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XV. GAZDASÁGMODELLEZÉSI SZAKÉRTŐI KONFERENCIA 
Budatétény, 2018. 06. 14. 

„A 120004 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a 
K_16 pályázati program finanszírozásában valósult meg.” 



Háttér 
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}  NKFIH K16_120004 „A területi gazdasági folyamatok hosszú 
távú előrejelzése: regionális modell építése magyarországi 
adatokon” 

}  Előzmény: Nemzeti Adaptációs Térinformatikai Rendszer 
(NATéR) – gazdasági előrejelzés (2015) 

}  Téma: 
}  nemzeti szintű gazdasági előrejelzések regionalizálása 
}  ennek kapcsán a nemzeti szintű és a regionális szintű gazdasági 

folyamatok együttmozgása 
}  Az előadás célja: 

}  Egymás mellé állítani az alulról építkező és a felülről építkező 
szemléletet 
}  a regionális növekedés elméleti-szakpolitikai megközelítéseiben 
}  a regionális növekedés modellezésében 

}  néhány alkalmazás magyarországi adatokon 



Elméleti-szakpolitikai megközelítések 
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}  Milyen feltételezésekkel élhetünk a nemzeti szintű és a regionális szintű gazdasági fejlődés 
összefüggéséről? 

}  Nemzetgazdasági szintű hatékonyság versus területileg kiegyenlített fejlődés 
}  új gazdaságföldrajz, új városgazdaságtan – átváltási kapcsolat a hatékonyság és a 

kiegyenlítődés között 
}  térbeli agglomerálódás – pozitív externáliák, humán tőke, innovációk 

}  a fejlesztéspolitika egy „térbeli zéróösszegű játék” 
}  a lemaradó térségek felzárkózását a spillover-hatások és a munkaerő-mobilitás biztosítják 

(emberközpontú szemlélet, ld. Világbank 2009, Glaeser 2011) 
}  az empíria nem talált egyértelműen átváltási kapcsolatot (Martin 2008, 2015, Gardiner et al. 

2011) 
}  a felzárkózási folyamat nem történik meg automatikusan a lemaradó régiókban 

(Hadjimichalis-Hudson, 2014) 
}  megfelelhetünk-e egyszerre mindkét kihívásnak? (Iammarino et al. 2017) 

}  Helyalapú (place-based) fejlesztés 
}  a nemzetgazdasági növekedésnek egyaránt támaszkodnia kell a fejlett és a lemaradó régiók 

hozzájárulására 
}  a térsemleges szakpolitikáknak is vannak területi hatásai 
}  a helyalpú fejlesztés egy alulról építkező szemléletet követ (Capello et al. 2017) 



Empirikus megközelítések 
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}  Alulról építkező szemlélet 
}  összetett regionális modellek, amelyek a régiók szintjén modellezik a gazdasági 

folyamatokat 
}  sokrétű regionális és ágazati kapcsolatokat képesek megjeleníteni 
}  generatív, ex ante szemlélet: az oksági viszony a régiók szintjétől a nemzeti szint felé mutat 
}  hátrány: elméleti szofisztikáltság, adatigény, számítási kapacitások 

}  Felülről építkező szemlélet 
}  „területi leskálázás”, „regionalizálás” 
}  egy nemzeti szintű növekedési pályából indul ki, és azt bontja le a régiókra egy kompetitív 

szemléletben („szatellit” modellek) 
}  disztributív, ex post szemlélet: az oksági viszony a nemzeti szinttől a régiók szintje felé 

mutat 
}  hátrány: hiányoznak a régiók közötti visszacsatolások 
}  előny: nincsenek szigorú paramétermegkötések 

}  Hibrid modellek 
}  MASST 
}  GMR-Hungary 
}  általában a termelési oldalt a regionális szinten specifikálják, míg a keresleti oldalt az 

összgazdasági kereslet határozza meg 



Regionalizálási módszerek 
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}  Statisztikai-idősoros módszerek/modellek 
}  lineáris-arányos leosztás 
}  konstans trendek 
}  faktormodell 
}  konvergencia-egyenletek 
}  (térbeli) vektor-autoregresszív modellek 
}  térbeli panelmodellek 
}  hatásarány-elemzés (shift-share elemzés) 

}  Regionális modellek 
}  input-output modellek 
}  ökonometriai és integrált ökonometriai + input-output modellek 
}  (S)CGE-modellek (térbeli számítható általános egyensúlyi modellek) 

}  Konzisztencia a regionális és az aggregált szint között! 
}  Σ regionális gazdaságok = nemzetgazdasági aggregátum 



Nemzeti szintű GDP előrejelzések 
Magyarországra 
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1)  az OECD ENV-Growth modellje alapján készült előrejelzés 
(Dellink et al., 2017) 

2)  az OECD „hosszú távú alappályák” előrejelzése (OECD, 
2014) 

