai tudás, mint termelési ténye-
ző kiemelkedő szerepet kapna. A személyes kapcsolatok révén továbbadható rejtett
tudás természeténél fogva térben korlátozott, a regionális szint jelentősége ebből a
szempontból értékelődik fel.

A MODELL EGYENLETRENDSZERÉNEK VÁZLATA

A számítógépen futtatható modell összeállításával kapcsolatos kutatások a Pécsi
Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán a Gazdaságpolitikai Kutatások
Központjában folynak, VARGA ATTILA igazgató vezetésével.
Anélkül, hogy a modell minden egyes egyenlete részletesen ismertetésre kerülne

ebben a tanulmányban (terjedelmi okok miatt), a főbb egyenletek vázlatos bemuta-
tása szemlélteti a lényeges összefüggéseket. Az egyenletrendszer felírásánál kiindu-
lási alapként szolgált ATSUSHI KOIKE és MARK THISSEN modellje (KOIKE – THISSEN,
2005), az itt leírt modell ennek továbbfejlesztett változataként tekinthető.
A kibocsátás modellezése a COBB-DOUGLAS termelési függvény alapján történik,

amely a konstans helyettesítési rugalmasságú CES függvények speciális esete. A régió-
kat (vagy megyéket) i, a szektorokat m, az időperiódust (évet) t indexszel jelölve:
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A termelési függvényben a két klasszikus termelési tényező, a munka „L” és a tő-
ke „K” mellett kiemelt szerepet kap a technológiai tudást jellemző „A” változó, amely
részben a tmi ,,ζ  változóval jelölt „TFP hatások1” révén határozódik meg, másrészről
pedig figyelembe veszi az agglomerációs effektust a munkaerő területi koncentráci-
ója függvényében.
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Az általános egyensúlyi elméletből kiinduló regionális piaci egyensúlyok számítá-
sa minden egyes időperiódusban az alábbi egyenletek egyidejű teljesülését kívánja
meg. Az egyenletrendszer megoldásai numerikus módszerrel, iterációs eljárás során
határozódnak meg. Az i-edik régióban az m-edik szektor F.O.B. árai2 a munkaerő
(wi), és a tőke (r) költségeitől függnek.
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A termelési tényezőkre vonatkozó keresleti függvény:
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A hasznossági függvény a háztartások esetében függ a lakáshelyzettől, valamint az
M db szektor termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó fogyasztástól. (α, β és σ becsült
paraméterek)

( )tMitiMMititi xxhuu ,,,1,11,, ...,...,...,, σσββα= (6)

A háztartások költségvetése:
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amelyből a keresleti függvény:
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Az m-edik szektorban az i-edik régióból a j-edik régióba történő szállítás valószí-
nűsége:

1 TFP = total factor of productivity.
2 F.O.B. = „free on board”.
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Értelemszerűen:
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amely tartalmazza már a régióból önmagába való szállítás, vagyis a helyben felhasz-
nálás valószínűségét is.
Az interregionális kereskedelem volumene:

tmijtmjtjtmij sxNz ,,,,,,, = (11)

A szállítási költségeket is tartalmazó C.I.F. árak:
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A piaci egyensúly feltételei:
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• javak kereslete1: ∑
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• javak kínálata: ( ) tmij
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A modell dinamizálása a tőke és a munkaerő-állomány következő időperiódusra
való megváltozása alapján történik. A TFP növekedése a modell szempontjából kí-
vülről jövő, exogén adottság, jelentős mértékben függ a regionális támogatásoktól.
A munkaerő-állomány növekedése és migrációja:

( )[ ]GuLMLL titititi θφ,,, ,,,1, +=+ , (17)

ahol G a munkaerő-állomány növekedési rátája, amely a demográfiai folyamatoktól
és az aktivitási, valamint munkanélküliségi rátától függ. Az M(.) migrációs függvény
a háztartások hasznossági függvénye alapján meghatározott, alakja és paraméterei
múltbéli empirikus adatokhoz illesztett.
A beruházási arányt σm-mel jelölve az m-edik szektoron belül, a beruházási javak

iránti kereslet:

1 A (9), (10) és (11) egyenletekből következik, hogy (15) automatikusan teljesül.
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tmitimtmi xN ,,,,, σι = (18)

Mivel a kibocsátásnak (1- σm) része kerül fogyasztásra, ez indokolja a hasznossági
függvényben való figyelembe vételét, amely (6) egyenlet behelyettesítésre kerül (17)-be.

