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Bevezetés 

A disszertáció a gazdasági növekedés és a gazdasági felzárkózás elméleti kérdéseivel 

foglalkozik. Az 1980-as évek második felétől a gazdasági növekedés újra a 

makroökónómiai elemzések középpontjában áll. Az 1960-as évek végétől fellángoló 

keynesiánus-monetarista viták, majd az 1970-es évek válságokkal teli időszakai és a 

kibontakozó racionális várakozások hipotézisének irányzata mellett a 

növekedéselméleti kérdések háttérbe szorultak. Perifériális jelentőségűek voltak 

mind a makrogazdasági kutatásokban, mind az egyetemi oktatásban. Közel 20 évre 

tehető „szunnyadás" után azonban a gazdasági növekedés elmélete újra virágkorát 

éli. 

A növekedéselmélet reneszánsza új irányzatok megjelenését (az endogén 

növekedéselmélet) és a korábbi növekedési modellek (a Solow-modell) sokkal 

Idfinomultabb és precízebb elemzését egyaránt magával hozta. Sor került az alapvető 

neoklasszikus modell kiegészítésére, modernizálására is. Legalább ilyen fontosnak 

tekinthető a végbement szemléletváltozás. A korábbi évtizedekben a 

makroökonómusok figyelme alapvetően a rövid távon jelentkező problémákra 

irányult, mint például az üzleti ciklusok szabályozására vagy az infláció és 

munkanélküliség közötti kapcsolatra. Ha viszont a kormányzat akár csak szerény 

mértékben is, de képes kedvező hatással lenni a gazdasági növekedés ütemére, akkor 

az sokkal jelentősebb következménnyel jár az életszínvonal alakulására, mint amit a 

gazdaság „finom szabályozására", a konjunkturális ingadozás csillapítására 

koncentráló politika elérhet. A mai szemléletben ezért „A gazdasági növekedés a 

makroökonómiának az a területe, amely igazán számít." (Barro-Salai-i Martin (1995) 

5.o.) 

A gazdasági növekedéssel kapcsolatos alapvető kérdések az új növekedéselméletben 

is változatlanok. Melyek azok a tényezők amelyek egyes országokat szegényekké, 

míg másokat gazdaggá tesznek? M i okozza a jövedelmekben, a jólétben és 

életszínvonalban meglévő markáns különbségeket? Mit tehet egy ország a gazdasági 

felzárkózás megindítása érdekében? Leginkább tömören és frappánsan kifejezni az új 
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növekedéselmélet középpontjában álló kérdéseket azonban Lucas gondolataival 

lehet: „Hozhat az indiai kormányzat olyan döntéseket, amelyek lehetővé teszik, 

hogy India gazdasága olyan gyorsan növekedjen, mint például Indonézia vagy 

Egyiptom gazdasága? Ha igen, melyek ezek a döntések? Ha nem, mi az India 

„természetében", ami ezt nem teszi lehetővé? ... Ha az ember elkezd ezekről a 

kérdésekről gondolkodni, nehéz bármi másra is gondolni." (Lucas, (1988) 5.o.) 

A magyar gazdaságot jelenleg a magas ütemű növekedés jellemzi, s úgy tűnik 1997-

től kezdődően megindult a gazdasági felzárkózás. Mindennek ellenére a közelmúlt 

hazai szakirodalmában viszonylag kevesebb figyelem fordult a gazdasági növekedés 

és felzárkózás esélyeinek, lehetőségeinek a növekedéselméleti összefüggések 

keretében történő elemzésére. Ezt azonban egyáltalán nem tartom meglepőnek. Az 

elmúlt évtizedben az ország a gazdasági átalakulás gyötrelmes időszakát élte át. A 

gazdasági transzformációval együtt járó sajátos problémák, a fizetési mérleg gondok, 

az integrációs kérdések, vagy az infláció és a költségvetési deficit okozta 

bonyodalmak következtében a szakértői elemzések érthetően a rövid távú, azonnali 

megoldást sürgető problémák felé irányult. 

A disszertáció keretében a gazdasági növekedés és felzárkózás témakörét a 

növekedéselméleti összefüggésekre támaszkodva elemzem. Alapvetően a növekedést 

befolyásoló fundamentális tényezőket vizsgálom, s nem fordítok figyelmet azokra a 

területekre (pl. a fizetési mérleggel vagy az antiinflációs politikával kapcsolatos 

problémákra), amelyek a növekedésre rövid távon rendkívül fontos hatást 

gyakorolhatnak. Ezeknek a témáknak az alapos elemzése messze túlmutat e 

disszertáció keretein. 

Az alapvető célkitűzésem az volt, hogy a modern növekedéselméletre támaszkodva 

olyan elméleti összefüggéseket fogalmazhassak meg, amelyek hasznos 

iránymutatásul szolgálhatnak a gazdasági felzárkózást megvalósítani szándékozó 

ország számára. Melyek azok a tényezők, amelyeket a modern elmélet 

fundamentálisnak tekint a növekedési folyamatban? M i okozza az egyes gazdaságok 

között meglévő pregnáns jövedelmi különbségeket? Mennyi időt vesz igénybe a 

felzárkózási folyamat, és hogyan alakul eközben a GDP növekedési üteme? 
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Szükséges feltétele-e az államadósság lefaragása a gazdasági felzárkózásnak? Ezek 

azok a problémák, amelyeknek elemzését a disszertáció keretében bemutatom. 

A disszertáció felépítése a következő. Első lépésben röviden azokat a 

növekedéselméleti összefüggéseket foglalom össze, amelyek a gazdasági 

felzárkózással kapcsolatos témakörök elemzéséhez nélkülözhetetlenek. Ezt követően 

a gazdasági felzárkózással,kapcsolatos problémák kerülnek előtérbe: a jövedelmi 

különbségek, a gazdasági növekedési ütem és a felzárkózás időtartama. Ezután a 

magyar gazdaság növekedése szempontjából releváns következtetéseket foglalom 

össze. Végül az államadósság kérdését a növekedéselméleti összefüggésekbe 

ágyazva elemzem. Ezt az indokolja, hogy a növekedéselméleti és az adósság 

dinamikát kifejező összefüggések egybekapcsolása jó magyarázatot ad arra, hogy 

miért nem létezik kapcsolat az egyes országok eladósodottsága és a gazdasági 

fejlettsége között, s miért nem feltétele ezáltal az alacsony szinten lévő államadósság 

a gazdasági felzárkózásnak. 

Végül meg kell említenem, hogy a disszertációban számos, a szakirodalomban 

jelenleg is élénken vitatott területet érintek. A növekedéselméletben az utolsó szót 

még korántsem mondták ki , és véleményem szerint belátható ideig nem is lehet 

kimondani. A vitatott területeket azonban igyekeztem bővebben bemutatni és 

elemezni, az elméleti és empirikus érveket ütköztetni, és saját álláspontomat is 

határozottan kifejezni. 
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/. A növekedés jelentőség® 

A gazdasági növekedés valamennyi ország számára kulcsfontosságú tényező, hiszen 

a növekedés teremti meg az elfogyasztható javak és szolgáltatások (a GDP) 

bővülését, a társadalom jólétének általános és érzékelhető emelkedését. Az olyan 

gazdaságpolitika, amely nem, vagy csak szerény mértékben képes növekedés 

produkálására, előbb-utóbb kudarcra van ítélve. A növekedést nem produkáló 

gazdaságban a jólét csak más gazdaságok teljesítményének felszívásával (deficites 

külkereskedelmi mérleg) emelhető, ekkor az ország többet importál, mint amennyit 

exportál. Ilyen politika azonban tartósan nem folytatható, mert a gazdaság külső 

eladósodásának veszélyét hordozza magában. Lehetséges ugyan egyes társadalmi 

csoportok jólétének és jövedelmének emelése növekedés és külső eladósodás nélkül 

is, ez azonban csak a társadalom többi rétegének rovására történhet. Ekkor a 

költségvetés keretében alkalmazott adó- és szociálpolitikai lépések csak a 

jövedelmek gazdasági szereplők közötti elosztását változtathatják meg. Növekedés 

nélkül a gazdasági teljesítmény képzeletbeli tortáját csak másképp szeletelhetjük, de 

összességében a torta nagyságát nem változtathatjuk meg. 

A gazdasági növekedés nemcsak az áruk és szolgáltatások volumenének növekedését 

jelenti, hanem fontos kihatása van a jövedelmi folyamatokra is. Ezzel kapcsolatosan 

arra kell utalni, hogy az országban keletkezett összes jövedelem - amely az állami 

költségvetés, a háztartások és a vállalkozói szektor között oszlik meg -, a 

makrogazdasági alapazonosságok következtében mindig a GDP nagyságához 

igazodik, s ha ez utóbbi a gazdasági növekedés miatt emelkedik, nyilvánvalóan 

növekszik az országban keletkezett összes jövedelem is. Amikor például azt látjuk, 

hogy a jövedelmi különbségek Magyarország és a fejlett EU-s országok között 

hozzávetőlegesen 2,5-3-szorosára rúgnak, akkor ez a különbség végső soron arra 

vezethető vissza, hogy az egy főre jutó teljesítményben (GDP-ben) is hasonló 

nagyságrendű különbségek léteznek. 

A jövedelmi és ezen keresztül a társadalmi jólétben meglévő különbségeknek a 

ledolgozása, vagy legalábbis lefaragása elképzelhetetlen a tartós és magas ütemű 
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növekedés megvalósítása nélkül. Ez a kérdés különösen aktuális most, amikor nem 

csak egyszerűen az uniós csatlakozás, hanem az EU országokhoz való gazdasági 

felzárkózás megkezdése is napirenden van. Egyáltalán nem véletlen az, hogy az 

utóbbi idők gazdaságpolitikai vitáiban a gazdasági növekedés kérdése egyre 

előkelőbb helyet foglal el/ 1, s a növekedés kibontakozását elősegítő lépéseket 

megkülönböztetett figyelem övezi. A kormányzati gazdaságpolitika sikerességét 

vagy sikertelenségét ugyanis hosszabb időszakot tekintve a gazdaság 

teljesítményének alakulása, a gazdaság növekedésének mértéke perdöntő módon 

befolyásolja. Minél erőteljesebb a gazdasági növekedés, annál inkább 

megalapozottá, hitelessé és elfogadhatóvá válik a gazdasági szereplők és a 

társadalom számára a kormányzat által folytatott gazdaságpolitika. Kizárólag a 

gazdasági növekedés teremti meg annak lehetőségét, hogy a piacgazdaság 

előnyeinek a társadalom valamennyi tagja részese lehessen, s hogy a 

rendszerváltással együtt járó gazdasági bajokat minél előbb orvosolni lehessen. 

Most minden korábbinál nagyobb várakozás övezi a kormányzatnak a gazdasági 

növekedéssel kapcsolatos intézkedéseit és elképzeléseit. Hiszen a rendszerváltást 

kísérő gazdasági sokk hatására bekövetkezett 15 százalékos visszaesés, valamint az 

1990-es évek közepének meglehetősen gyenge teljesítménye a növekedés terén -

amit elsősorban annak lehet tulajdonítani, hogy a növekedés feltételeinek 

megteremtése és az azzal szorosan összefüggő pénzügyi stabilizáció volt napirenden 

- azt jelenti, hogy a fejlett országoktól való lemaradásunkból szinte semmit nem 

sikerült lefaragni, sem abszolút, sem pedig relatív értelemben. 

A gazdasági növekedésnek a jólétre vonatkozó erőteljes hatását könnyedén 

szemléltetni lehet. A gazdasági növekedés üteme és a jövedelmek időbeli alakulása 

közötti kapcsolat egy egyszerű, de annál többet mondó összefüggés segítségével 

megvilágítható: 

1 Lásd példáiul Eíarvas - Simoni (1999) és Erdős (2000). 
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T D = 

g 
(1) 

ahol: g - a gazdasági növekedés üteme (százalékban), T D - a GDP 
megduplázódásához szükséges évek száma./2 

Az (1) azt fejezi ki , hogy a növekedési ütemtől függően mennyi idő szükséges ahhoz, 

hogy a GDP nagysága a kétszeresére növekedjen. Ha például a növekedés üteme 

tartósan 7% akkor a gazdaság teljesítménye mindössze 10 év alatt duplázódik meg. 

A gazdasági csodát produkáló ázsiai „kis tigris" országokban az 1960-90 közötti 

időszakban a GDP közel 6%-kal növekedett évente. Ez azt eredményezi, hogy ma a 

reáljövedelmek ezekben az országokban elképesztő mértékben, több mint 4-szer 

olyan magasak, mint 30 évvel ezelőtt. 

Ha a magyar gazdaság realitásához közelebb álló növekedési ütemmel - például 4%-

kal - számolunk, akkor a GDP nagysága 17,5 év alatt megkétszereződik, 35 év alatt 

pedig a mai értékének a négyszeresére emelkedik. Vagyis, ha a növekedési ütemet 

sikerülne tartósan 4% körüli szinten tartani - ami nemzetközi összehasonlításban 

nem tekinthető kiugróan magasnak -, belátható időn belül gyökeres fordulat 

következhet be az ország jövedelmi helyzetében és a társadalmi jólétben. 

A gazdaság teljesítőképességének emelése, a tartósan magas ütemű gazdasági 

növekedés elérése azonban nem egyszerűen puszta elhatározás kérdése. A 

növekedést számtalan és szerteágazó gazdasági, valamint nem gazdasági tényező is 

befolyásolja. Ha azonban figyelembe vesszük más, e téren sikeres országok 

tapasztalatait, és tekintettel vagyunk a közgazdaságtan növekedéselméleti 

megállapításaira, akkor jó esélyünk van arra, hogy előre tudunk lépni azokon a 

területeken, amelyeknek biztosan meghatározó jelentősége van a gazdasági fejlettség 

alakulásában. 

2 E rendkívül szemléletes és sokatmondó formula egyszerűen származtatható. Jelölje yo az egy főre jutó 
GDP-t, t az évek számát. Ekkor a GDP duplázódására az alábbi egyenlet írható fel: y 0e g t =2y0 (ahol e - az 
Euler -féle szám). Mivel In2«0,7, az (1) összefüggés adódik. 
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//. Növekedéselméleti összefüggések 

2.1 A neoklasszikus növekedési modell 

A növekedéselméleti kérdésekkel foglalkozó tanulmányok jelentős részében az 

elemzések kiindulópontját a neoklasszikus növekedési modell (a Solow-Swan féle 

modell) jelenti. Rögtön meg kell azonban jegyezni, hogy ezt nem kronológiai 

megfontolások, vagy olyan szempontok indokolják, hogy az egyszerűbb növekedési 

modellektől kezdve haladjunk a komplexebb modellekig, például olyanok felé, 

amelyek több endogén változót tartalmaznak. A gazdasági fejlettség elemzésénél a 

neoklasszikus modellnek a középpontba állítását döntő módon az indokolja, hogy az 

utóbbi évtizedben elképesztő számban megjelenő empirikus elemzések jelentős 

mértékben alátámasztották e modell magyarázó erejét a növekedési folyamatokban. 

A neoklasszikus növekedési modell részletes bemutatására nem térek ki, az a legtöbb 

makroökonómiával foglalkozó egyetemi tankönyvben megtalálható. Itt röviden csak 

azokat az összefüggéseket tekintem át, amelyek a továbbiakban nélkülözhetetlenek 

ahhoz, hogy a gazdasági fejlettséggel és a gazdasági felzárkózással kapcsolatosan 

fontos megállapításokat tehessünk. 

A neoklasszikus növekedési modell kiindulópontja a termelési függvény, a 

kibocsátás és a termelési tényezők, valamint a technológiai színvonal között 

meglévő kapcsolat, amely a következő formát ölti: 

Y = f ( K , A L ) (2) 

Ahol: Y - a gazdasági kibocsátás (GDP), K - a tőkeállomány, A - a technikai 
színvonal mérőszáma, L - a foglalkoztatottak számát jelöli. 

A technológiai színvonalról feltételezem, hogy a technológiai haladás következtében 

g ütemben növekszik, tehát: A/A=g (A változók feletti pont a továbbiakban az idő 

szerinti deriváltat jelenti.) 
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A technikai haladás a (2) termelési függvényben harrodi értelemben semleges, más 

szóval munkát-kiterjesztő technikai haladás formájában jelenik meg. A technikai 

haladás harrodi semleges formában való feltüntetése lényegesen könnyebbé teszi a 

növekedési folyamatok tárgyalását, ugyanakkor fontos közgazdasági szempontok is e 

forma alkalmazása mellett szólnak. Az empirikus eredmények ugyanis azt mutatják, 

hogy a növekedés során a tőkeállomány és az egy főre jutó kibocsátás hosszabb 

távot tekintve azonos ütemben növekszik, ezáltal a K/Y értéke konstans. 

Bizonyítható azonban, hogy ez csak akkor lehetséges, ha a technikai haladás harrodi 

értelemben semleges, vagyis a termelési függvény a (2)-ban kifejezett formát ölti 

(Elméleti szempontból e rendkívül fontos tétel bizonyítását lásd Barro - Sala-i 

Martin (1995)) 

Feltételezve, hogy a termelési függvény első fokon homogén, a (2)-t az AL 

tényezővel elosztva az alábbi formát kapjuk: 

y - f(k) (3) 

Ahol: y - az egy effektív munkásra jutó kibocsátást mutatja (y=Y/AL), k - az egy 
effektív munkásra jutó tőkeállomány nagysága (k=K/AL). 

A kapott (3) összefüggés a termelési függvény intenzív formája./ Intenzívnek 

tekinthető azért, mert a termelési függvénynek bármely pontja egy-egy növekedési 

pályát jelöl, amely pályán az egy főre jutó jövedelem és a tőkeállomány egyforma 

ütemben, a technikai haladás ütemével (g) növekszik. A technikai haladás hatása 

tehát nem a termelési függvény elmozdulásában jelentkezik, szemben például azzal 

az esettel, amikor a kibocsátást az egy főre jutó tőkeállomány függvényében 

ábrázoljuk. 