3)  az IIASA (International Institute for Applied Systems 
Analysis) előrejelzése (Crespo Cuaresma, 2017) 

4)  az ECFIN „The 2015 Ageing Report” előrejelzése (European 
Commission, 2015) 

}  SSP-k 
}  Shared Socioeconomic Pathways (Riahi et al., 2017) 
}  a klímaváltozás kutatására szolgáló integrált értékelő modellek 

(integrated assessment models) számára kidolgozott szcenáriók 
}  markáns elemük a társadalmi-gazdasági projekció 



Alternatív „egyezményes” társadalmi-
gazdasági fejlődési pályák 
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Riahi et al. 2017 



Nemzeti szintű GDP előrejelzések 
Magyarországra (növekedési ráták) 
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ECFIN Öregedési jelentés (2015) 
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GDP, NUTS 2 régiók 
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A NUTS-2 régiók részesedése Magyarország 
GDP-jéből 
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A területi növekedési alappályák 
feltételezései 
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}  Magyarország gazdasági térszerkezete hosszú távon stabil, 
jelentős az útfüggőség (Barta et al., 2010, Győri–Mikle, 2017) 

}  A feldolgozóipar fejlődése alapvetően befolyásolja egy térség 
gazdasági fejlődését (Nagy, 2016) 

}  A függő piacgazdasági modellben a közép-európai ipar külső 
tőkefüggősége erős (Lux, 2017). Ebből következően nagyobb 
gazdasági növekedés azokban a térségekben várható, ahol 
erőteljesebb a külföldi működőtőke, a fejlett üzleti 
szolgáltatások és a feldolgozóipar jelenléte (Lux, 2018, Lengyel–
Varga, 2018, Lengyel–Kotosz, 2018) 

}  Az európai uniós források ugyan jelentős mértékben 
hozzájárulnak az ország gazdasági növekedéséhez, a területi 
kiegyenlítő hatásuk nem érhető tetten (Lengyel–Varga, 2018). A 
regionális növekedési pályákat érdemben a magánberuházások 
és egyes állami nagyberuházások képesek befolyásolni 



Előrejelzés a lineáris-arányos leosztás 
szerint, NUTS 2 régiók 
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Előrejelzés konstans regionális növekedési 
ráták esetén, NUTS 2 régiók 
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Előrejelzés – a regionális növekedési ráták 
országostól való eltérése konstans, NUTS 2 régiók 
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Területi egyenlőtlenségek (relatív 
keresztmetszeti szórás, %) 
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Konvergencia-egyenletek 
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}  Béta-konvergencia (Batista e Silva et al. 2016) 



Konvergencia-egyenletek 
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}  Béta-konvergencia (Batista e Silva et al. 2016) 



+1 módszer 
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}  A növekedés becslése a GDP felbontása alapján (Lengyel-
Varga, 2018, Batista e Silva et al. 2016): 

𝐺𝐷𝑃/𝑛é𝑝𝑒𝑠𝑠é𝑔 = 𝐺𝐷𝑃/𝑓𝑜𝑔𝑙𝑎𝑙𝑘𝑜𝑧𝑡𝑎𝑡𝑜𝑡𝑡𝑎𝑘 ∙ 𝑓𝑜𝑔𝑙𝑎𝑙𝑘𝑜𝑧𝑡𝑎𝑡𝑜𝑡𝑡𝑎𝑘/𝑚𝑢𝑛𝑘𝑎𝑘é𝑝𝑒𝑠 𝑘𝑜𝑟ú𝑎𝑘 ∙ 𝑚𝑢𝑛𝑘𝑎𝑘é𝑝𝑒𝑠 𝑘𝑜𝑟ú𝑎𝑘/𝑛é𝑝𝑒𝑠𝑠é𝑔  

𝐺𝐷𝑃=𝑛é𝑝𝑒𝑠𝑠é𝑔∙ 𝐺𝐷𝑃/𝑓𝑜𝑔𝑙𝑎𝑙𝑘𝑜𝑧𝑡𝑎𝑡𝑜𝑡𝑡𝑎𝑘 ∙ 𝑓𝑜𝑔𝑙𝑎𝑙𝑘𝑜𝑧𝑡𝑎𝑡𝑜𝑡𝑡𝑎𝑘/𝑚𝑢𝑛𝑘𝑎𝑘é𝑝𝑒𝑠 𝑘𝑜𝑟ú𝑎𝑘 ∙ 𝑚𝑢𝑛𝑘𝑎𝑘é𝑝𝑒𝑠 𝑘𝑜𝑟ú𝑎𝑘/𝑛é𝑝𝑒𝑠𝑠é𝑔  



Összegzés 
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}  További kutatási irányok 
}  ágazatilag dezaggregált elemzés (shift-share elemzés) 
}  a területi egyenlőtlenségek kvantitatív szcenárióinak 

kidolgozása 
}  rendszerdinamikai eszköztár 


