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GAZDASÁGMODELLEZÉS A FEJLESZTÉSPOLITIKA SZOLGÁLATÁBAN
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Időpont: 2010. június 4.
Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs Rákóczi u. 80
A műhelytalálkozó célja
A műhelytalálkozó az EU 7. Keretprogramjából finanszírozott IAREG projekthez kötődik. Ezen a projekten belül a PTE
KTK gazdaságmodellező kutatócsoportja egy komplex makro- és regionális szintű modellrendszert épített fel, mely a
tudásalapú regionális fejlesztés (eszközök: humán tőke, kutatás-fejlesztés, társadalmi tőke támogatása) előzetes és
utólagos hatásvizsgálatára szolgál. A modell az EU 144 régiójára készült el. A workshop célja kettős. Egyrészt
megismerteti a regionális- és makroszintű fejlesztéspolitikában érdekelt hazai szervezetek szakértőit a
modellrendszerrel. Másik célja, hogy kitekintést adjon a résztvevő szakértőknek azáltal, hogy a PTE KTK által felépített
modellhez kötődő további európai és hazai modellezési törekvéseket is bemutatja. A felkért előadók előadásuk során
nem a technikai részleteket, hanem az egyes modellek használhatóságát helyezik a középpontba.
Program
10:00 -10:15: Érkezés, kávé, frissítők
10:15 -10:30: Megnyitó
10:30 – 12:00: Gazdaságpolitikai hatásvizsgálat számszerűsített általános egyensúlyi (CGE) modellekkel


Zalai Ernő, akadémikus, egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest)
Nem-technikai bevezető a CGE modellezésbe



Révész Tamás, egyetemi docens (Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest)
Magyarországi vizsgálatok a HMSGE modellel



Járosi Péter, egyetemi adjunktus (Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pécs)
Regionális elemzések térbeli CGE modellekkel

12:00 - 13:00: Ebéd
13:00 – 14:30: Dinamikus makrogazdasági modellek (DSGE) alkalmazása gazdaságpolitikai döntések hatásvizsgálatára


Mellár Tamás, egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs)
Bevezető a DSGE modellek világába



Varga János, vezető modellező (Az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főbiztossága,
Brüsszel)
Az Európai Unió QUEST modellje – alkalmazásokkal



Jakab Zoltán, tudományos igazgató (Magyar Költségvetési Tanács, Budapest)
Fiskális multiplikátorok a magyar gazdaságban

14.30 – 14-45

Szünet (kávé, frissítők)

14:45 – 15:15: Integrált SCGE-DSGE regionális- és makroszintű hatáselemzés


Varga Attila, egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs)
Tudás alapú fejlesztéspolitikák elemzése az IAREG projekt GMR- modelljével az EU régióira

15.15 - 15.45:

Az elhangzottak megvitatása, véleménycsere a hallgatóság és az előadók részvételével

15.45 – 16.00:

A találkozó zárása