( )[ ]{ }GxxhuLMLL tMitiMMititititi θφσσββα ,,...,...,...,,, ,,,1,11,,,1, +=+ (19)

Az amortizációt δ-val jelölve, a következő időszak tőkeállománya:

( ) ∑∑
= =

+ +−=
I

i

M

m
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1 1
,,1 1 ιδ KK (20)

KÜLFÖLDI PÉLDÁK

Az SCGE modellek sikeres alkalmazására számos külföldi példát találunk. Hol-
landiában a RAEM1 névre keresztelt modell első alkalmazása egy új vasúti kapcsolat
(Amszterdam és Groningen között) közvetett gazdasági hatásainak elemzését szol-
gálta, 6 különböző alternatívát megvizsgálva (OOSTERHAVEN – KNAAP – RUIJGROK –
TAVASSZY, 2001). Az elméleti alapokat az „új gazdaságföldrajz”-ból származtatták, és
a tizennégy szektorra vonatkozóan a DIXIT-STIGLITZ féle monopolisztikus versenyt
feltételezték. A modell 14 régiót és 14 szektort tartalmazott, és az együtthatók kalib-
rálása során jelentős mértékben támaszkodtak a régiók közötti input-output táblák-
ra.2 A regionális kereskedelem ilyen szintű ismerete mellett is problémát okozott a
CES3 típusú hasznossági és termelési függvényekben a fogyasztók és a termelők
helyettesítési rugalmasságainak becslése regionális szinten. A modell eredményei
között említhetjük, hogy a 6 db alternatívára vonatkozóan szimulációs kísérletekkel
szemléltette a 2020-ig várható hatásokat a munkaerőpiac változásainak földrajzi
megoszlására, a fogyasztói árak mérséklődésére, valamint a kibocsátás és a jöve-
delmek növekedésére.
Norvégiában az interregionális közlekedés modellezése céljából fejlesztették ki

szintén SCGE szemléletben a PINGO4 modellt. A fő kérdés az áruszállítás iránti
kereslet előrejelzése volt a kormányzat számára a közlekedési infrastruktúrára vo-
natkozó döntések előzetes hatásvizsgálata érdekében. Passzív stratégiának minősíti
a súlyos közlekedési dugókat utólagosan lereagáló infrastruktúra fejlesztést, ezzel
szemben aktív stratégiaként ajánlja a nemzetgazdaság és a termelés növekedésének
szimulációját, és ezáltal a jövőbeli áruszállítási kereslet meghatározását. Ezt a fela-
datot el is végezték az 1999-2010-ig és a 2010-2022-ig terjedő időszakra is, amely-
ben 19 norvég megyére és 11 szektorra állították fel az egyenletrendszert. A megyék-
re vonatkozó input-output táblákat a nemzeti statisztika itt is szolgáltatni tudta.
Fontos következtetése, hogy a jelenlegi közlekedési infrastruktúra a jövőben nem
lesz elegendő, illetve rámutat, hogy mely területeken szükséges a fejlesztés, nem
csak a dugók elkerülése, hanem a gazdasági növekedés érdekében is.

1 Ruimtelijk Algemeen Evenwichtsmodel.
2 A szerző tudomása szerint a megyék vagy régiók közötti input-output táblák Magyarországon
jelen pillanatban még nem állnak rendelkezésre.
3 CES: konstans helyettesítési rugalmasságú függvények.
4 PINGO, a model for Prediction of INterreGiOnal freight transport flows between and within
regions.
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Japánban egy már építés alatt lévő, és a tervek szerint 2010-re elkészülő, kb. 185
km hosszú autópálya jövőbeli hatásainak elemzésére használták az SCGE modelle-
zési technikát.

1. ábra
Japán központi régiója és az épülő autópálya1

A modell előrejelzései szerint a kb. 14,0 Mrd USD építési költséggel szemben
évente 1,1 Mrd USD-nek megfelelő többlet hasznosság keletkezne a fogyasztói olda-
lon. Érdekes módon a régiókra szétosztva prognosztizált haszonból a központi régió
„csak” a második helyen profitál, a legtöbb előnyt egy másik, szomszédos régió élve-
zi. A modell nem csak az autópálya közvetlen előnyeit, hanem a közvetett, a regio-
nális gazdasági hatásokból származó hasznokat is kimutatta.

HAZAI ALKALMAZÁS A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEKBEN

Az SCGE modell első számítógépes szimulációs megvalósítása Magyarország me-
gyéire (20 területi egységre, azaz a 19 megyére és Budapestre), illetve négy szektort
(mezőgazdaság, ipar, szolgáltatások, kormányzat) figyelembe véve készen van, ren-
delkezésre áll.2 Ez még nem jelenti azt, hogy továbbfejlesztésében ne lenne számos
tennivaló. Ugyanakkor ma már olyan állapotban van, hogy a területfejlesztési dön-
tések előzetes hatásvizsgálatainak modellszámításai során hatékonyan fel lehetne

1 Forrás: Toshihiko Miyagi, 2001.
2 A konferencián megtartott előadás óta elkészült a GMR Hungary modell a Nemzeti Fejlesztési
Hivatal részére, ebbe a fentebb ismertetett SCGE modell részmodellként beépítést nyert, a
Nemzeti Fejlesztési Terv II. hatásvizsgálatára szolgál (Varga, 2006).
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használni. A rendszer verifikálása folyamatban van, amelynek során a valósággal
való összevetés és a kutatási céloknak való megfelelőség ellenőrzésében jó eredmé-
nyek születtek.
A szimuláció fogalmának talán legegyszerűbb definíciója úgy hangzik, hogy a