Á neoklasszikus termelési függvény intenzív formáját szemlélteti a következő ábra. 

A növekedéselmélettel foglalkozó új keletű szakirodalom szinte kizárólag a termelési függvénynek ezt 
az intenzív formáját használja. Érdekességnek számít, hogy ez a forma a hazai szakirodalomban és 
egyetemi oktatásban alig-alig terjedt el. 
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1. ábra. 

A termelési függvény intenzív formája 

Az egyes országok k értékétől függően különböző növekedési pályákon haladhatnak. 

A növekedési pályák meghatározásához és ezen keresztül a jövedelmekben meglévő 

különbségek elemzéséhez tudnunk kellene, hogy milyen tényezők determinálják k 

értékét. 

Kiindulópontként tekintsük a tőkeállomány alakulását, ami a GDP-ből eszközölt 

beruházásokkal (sY) és a már meglévő tőkejavak elhasználódásának 

(amortizációjának) különbségével egyenlő. Azaz 

Ahol: s - a megtakarítási ráta, 8 - az amortizációs ráta 

Az egy effektív munkaerőre jutó tőkeállomány idő szerinti deriváltját véve, és 

felhasználva a (4) összefüggést, a neoklasszikus modell kulcsegyenletéhez jutunk. 

K = sY - 8K (4) 

k = sy - (n+g+8)k (5) 

Ahol: n - a népesség növekedési üteme, (L/L), 
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A tőkeállomány dinamikáját leíró (5) összefüggés alapján k változása attól függ, 

hogy milyenek az alakulását meghatározó paraméterek. Valójában azonban - a 

termelési függvény csökkenő hozadékot tartalmazó tulajdonságából eredően ( f (k)< 

0 ) - egy adott egyensúlyi (k*) értékhez (steady-state) konvergál. Ezt szemlélteti a 2. 

sz. ábra. 

Ha például a gazdaság induláskor k 0 egy hatékony munkásra jutó tőkeállománnyal 

rendelkezik, a hozzátartozó sy meghaladja az (n+g+8)k0 értéket, így k növekszik, de 

növekszik az egy effektív munkásra jutó megtakarítás is, az sy. Csakhogy a csökkenő 

hozadék érvénybelépésével ez utóbbi egyre kisebb mértékben emelkedik, ezért az sy 

és az (n+g+8)k közötti rés fokozatosan záródik, míg végül az effektív munkaerőre 

jutó tőkeállomány eléri az egyensúlyi értékét (k*). Az egyensúlyi helyzet 

elérésekor (mivel k = 0) az (5) egyenlet a következőképpen módosul. 

2. ábra 
A növekedési pálya kialakulása 
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sy = (n+g+8) k* (6) 

A (6) egyenlet a benne foglalt változóktól függően meghatározza az egyes 

nemzetgazdaságok egyensúlyi tőkeállományát, s a termelési függvényen keresztül a 

hozzátartozó jövedelmi, illetve fejlettségi szintet. Ez az egyenlet ezért az egyes 

országok relatív helyzetének elemzésénél központi szerepet tölt be 

Mielőtt azonban rátérnénk az országok közötti relatív jövedelmi helyzet elemzésére 

figyelembe kell vennünk, hogy a Solow-modell a (6)-ban szereplő megtakarítási rátát 

és a technológiai haladás ütemét egzogén tényezőként kezeli. A továbbiak 

szempontjából hasznos lesz erre a két tényezőre röviden kitérni. 

2.2. Az egzogén tényezők 

2.2.1. A megtakarítási ráta 

A Solow-modell a megtakarítási rátát külső adottságként kezeli, azt feltételezi, hogy 

az egyes országok rendelkeznek valamekkora nemzetgazdasági szintű megtakarítási 

rátával, és ez a modell más paramétereivel egyetemben determinálja a GDP 

színvonalát. A neoklasszikus modell semmiféle iránymutatást nem tartalmaz arra 

vonatkozóan, hogy mi határozza meg az egyes országok megtakarítási rátáit, vagy 

miért léteznek rendkívül markáns különbségek a megtakarítási rátákban. (A 

legszegényebb országokban a megtakarítási ráta gyakran 5% alatt van, míg a 

legnagyobb megtakarítást produkáló országokban meghaladja a 30%-ot.) 

A megtakarítási ráta egzogén módon történő kezelése nem azt jelenti, hogy a 

megtakarítások nagysága ne lenne fontos a gazdasági fejlettséget befolyásoló 

tényezőknél. Éppen ellenkezőleg. Mint azt a későbbiekben látni fogjuk, a 

megtakarítási rátáknak kitüntetett szerep jut az országok között meglévő jövedelmi 

különbségek megértésében. 

A megtakarítási ráta beépítése (endogenizálása) a neoklasszikus növekedéselméletbe 

azon alapul, hogy valamilyen módon meg lehet ragadni a háztartások megtakarítási 

12 



magatartását. Ennek kézen fekvő módja a háztartások intertemporális hasznosság

maximalizálásának figyelembe vétele, melynek segítségével - természetesen 

számításba véve a háztartások költségvetési korlátját - meghatározható, hogy 

milyen fogyasztási pálya biztosítja a háztartások számára a maximális 

hasznosságot. A fogyasztási pálya ismeretében pedig a megtakarítási magatartás már 

könnyedén megragadható. 

A növekedéselmélettel foglalkozó szakirodalomban alapvetően két olyan irányzat 

létezik, amely a megtakarítási rátát endogenizálja a neoklasszikus 

növekedéselméletbe. Az egyik a Ramsey-Cass-Koopmans modell, amely a 

megtakarítási magatartást úgy határozza meg, hogy a háztartások tetszőlegesen 

hosszú időre előre tekintve (infinitely-lived housholds) maximalizálják a 

hasznosságukat, s döntenek ezáltal a fogyasztási kiadásokról és a megtakarításokról. 

A megtakarítási rátát endogenizáló másik alapvető modell a Diamond-féle modell, 

amely a megtakarítási magatartást az együttélő generációk (overlapping generations) 

feltevéséből származtatja. Ez utóbbi modellben a reprezentatív háztartások a 

hasznosság-maximalizálásuk során nem egy végtelen hosszú periódust tekintenek, -

mint a Ramsey modellben -, hanem az életciklusaik alatt (vagyis egy meghatározott 

időszak folyamán) elérhető hasznosságot igyekeznek maximalizálni. 

Bár a megtakarítási rátát endogenizáló két alapvető növekedési modell között vannak 

ugyan különbségek,/4 de végső soron mindkettő arra a következtetésre vezet, hogy a 

gazdaság egy stabil egyensúlyi pályához konvergál. A megtakarítási ráta az 

egyensúlyi pályához történő igazodás folyamán lehet konstans is, de akár változhat is 

attól függően, hogy milyen a hasznossági függvény alakja és az egyensúlyi 

megtakarítási rátát meghatározó más paraméterek. 

Véleményem szerint azonban a megtakarítási rátát endogenizáló növekedési 

modellek nem visznek előrébb bennünket annak megértésében, hogy milyen 

tényezők determinálják a gazdasági fejlettséget, s milyen teendők szükségesek a 

gazdasági felzárkózás megindulásához. Sőt mi több, az intertemporális 

4 A megtakarítási magatartást endogenizáló növekedési modellekről részletes áttekintést ad pl. Barro -
Sala-i Martin (1995). 
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hasznosságmaximalizálás alapján - a Ramsey-modellben - az egyes országok olyan 

növekedési pálya felé konvergálnak, amelyek jóléti szempontból Pareto optimálisak. 

A valóságban meglévő - és tartósan meglévő - jövedelmi különbségek azonban arra 

figyelmeztetnek bennünket, hogy a konvergencia jóléti szempontból optimális 

növekedési pálya felé nem következik be. így a megtakarítási rátát endogenizáló 

modellek nem segítik elő a nemzetközi viszonylatban meglévő számottevő jövedelmi 

különbségek megértését. Ezért a további elemzésekben a megtakarítási rátát - a 

Solow modellhez hasonlóan - egzogén tényezőként kezelem. 

2.2.2. A technikai haladás üteme 

A növekedés Solow-féle modellje a technikai haladást tekinti a növekedés 

motorjának. Az egyensúlyi pályán haladó gazdaságok növekedési ütemét a technikai 

haladás sebessége determinálja, amitől persze a tényleges növekedési ütem eltérhet, 

ha a pályát meghatározó paraméterekben változás következik be, vagyis amikor a 

gazdaság egy másik növekedési pályára tér át. 

A neoklasszikus növekedési modell a technikai haladást egzogén tényezőként kezeli 

(like manna from heaven), s ezáltal nem ad magyarázatot a növekedési ütemet 

hosszú távon meghatározó tényezőkre. 

Az 1980-as évek második felében megjelenő új növekedéselmélet egyik 

legfontosabb irányzata a technikai haladás sebességét, ezáltal a hosszú távú 

gazdasági növekedés tényezőit igyekszik levezetni, vagyis olyan növekedési modellt 

konstruálni, amelyből a növekedési ütemet származtatni lehet. (Innen ered az 

irányzat elnevezése: endogén növekedéselmélet.) 

Az endogén növekedéselméletnek ma már rendkívül sokféle és szerteágazó modellje 

létezik/.5 Szinte valamennyi modellnek közös tulajdonsága/6, hogy a növekedési 

5 Lásd például P. Korner (1986), Lucas (1988), Rebelo (1991), Uzava (1965), hogy csak néhány példát 
említsek a bőséges szakirodalomból. 
6 Kivételt jelent ez alól az endogén növekedéselmélet egyik legkoraibb modellje az ún. A K modell 
(P. Romer (1987)). Az irányzat elnevezését a termelési függvény speciális formája miatt kapta, ugyanis a 
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ütem endogenizálásában (s ezáltal a gazdaságpolitika által történő befolyásolásában) 

a kutatásra és fejlesztésre fordított erőforrásoknak nagy jelentőséget tulajdonítanak, 

hangsúlyozzák az alap és alkalmazott kutatások fontosságát, a tapasztalat és a 

szakértelem felhalmozódását a termelési folyamatban (learning by doing). 

Noha az endogén növekedéselmélet a neoklasszikus növekedési modellben felmerülő 

problémák miatt (amelyeket később tárgyalok), a neoklasszikus modell kritikájaként 

jött létre, ma már egyre inkább az az álláspont kristályosodik ki , hogy sokkal inkább 

a neoklasszikus modell kiegészítésének (D. Romer (1996)) tekinthető. Az endogén 

növekedéselmélet segít feltárni és megismerni azokat a tényezőket és 

mozgatórugókat, amelyek világméretben a technikai fejlődés mögött meghúzódnak, s 

melyeket a Solow-modell egzogén tényezőként kezel. Nyilvánvaló, hogy ebből az 

aspektusból jó szolgálatot tesz a technikai haladás jobb megértésében, s ezáltal a 

növekedési folyamatok alaposabb megismerésében. 

Nézetem szerint azonban az endogén növekedéselméletnek kevésbé nyilvánvaló a 

haszna - és számunkra a gazdasági felzárkózás szempontjából ennek lenne 

jelentősége -, ha az országok közötti jövedelmi és fejlettségbeni különbségeket 

akarjuk megérteni. Az egyes országok növekedésében a felhalmozott tudást, a 

kutatásra-fejlesztésre fordított kiadásokat, vagy a termelésbe bevezetett újításokat 

hangsúlyozó endogén növekedéselmélet ugyanis megbicsaklik akkor, ha szem előtt 

tartjuk, hogy a technológiai újítások előbb-utóbb szabadon hozzáférhető közjavakká 

válnak. Az egyre inkább globalizálódó világban és az egyre inkább liberalizáltabbá 

váló külkereskedelem mellett, a fejlett technológiát megtestesítő beruházási eszközök 

a hozzátartozó szakirodalommal egyetemben szabadon importálhatók. A világot 

egyre jobban behálózó multinacionális nagyvállalatok újabb és újabb beruházási 

lehetőségeket keresnek a közepesen fejlett, vagy akár a fejlődő országokban, mely 

beruházások igen magas szintű technológiát testesítenek meg. Mindez azt látszik 

igazolni, hogy a technológiai újítások a kevésbé gazdag országok számára is 

termelési függvény itt az Y=AK formát ölti. Az A K modellben a növekedési ütem a megtakarítási ráta 
változtatásával tartósan befolyásolható, mert a GDP növekedési üteme a termelési függvény alapján a 

következőképpen fejezhető ki: Y / Y = sA - (n+8) 
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hozzáférhetőek és felhasználhatók akkor, ha a gazdaság rendelkezik az adaptálásához 

szükséges feltételekkel (pl. megfelelő infrastuktúra, szakképzett munkaerő, 

megfelelő valutakészlet). 

A kis országok Nyugat-Európában vagy akár a távol-keleten nem azért prosperálnak 

és rendelkeznek magas fejlettséggel, mert tudósaik és mérnökeik sikeresek nagy 

számú technológiai újítás feltalálásában - mint azt az endogén növekedéselmélet 

hangoztatja -, hanem főképp azért, mert rendelkeznek azokkal a képességekkel, 

(mindenekelőtt magas szintű megtakarításokkal és megfelelő humán tőkével), 

amelyek sikeressé teszik őket abban, hogy hogyan kell hasznosítani azokat az új 

technológiákat, amelyeket feltaláltak akár a saját, de legfőképp a világ más 

országaiban. 

Mindent összevetve úgy látom, hogy egy közepesen fejlett ország számára, ahol a 

gazdasági felzárkózás van napirenden, nem látszik kifizetődőnek az endogén 

növekedéselmélet mélyebb tárgyalása. Ez véleményem szerint mindenekelőtt a 

technológiai fejlettség határán lévő, gazdasági szempontból erős nemzetállamok 

számára jelenthet releváns kérdéskört. Az elkövetkezendő 20-30 évben a magyar 

gazdaság növekedése - ha a gazdasági felzárkózás megindul - gyors lehet akkor is, ha 

eközben a világméretű technológiai fejlődés lassú vagy lelassul. 

Úgy vélem továbbá, hogy az endogén növekedéselmélet a Solow modellel, - illetve 

annak továbbfejlesztett változatával - szemben nem jelent reális alternatívát a 

nemzetközi szinten meglévő jövedelmi különbségek jobb megértésében és 

magyarázatában. Amint azt Barro nem kis iróniával megjegyezte: „ ... az endogén 

növekedéselmélet egyik maradandó értéke az, hogy serkentette az empirikus 

kutatásokat, amelyek viszont a neoklasszikus növekedéselmélet magyarázó erejét 

támasztották alá." (Barro 1997. X.l.p.) 

A neoklasszikus modell azonban a technológiai haladásról nem csak azt feltételezi, 

hogy egzogén, hanem azt is, hogy azonos mértékben érint minden országot. A 

neoklasszikus növekedési modellben a gazdaságok olyan egyensúlyi növekedési 

pályához konvergálnak, amely mentén az egy hatékony munkásra jutó kibocsátás 
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konstans (dk/dt=0). A kialakuló egyensúlyi pályákon - függetlenül attól, hogy az 

milyen jövedelmi szint mellett jön létre -, az egy főre jutó kibocsátás azonos 

mértékben, a technikai haladás ütemében emelkedik valamennyi országban. Azaz: 

d(Y/L)/dt = A / A = g 

Azonos módon érint a technikai haladás valamennyi országot? „Érinteni fogja az 

amerikai légkondicionált kombájnokon végrehajtott technikai fejlődés az Indiában 

kaszával arató és a napon izzadó munkások termelékenységét? Befolyásolják-e az 

alacsonyabb fogyasztással és nagyobb teljesítménnyel megjelenő új közlekedési 

eszközök a gazdaság teljesítményét Bangladesben, ahol a szállítás és közlekedés még 

mindig jelentős részben bicikliken és ökörvontatta járműveken alapszik" (Basu-D. 

Wail (1996) l.o.). Egyáltalán feltételezhetjük-e azt, hogy a rendkívül eltérő 

fejlettségi színvonalon meglévő országok növekedési folyamatai egyetlen termelési 

függvénybe sűríthetők, mint teszi azt a neoklasszikus növekedési modell az intenzív 

termelési függvény révén? 

Nem könnyű ezeknek a nemzetgazdaságok szempontjából oly fontos kérdéseknek a 

megválaszolása. Ráadásul a kérdésekre adott válaszok kulcsfontosságúak a 

neoklasszikus modellen alapuló elemzések, illetve az azokból levonható 

következtetések szempontjából. A neoklasszikus növekedéselméletben - mint azt 

látni fogjuk -, az intenzív termelési függvényre épülnek az országok relatív 

jövedelmi helyzetével kapcsolatos elemzések, a felzárkózás időtartamára és a 

gazdasági növekedés ütemére vonatkozó megállapítások. Az intenzív termelési 

függvény viszont azon alapul, hogy a technikai haladás azonos mértékben érint 

valamennyi országot. S ha ez a feltételezés a valóságot tekintve tarthatatlan, az 

intenzív termelési függvényre épülő elemzések elméleti megalapozottsága is 

kétségessé válik. 

