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Szakmai felelős: Békés Gábor

2011. július

1



ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék
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9. hét

A Krugman-modell bővítései

Békés Gábor és Rózsás Sarolta

1. A Krugman-modell bővítései

Két fontos kiegészítés

• A modellhez érdemes fontos kiegészítéseket tenni

• BGM 4.6. részletesen – mi csak a sztorit vesszük

• BGM 4.7, 4.9

• Krugman–Venables (1995), Venables (1996), Fujita–Krugman–Venables (1999) könyv 14. fejezete

Első kiegészítés: félkész termékek

• Félkész termékek – az egyik cég kibocsátása a másik cég imputja

• Pl. vascső, gyártósor, teherautó, számítógép

• Ez új kapcsolati hálót hoz létre – a félkész terméket gyártó és fogyasztó cégek között.

• Modellezés – két megoldás

1. Az egyik cég terméke egy másik cég imputja

2. Minden termék imput és output is lehet

• Most (2)-t választjuk – minden gyár használ minden terméket (változatosság imput szinten is)

Első kiegészítés: félkész termékek

• Krugman–Venables (1995)

• Az elemzéshez becsukunk egy eddig működő csatornát. A munkaerő legyen immobil a régiók
között

– de a munkaerő mobil a szektorok között (nemzetközi vs. regionális gazdaság)

• Viszont megnyitunk egy új ajtót: a vállalatok egymás közötti kapcsolatát = vertikális kapcsolatok
modellje

• Kereslet i termékből = fogyasztók és a vállalatok

• Beszállítói elérés hatás – ha a cég közelében sok másik cég van, akkor olcsóbban tudja az alkat-
részeket beszerezni. [ÚJ]

– Minél olcsóbbak az alkatrészek, annál magasabbak a bérek. Ez pedig magasabb keresletet
jelent
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Második kiegészítés: munkaerőpiac

• Puga (1999), Fujita–Krugman–Venables (1999, Ch 14)

• Bővített modell – ahol van vertikális kapcsolat és részleges munkaerő-áramlás is

• Mezőgazdaság CRS vagy DRS – Ha DRS – ekkor a bérek szektorok között kiegyenlítődnek, de a
két régióban (mobilitás hiányában) eltérhetnek

• Emberek mozognak a szektorok között (ugyanabban a régióban, az árszint ua., csak a nominálbér
számít)

• Munkabér a mezőgazdaságban=MPL

• Csökkenhet a foglalkoztatás a mezőgazdasági szektorban növeli a marginális termelékenységet
az iparban

Második kiegészítés: munkaerőpiac (folyt.)

• BGM 4.7 fejezet

• Munkaerő kereslet rugalmassága legyen η

• Ha η = 0 akkor nincs szektorok közötti munkaerő áramlás

• Ha η = ∞ akkor azonnali és teljes munkaerő áramlás van szektorok között – ekkor a két szektor-
ban a bérek kiegyenlítődnek

• Ha 0 < η < ∞ akkor elképzelhető hogy a mezőgazdaságból az iparba áramló munkaerő bér
emelkedéshez vezet mind a két szektorban

• Emelkedő munkaerő kínálat fv mellett, elvándorlás az iparban az egyik régióban agglomerációs
hatást vált ki és emeli az ipari bért, ez azonban később csökkenti az agglomerációs szándékot

Második kiegészítés: Munkaerőpiac (folyt.)

• Tekinstük a bővített modellt, ahol van vertikális kapcsolat és részleges munkaerő-áramlás

• Magas T esetén a megosztott egyensúly stabil

• Csökkenő T esetén agglomeráció alakul ki

• Alacsony T esetén megint lehet megosztott egyensúly [Meglepetés]

– ekkor ugyanis a vertikális kapcsolatok agglomerációs hatásánál erősebb az agglomeráció
bért növelő hatása – ezért felbomlik az agglomeráció

• Két következmény:

1. megosztott egyensúly alacsony T mellett

2. nem teljes aggloemrációs megoszlás is lehet stabil - „nem katasztrofikus” megoszlás
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Bővített modell egyensúlyok – a haranggörbe

Harmadik kiegészítés: több régió

• Eddig két régió, de persze lehet több is – ám ekkor az egyensúly keresés, szimuláció stb sokkal
bonyolultabb

• A régiók elhelyezkedése nem mindegy

• Lehet pl. körben – „ügető modell” (racetrack) – minden régió R távolságra egy körön

– pl. 12 város. Ilyenkor kijöhet pl. egyenlő agglomeráció két városban a sok közül – egymással
szemben

• Érdekes kérdés, hogy az alakzat hogyan befolyásolja az eredményt. Pl. 4 régió 2x2 vs 1x4

1.1. Eredmények, hipotézisek

Tesztelhető hipotézisek
Öt tesztelhető eredmény

1. Hazai piac méret hatás (HME) - nagyobb hazai kereslet (növekvő skálahozadékú iparágban – az
arányosnál magasabb arányú kínálat, net export

2. Magas piaci potenciál emeli a helyi tényezőárakat – ha közelben magas jövedelmű régiók vannak,
relatív árak alacsonyabbak, és magasabb (reál)bér

3. Magas piaci potenciál termelési tényező (pl. munkaerő) áramláshoz vezet, és a cégek is odaköl-
töznek

4. Nem lineráris reakció a változásra, érzékenység sokkokra

5. Szállítási költség változása (csökkenése) meghatározza az agglomerációs egyensúlyakat. (i) T
csökkenése (B(T) után) agglomerációhoz vezet. (ii) T csökkenése agglomeráció majd megosztott
egyensúly
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