vizsgált jelenség, objektum modelljén végrehajtott kísérletsorozat. Sokkal olcsóbb és
kevésbé kockázatos, mint valós társadalmi-gazdasági rendszereken kísérletezgetni.
Felelős vezető ez utóbbit racionálisan nem vállalhatja fel.
Az, hogy a támogatások elosztásában résztvevő döntéshozók (törvényes eszkö-

zökkel) egyéni céljaikat is maximalizálják, önmagában még nem róható fel nekik
bűnként. El kell ismerni a létezésüket az olyan természetes törekvéseknek, mint a
hivatali pozíció védelme és erősítése, a hatalom megszerzésére és megtartására irá-
nyuló erőfeszítések, a jövedelmek és juttatások növelése, az önmaguk fontosságának
hangsúlyozása, a kockázatos döntések felelősségének kerülése, stb. Ezek az attitű-
dök a közösségi döntések elméletének gyakorlati megnyilvánulásai. A kérdés min-
dössze annyi, hogy miként lehet az egyéni célokat a közjó irányába terelni, a közér-
dek szempontjából is optimális döntéseket meghozni. Ennek egyik alkalmas eszköze
lehet a döntések jövőbeli hatásainak tanulmányozása során felhasznált előzetes
modellszámítások. Ez nem merülhet ki csupán abban, hogy ha valami „balul üt ki”,
akkor rá lehessen fogni a „rosszak voltak a modellszámítások” felkiáltással a számí-
tógépes szimulációra. Ezzel szemben a döntések „nem lóghatnak a levegőben”,
amennyiben megfelelő prediktív erejű modellekkel támasztják alá, azaz elejét lehet
venni a politikai támadásoknak, szakmai érvekkel igazolva a döntések megalapo-
zottságát. Az SCGE modell alkalmazása lényegesen hozzájárulhat az olyan erőforrás
allokáció alternatívák felállításához, amelyek egyaránt szolgálják a nemzetgazdaság
versenyképességének maximális javulását, valamint a regionális különbségek mér-
séklését, a területi kohézió erősítését.
Konkrétabban fogalmazva, le lehet rögzíteni a modellnek egy olyan futtatását,

amely még nem tartalmazza az EU-támogatásokat, amelyet nevezhetünk „alapvo-
nal”-nak. Ehhez viszonyítva vizsgálhatunk olyan különböző forgatókönyveket, ame-
lyek az EU-forrásoknak a (a többi forgatókönyvtől) eltérő területi elosztásait tartal-
mazzák. A forgatókönyvek következésképpen egymástól különböző regionális fejlő-
déseket, valamint makrogazdasági mutatókat fognak jósolni az elkövetkezendő
évekre az „alapvonal”-hoz viszonyítva. A forgatókönyv-elemzés egyik speciális esete
lehet, hogy a támogatásokat népességszám arányosan osztják el, ezzel összehason-
lítva vizsgálhatók a koncentráltabb területi elosztást tartalmazó forgatókönyvek,
hogy makrogazdasági szinten mennyiben alakul másképp a GDP, a foglalkoztatottak
számának növekedése, stb., illetve mérséklődik vagy mélyül a területi polarizáció.
A forgatókönyv-elemzés módszerével tehát döntési alternatívák hozhatók létre,

amelyekből a politikai, gazdasági, és akár a döntéshozók egyéni szempontrendszere
alapján kiválaszthatóak lesznek a preferálandó területi elosztás-kombinációi az EU-
támogatásoknak.

ÖSSZEGZÉS

Az SCGE modell könnyített, „light” változata Magyarország számára számítógé-
pen futtatható szimuláció formájában rendelkezésre áll. Az egyszerűsítéseket főként
a statisztikai adatok hiánya (regionális input-output táblák, területi export-import
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adatok stb.) miatt kellett elvégezni. A tanulmányban említett külföldi példák bár
döntően a közlekedési infrastruktúra kérdéseivel foglalkoznak, ugyanakkor nem
zárják ki azt, hogy az SCGE modelleknek komplexebb kérdéseket tegyünk fel, példá-
ul a Strukturális Alapok támogatásai területi megoszlásának hatását a makrogazda-
sági, illetve regionális gazdasági növekedésre. Általánosan a gazdasági modellkísér-
letekről elmondható, hogy fontos segédeszközök a különböző, (sokszor egymásnak
ellentmondó) célkitűzések összhangjának megteremtésében, az intézkedések előze-
tes hatásvizsgálatában. (ZALAI, 1998)
Speciálisan a gazdaság térbeli folyamatait leírni képes modellek alkalmasak le-

hetnek a beavatkozások hatásainak számszerűsítésére, és a rendelkezésre álló fej-
lesztési erőforrások optimálishoz közelítő allokációjának meghatározására
(RECHNITZER – LADOS, 2004).
Az Európai Unió apparátusa nem sokra értékeli a pusztán statisztikai adatokat

felvonultató, leíró jellegű, általános elveket ismételgető tanulmányokat, inkább az
elméletileg és módszertanilag igényes elemzések számíthatnak elismerő fogadtatás-
ra (RÉVÉSZ – ZALAI, 2000). Az SCGE modell alkalmazása a Nemzeti Fejlesztési Terv
vizsgálatában lényegesen hozzájárulhat az említett követelmények teljesítéséhez.
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