A neoklasszikus növekedési modell központi elemét jelentő termelési függvénnyel 

kapcsolatosan azonban mindenekelőtt ezt kell tisztázni: a különböző fejlettségű 

országok egy közös intenzív formában megjelenő termelési függvényen történő 
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ábrázolása nem feltétlenül jelenti azt, hogy valamennyi ország ugyanazt a 

technológiai eljárást használja a termelési folyamat során. A termelési függvényből 

mindössze az a következtetés vonható le, hogy ha két ország ugyanazokkal az 

inputtényezőkkel rendelkezik (tőkeállomány, infrastruktura, aktivitási ráta stb.) 

ugyanakkora outputot fog produkálni. Az egyes országokban alkalmazott 

technológiai eljárások természetesen lehetnek különbözőek, még akkor is, ha 

valamennyi ország előtt nyitva áll az a lehetőség, hogy hozzáférjen a modern 

technológiához. A profitmaximumra törekvő cégek az input-árarányoktól függően 

különböző tőke-munka (K/L) arányt alkalmaznak a termelési folyamat során, s ez 

gyakran eltérő technológiai eljárások alkalmazásával jár együtt. A fejletlen 

országokban, ahol a munkaerő ára relatíve alacsony a tőkejavak árához képest, adott 

outputhoz felhasznált technológia és a hozzátartozó tőke/munka hányados lehet, 

hogy egészen más lesz, mint a fejlett országokban, ahol a munkaerő ára a 

tőkejavakhoz viszonyítva relatíve magas./ 

Amikor a neoklasszikus modellek a technikai fejlődésről azt feltételezik, hogy 

azonos ütemben érinti a különböző fejlettségi szinteken lévő országokat, akkor az 

nézetem szerint nem feltétlenül azt jelenti, hogy ugyanaz a technológiai haladás 

csapódik le az egyes országokban. Egy magasabb tőke-munka arányhoz tartozó 

termelési eljárással együtt új technológia bevezetése technikai haladásként 

testesülhet meg egy fejletlen ország számára, annak ellenére, hogy esetleg az adott 

technológia már nem is használatos a világ legfejlettebb országaiban. 

Továbbá, ha azt feltételezzük, hogy a technikai haladás eltérő mértékben érinti az 

egyes országokat, akkor az országok közötti jövedelmi rés idővel tulajdonképpen 

határtalanul naggyá válna. Ez viszont meglehetősen valószerűtlen következtetés, ha 

figyelembe vesszük, hogy a növekedést végső soron a technológiai haladás vezérli. 

A technológiák előbb-utóbb/ szabadon áramlanak az országok között az egyre 

inkább liberalizált és bővülő nemzetközi kereskedelmen keresztül, a hozzáférhető 

7 Basu és D. Wail (1996) az alkalmazott technológiákat elemezve meg is jegyzi, hogy bizonyos 
technológiák alkalmazásához a gazdasági fejlettségnek meghatározott szintje szükséges, továbbá 
lényegében véve a különböző tőke/munkaerő arányokhoz különböző technológiai eljárások tartoznak. 
8 Természetesen a szabadalmak bizonyos ideig - általában - 15-20 évig - korlátozhatják az egyes 
technológiák áramlását, de tartósan ez sem tudja megakadályozni, hogy a technológiai eljárások előbb-
utóbb bármely ország számára elérhető közjavakká váljanak. 
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tudományos folyóiratok vagy szakkönyvek útján, vagy akár a külföldről visszaérkező 

mérnökök és szakembergárda segítségével. Ez pedig megakadályozza, hogy a 

szegény vagy akár a közepesen fejlett országok is relatív értelemben lemaradjanak a 

fejlett országokhoz képest. Ezért véleményem szerint nem irracionális a 

neoklasszikus modellnek az a feltevése, hogy a technológiai haladás nagyon hosszú 

távon ugyanakkora az egyes országokban. 

Talán még fontosabbak a témakört érintő empirikus eredmények. Ha a technikai 

haladás eltérő mértékben érintené az egyes országokat, akkor a relatív jövedelmi 

pozíciókban változást kellene tapasztalnunk. A szegény országoknak egyre 

szegényebbé kellene válniuk a gazdag országokhoz képest. „ Ehelyett azonban az 

országok az elmúlt 30 vagy még több évben hozzávetőlegesen megtartották relatív 

helyzetüket a jövedelmek eloszlásában" (J. Temple (1999) 117.0.) Továbbá, ha a 

gazdaságilag fejlett országokban végbemenő technikai haladás nem, vagy csak 

elenyésző mértékben érintené a fejletlen országokat, - hiszen azok más tőke-munka 

aránnyal és esetleg más technológiai eljárással dolgoznak -, akkor hosszabb távon 

alacsonyabb növekedési ütem lenne megfigyelhető a fejlett, mint a kevésbé fejletlen 

országokban. Ezt az empirikus elemzések azonban egyáltalán nem támasztják alá, 

sőt ennek inkább némileg az ellenkezője figyelhető meg (lásd pl. Barro (1997), 

Jones (1997)). / 9 

Az empirikus elemzések közül különösen tanulságos a gazdasági felzárkózást 

végrehajtó ázsiai országok esete. Ezek az országok - Tajvan, Hong-Kong, Szingapúr, 

Dél-Korea - az 1960-90 terjedő időszakban átlagosan évi 5-6 százalékos növekedési 

ütemet produkáltak. Young (1994) ezeket az országokat elemezve úgy találta, hogy a 

kiugróan gyors növekedési ütem nem a kiugróan magas technikai haladásnak 

tulajdonítható./1 0 Más szóval, a jövedelmi szint jelentős emelkedése ezekben az 

országokban legfőképp azoknak a tényezőknek tudható be, amelyek kulcsszerepet 

játszanak a modern neoklasszikus növekedési elméletben. 

9 Erre a kérdésre a későbbiekben a konvergencia elemzésénél - más aspektusból - még visszatérek. 
1 0 Mi több a technológia haladás ( T F P növekedés - totál factor productivity growth -) Szingapúrban 
szokatlanul alacsony, mintegy 0,1% volt éves szinten. 
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Mindent összevetve úgy látom, a technológiai haladás kezelése a neoklasszikus 

növekedéselméletben nem problémamentes. Különböző ellenvetések felvethetők a 

neoklasszikus növekedési modellel szemben, de ezek nem perdöntőek, egyáltalán 

nem meggyőzőek és empirikusan nem megalapozottak. Egyetértek továbbá azzal az 

utóbbi évtized kutatásai során kialakult általános véleménnyel/ 1 1, melyek szerint az 

empirikus kutatások a Solow-modellre épülő növekedéselmélet magyarázó erejét 

demonstrálták. 

A továbbiakban ezért a gazdasági felzárkózással kapcsolatos kérdéseket a 

neoklasszikus ihletésű növekedéselméletre támaszkodva elemzem. 

2.3 Következtetések a neoklasszikus növekedési modellből 

v 

A neoklasszikus növekedéselmélet a nemzetgazdaságok növekedésével 

kapcsolatosan számos predikciót tartalmaz, s egyik vonzerejét éppen az adja, hogy 

ezek a következtetések összhangban vannak az empirikus megfigyelésekkel. A 

legfontosabb következtetések - a részletek mellőzésével - az alábbiakban foglalhatók 

össze. v 

1. A tőkeállomány és a gazdasági kibocsátás hosszabb távon egyforma ütemben 

növekszik, a tőke/termelés hányados ezáltal konstans. 

2. A profitráta (a tőke határtermelékenysége) az egyes növekedési pályák mentén 

konstans./ 2 

3. Az egyes termelési tényezők részesedése a GDP-ből stabil. A profit és bérjellegű 

jövedelmek hányadosa állandó. 

1 1 Természetesen ez a vélekedés csak általános, s bőségesen vannak alóla kivételek. Lásd. pl. Jones - Hall 
(1996), Grossman-Helpmann (1991). 
1 2 Ez az állítás a termelési függvény intenzív formájából könnyedén származtatható. Az y = f(k) 
összefüggést átrendezve Y = ALf(K7AL) kapjuk. Amiből SY/őK = f (k). A tőke határtermelékenysége 
tehát az egyensúlyi pályán való haladás során konstans. 
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4. Az egyensúlyi jövedelmek szintjét - és ezáltal az egyes országok fejlettségi 

színvonalát - a népesség növekedési üteme és a nemzetgazdasági szintű 

megtakarítási ráták döntő módon befolyásolják. 

5. A gazdaság növekedési üteme hosszú távon kizárólag a technológiai haladás 

ütemétől függ. A megtakarítási ráta változása hosszú távon csak a jövedelmek 

szintjére, de nem a jövedelmek növekedési ütemére van hatással. 

6. Hosszú távon a gazdaság egyensúlyi pálya felé konvergál, amelyen a jövedelmek 

szintje független a gazdaság induló helyzetétől, az kizárólag a megtakarítási ráta és a 

népesség növekedési üteme által meghatározott. 

A neoklasszikus modell első három következtetése figyelemreméltó konzisztenciát 

mutat a hosszabb távra vonatkozó empirikus eredményekkel. A tőke/termelés 

hányados számos országban meglehetősen stabilnak tekinthető. (Japán, USA, 

Olaszország, Egyesült Királyságra vonatkozó adatokkal kapcsolatban lásd pl. 

Maddison (1982)). A nemzeti jövedelem termelési tényezők közötti megoszlása 

szintén stabilnak mondható. A tőke részesedése hozzávetőlegesen 1/3, míg a munka 

részesedése 2/3 körüli értékre tehető a fejlett országokban , a kelet-ázsiai felzárkózó, 

vagy akár a latin-amerikai országokban (Elias (1990))egyaránt. 

A 4. következtetés ugyancsak összhangban van az empirikus eredményekkel. 

(Mankiw-D. Romer-Wail (1992)). Azok az országok, amelyek gazdaságilag fejlettek, 

magasabb megtakarítási rátával és alacsonyabb népesség növekedési ütemmel 

rendelkeznek, mint a gazdaságilag kevésbé fejlett országok. 

A gazdaság növekedési ütemére vonatkozó következtetés úgy tűnik, hogy kevésbé 

felel meg a tapasztalati tényeknek, hiszen az egyes országok rendkívül eltérő 

mértékű növekedési ütemet produkáltak az elmúlt évtizedekben. Az 1960=90 közötti 

időszakban a leggyengébb teljesítményt felmutató - főképp közép-afrikai - országok 

növekedési üteme negatív volt, egy százalék körüli mértékben. A legjobban teljesítő 

- főképp ázsiai országok - növekedési üteme átlagosan 5-6 százalék körüli értéken 

alakult ugyanebben az időszakban. Mindez azt sugallja, hogy az egyes országok 
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gazdasági növekedési ütemei akár viszonylag hosszabb távon is eltérőek lehetnek. 

Ezek a tények azonban - s erre a későbbiek folyamán még részletesen visszatérek -

nem feltétlenül mondanak ellent a neoklasszikus modell következtetéseinek. A 

Solow-modellből ugyanis csak az a következtetés adódik, hogy a növekedési ütem 

egy adott növekedési pályán való haladás során egyezik meg a technikai haladás 

ütemével. De az átmeneti periódusokban - az egyik növekedési pályáról egy másikra 

való áttérés folyamán - a növekedési ütem lényegesen eltérhet a technikai haladás 

ütemétől. S ha az áttérés hosszú időt vesz igénybe, vagyis az új növekedési pályához 

történő konvergálás sebessége lassú, akkor az országok közötti növekedési ütem 

tartósan eltérő lehet. 

A neoklasszikus modell utolsó következtetése a növekedéselméleti szakirodalom 

sokat elemzett témaköre. E predikció szerint az egyes gazdaságok az induló 

pozíciójuktól függetlenül egy stabil egyensúlyi pályához tartanak. Azonban az 

egyensúlyi növekedési pályák, amelyekhez az egyes országok konvergálnak nem 

feltétlenül egyeznek meg, hiszen az országok különböző megtakarítási rátákkal és 

eltérő népességnövekedési ütemmel rendelkeznek. Ha viszont ehhez hozzávesszük 

azt, hogy a Solow modellben a profitráta az egyes növekedési pályákon különböző, s 

a csökkenő hozadékból eredően a tőkejavakkal gyengébben ellátott - vagyis a 

szegény - országokban magas, akkor ez ösztönző erőt jelent a nemzetközi szintű 

tőkeáramlásnak a fejlett országokból a fejletlenebb országokba. Következésképpen 

az egyes országok nem csak konvergálnak az egyensúlyi növekedési pályához, 

hanem ugyanahhoz a növekedési pályához tartanak. Még akkor is, ha egyébként 

eltérő megtakarítási rátákkal és népességnövekedési ütemmel rendelkeznek. Ezt 

nevezi a szakirodalom az abszolút konvergenciának. 

Az empirikus elemzések egy része (Baumol (1986)) az abszolút konvergencia 

állítását messzemenően alátámasztotta./ A kapott eredmények szerint azok az 

1 3 Baumol (1986) 16 iparosodott ország jövedelmét vizsgálta 1870-ben és 1979-ben és az alábbi 
regressziós függvény paramétereit becsülte: InY/L 1,1979 - InY/L i,lg7o = Po + Pi lnY/L it l g 7 0 + e-, Ahol In 
Y / L j az i-dik ország jövedelmének logaritmusa az 1979 illetve 1870 évben. A p 0 =8.457 míg a Bi -re 
kapott érték 0.995 ( a determinációs együttható R 2 = 0.87) Az eredmény tulajdonképpen tökéletes 
konvergenciát mutat, hiszen a Pi = -1 érték azt jelenti, hogy az 1979-ben közel azonos jövedelenimei 
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országok, amelyek a vizsgált időszak kezdetén szegényebbek voltak, gyorsabb 

növekedési ütemet produkáltak, mint a relatíve jobb pozíciót elfoglaló országok. 

Ennek eredményeképpen a vizsgált időszak végére, - amely a több mint száz évet 

ölelt fel - a kezdeti jövedelmi különbségek drasztikusan csökkentek, s az empirikus 

eredmények csaknem tökéletes konvergenciát jeleztek. 

A konvergenciára vonatkozó későbbi empirikus eredmények (De Long (1988), Barro 

(1992)), amelyek a regressziós függvényben sokkal nagyobb mintaszámmal 

dolgoztak, - elkerülve ezzel a mintaválasztásnak azokat a problémáit, amelyek 

például Baumol elemzésében jelentkeztek -, az abszolút konvergenciát egyáltalán 

nem támasztották alá. A GDP növekedési üteme és az egyes országok meglévő 

jövedelmi szintje között az empirikus elemzések gyakorlatilag egyáltalán nem 

mutattak k i kapcsolatot. így a Solow modellnek az a következtetése, hogy a fejletlen 

országoknak gyorsabban kell növekedniük, s ezáltal a gazdasági felzárkózás 

hosszabb időszakot tekintve bekövetkezik, empirikusan nem megalapozott. 

A gazdasági növekedési ütem és az 1960-as jövedelmi szint közötti kapcsolatot 

szemlélteti az alábbi ábra. 
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3.ábra. Az abszolút konvergencia hiánya 

R 2 = 0.17 
Forrás: Barro (1997) 

rendelkeznek: (A Pi=0 jelentené azt, hogy a relatív jövedelmi pozíciókban nincs változás, míg a pa>0 
divergenciára utalnia.) 
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Az empirikus adatok az abszolút konvergenciát egyáltalán nem támasztják alá, a 

GDP szintje és a gazdasági növekedés üteme között gyakorlatilag nincs kapcsolat. Ez 

talán nem meglepő akkor, ha arra gondolunk, hogy az abszolút konvergencia elméleti 

megalapozottsága is meglehetősen gyenge lábakon áll. Az abszolút konvergencia 

hipotézise ugyanis az egyes országok eltérő profitrátáin, s az erre épülő nemzetközi 

tőkeáramláson alapul. Azon, hogy az elmélet alapján masszív tőkeáramlásnak 

kellene léteznie a fejlett országokból az (alacsonyabb bérköltségekkel és nagyobb 

hozadékrátával kecsegtető) fejletlen országokba. 

Ha ilyen tőkeáramlás létezik, akkor az makroökonómiai szempontból egyúttal azt is 

jelenti, hogy a beruházási ráták és a belföldi megtakarítások (a háztartások, a 

vállalati szektor és a kormányzat megtakarítása) elszakadnak egymástól./ 1 4 A 

fejletlen országokban a beruházási rátáknak meg kellene haladnia a belföldi 

megtakarítási rátákat, míg a fejlett országokban ennek az ellenkezőjét figyelhetnénk 

meg. Az empirikus elemzések (Feldstein - Horioka (1980)) azonban ezt a hipotézist 

egyáltalán nem támasztják alá. M i több, az empirikus eredmények alapján a 

nemzetgazdasági megtakarítási ráták gyakorlatilag megegyeznek a beruházási 

rátákkal. Az abszolút konvergencia elméleti alapjául szolgáló tőkeáramlás létezését 

az empirikus elemzések tehát nem igazolják. 

A nemzetközi tőkeáramlást a profitráták eltérése mellett még számtalan tényező 

befolyásolhatja. így például fontos lehet az országokban meglévő mfrastiiiktúra, a 

kvalifikált munkaerő, a liberalizált devizagazdálkodás, a politikai stabilitás és még 

számtalan egyéb tényező. Ezek a tényezők magyarázatul szolgálhatnak arra, hogy az 

abszolút konvergenciához szükséges tőkeáramlás miért nem következik be, s miért 

1 4 Az abszolút konvergenciához szükséges tőkeáramlás fogalma némileg eltérhet attól, amit 
tőkeáramláson a nem makroökonómiai megközelítések értenek. Ha például egy külföldi befektető 1 
millió dollárt fektet be beruházási célból, akkor bizonyos szempontból ez nemzetközi tőkeáramlásnak, 
forrásbevonásnak tekinthető. Ha viszont a folyó fizetési mérleg kiegyensúlyozott, akkor 
makroökonómiai értelemben forrásbevonás nem történt, a tőkeáramlás nem járul hozzá a belföldi 
tőkeképződéshez, a belföldi beruházások kiszorítása egy az egyben végbemegy. A forrásbevonáshoz - és 
az erre épülő abszolút konvergenciához - arra lenne szükség, hogy a fizetési mérleg passzívumot 
mutasson. 
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figyelhető meg szoros kapcsolat a belföldi megtakarítások és a beruházások 

alakulása között. 

Nézetem szerint a legfontosabb magyarázathoz akkor juthatunk a beruházások és 

megtakarítások közötti szoros kapcsolat megértésében, ha a tőkeáramlás 

makroökonómiai következményeit is szem előtt tartjuk. Makrosíkon a beruházások a 

nemzetgazdasági megtakarítások és a folyó fizetési mérleg egyenlegéhez igazodnak. 

Azaz: 

I = Sp + S g +S k (8) 

ahol: Sp - a magánszektor megtakarítása, Sg - a kormányzati szektor megtakarítása, 
Sk - a külföld megtakarítása, a folyó fizetési mérleg egyenlege (a külföld 
megtakarítása passzívum esetén pozitív) 

Az abszolút konvergenciát előidéző tőkeáramlás létrejötte makroökonómiai 

aspektusban azt jelenti, hogy a külföldi megtakarítások hozzájárulnak a belföldi 

tőkeképződéshez. Az Sk értéke pozitív a fejletlen országokban és negatív a relatíve 

gazdag országokban. Tehát a fejletlen országok folyó fizetési mérlege deficites, a 

fejlett országoké szufficites, következésképpen az egyes országok belső 

felhasználása és tényleges teljesítménye elszakad egymástól. Ez pedig a tartósan 

aktív fizetési mérleggel rendelkező fejlett országokban azzal jár, hogy a belső 

felhasználás (és ezen keresztül a jólét) kisebb annál, mint amit a gazdaság tényleges 

teljesítménye egyébként lehetővé tenne (Y>C+I+G). Érthető ezért, hogy a 

kormányzatok a folyó fizetési mérleg kiegyensúlyozására törekednek, 

megakadályozva ezzel az abszolút konvergenciához szükséges külső forrásbevonást. 

Mindent egybevetve arra jutunk, hogy a neoklasszikus modellben az abszolút 

konvergencia nem következik be. Nem működik olyan mechanizmus, amely azt 

bizonyítaná, hogy a szegényebb országok a gyorsabb növekedés révén végrehajtják a 

felzárkózást. A gazdasági felzárkózás nem automatikus. Az egyes országok nem 

ugyanahhoz a növekedési pályához konvergálnak, hanem minden ország a saját 

paraméterei (megtakarítási ráta, népesség növekedési ütem stb.) által meghatározott 
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növekedési pályához tart. Barro (1992), Mankiw - D. Romer - Wail (1992) nyomán 

ezt nevezi a szakirodalom feltételes konvergenciának. 
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3. Jövedelmi különbségek, a konvergencia sebessége és a humán 
tőke szerepe 

3.1. A jövedelmi különbségek 

Ha végigtekintünk az egyes országok egy főre jutó jövedelmén azt látjuk, hogy 

rendkívül nagymértékben szóródnak, jelentősek a különbségek a fejlett, a fejletlen 

vagy akár a közepesen fejlett országok között. 1990-ben például az országok 30 

százalékában az egy főre jutó jövedelem kevesebb, mint az USA egy főre jutó 

jövedelmének 10 százaléka, az országok 60 százalékában a jövedelmek alatta 

maradnak az amerikai jövedelmek 40 százalékának, s mindössze az országok 9 

százalékában haladják meg az USA jövedelmének 80 százalékát. 

Valamennyi, a gazdaságok növekedésével foglalkozó elmélet legfőbb kérdései ezek: 

Képes az adott növekedési modell a nemzetközi viszonylatban meglévő terjedelmes 

jövedelmi különbségek magyarázatára? Azonosítani tudja-e az elmélet azokat a 

fundamentális tényezők, amelyek a jövedelmek rendkívül nagymértékű szóródását 

előidézik? Vajon az elmélet által ezekre a kérdésekre adott válaszok összhangban 

vannak-e az empirikus megfigyelésekkel? A következőkben a neoklasszikus modellt 

ebből az aspektusból elemzem. 

A neoklasszikus modellben az egyes gazdaságok a megtakarítási ráta, a 

népességnövekedési üteme és az értékcsökkenési ráta alakulásától függően 

különböző egyensúlyi pályához tartanak. Minden egyensúlyi pálya mentén az egy 

hatékony munkásra jutó kibocsátás (y=Y/AL) konstans. Az egyes gazdaságok 

viszont - a fent említett paraméterek eltéréséből fakadóan - különböző növekedési 

pályához tartoznak, vagy ahhoz tartanak, és különböző egy főre jutó jövedelemmel 

rendelkeznek. 

Ezek a gondolatok - és az elkövetkezendő elemzés logikája - az alábbi ábra 

segítségével jól szemléltethetők. 
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k 0 kj 

4.ábra. Jövedelmi különbségek a neoklasszikus 
modellben 

Az ábrán a növekedési modell paraméterei szemléltetik az egyensúlyi helyzet 

kialakulását. A viszonylag gazdag ország a növekedési pálya mentén Si megtakarítási 

rátával, és k i tőkeállománnyal rendelkezik, ami a termelési függvény alapján yi 

jövedelmi szintet determinál. Az s0 megtakarítási ráta és a hozzátartozó k 0 érték egy 

viszonylag szegényebb országot reprezentál, y 0 jövedelem szinttel. A legfontosabb 

kérdés természetesen az: képes a neoklasszikus növekedési modell az országok 

között meglévő relatív jövedelmi különbségeket (yi/yo) kielégítő mértékben 

magyarázni? 

A kiindulópontot a korábban bemutatott (3) összefüggés, a termelési függvény 

képezi. A termelési függvény idő szerinti deriváltját véve: 

y = f'(k)dk/dt (9) 
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Az egyenlet mindkét oldalát y-nal elosztva, valamint a jobb oldalát tovább rendezve: 

. 1 dy k 1 

y y dk k 
dk/dt (10) 

dy dk 
A (10) tovább egyszerűsíthető, ha figyelembe vesszük, hogy a : a tőke 

y k 

termelési rugalmasságának (a) felel meg. Megmutatja, hogy a termelési tényezők (a 

tőkeállomány) egy százalékos változásának hatására, hány százalékkal változik a 

kibocsátás. Ezt figyelembe véve, a (10) egyenlet a következő formára 

egyszerűsödik: 

dy/dk = ay/k (11) 

A (11) differenciálegyenlet változóit szétválasztva, majd integrálva: 

ahol C - az integrálás konstansa. 

Ahhoz, hogy a kapott eredményt fel tudjuk használni az országok között meglévő 

jövedelmi különbségek elemzésére, ismernünk kellene a C értékét. Tekintetbe véve 

azonban, hogy az egyensúlyi helyzetben: 

y = k a C (12) 

sy = (n+g+5)k (13) 

teljesül, és y-t a (12)-ből kifejezve és felhasználva a (13): 

skaC = (n+g+8)k (14) 
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Ez pedig a (13) alapján csak akkor teljesülhet, ha C=l . 

A (13) egyenletből k-t kifejezve és felhasználva a (12) összefüggést az alábbiakhoz 

jutunk. 

(15) 

A kapott összefüggés már alkalmas annak kifejezésére, hogy a megtakarítási 

rátákban és a népesség növekedési ütemében meglévő különbségek milyen relatív 

jövedelmi eltéréseket idéznek elő az egyes országok között. 

Ehhez azonban mindenek előtt ismernünk kellene a tőke termelési rugalmasságának 

(a) nagyságát. Kompetitív viszonyok mellett a tőke termelési rugalmassága a 

profitnak a jövedelmeken belüli részesedését is kifejezi, így a értéke a profitnak a 

GDP-n belüli részaránya ismeretében megragadható./ 1 5 A tőke termelési 

rugalmasságát az empirikus elemzések a fejlett és fejletlen országok többségében 

hozzávetőlegesen 1/3-ra becsülik, így a (15)-ben szereplő cc/(l-a) értéke 1/2. 

A neoklasszikus modell adottnak tekinti a technikai haladás ütemét, így a (g+S) 

értékét konstansnak vehetjük, amit az empirikus elemzések 6 százalék körülire 

becsülnek (Mankiw-D. Romer-Wail (1992)). 

Tekintsük azt először, hogy a megtakarítási rátákban meglévő különbségek milyen 

jövedelmi különbségekre vezetnek az országok között. Két gazdaságot 

összehasonlítva, amelyek eltérő megtakarítási rátákkal rendelkeznek, Si illetve s0, az 

egy főre jutó GDP-ben a (15) alapján az alábbi relatív különbségek alakulnak ki: 

A vállalati profit GDP-hez mért aranya csak tökéletes piaci verseny esetén azonosítható a tőke 
termelési rugalmasságával, ezért a számított profit nagyságát módosítani kell a monopolhelyzetből és a 
ffoldtelajdonlból származó jövedelmekkel (lásd pl. Abel és szerzőtársai (1989)). 
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y i / y 0 = ( s i / s 0 ) a / 1 - a (16) 

10 százalékos különbséget feltételezve a megtakarítási rátákban - például 20 az 

egyik, 22 százalék a másik országban -, az egy főre jutó GDP-ben a (16) alapján 

mindössze 5 százalék ((22/20)1/2) különbséget idéz elő. A megtakarítási rátákban 

jelentősebb eltérést - például 50 százalékost - feltételezve, a nagyobb megtakarítási 

rátával rendelkező ország egy főre jutó jövedelme csupán 23 százalékkal lesz 

magasabb. 

Hasonlóképpen származtatható az eltérő népességnövekedési ütem hatása a relatív 

jövedelmekre. 

no+g+S a / ( 1 " a ) 

yi/yo = ( — — ) (16a) 
ni+g+5 

3 illetve 1 százalékos népességnövekedést feltételezve az egyes országokban -

számításba véve hogy a (g+5) értéke 6%-ra rúg - a jövedelmekben csupán 14 

százalékos ((9/7) 1 / 2) különbség adódik az alacsonyabb népesség növekedési ütemmel 

rendelkező ország javára. 

Összhangban vannak a neoklasszikus növekedési modellnek a jövedelmi 

különbségekre vonatkozó számszerű következtetései a valóságban megfigyelhető 

tényleges jövedelmi viszonyokkal? Mielőtt erre rátérnénk, tekintsük át az alábbi 

táblázatot, amely néhány fejlett, közepesen fejlett és gazdaságilag elmaradott ország 

megtakarítási rátáját, népességnövekedési ütemét, valamint az egy foglalkoztatottra 

jutó jövedelmet mutatja. 
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1. sz. táblázat 
Megtakarítási ráta, jövedelmek és a népesség növekedési ütem 

néhány országban 

Ország s(%) Y(1990) n (%) 

USA 21,0 36810 0,9 

Svájc 30,6 32761 0,6 

Franciaország 25,2 30184 0,5 

Spanyolország 23,9 26503 0,4 

Görögország 19,9 17669 0,5 

Kolumbia 15,5 9938 2,0 

Kamerun 13,1 2577 2,8 

Mali 6,6 1104 2,5 

Csád 1,4 1098 2,4 

s-a megtakarítási ráta átlagos értéke az 1980-90 időszakban, n - a népesség átlagos éves 
növekedési üteme 1960-90 időszakban, Y - az egy foglalkoztatottra jutó vásárlóerőparitáson 

számított GDP dollárban 
Forrás: Summers-Heston (1992) 

A táblázatból látható, hogy a jövedelmi különbségek nemzetközi összehasonlításban 

rendkívül nagyra rúgnak. A világ legfejlettebb országai és a legszegényebb országok 

között több mint húszszoros jövedelmi különbségek léteznek. Igaz, jelentős 

különbségek mutatkoznak a megtakarítási ráták és a népesség növekedési ütemében 

is. De vajon elegendőek-e az utóbbiakban meglévő különbségek ahhoz, hogy a 

jövedelmekben meglévő hatalmas szóródást kielégítően magyarázni lehessen? 

Tételezzük fel egy a valós adatokhoz közel álló példa alapján, hogy egy fejlett ország 

24 százalékos megtakarítási rátával és 1 százalékos népesség növekedési ütemmel 

rendelkezik, s ugyanezek az adatok a gazdaságilag elmaradott országban 8, illetve 3 

százalékot tesznek ki . A (15) alapján prognosztizált jövedelem a fejlett országban 
1 f) 

mindössze 1,96-szor ((24/8:7/9) ) magasabb, mint a fejletlen országban. 

Számottevő mértékű különbség a megtakarítási rátákban és a népesség növekedési 

ütemében csak szerény mértékű különbségekre vezet az egy főre jutó jövedelmekben 

ahhoz képest, amilyen jövedelmi különbségek ténylegesen léteznek. A fentiek 

alapján a fejlett es a legszegényebb országok között meglévő több mint 20-szoros 
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különbségnek csak mintegy tizedrészét képes megmagyarázni a tradicionális 

neoklasszikus növekedési modell a megtakarítási rátákban és a népesség növekedési 

ütemében meglévő különbségeken keresztül. Az országok fejlettségi szintjeiben 

meglévő különbségek túlnyomó része tehát magyarázatlanul marad. 

A kérdést megközelíthetjük más oldalról is. Ahhoz, hogy az egy főre jutó 

jövedelmekben 16-szoros különbség létezzen, - két százalékpontos eltérést 

feltételezve a népesség növekedési ütemében - a megtakarítási rátákban elképesztően 

nagy - mintegy 200-szoros - differenciának kellene léteznie. A megtakarítási 

rátákban meglévő tényleges különbségek azonban meg sem közelítik ezt azt értéket. 

A kifejtettek alapján arra a konklúzióra juthatunk, hogy a Solow-modell tradicionális 

formájában messze nem alkalmas arra, hogy megbízható forrásként szolgáljon az 

országok közötti jövedelmi különbségek megértésében. 

Mielőtt azonban ezt a problémát részletesebben tovább elemeznénk, célszerűnek 

látszik a neoklasszikus modellt egy másik aspektusból is szemügyre venni: a 

gazdaságnak mennyi ideig tart áttérni az egyik növekedési pályáról egy kedvezőbb 

relatív jövedelmi pozíciót jelentő másik növekedési pályára. A kérdés különösen 

releváns a magyar gazdaság szamára, mert iránymutatást adhat arra vonatkozóan, 

hogy mennyi időt vesz igénybe a felzárkózási folyamat, gyors-e vagy pedig lassú a 

gazdasági felzárkózás sebessége. A probléma elemzését először az elméleti 

összefüggések áttekintésével kezdem. 
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3.2. A konvergencia sebessége 

A jövedelmi folyamatok elemzésénél azt feltételeztem, hogy a gazdaságok a 

megtakarítási ráták és a népesség növekedési üteme által determinált egyensúlyi 

pályán haladnak, s azt vizsgáltam, hogy az egyes növekedési pályák milyen relatív 

különbségeket idéznek elő az egy főre jutó jövedelmekben. Ezek a relatív jövedelmi 

pozíciók azonban természetesen változhatnak, az országok alacsonyabb és magasabb 

jövedelmi pozíciót biztosító pályára egyaránt rátérhetnek, megváltoztatva ezzel 

helyzetüket az országok közötti jövedelmek rangsorában. 

Az elmúlt évtizedekben bőven találunk példát arra, hogy az egyes országok 

jövedelmi pozíciója figyelemreméltóan változott. A már többször említett ázsiai „kis 

tigrisek,, mellett példaként említhető számos nyugat-európai ország is, hiszen a 

relatív jövedelmi helyzetük az USA-hoz képest számottevő mértékben javult az 

1960-90 közötti időszakban. Az országok jelentős része tehát nem valamely 

egyensúlyi növekedési pályán halad, hanem úton van egy, a korábbitól eltérő 

növekedési pálya felé. 

A lényeges - és számunkra különösen releváns - kérdés az, hogy mennyi időt vesz 

igénybe, amíg a gazdaság átáll a korábbi pályáról az új (például kedvezőbb 

jövedelmi pozíciót jelentő) növekedési pályára. 

A következő ábra egy új növekedési pályára való áttérést szemléltet, annak 

feltételezésével, hogy az ország megemelte a nemzetgazdasági szintű megtakarítási 

rátáját. 
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5. ábra. Az új növekedési pályára 
történő átállás 

Az ábrán a gazdaság So megtakarítási ráta mellett ko tőkeállománnyal és yo jövedelmi 

szinttel rendelkezik. A nemzetgazdasági szintű megtakarítási ráta megemelése (si-re) 

felfelé elmozdítja a megtakarítási függvényt és a gazdaság egy új tőkeállomány (ki) 

és jövedelmi szinthez (yi) konvergál. Az elkövetkezendő elemzés célja annak 

megválaszolása, hogy vajon mennyi időt vesz igénybe az új növekedési pályára való 

átállás. 

Az elemzés kiindulópontját a Solow-modell kulcsegyenlete képezi, amely a 

tőkeállomány időbeni alakulását mutatja, vagyis: 

A (17) egyenlet jobb oldalán meglévő kifejezésnek az első-rendű Taylor sor szerinti 

kiterjesztését véve az új egyensúlyi helyzet (k*) környezetében: 

dk/dt = sf(k) - (n+g+8)k (17) 

dk/dt =sf'(k*) - (n+g+8 (k-k*) (18) 
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Felhasználva, hogy az egyensúlyi helyzetben sf(k*)= (n+g+5)k* teljesül, amiből a 

megtakarítási hajlandóságot kifejezhetjük, figyelembe véve továbbá, hogy 

f(k*)k*/f(k*) a tőke termelési rugalmasságával (a) egyenlő, a (18) egyszerűbb 

formában is felírható. 

dk/dt = -p (k-k*) (19) 

ahol: p = (n+g+8 ) (1-cc) 

A (19) egyenlet kulcsfontosságú a gazdasági felzárkózás szempontjából. A p 

paraméter azt mutatja az egyensúlyi növekedési pályához történő haladás sebességét. 

Ha az n és g és 8 értéke az éves változásokat fejezi ki százalékban, akkor p 

megmutatja, hogy a gazdaság évente mennyivel kerül közelebb az egyensúlyi 

pályához. Ha például p értéke 5% akkor a gazdaság a k-k* érték 5 százalékával kerül 

közelebb az egyensúlyi pályához. 

A konvergencia sebességét tükröző (19) összefüggés közgazdasági szempontból 

szemléletesebbé tehető, ha a differenciálegyenletet megoldjuk és az általános 

megoldást rendezzük./ 1 6 Ekkor: 

k t - k * 
= e p t (20) 

k 0 - k * 

ahol: k t - a tőke állomány nagyságát mutatja a t-edik időpontban. 

Az (20) összefüggés azt fejezi ki , hogy a gazdaság egy adott időpontban az induló 

állapot (ko) és az egyensúlyi pálya között meglévő távolság mekkora hányadát tudja 

már maga mögött. Ha például (k t-k*)/(k0-k*) értéke 1/2 akkor a gazdaság éppen 

félúton van az egyensúlyi pálya felé. 

16 A levezetés részletes lépéseit a függelék tartalmazza. 
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Az empirikus elemzések alapján - 1 %-os népességnövekedési ütemet feltételezve -

n+g+8 értéke 7%-ra tehető, míg a tőke termelési rugalmassága 1/3. Mindez azt 

jelenti, hogy p értéke hozzávetőlegesen 0,046. Ezt figyelembe véve a gazdaság 15 

év ((ln0.5)/0.046) elteltével lesz félúton az egyensúlyi pályát jelentő tőkeállomány 

felé. A távolság 80 százalékát azonban már csak 35 év elteltével teszi meg. 

Mielőtt kitérnék arra, hogy, a neoklasszikus modellnek ezek a következtetései 

mennyire vannak összhangban az empirikus elemzésekkel célszerű megnézni azt, 

hogy hogyan alakul az egyensúlyi pályához való konvergálás a jövedelmek 

tekintetében. Vagyis azt szeretnénk tudni, hogy ha a gazdaság egy új növekedési 

pályára áll át, akkor a GDP tekintetében mennyi időt vesz igénybe az új növekedési 

pályának az elérése. Az előzőek alapján nyilván sejthető, hogy a konvergencia 

jövedelmekre vonatkozó sebességének közel kell állnia ahhoz az eredményhez, 

amelyet a tőkeállományra vonatkoztatva korábban kaptunk, hiszen a k nagysága 
v 

egyúttal determinálja^ értékét is. 

Sőt, - számomra meglepő módon - néhány szerző (pl. D. Romer (1996)) szerint a 

jövedelmek és a tőkeállomány ugyanolyan sebességgel konvergál az egyensúlyi 

pályához. Az elkövetkezendő elemzés azonban azt bizonyítja, hogy a jövedelmek 

konvergálásának sebessége az új pályához némileg eltér attól, mint amit a 

tőkeállomány vonatkozásában kaptunk. * Például amikor egy felzárkózó gazdaságban 

a k félúton van k* felé, akkor y t, az y 0 és y* közötti távolság több mint felét már 

túlhaladta. A jövedelmek tekintetében ekkor a konvergencia sebessége némileg 

gyorsabb, mint a tőkeállomány vonatkozásában. 

Kiindulópontként vegyük a termelési függvény elsőrendű Taylor-sor szerinti 

kiterjesztését az egyensúlyi hely (k*) környezetében. Ekkor: 

y - y * = f ' ( k ) ( k - k * ) (21) 

Majd a termelési függvény idő szerinti deriváltját véve, és felhasználva a (19) 

egyenletet, a következőket kapjuk: 
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dy/dt = -pf '(k)/f '(k*)(y-y*) (22) 

A differenciálegyenletet megoldva, és az általános megoldást rendezve. 

yt-y* 

yo-y* 

= e-Ptf W'(k*) ( 2 3 ) 

Ha a kapott eredményt összevetjük a k-m kapott konvergencia sebességgel (a 20. 

egyenlettel), akkor a különbséget az f (k)/f (k*) érték magyarázza. Ha a gazdaság 

egy alacsony jövedelem szintet biztosító növekedési pályáról tér át egy magasabb 

jövedelmet jelentő növekedési pályára, akkor az ominózus tényező értéke nagyobb 
1 7 . 

egynél/ (a termelési függvénynek a csökkenő hozadékra visszavezethető 

tulajdonsága miatt). A konvergencia sebessége ezért meghaladja a k-m kapott 

konvergencia értékét./ 1 8 Ha például a k értéke 15 év alatt van félúton az egyensúlyi 

helyzet felé, akkor ezen idő alatt a jövedelemszint az egyensúlyi helyzettől való 

távolságnak (az y*-yo) már több mint felét megtette. 

A továbbiakban a konvergencia sebességével, illetve a gazdasági felzárkózás 

időtartamával kapcsolatos elemzésekben mégis a k-m kapott eredményeket fogom 

használni. Ezt több megfontolás is indokolja. Egyrészt az, hogy az f (k)/f (k*) 

pontos értékét nehézkes lenne meghatározni, másrészt az f (k) értéke folyamatosan 

változik, tart az f (k*)-hoz, ezért az egyensúlyi pályához történő közeledéssel a 

jövedelmek konvergálásának sebessége egyre közelebb kerül a k-m kapott 

1 7 Természetesen csak akkor, ha a gazdaság egy alacsonyabb jövedelemszinttel rendelkező pályáról tér 
át egy magasabb jövedelmet jelentő pályára, vagyis amikor egy ország gazdasági felzárkózást hajt 
végre. Ha a gazdaság valamilyen oknál fogva egy magasabb jövedelemszintű pályáról tér át egy 
alacsonyabbra - amire szintén bőségesen lehetne gazdaságtörténeti példát felhozni -, akkor f '(k)/f (k*) 
kisebb egynél. Erre azonban külön nem térek ki, hiszen ekkor minden a Feni kifejtettekkel ellentétesen 
alakulna. 
1 8 Ennek oka, hogy a termelési függvénynek a csökkenő hozadék miatt konkáv alakja van. Ha a 
termelési függvény nem mutatna csökkenő hozadékot - pl. lineáris, mint az A K modellben -, akkor a 
konvergencia sebessége a tőkeállományra és a jövedelmekre vonatkozóan egyaránt ugyanaz lenne, 
hiszen ekkor f '(k)/f '(k*) értéke egy. 
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konvergencia sebességéhez. Harmadrészt, ha f (k) és f (k*) közötti különbség nem 

számottevő, akkor a konvergencia sebessége k-ra és az y-ra hozzávetőlegesen 

ugyanaz. 

Korábban azt láttuk, hogy a konvergencia sebességére kapott |3 értéke 4,6 százalék 

körül van, s ez alapján a gazdaság 15 év alatt van félúton az egyensúlyi pálya felé. 

Az empirikus elemzések (pl. Barro-Sala-i Martin (1995)) azonban a konvergencia 

sebességét jóval kisebbre - körülbelül 2 százalékra - becsülik annál, mint amit a 

neoklasszikus modell prognosztizál./ 1 9 Vagyis a gazdaság nem 15, hanem - az 

empirikus elemzések alapján - hozzávetőlegesen 30 év múlva lesz félúton az 

egyensúlyi pályához. 

Mindez talán túl pesszimista jövőképnek tűnhet egy, a gazdasági felzárkózást 

megkezdő ország számára, azonban a felzárkózás kedvező hatásai már jóval 

korábban érvényre jutnak. Az új növekedési pályára való átállás sebességével és 

időtartamával kapcsolatos kérdésekre a hazai gazdaság felzárkózásával 

összefüggésben még visszatérek. 

3.3. Technológiai különbségek? 

• 

Az eddigiekben azt láttuk, hogy a standard neoklasszikus növekedési modell két 

fontos területen is konfrontációba kerül az empirikus elemzésekkel. Következtetései 

egyfelől nincsenek összhangban a konvergencia empirikusan mért sebességével, 

másfelől a nemzetközi viszonylatban meglévő jövedelmi különbségeket messze nem 

képes kielégítően magyarázni. Sőt, a jövedelmi különbségek tekintetében a Solow-

modell meglehetősen gyengén teljesít, hiszen a relatív jövedelmi különbségeknek 

csupán kis hányadát - 10-15 százalékát - képes magyarázni. Tehát a neoklasszikus 

1 9 A konvergencia sebességének empirikus megragadása azon alapul, hogy a gazdaság tényleges 
jövedelmi pozícióját összevetik a növekedési modellben szereplő paraméterek alapján prognosztizálható 
egyensúlyi növekedési pályával, illetve az ahhoz tartozó jövedelmi szinttel. Ezután vizsgálják azt, hogy a 
GDP nagysága az időben hogyan alakul a prognosztizálthoz képest. Az alkalmazott ökonometriai 
módszertanról lásd pl. Barro - Sala-i Martin (1995). 
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növekedési modell tradicionális formájában nem képes előmozdítani számottevő 

mértékben a nemzetközi jövedelmi különbségek megértését. 

Mindez újra felveti a technológiai fejlődés problémáját, amelyet a neoklasszikus 

modell egzogén tényezőként kezel, és amelyről feltételezi, hogy hosszabb távon 

többé kevésbé azonos módon érint minden országot. Ha ugyanis a vaskos jövedelmi 

különbségek a tőkejavakkal való eltérő ellátottság és a különböző megtakarítási 

ráták, valamint az eltérő népesség növekedési ütem segítségével nem érthetők meg, 

akkor a jövedelmi diszparitás lehetséges okaként a technológiai színvonalban (a 

TFP-ben) meglévő különbségek jelölhetők meg. Tehát az egyes országok jövedelmei 

nem csak amiatt különböznek drámaian, mert rendkívül eltérő megtakarítási rátákkal, 

népesség növekedési ütemmel, s ebből eredően rendkívül különböző 

tőkeállománnyal rendelkeznek, hanem amiatt is, mert eltérő a technológiai 

színvonaluk. 

Valóban az eltérő technológiai színvonalak okoznák azokat a különbségeket, 

amelyek az egy főre jutó jövedelmekben léteznek? 

E kérdéssel kapcsolatosan tekintsük a következő példát. Tételezzünk fel egy fejlett és 

egy közepesen fejlett országot, melyek között 3-szoros különbség van az egy főre 

jutó GDP-ben, míg a megtakarítási ráta 25 és 17 százalék az egyik, illetve a másik 

országban./ 2 0 Ekkor a (16) alapján prognosztizált jövedelmi különbségek mindössze 

21%-ra (25/17)172 rúgnak, vagyis a két ország közötti 2,5-szeres (3/1,21) különbség 

magyarázatlan marad. 

Amennyiben ez a jövedelmi különbség az eltérő technológia színvonalakra vezethető 

vissza, akkor - évi 2 százalékos technikai haladást feltételezve, ami hozzávetőlegesen 

megfelel a valós adatoknak - a közepesen fejlett országban alkalmazott technológia 

46 évvel/ 2 1 marad el a fejlett országokban használt technológiától. Azaz, a közepesen 

fejlett országok - mint például a latin-amerikai, vagy kelet-európai országok - által 

A népesség növekedési ütemében meglévő esetleges különbségektől eltekintek, fEgyelembe vétele nem 
változtatna a konklúziók lényegén. 
2 1 Ugyanis 2,5=egt amiből g=2% esetén t=46. 
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jelenleg használt technológiai színvonal a fejlett országoknak az 1950-es évek elején 

használt színvonalának felel meg. 

Úgy gondolom, nem szükséges az alkalmazott technológiai eljárásokban otthonos 

szakértők véleménye annak megállapításához, hogy a fejlett és közepesen fejlett 

országok technikai szintje közötti különbség meg sem közelíti a számított közel fél 

évszázados különbséget. Ezért összességében arra a következtetésre kell jutnunk, 

hogy az esetlegesen meglévő technológiai különbségek figyelembe vétele nem jelent 

kiutat a jövedelmi folyamatok jobb megértéséhez. 

3.4. A humán tőke szerepe 

A standard növekedési modell a nemzetgazdaságok fejlettségében a tőkejakkal való 

ellátottságnak központi szerepet tulajdonít. A tőkejavakhoz a forrást a 

megtakarítások biztosítják. Minél magasabb a nemzetgazdasági szintű megtakarítási 

ráta, (és alacsonyabb a népesség növekedési üteme), annál nagyobb az egy főre jutó 

tőkeállomány és a jövedelem. A megtakarítási rátákban meglévő tényleges 

különbségek, a tőke termelési rugalmasságának 1/3-ra becsült értéke mellett messze 

nem vezetnek akkora különbségekre a jövedelmekben, mint amelyek a valóságban 

léteznek. A problémából nem jelent kiutat a technológia különbségek figyelembe 

vétele sem, hiszen az egyre nagyobb külkereskedelmi liberalizáció és globalizáció 

világában nincs realitása annak, hogy a közepesen fejlett országok fél évszázada 

elavult technológiát használnak./ 

Az utóbbi másfél évtizedben a tőkeállománynak a korábbi értelmezésétől egy új 

felfogása jelent meg a növekedéselmélettel foglalkozó szakirodalomban. A 

tradicionális megközelítés a tőkejavak alatt a fizikai értelemben megtestesült 

tőkejavakat (gépek, berendezések, épületek) érti, az erre jutó hozadékot pedig a 

2 2 A fejlett és fejletlen országok között meglévő T F P (Totál Factor Productivity) MMönibségek 2%-os éves 
technikai haladást feltételezve mindössze 14 évre tehető. (Jones (1996)) 
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vállalkozók profitja fejezi ki, melynek nagysága a GDP-n belül a tőke termelési 

rugalmasságával azonosítható. 

. Az újabb nézetek szerint a tőkeállománynak ez a tradicionális megközelítése nem 

tükrözi hűen a termelési folyamatot. A termelési folyamatban nem csak a fizikai 

értelemben vett tőkeállomány és a munkaerő vesz részt, hanem a szakképzettséget, a 

szakmai tudást és a jártasságot megtestesítő humán tőke is. A termelés humán tőke 

igénye annál nagyobb, minél nagyobb az egy főre jutó tőkeállomány, és minél 

tőkeigényesebb a termelés, mert annál nagyobb szakértelemre van szükség a 

tőkejavak működtetésére és kezelésére a termelési folyamatban. 

Röviden kifejezve: az új megközelítés azt hangsúlyozza, hogy a tőke közgazdasági 

koncepciójának kiterjesztésére van szükség. Enélkül az országok között meglévő 

drámai jövedelemkülönbségek nem érthetők meg. A tőkejavak elemzésénél nem 

csak a fizikai tőkeállományt, hanem az ún. humán tőkét is figyelembe kell venni. Ez 

viszont a növekedési összefüggések elemzése szempontjából rögtön további 

problémát vet fel. 

Az eddigi elemzésekben ugyanis a tőke termelési rugalmasságát (a) kizárólag a 

fizikai értelemben megtestesült tőkejavak vonatkozásában használtuk, és mivel a 

termelési rugalmasság a tőke részesedését fejezi ki a nemzeti összterméken belül, 

értékét a profit GDP-n belüli arányával lehet azonosítani. Ha azonban a tőkejavak 

fogalmát kiterjesszük oly módon, hogy az felölelje a humán tőkét is, akkor a tőke 

termelési rugalmasságának meghatározásának említett metódusa használhatatlanná 

válik. A humán tőke részesedését ugyanis a nemzeti jövedelemszámlákon nem a 

profitjövedelmeken belül - hiszen az a befektetett fizikai tőkeállomány hozadéka, 

ami a tőketulajdonosok illetve részvényesek jövedelmét képezi -, hanem a 

munkajövedelmeken belül kell keresni. Más szóval, a tőkeállomány tényleges 

jelentősége, és a nemzeti össztermékből 1/3-ra becsült részesedése- ha azt szélesebb 

értelemben tekintjük -, lényegesen alábecsült akkor, ha figyelmen kívül marad a 

humán tőke szerepe. 

A humán tőke figyelmen kívül hagyásából fakadó problémáknak a jelentősége akkor 

válik érthetővé, ha a standard növekedési modellnek a jövedelmi különbségekre és a 
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konvergencia sebességére vonatkozó következtetéseit tekintjük. Azt a két területet, 

ahol a neoklasszikus növekedési modell következtetései és az empirikus eredmények 

között markáns inkonzisztencia van. 

A konvergencia sebességére kapott eredmény alapján/ : 

dy /dt = (a-1) (n+g+8) (y-y*) (22a) 

A jövedelmi különbségek vonatkozásában: 

s a/(l-a) 

y = ( ) (15a) 
n+g+8 

A két egyenlet összevetésével azonnal látszik, hogy a tőke termelési rugalmassága 

mindkettőben fontos szerepet játszik. A szélesebb értelemben vett tőkeállomány 

termelési rugalmasságának ismeretéhez azonban tudnunk kellene a humán tőke 

részesedését is a nemzeti jövedelemből. 

A humán tőke megragadásának egyik leginkább kézenfekvő módja a minimálbérek 

és az átlagos bérjövedelmek összehasonlítása. A minimálbérrel rendelkező 

munkavállalók ugyanis minimális humán tőkével rendelkeznek, ezért a 

minimálbérek és az átlagjövedelmek közötti különbségek segítségével a humán tőke 

részesedése meghatározható. Az empirikus elemzések alapján a minimálbérek 

hozzávetőlegesen az átlagjövedelmek 1/3-át teszik ki , tehát a bérjellegű 

jövedelmeknek a 2/3 része a humán tőkének tudható be./24 Figyelembe véve a 

bérjövedelmek részarányát a GDP-ben, azt kapjuk hogy a humán tőke részesedése a 

GDP-ből hozzávetőlegesen 4/10. 

2 3 Az f (y)/f (y*) értéket egynek véve. 
2 4 Ezek az adatok megfelelnek a hazai tapasztalatoknak is a 75000,-Ft átlagjövedelmet és a 2§§00 5-Ft 
jelenleg érvényes minimálbéreket figyelembe véve. 
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Mindez azt implikálja, hogy a humán tőkét is magában foglaló tőke termelési 

rugalmassága (a) a korábbi (1/3) értékhez képest jelentősen, mintegy 7/10-re 

emelkedik. A tőke termelési rugalmasságának ez a változása pedig lehetővé teszi, 

hogy a tradicionális növekedési modellnek a konvergencia sebességére és az 

országok között meglévő jövedelmi különbségekre vonatkozó elméleti 

következtetéseit revidiáljuk, hiszen az a értéke - mint azt láttuk - mindkettőben 

kulcsfontosságú szerepet játszik. 

Tekintsük először a konvergencia sebességére vonatkozó összefüggéseket. 

A konvergencia sebességét (P) az (1-ct) (n+g+8) szorzat adja meg. Ha a értékét 0,7-

nek vesszük akkor a konvergencia sebességére (1%-os népességnövekedési ütemet 

feltételezve) 2,1% adódik. Ezt figyelembe véve (felhasználva a (22a)) a gazdaság 33 

év elteltével lesz félúton az egyensúlyi helyzet felé, a korábban számított 15 évvel 

szemben. Ez az eredmény az empirikus elemzésekkel már messzemenően 

konzisztens. 

Nézzük most a jövedelmi különbségeket. A megtakarítási rátákban meglévő 

különbség, ha a tőkeállományt szélesebb értelemben tekintjük, felöleli a fizikai 

tőkejavakban és a humán tőkében meglévő különbségeket egyaránt./ A korábbi 

példához hasonlóan tekintsünk újból a fejlett és a fejletlen országok közötti helyzetet. 

A megtakarítási rátákban meglévő különbség legyen újból 3-szoros, és legyen 2 

százalékpont eltérés a népesség növekedési ütemében, míg az cc/(l-a) értéke 2,3. 

Ekkor a (15a)-t felhasználva a jövedelmi különbségek 22-szeresre rúgnak. (A humán 

tőkét figyelmen kívül hagyó megközelítés ugyanezen értékek mellett csak 1,96-

szoros jövedelmi különbségre vezetett.) A prognosztizált eredmény nagyságrendjét 

tekintve már összhangban van azzal a jövedelmi különbséggel, amely a világ 

legfejlettebb és legszegényebb országai között ténylegesen létezik. 

2 5 Ha a humán tőke szerepét részletesebben vizsgálnánk, akkor a megtakarítási rátán belül (s) 
megkülönböztethetnénk a tőkejavak képzésére (sr ) és a humán tőke felhalmozására (sH) fordított 
megtakarítási rátát. Ekkor a jövedelmi szintek összehasonlítására alkalmas termelési függvény az alábbi 
formát öltene: y = s K

 c * l H * 1 V r / ( 1 ' a" i r )/(n+g+8) ( a + i r V ( I - r K , ) (ahol y - a humán tőke részesedése a jövedelemből) 
A témakör részletes elemzését nyújtja Mankiw-D.Romer-Wail (1992). 
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A fentiek alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a humán tőke figyelembe 

vételével a konvergencia sebességére és a jövedelmi különbségekre vonatkozó 

elméleti következtetések figyelemre méltó összhangban vannak az empirikus 

eredményekkel. 

A növekedéselméleti szakirodalomban az utóbbi évtized egyik legtöbbet idézett 

empirikus munkájában (Mankiw-D.Romer-Wail (1992)) a humán tőkével 

kiegészített neoklasszikus növekedési modell alapján a szerzők a jövedelmi 

különbségek közel 80 százalékát magyarázni tudták. A magyarázó tényezők szerepét 

a növekedési modellben meglévő fundamentális tényezők játszották: a beruházások 

nagysága, a humán tőkére fordított erőforrások és a népesség növekedési üteme. 

Mindennek ellenére úgy látom, hogy a humán tőke szerepének megítélése a 

növekedéselméletben nem problémamentes, s ezeket a problémákat hiba lenne 

szőnyeg alá söpörni. A nemzetközi gyakorlatban bőven találunk példát arra, hogy 

egy ország megnövelve a humán tőke felhalmozását előmozdító erőforrásokat, a 

jövedelmek alakulásában korántsem mentek végbe olyan pozitív változások, mint 

amilyeneket a növekedési modell alapján várni lehetne. M i több, a humán tőke 

szerepét vizsgáló ökonometriai modellek (Benhabib - Spiegel (1994)) sokszor nem 

vagy csak rendkívül gyenge kapcsolatot tártak fel a jövedelmek alakulása és a humán 

tőke nagysága között. Az eredményt az említett szerzők is csalódást keltőnek 

nevezték. Ezzel összefüggésben Temple meg is jegyzi: „A kulcsfontosságú kihívás 

az, hogy feltárjuk azokat a feltételeket, amelyek mellett az oktatásra fordított 

nagyobb erőforrások a leginkább éreztetik hatásukat a növekedésre." (Temple 1999. 

140.O.) 

Úgy vélem, a humán tőkét a termelési folyamat során nem egy további inputként kell 

értelmezni a fizikai tőkeállomány mellett, hanem a fizikai tőkeállományt kiegészítő 

inputként. Számomra nem tűnik valószínűnek, hogy a humán tőke megemelése 

lényegesen nagyobb jövedelmekre vezet ott, ahol a tőkejavak hiánya miatt (ami az 

alacsony megtakarítási hajlandóságra vezethető vissza) alacsony humán tőkét 

igénylő technológiai eljárások léteznek a termelési folyamatban. A humán tőke 

szerepe a jövedelmek keletkezésében akkor válhat gyümölcsözővé és egyúttal 
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nélkülözhetetlenné, ha a gazdaság a fizikai tőkeállomány növelése révén egyre 

nagyobb szakképzettséget igénylő termelési eljárások alkalmazására tér át. Ekkor 

nyílik lehetőség arra, hogy a meglévő humán tőke a termelési folyamatban effektíve 

is hasznosuljon. 

Ez utóbbi gondolat azonban meg is fordítható: a tőkeállomány növekedését 

előmozdító lépések (például a megtakarítások növelése a költségvetési deficit 

lefaragása révén) a gazdasági növekedésre akkor éreztetik leginkább hatásukat, ha 

azokat egyúttal a humán tőkére fordítható erőforrások növekedése is kíséri. Ha az 

oktatási rendszer jól funkcionál és a munkaerőpiac oldaláról a humán tőke 

képzésében résztvevő intézmények felé visszacsatolási mechanizmus is létezik, 

továbbá az ezekben az intézményekben dolgozók is érdekeltek a változó 

munkaerőpiaci igényekhez való alkalmazkodásban, akkor a humán tőke hiánya nem 

válik gátjává a felzárkózásnak. 

Tömören kifejezve: a humán tőkét is magában foglaló tőkeállomány magas, 0,7-re 

becsült termelési rugalmassága mellett a neoklasszikus növekedési modell modern 

változata kiváló eredményt produkál a nemzetközi jövedelmi folyamatok és a 

konvergencia tényleges sebességének megértésében. A modell által prognosztizált 

eredmények konzisztensek a valóságban végbemenő folyamatokkal. De ez a magas 

termelési rugalmasság csak akkor tud érvényre jutni, ha az ország a fizikai és a 

humán tőkeállomány bővítésére egyaránt figyelmet fordít. 
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IV. A növekedéselméletből leszűrhető tanulságok a magyar 
gazdaság számára 

4.1. Néhány általános tanulság 

A növekedéselméleti összefüggések a gazdasági felzárkózás szempontjából számos 

tanulsággal szolgálnak, s egyúttal iránymutatást is tartalmaznak arra vonatkozóan, 

hogy melyek azok a makrogazdasági területek, amelyekre a gazdaságpolitikának 

megkülönböztetett figyelmet kell fordítania. Úgy vélem, hogy a modern 

növekedéselmélet összefüggéseit is szem előtt tartó gazdaságpolitika, ha nem is 

feltétlen garanciát, de mindenképp nagyobb esélyt teremt a sikeres gazdasági 

felzárkózáshoz. 

- Az első - és gazdaságpolitikai szempontból talán a legfontosabb tanulság -, hogy a 

gazdasági felzárkózás nem megy végbe automatikusan. Nem működnek olyan 

makrogazdasági automatizmusok, amelyek a fejletlen vagy közepesen fejlett 

országok jövedelmi színvonalát a fejlett országok színvonala felé terelnék. A „laissez 

fairé" sok területen érvényesülő elvei a gazdasági felzárkózás tekintetében 

hatástalanok. Ez kifejezésre jut abban, hogy az abszolút konvergencia tétele 

megbukik az empirikus adatokkal való összevetésen. 

- Fontos tanulságként szűrhető le az is, hogy minden ország a rá jellemző 

makrogazdasági paraméterek által meghatározott egyensúlyi helyzethez (steady 

state) konvergál. Ráadásul az, hogy az egyes országok milyen jövedelmi szinthez 

konvergálnak, független az induláskor elfoglalt jövedelmi helyzettől. Ha két ország 

ugyanazokkal a makrogazdasági paraméterekkel rendelkezik, akkor hosszú távon 

ugyanahhoz a jövedelemszinthez konvergál, bármilyenek is a kezdeti különbségek. 

Számos szerző (pl. Obstfeld-Rogoff (1996)) az 1950-90 közötti időszak jövedelmi 

folyamatait az USA és a nyugat-európai országok viszonylatában a neoklasszikus 

modell megrázó erejű érvényesülésének tekinti. (A I I . világháborút követően számos 



nyugat-európai ország egy főre jutó jövedelme nem érte el az USA egy főre jutó 

jövedelmének 50%-át, míg az 1990-es években ez az érték már 80% körül alakult.) 

Az országok helyzete a jövedelmi ranglétrán tehát nem predesztinált, és nem 

kulturális, társadalmi, vagy más misztikus elvek alapján meghatározott. Bölcs és 

megfontolt makrogazdasági politikával lehet - és kell is - formálni azokat a 

tényezőket, amelyek a növekedéselmélet jelenlegi álláspontja szerint 

fundamentálisnak tekinthetők a GDP alakulásában. A nemzetközi gyakorlatban 

bőven találunk példát gazdasági felzárkózásra, a relatív jövedelmi pozíció pregnáns 

változására, ami azt implikálja, hogy a fejlett országokhoz képest elfoglalt jelenlegi 

pozíciónk nem kőbe vésett, tudatos gazdaságpolitikával változtatható. De vigyázat, 

bőven találunk példát a fentiek ellenkezőjére is: az ország relatív jövedelmi helyzete 

rosszabbá is válhat, a lemaradás a vezető országokhoz képest fokozódhat is. Egyaránt 

léteznek tehát növekedési csodát és növekedési katasztrófát felmutató országok is. 

Az 2.sz. táblázat az 1960-90 közötti időszakban mutatja a legnagyobb növekedési 

ütemmel (a növekedési csodát produkáló országok) és a legalacsonyabb növekedési 

ütemmel (a növekedési katasztrófát prezentáló országok) rendelkező gazdaságokat. 
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2.sz. táblázat 
A kiugróan magas és alacsony növekedési ütemet 

produkáló országok 

Növekedési csodák g (%) Növekedési katasztrófák g (%) 

Dél-Korea 6,1 Ghána -0,3 

Botswana 5,9 Venezuela -0,5 

Hong-Kong 5,8 Mozambik -0,7 

Tajvan 5,8 Nicaragua -0,7 

Szingapúr 5,4 Mauritánia -0,8 

Japán 5,2 Zambia -0,8 

Málta 4,8 Mali -1,0 

Ciprus 4,4 Madagaszkár -1,3 

Lesotho 4,4 Csád -1,7 

Forrás: Temple (1999) 
(A növekedési ütem az egy foglalkoztatottra jutó GDP éves növekedési ütemét jelenti. ) 

A kiugróan magas, illetve alacsony növekedési ütemek produkáló országok relatív 

jövedelmi pozíciója rendkívül lényeges változáson ment át az ominózus időszakban. 

Tekintsük a szélső eseteket: Dél-Korea az 1960-90 közötti időszakban évente 6,1%-

kal növekedett. Ez a növekedési ütem azt eredményezte, hogy az 1960-ban meglévő 

9-szeres lemaradás az egy foglalkoztatottra jutó jövedelemben, 1990-re alig több, 

mint 2-szeresére csökkent. Az egyik ellenpéldát jelentheti Csád. Az egy 

foglalkoztatottra jutó jövedelem a katasztrofális növekedési teljesítmény 

következtében 1,7%-kal csökkent évente az 1960-1990 közötti időszakban. Ennek 

eredményeképpen az 1960-ban meglévő 12-szeres lemaradás az USA-hoz képest 

1990-ben már 33-at tett ki . 

- A növekedéselméletből leszűrhető következő tanulság a növekedési ütemre 

vonatkozik. A növekedéselméleti összefüggések értelmében az egyensúlyi pályán 

lévő gazdaságok növekedési ütemét a technikai haladás sebessége determinálja, 

amely azonos módon érint minden országot. Ez a következtetés azonban a steady-

49 



state helyzetre vonatkozik, tehát arra, amikor a gazdaság egy egyensúlyi növekedési 

pályán halad, amelyen az egy főre jutó GDP és a tőkeállomány azonos ütemben - a 

technikai haladás ütemében - növekszik. A gazdasági felzárkózásnak pedig éppen az 

a lényege, hogy a gazdaság egy másik növekedési pályára tér át, egy új egyensúlyi 

helyzethez konvergál. Az áttérést jelentő időszakban pedig a gazdasági növekedési 

üteme meghaladja a technikai fejlődés növekedési ütemét. A következő 

évtizedekben ezért a magyar gazdaság növekedése relatíve akkor is lehet gyors, ha 

valamilyen oknál fogva - amelynek pillanatnyilag semmiféle realitását nem 

feltételezhetjük - a technológiai haladás lelassulna. 

- A gazdasági felzárkózás megvalósítása időigényes feladat, az új növekedési pályára 

való átállás csak lassan megy végbe. A konvergencia sebességére az empirikus 

eredmények mindössze 2 százalék körüli értéket jeleznek, tehát a gazdaság minden 

évben az egyensúlyi pályától való távolság 2 százalékának megfelelő részével kerül 

közelebb az új egyensúlyi pályához. Szemléletesebben kifejezve ez azt jelenti, hogy 

a gazdaság hozzávetőlegesen 30 év alatt (lásd a 3.2. fejezetet) lesz félúton az új 

egyensúlyi növekedési pálya felé. 

A feltételes konvergenciának ez a sebessége egy, a gazdasági felzárkózást 

megkezdeni szándékozó ország számára meglehetősen lehangoló eredménynek 

tekinthető. A hazai gazdaság esetében a fejlett országokhoz való felzárkózás ugyanis 

azt jelenti - háromszoros lemaradással számolva az egy főre jutó GDP-ben a fejlett 

EU országokhoz képest/ -, hogy körülbelül 30 év alatt érjük el a fejlett EU országok 

jövedelmi szintjének 2/3-át. Ez borúlátó következtetés, de a felzárkózás sebességét 

determináló makrogazdasági összefüggések és az ezeket alátámasztó 

gazdaságtörténeti példák arra tanítanak bennünket, hogy a felzárkózás sebessége 

alacsony, a jövedelmek konvergálása az új jövedelemszinthez csak lassan megy 

végbe. 

i ü Az O E C D legújabb statisztikái a vásárlóerő paritáson számított GDP-t lényegesen, mintegy 30%-kal 
felértékelték. Az egy főre jutó vásárlóerő paritáson számított GDP 1997-ben 9875 dollár, s ez alapján a 
relatív lemaradásunk némileg kisebb a fent említett 3-szorosnál, Svájchoz képest pl. 2,6, Ausztriához 
csak 2,4-szeres. E z azonban a fenti elemzés mondanivalóját és lényegét alapvetően nem érinti. 
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Ugyanakkor körültekintően kell eljárnunk az eredmények értelmezésével is. A 

felzárkózás azt jelenti, hogy a jövedelmekben meglévő relatív lemaradás csökken, 

miközben a fejlett országok gazdasága is növekszik. Ha például sikerül a fejlett EU 

országok jövedelmének 2/3-ra felzárkózni, miközben az EU országok 2%-kal 

növekednek - ami reális feltételezésnek tekinthető -, akkor a jelenlegi EU 

jövedelmeknél mintegy 81 százalékkal (1,0230= 1,81) nagyobb jövedelmi szint 2/3-

át sikerül elérnünk. Mindez világossá teszi: noha a konvergencia sebessége lassú, a 

jóléti hatások már sokkal korábban jelentkeznek, gyökeres változást előidézve a 

jövedelmek alakulásában és a gazdasági folyamatokban. 

- A standard növekedési modell modern változatának egyik legfontosabb 

mondanivalója, hogy a beruházási ráta mellett a humán tőkének is kulcsfontosságú 

szerepe van a GDP alakulásában. Axiómaként kell kezelnünk azt a tételt, hogy 

magas szintű (20%-ot jóval meghaladó) beruházási rátára van szükség, de axiómának 

- és nem valamiféle szlogennek - tekinthető az is, hogy a humán tőke felhalmozását 

elősegítő erőforrások növelésére van szükség. A hazai állapotokat tekintve ez utóbbi 

terén bőven akad tennivalónk. Meggyőződésem, hogy a problémák gyökere nagyon 

sok esetben a helytelen szemléletből fakad. Az utóbbi évek gazdaságpolitikájában 

lépten-nyomon tettenérhető volt az a nézet, amely a gazdasági növekedésben a 

humán tőke jelentőségét perifériálisnak tekintette. Az 1995-ös stabilizációs 

intézkedések a költségvetési deficit lefaragásával kedvezőbb klímát teremtettek a 

beruházások alakulásának, de ugyanakkor súlyos csapást mértek a humán tőke 

alakulásában meghatározó jelentőségű területekre (oktatás, tudományos kutatás stb.). 

Ráadásul a hozott intézkedéseknek nagyobb volt a cost-ja, mint a benefit-je. 

Miközben a kutatásra, oktatásra, egészségügyre - röviden a humán tőkére - fordított 

kiadások a költségvetés egyensúlyi helyzetét csak szerény mértékben javították,/ 2 7 

addig a megszorítások az érintett - a humán tőke alakulásban kardinális szerepet 

játszó - intézményeket alapjaiban rengették meg, nem ritkán azok ellehetetlenülését, 

2 7 Ennek oka az volt, hogy a költségvetési deficitet az infláció miatt nagyra duzzadt kamatkiadások 
okozták, nem pedig a költségvetés elsődleges tételeinek túlzott nagysága. A témakör fontosságára 
számos hazai szerző is felhívta a figyelmet. A bőséges irodalomból lásd pl. Erdős (1998) Oblath (1995) 
Pete (1994) Dedák (1994). 



alkalmazottainak megalázó helyzetbe hozását idézték elő. Azzal kapcsolatosan, 

hogy a humán tőke alakításában meghatározó intézményekben milyen állapotok 

uralkodnak bőségesen lehetne példát felhozni az oktatás vagy az egészségügy 

területéről./2 8 Nézetem szerint a jövőben a felzárkózás egyik alapfeltétele lesz az, 

hogy ezeken a területeken sikerül-e kedvező fordulatot elérni. 

4.2. A gazdasági növekedés üteme 

Az eddigi elemzésekben viszonylag kevés figyelmet fordítottam a gazdasági 

növekedés egyik legpraktikusabb kérdésére: a gazdasági növekedés ütemére. 

A növekedési ütemmel kapcsolatosan egy felzárkózó ország szempontjából is 

számos kérdés vetődik fel. Mekkora növekedési ütemre számíthatunk az 

elkövetkezendő években? Milyen tényezők befolyásolják a növekedési ütem 

nagyságát az új növekedési pályára való átállás folyamán? Egyenletes-e a növekedési 

ütem vagy különböző a felzárkózás egyes periódusaiban? Egyáltalán van-e 

valamilyen elméleti fogódzónk a növekedési ütem alakulásával kapcsolatosan? 

A növekedéselméleti összefüggések kiváló lehetőséget teremtenek a növekedési 

ütemmel kapcsolatos mélyebb összefüggések elemzésére. 

Noha az elemzés célja alapvetően a GDP növekedési ütemével kapcsolatos elméleti 

összefüggések áttekintése és következtetések levonása a hazai gazdaságra, első 

lépésben mégis a tőkeállomány (pontosabban az egy hatékony munkásra jutó 

tőkeállomány) dinamikájára fordítom a figyelmet. Ennek oka az, hogy a 

tőkeállomány és az egy főre jutó GDP növekedési üteme között szoros kapcsolat 

van. A termelési függvény (2) idő szerinti deriváltját véve és a megfelelő átalakítások 

után a következőt kapjuk:/ 

2 8 Erdős kiváló könyvében erről a következőképpen ír:" Bizonyos intézmények szó szoros értelemben 
való ellehetetlenülése nem csak fenyegető veszély, hanem hellyel-közzel már be is következett. ... Az 
anyagi ellehetetlenülésre elképesztő példákat lehet felhozni. Takarítás néhol csak egyszer van egy héten, 
az üzemképes liftek egy részét leállítják. Ha valaki munkája végzése során gépeltetni akar, hozni kell 
géppapírt, ha levelet küld, hozni kell borítékot." (Erdős (1998) 245.0.) 
2 9 Ha a termelési függvényben a humán tőkét is külön figyelembe vennénk, a (24) az alábbi formát 
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y/y = a k/k (24) 

Az egyenletből azonnal látszik, hogy az egy hatékony munkásra jutó tőkeállomány 

és a jövedelmek dinamikája közötti azonos irányú kapcsolat. Minél magasabb a k 

növekedési üteme, annál nagyobb ütemben növekszik az egy főre jutó kibocsátás 
• /30 IS./ 

A továbbiakban fordítsuk a k növekedési ütemére a figyelmet, s kiindulópontként 

tekintsük az egy hatékony munkásra jutó tőkeállomány időbeli változását leíró (5) 

összefüggést, amelyből a k növekedési üteme könnyedén kifejezhető. 

v 

k/k = sy/k - (n+g+8) (25) 

Az egyenletből azonnal kiolvasható, hogy k és y és ezen keresztül a GDP, valamint 

a tőkeállomány növekedési üteme a felzárkózás során nem konstans, hanem 

folyamatosan változik. A kezdeti években a növekedési ütem magasabb, a 

későbbiekben pedig egyre alacsonyabb. Ennek az a magyarázata, hogy miközben 

(n+g+8) értéke állandó, y/k értéke a tőke csökkenő határtermelékenysége miatt 

folyamatosan zuhan, aminek következtében a tőkeállomány egyre kisebb ütemben 

növekszik. 

A fentiek még inkább szemléletessé tehetők egy ábra segítségével. 

öltene: y/y= a k/k + yh/h. (Ahol y - a humán tőke részesedése a GDP-ből) Mindez azonban a fenti elemzés 
lényegét és a leszűrhető konklúziókat egyáltalán nem érinti. 
3 0 Az intenzív termelési függvény alkalmazásából eredően y és k az egy hatékony munkásra, és nem 
pusztán az egy munkásra jutó kibocsátást, illetve jövedelmet jelenti. Ez talán némileg bonyolultabbá 
teszi a dinamikai összefüggések nyomon követését, de a tisztánlátást nagy mértékben megkönnyítheti az, 

53 



k 

5. ábra. A k növekedési üteme 

Az ábrán ko fejezi k i a jelenlegi egy hatékony főre jutó tőkeállományt, s a gazdaság 

az új egyensúlyi pályát reprezentáló k* értékhez konvergál. Az sy/k, valamint az 

(n+g+8) függvény közötti távolság fejezi ki a A: növekedési ütemét. Az ábrán látható, 

hogy minél távolabb van a k 0 a k*-tól, - vagyis minél távolabb van a gazdaság attól a 

k* és az y* szinttől, amelyre fel szeretne zárkózni -, annál nagyobb az egy főre jutó 

tőkeállomány - és ezen keresztül a GDP - növekedési üteme a felzárkózás kezdetén. 

A felzárkózási folyamat előrehaladtával természetesen a növekedési ütem csökken, s 

amikor a gazdaság ráállt az új egyensúlyi pályára (a két függvény metszéspontjában) 

dk/dt értéke nullává válik, s az egy főre jutó kibocsátás és jövedelem a technológiai 

haladás által determinált g ütemben növekszik. 

A fentiek jó magyarázatul szolgálnak arra vonatkozóan, hogy nemzetközi 

összehasonlításban a növekedési ütemek között miért figyelhetünk meg hosszabb 

távot tekintve is számottevő különbségeket, annak ellenére, hogy a neoklaszikus 

modell a növekedési ütemről azt prognosztizálja, hogy az azonos valamennyi 

országban. Csakhogy ez utóbbi következtetés arra az esetre vonatkozik, amikor az 

ko k * 

Ina arra gumdotamk, Ihogy az egy mramkásra és az egy hatékony mrankásra juiíó jövedelem növekedési 
üteme közötti különbség egyszerűen a steady-state növekedési ütem, g. 



országok a makrogazdasági paramétereik alapján meghatározott egyensúlyi 

növekedési pályán haladnak. Ha viszont a gazdaságok makrogazdasági 

paramétereiben változás történik, akkor egy új növekedési pályára való áttérés 

kezdődik, s a növekedési ütem eltér a technikai haladás ütemétől. S mivel a 

konvergencia sebessége alacsony, az átállás hosszú időt vesz igénybe, így az egyes 

országok növekedési ütemei a (25) alapján hosszabb távon is jelentősen 

különbözhetnek egymástól. 

Az elméleti összefüggések ismeretében az ázsiai országok kiugróan magas 

növekedési üteme is kevésbé rejtélyes. Ezek az országok a megtakarítási rátáik 

megemelése előtt (az 1960-as évek elején) rendkívül jelentős lemaradással 

rendelkeztek a jövedelmek tekintetében. (A lemaradás több mint ötszörös volt az 

USA-hoz viszonyítva 1960-ban.) Ha viszont figyelembe vesszük, hogy adott 

megtakarítási ráta mellett a gazdaság növekedési üteme annál nagyobb, minél 

nagyobb a jövedelmekben (vagy a tőkeállományban) mérhető távolság a régi és az új 

növekedési pálya között, akkor az említett növekedési ütemek nem meglepőek. 

A hazai gazdasági felzárkózás szempontjából eddig elmondottaknak a legfontosabb 

tanulsága az, hogy a növekedési ütem a felzárkózás során folyamatosan változik, és a 

felzárkózás kezdeti éveiben magasabb. Továbbá, a növekedés üteme függ attól is, 

hogy milyen a távolság attól a jövedelemszinttől, ahová a gazdaság fel szeretne 

zárkózni. De vajon tudunk-e ennél pontosabb megállapításokat is tenni, esetleg 

valamilyen módon a növekedési ütemre is konkrét értéket meghatározni? 

Elméleti kapaszkodóként ebben a problémakörben a konvergenciára kapott (23) 

összefüggés szolgál./ Az elemzés logikáját azonban most a korábbiakhoz képest 

célszerűnek látszik megfordítani. Korábban azt vizsgáltam, hogy a gazdaság egy 

adott - jövedelmekben kifejezhető - távolságot mennyi idő alatt tesz meg, például 

hány év elteltével lesz félúton az új növekedési pálya felé. Most pedig azt szeretnénk 

tudni, hogy meghatározott jövedelemszinthez való felzárkózás milyen mértékű 

növekedési ütemmel jár együtt. 

3 1 Az f (k)/f (k*) hányados okozta pontatlanságtól az egyszerűség miatt eltekintek. Ez a kapott 
számszerű eredményeket döntő módon nem befolyásolja. 
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Tekintsük a jövedelem konvergenciáját kifejező összefüggést. 

yt-y* 
= e 0 0 2 t (26) 

yo - y* , 

Az y* fejezi ki azt a jövedelem szintet, ahová a felzárkózás keretében tart a gazdaság 

y 0 pedig a jelenlegi jövedelmi szintet reprezentálja, a 2%-os érték a konvergencia 

sebességét jelöli. Ha azt tartjuk szem előtt, hogy a felzárkózás keretében az EU 

országok átlagos jövedelmi szintjét meghaladó jövedelmi szintet igyekszünk elérni, 

továbbá tudjuk azt, hogy jelenlegi lemaradásunk hozzájuk képest hozzávetőlegesen 

3-szoros, akkor az y*/y0 értéke nyilvánvalóan három. 

Korábban láttuk, hogy a gazdaság körülbelül 30 év alatt van félúton az új egyensúlyi 

pálya felé. 3-szoros lemaradást feltételezve a magyar gazdaság vonatkozásában ez 

azt jelenti: 

y3o = 2y 0 ( 2 7 ) 

A (27) egyenletet megoldva azt kapjuk, hogy az y átlagos növekedési üteme az 

említett időszakban 2,3 százalék/ . Ez meglepően alacsony ütem, de ne felejtsük el, 

hogy y az egy hatékony munkásra jutó kibocsátást jelenti, az egy tényleges munkásra 

(vagy az egy főre) jutó kibocsátás ennél nagyobb ütemben emelkedik. Méghozzá 

annyival nagyobb ütemben, amekkora növekedési ütem az egyensúlyi növekedési 

pályához tartozik (g), s amelyet az empirikus elemzések (Barro (1997)) 2 százalékra 

becsülnek./ Mindezt figyelembe véve arra jutunk, hogy az egy főre jutó kibocsátás 

3 2 Ugyanis y30=yoeg30, amiből a (27) figyelembevételével g=2.3%. 
3 3 Ez könnyedén belátható, ha a következőkre gondolunk: Az y=Y/AL függvény természetes alapú 
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növekedése (ami Magyarország esetében gyakorlatilag megegyezik a GDP 

növekedési ütemével, hiszen a népesség változása 0% körüli) az ominózus 

időszakban átlagosan 4,3%-ra rúg akkor, ha a felzárkózás a fejlett EU országok 

jövedelmi szintjére történik. 

Természetesen a fenti eljárást alkalmazhatjuk rövidebb időszak vonatkozásában is. 

Ha például a felzárkózás első tízéves periódusát tekintjük, akkor az éves átlagos 

növekedési ütemre (felhasználva a (26)) kereken 5% adódik, míg az első öt év 

vonatkozásában a növekedési ütem átlagosan 5,5%. 

A fenti számításokból jól látszik, hogy a növekedés ütem a felzárkózás kezdeti 

éveiben magasabb. Látszik azonban az is, hogy a növekedési ütemnek - annak 

ellenére, hogy jelentősnek tekinthető 3-szoros jövedelmi különbségből indultunk ki -

nem kell extrém nagyságokat ( 6%, vagy még magasabb értéket) elérnie a 

felzárkózás folyamán./ 3 4 

v 

A magyar gazdaság az 1990-96 közötti időszakban a gazdasági átalakulás nehéz 

éveit élte. Az átalakulás a gazdasági szerkezetben, a tulajdonviszonyokban, az export 

piacok tekintetében, a tercier szektor előretörésében, a relatív árak átrendeződésében 

egyaránt végbement, illetve számos területen az átalakulás még jelenleg is tart. Az 

átalakulást törvényszerűen a GDP visszaesése kísérte, a transzformációs válság - a 

szocialista gazdasági formából a piacgazdaságra való áttérést kísérő válság - során a 

kibocsátás évente átlagosan 1,8 százalékkal esett vissza az 1990-1996 közötti 

időszakban. 

Véleményem szerint a felzárkózási folyamat, az új növekedési pályához való 

konvergálás 1997-től kezdődött. 1997-ben a GDP 4,6%-kal, 1998-ban 5,1%-kal, míg 

1999-ben az előzetes becslések szerint némileg 4%-ot meghaladóan növekedett. 

Ezek az eredmények alatta maradnak a fentiekben számítottaknak, ami arra utal, 

hogy a felzárkózás a fejlett EU országok jövedelmi szintjétől elmaradó szintre 

logaritmusát véve majd az idő szerint deriválva: y/y + A/A = Y / Y - L / L . Az egyenlet jobb oldala az egy 
főre jutó GDP növekedését mutatja, ami egyenlő az egy hatékony munkásra jutó kibocsátás növekedési 
ütemének és a technológiai haladás növekedési ütemének összegével. 
3 4 Ha a számítást 5-szörös lemaradást feltételezve végezzük el, - ami az ázsiai országok realitásához állna 
közel - a növekedési ütemre 5,7% adódna a felzárkózás első 30 évében. 
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történik. Ha viszont számításba vesszük, hogy az OECD legújabb statisztikái szerint, 

a fejlett EU államokhoz képest (pl. Belgium, Svájc, Dánia) a relatív lemaradásunk 

2,4-szeres, a korábbi számításokban feltételezett 3-szorosnál, akkor a növekedési 

ütemekre a 1997-2001 közötti időszakra átlagosan 4,5% míg 2002-2007 között 4,0% 

adódik./ 3 5 

Jelenleg még csak a felzárkózási folyamatnak a kezdetén járunk, s mélyreható 

következtetések levonása ilyen rövid időintervallummal a hátunk mögött 

felelőtlenség lenne. Mégis úgy vélem, az eddigi tapasztalatok optimizmussal kell, 

hogy eltöltsenek bennünket a felzárkózás tekintetében. Az elméleti eredmények és a 

hazai növekedési ütem összevetése arra enged következtetni, hogy a gazdaság az EU 

átlagos jövedelmi szintjét meghaladó növekedési pályához konvergál. S ha az 

elkövetkezendő tíz évben a 4% körüli növekedési ütemet sikerül tartani, - ami 

egyáltalán nem tűnik irreálisnak -, akkor minden okunk megvan azt feltételezni, hogy 

Magyarország a jövedelmek tekintetében is megkezdte a csatlakozást a fejlett 

európai államokhoz. 

4.3. A megtakarítási ráta 

A megtakarítási ráta a neoklasszikus modellben a jövedelemszintet determináló 

egyik fundamentális tényező. A növekedéselméleti összefüggések értelmében minél 

magasabb a megtakarítási ráta, - az egyéb determináló tényezőket adottnak véve -, a 

gazdaság annál magasabb jövedelemszinttel rendelkező növekedési pályán haladhat. 

Amikor a gazdasági felzárkózással kapcsolatosan a nemzetgazdasági szintű 

megtakarítási rátáról - vagy más szóval a beruházási rátáról - gondolkodunk, 

mindenekelőtt a növekedéselmélet ezzel összefüggő következtetéseit kell szem előtt 

3 5 Barro (1997) az 1996-200© közötti időszakban a magyar gazdaságra 3,5%-os növekedési ütemet 
prognosztizált Ma már tudj tik, hogy a növekedési ütem ennél lényegesen magasabb lesz. Ez a 5,5%-os 
növekedési ütem a felzárkózás kezdeti éveiben azt jelentené, hogy a gazdaság az osztrák jövedelemszint 
körülbelül 70 százalékához konvergál. 
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tartani. A növekedéselméleti összefüggések értelmében ha két gazdaság 

ugyanakkora megtakarítási rátával rendelkezik, - a növekedési pályát meghatározó 

egyéb tényezőkben meglévő különbségektől itt az egyszerűség kedvéért eltekintve -, 

akkor ugyanahhoz a növekedési pályához és jövedelemszinthez konvergál, 

bármekkorák is az induláskor meglévő jövedelmi különbségek. Ezért a hazai 

felzárkózás szempontjából a fejlett világ, illetve a sikeres ázsiai országok 

tapasztalatai mindenképpen hasznos iránymutatásként szolgálhatnak. 

3.sz. táblázat 
A relatív jövedelmek, a megtakarítási ráta 

és a népesség növekedési üteme 
Ország YUSA/VÍ(1990) yTJSA/yi(1960) S(%) n(%) 

Luxemburg 103 77 27,5 0,5 

USA , 100 100 21,0 0,9 

Belgium 86 58 22,5 0,1 

Hollandia 85 70 22,5 0,6 

Olaszország 84 45 25,4 0,2 

Franciaország 82 55 25,7 0,5 

NSZK 80 57 25,8 0,3 

Svédország 77 71 22,0 0,2 

Ausztria 73 44 26,0 0,2 

Spanyolország 72 34 25,5 0,4 

Dánia 68 60 23,4 0,0 

Szingapúr 66 20 35,6 1,7 

Hong-Kong 62 17 19,5 1,2 

Tajvan 50 14 24,9 1,3 

Dél-Korea 43 11 28,2 1,2 

Forrás: Summers-Heston (1992) 
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A 3.sz. táblázat néhány fejlett és gyorsan fejlődő dél-kelet ázsiai ország átlagos 

megtakarítási rátáját mutatja az 1972-92 közötti időszakban, az egy 

foglalkoztatottra jutó jövedelmet az USA-hoz viszonyítva 1960, illetve 1990-ben, 

illetve a népesség növekedési ütemét az 1960-1990 közötti időszakban 

A táblázatból több következtetés is levonható. A gyorsan felzárkózó ázsiai országok 

egy része (Dél-Korea, de különösen Szingapúr) kiugróan magas megtakarítási rátával 

rendelkezett, Hong-Kong és Tajvan megtakarítási rátája viszont a nyugat-európai 

országokkal összehasonlítva egyáltalán nem tűnik magasnak, sőt Hong-Kong 

esetében kifejezetten alacsonynak tekinthető. Ugyanakkor ezekben az országokban a 

népesség növekedési üteme (különösen Szingapúrban) lényegesen nagyobb -

körülbelül 2-3-szorosa - mint az európai országokban, ami némileg ellensúlyozza a 

magas megtakarítási ráták jövedelemszint-növelő hatását. (Ugyanahhoz a növekedési 

pályához ugyanis eltérő beruházási ráta tartozik a népesség növekedési ütemétől 

függően: minél nagyobb a népesség növekedési üteme, annál nagyobb beruházási 

rátára van szükség ugyanannak a növekedési pályának az eléréséhez.) 

A hazai megtakarítási ráta szempontjából sokkal inkább mértékadónak tekinthetőek 

az európai országok tapasztalatai, hiszen a mi induló pozíciónk korántsem 

hasonlítható az ázsiai országok helyzetéhez, másrészt a társadalmi-kulturális 

gyökerekben és az életvitel tekintetében (fogyasztói szokások, népesség alakulása 

stb.) is sokkal inkább fellelhetők rokon vonások. 

Az európai országok többségének lemaradása a jövedelmek terén jelentős volt a I I . 

világháborút követően az Egyesült Államokhoz képest, s tulajdonképpen egyfajta 

felzárkózási folyamat ment végbe. Az empirikus adatok alapján nyilvánvaló, hogy az 

európai országok lemaradása lényegesen csökkent az 1960-90 közötti időszakban. A 

megtakarítási ráták egy magas, de viszonylag szűk - 23- 27,5% - intervallumban 

szóródnak, bár azokban az országokban, amelyek jelentősebb mértékű felzárkózást 

produkáltak (pl. Spanyolország, Ausztria, Finnország,) a megtakarítási ráták 

többnyire az intervallum felső részében helyezkedtek el. 
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A magyar gazdaságban ugyanezen időszak alatt a beruházási ráta átlagosan 25,8 

százalékot tett ki , ami nemzetközi összehasonlításban kifejezetten magasnak 

mondható, s ez alapján a jelenlegi jövedelmi-fejlettségbeni helyzetünknek jóval 

kedvezőbbnek kellene lennie, mint amilyen az ténylegesen. A vasfüggöny innenső 

oldalán végrehajtott beruházási tevékenységet azonban súlyos hiba volna a modern 

piacgazdaságban megvalósult beruházási gyakorlattal összevetni./ 3 6 A rendszerváltás 

előtti beruházási folyamatot a piaci impulzusok, a reális árarányok és a tulajdonosi 

érdekek csaknem teljes hiánya jellemezte, amelynek egyenes következménye volt a 

rendkívül alacsony beruházási- és tőkehatékonyság. Mindehhez járult a beruházási 

források jelentős részének centralizálása és a központi újraelosztás keretében a piaci 

igényeket figyelmen kívül hagyó ipari megaprojektek megvalósítása. (Például a 

második olajárrobanásra adott gazdaságpolitikai válasz eredményeképpen a hazai 

energetikai ágazatok váltak preferálttá az 1980-as években.) (Bélyácz (1999)) A 

világgazdaságban végbemenő piaci folyamatok negligálása, illetve az arra 

helytelenül reagáló gazdaságpolitikai döntések, továbbá az igénytelen, szinte 

bármilyen minőséget felvevő keleti piacon alapuló beruházási projektek egy torz, a 

modern kor kihívásainak meg nem felelő gazdasági struktúra kialakulásához 

vezettek. A növekedés egyre érezhetőbb gátjává vált az mfrastrukturális beruházások 

maradványértéken való kezelése, melynek következményei mind a mai napig 

tettenérhetők. Mindennek eredményeképpen a problémák az ország drasztikus külső 

eladósodásában, a növekedés számottevő lelassulásában és az életszínvonal 

stagnálásában csúcsosodtak ki . Az a meggyőződésem, hogy az ország a szocialista 

berendezkedés idején óriási áldozatvállalással szerény mértékű fejlődést produkált, 

ahhoz a fejlődéshez képest, ami ezzel az áldozatvállalással egy, a világgazdaságba 

integrálódó, a magántulajdonnak és a piaci mechanizmusoknak teret adó társadalmi

gazdasági berendezkedés mellett létrejöhetett volna. 

Összességében ezért úgy vélem, hogy a piaci mechanizmusokon, a vállalkozások 

szigorú profitérdekeltségén, a gazdasági hatékonyságon a világgazdaságba való 

integráción alapuló és ezen tényezők jelenlétét feltételező növekedési modellek nem 

3 6 E témakör átfogó és mélyreható elemzését mutatja be Bélyácz (1999) 
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alkalmazhatók, illetve a belőlük levonható következtetések nem érvényesek az olyan 

gazdaságokra, amelyekben ezek a feltételek hiányoznak./ 3 7 

A hazai beruházási ráta (a készletváltozás nélkül számítva) a rendszerváltozást 

követően visszaesett, s mélypontját 1993-ban érte el 18,7 százalékkal. A gazdasági 

stabilizáció éve óta értéke folyamatosan növekszik, s 1998-ban 23 százalékot tett ki, 

a készletállomány változása nélkül, a GDP-hez viszonyítva. Ez a beruházási ráta 

nemzetközi összehasonlításban már nem számít alacsonynak, s ha ezt a beruházási 

szintet tartósan sikerül megvalósítani, a felzárkózás biztosan folytatódik. 

A felzárkózás azonban relatív fogalom, melynek keretében számtalan növekedési 

pálya létezik, s minden növekedési pályához más és más relatív jövedelmi pozíció 

tartozik. A felzárkózás hosszú évtizedeiben a jövedelmek konvergálhatnak az EU 

országok átlagos, az a feletti vagy akár az az alatti jövedelmi szintekhez is. 

Ráadásul a növekedést a fundamentális tényezőkön kívül még számtalan gazdasági, 

sőt nem gazdasági tényező is befolyásolja (ezekre a későbbiekben röviden még 

kitérek), amelyek következtében a megtakarítási rátát és a relatív jövedelmi pozíciót 

egzaktan és nagy pontossággal összekapcsolni szinte megoldhatatlan feladat. Az 

empirikus adatok ismeretében legfeljebb azt mondhatjuk, hogy legalább a jelenlegi 

mértékű, de inkább némileg magasabb - hozzávetőlegesen 23-26%-os - megtakarítási 

rátára van szükség ahhoz, hogy a konvergálás az EU országok átlagát meghaladó 

jövedelem szinthez történjen. 

Amennyiben a gazdaságban a piaci viszonyok és a magánszektor dominanciája a 

meghatározó, valamint a gazdaság nyitott és egyre intenzívebben integrálódik a 

világgazdaságba, továbbá a vállalkozási szektor profitabilitása megfelelő, akkor a 

beruházási ráta alakulása a gazdasági felzárkózás kulcsváltozója. Nézetem szerint a 

jövőben a megtakarítások ösztönzését ezért a gazdaságpolitikának prioritásként kell 

kezelnie. A megtakarítások átfogó elemzése messze meghaladja e tanulmány 

3 7 Ezt a gondolatot azért fontos hangsúlyozni, mert a neoklasszikus növekedési modell, illetve annak 
modernizált változatával szemben is gyakran vetik fel példaként a hajdani szocialista országok példáját. 
Ezek az országok ugyanis magas megtakarítási rátákkal és meglehetősen kvalifikált munkaerővel 
rendelkeztek, de az a jövedelmi konvergencia, amelyet erre alapozva a növekedési modell prognosztizál 
- ma már tudjuk - nem következett be. A szocialista gazdaság működési mechanizmusának, illetve 
beruházási gyakorlatainak ismeretében azonban ezt egyáltalán nem lehet meglepőnek tekinteni. A 
neoklasszikus modell ezen alapuló kritikáját ezért nem tartom meggyőzőnek és megalapozottnak. 
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kereteit, néhány fontosabb összefüggést azonban, amelyre biztosan figyelnünk kell, 

célszerűnek látszik megemlíteni. 

- A következetes és határozott antiinflációs politikát folytatni kell. Ezt számtalan 

tényező (pl. az uniós csatlakozás, az árak jobb információ-hordozó képessége) 

indokolja. Számunkra különösen fontos az, hogy az inflációs ráta csökkenése 

jótékony hatást gyakorol a kereskedelmi bankok rendkívül tágra nyílt kamatrésének 

csökkenésére. Az infláció melléktermékeként realizálódó inflációs adó (seigniorage) 

ugyanis jelentős részben a pénzügyi közvetítő szektort (a kereskedelmi 

bankrendszert) terheli azáltal, hogy a kötelező tartalékokra fizetett kamatok 

elmaradnak a piaci kamatlábaktól. Az így realizálódó inflációs adó annál magasabb, 

minél magasabb a kötelező tartalékráta és minél jobban elmaradnak a tartalékokra 

fizetett kamatok a piaci kamatoktól. A kereskedelmi bankok ezt az adót a 

hitelfelvevőkre és a megtakarítókra egyaránt továbbhárítják, melynek eredménye a 

betéti és hitelkamatlábak közötti kamatmarge emelkedése. A pénzügyi 

közvetítőrendszert terhelő inflációs adó ezért a növekedés szempontjából az egyik 

leginkább destruktív adó, mert egyidejűleg rombolja a beruházásokat és a 

megtakarításokat. Az inflációs ráta esésével azonban a pénzügyi szektort terhelő 

inflációs adó is csökken, s a kamatrésnek záródnia kell. 

- A kamatjövedelmek 0%-kal való adóztatását célszerű a jövőben is fenntartani. A 

kamatadó ötlete a kormányzatok részéről újra és újra felvetődik. A kamatjövedelmek 

adóztatása inflációs gazdaságban különösen abszurd és a közgazdasági racionalitást 

nélkülöző lépésnek tekinthető. Ekkor ugyanis a nominális kamatláb mértéke az 

inflációs hatást is tükrözi, ún. inflációs komponenst tartalmaz. A nominális kamatláb 

inflációs komponensnek megfelelő része azonban a megtakarító számára nem jelent 

effektív jövedelmet, hanem csak a megtakarítás reálértékének megőrzését szolgáló 

kompenzációt jelenti. A kamatláb inflációs komponense közgazdasági értelemben a 

kölcsönvett tőke explicit törlesztésének tekinthető, ennek adóztatása olyan, mintha a 

meglévő tőkeértéket adóztatnánk, azaz vagyonadót vetnénk ki a megtakarítások 

állományára. Inflációs gazdaságban ezért a kamatjövedelmek adóztatásától 
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mindenképpen tartózkodni kell. Az infláció leszorítása után is célszerű azonban a 

kamatjövedelmek adóztatását kerülni, hiszen ekkor az alacsony nominálkamatlábak 

miatt az ebből eredő bevételek a költségvetés számára marginális jelentőségűek. 

Másfelől, a kamatláb a megtakarítások alakulását befolyásoló egyik tényező, s a 

gazdasági felzárkózás a megtakarítások ösztönzését, nem pedig hátráltatását kívánja 

meg. 

- Az inflációs ráta esése kedvező hatással van a beruházások hosszú lejáratú 

hitelekkel való finanszírozására./38 Ha ugyanis az inflációs ráta magas és mozgása 

meglehetősen hektikus, akkor a kereskedelmi bankok és a beruházók tartózkodni 

fognak a hosszú lejáratú hitelügyletektől, hiszen a reálkamatlábak ex post jelentősen 

eltérhetnek attól, amit a gazdasági szereplők ex ante reméltek, s a résztvevők egyike 

rendkívül rosszul járhat. Inflációs időszakokban nem kedvez a beruházások hosszú 

lejáratú hitelekkel való finanszírozásának az sem, hogy a nominál-kamatláb inflációs 

komponense a tőke explicit törlesztését jelenti, s ezáltal a beruházók számára a 

hitelek törlesztése a kezdeti években - amikor esetleg még a beruházás meg sem 

valósult - reálértékben magasabb, mint az infláció nélküli gazdaságban. Mindez újra 

megerősíti: az infláció leszorítása elengedhetetlen a megtakarítások beruházásokká 

való rugalmasabb konverziójához. 

- A magánszektor megtakarítását adópolitikai eszközökkel ösztönözni kell. A 

vállalkozások jövedelmének megtakarított részét jelenleg alacsony - 18%-os -

társasági adó terheli, s e szektor megtakarításának ösztönzése céljából hasznos lenne 

az adó mértékét a jövőben is ezen az alacsony szinten tartani. A háztartások 

megtakarításának ösztönzése céljából jelenleg csak a befektetési adóhitel intézménye 

van életben, s e szektor megtakarításainak serkentését a befektetési adóhitel 

kiterjesztésével, vagy esetleg más eszközökkel is célszerű előmozdítani. 
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4.4. A külföldi forrásbevonás következményei 

A nemzetgazdasági szintű megtakarítások növelésének egyik lehetséges eszköze a 

külföldi forrásbevonás. Az elmúlt 10 évben közel 20 milliárd USD értékű működő 

tőke áramlott Magyarországra. A külföldi tőkeáramlásnak a gazdasági stabilitásra és 

a növekedésre vonatkozó pozitív hatásai közismertek. A külföldi tőkeáramlás 

hozzájárult a gazdasági szerkezet gyors modernizálásához, az exportpotenciál 

meghatározó hányadát kitevő a multinacionális vállalatok révén jelentős szerepe van 

abban, hogy a magyar gazdaság exportjának ma már közel 70%-a az EU országaiba 

irányul. A külföldi tőkeáramlásnak fontos következménye az új technológiák 

gyorsabb meghonosodása, a vállalkozói és menedzseri szemlélet megerősödése, a 

mind erőteljesebbé váló piaci verseny. Ezek a folyamatok a szakemberek körében jól 

ismertek. 

Mégis, az utóbbi időben a növekvő ( mintegy 1 milliárd USD értékű) 

profitrepatriálás eredményeként a tőkeáramlásnak egy másik aspektusa is előtérbe 

került. A tőkeáramlás következtében a külföldi tulajdonosok profitra tesznek szert, 

így az országban megtermelt és az országban felhasználható jövedelem eltér 

egymástól. Más szóval, a GDP és a GNP, illetve azok növekedési üteme különbözni 

fog. Ez pedig felveti annak kérdését, hogy a tőkeáramlásnak mekkora is a tényleges 

haszna, illetve költsége a növekedés, és a nemzeti jövedelmek szempontjából. A 

növekedéselméleti összefüggések jó lehetőséget kínálnak ennek a kérdésnek az 

egzakt elemzésére. 

A külföldi forrásbevonás szerepének makrogazdasági értelmezése azonban némileg 

eltér attól, mint amit az egyszerű mikrosíkú megközelítések a forrásbevonáson 

értenek. Tekintsük a beruházások, és azok forrásainak a megtakarításoknak az 

azonosságát. 

3 8 A vállalati szektor hosszú lejáratú hiteleinek részaránya a teljes hitelállományom belül az 1992-1997 
közötti időszakban folyamatosan mérséklődött. Ugyanakkor a kereskedelmi bankok idegen forrásain 
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I = SP + S G + S k (28) 

A beruházások forrásait a belföldi gazdasági szereplők megtakarítása, valamint a 

külföld megtakarítása (Sk - a folyó fizetési mérleg egyenlege, értéke pozitív ha 

deficites) képezi. (Az összefüggés makrogazdasági azonosság. Bármilyen is a 

gazdasági helyzet, minden körülmények között fennáll.) A beruházás forrásai között 

a külföldről beáramló tőke nem szerepel, így az közvetlenül a beruházási 

forrásképződéshez nem járul hozzá. A külföldi tőkeáramlás viszont lehetővé teszi a 

passzív fizetési mérleg fenntartását anélkül, hogy ez az ország külső eladósodásához 

vezetne , ami viszont már nagyobb megtakarítást és beruházást tesz lehetővé a 

makrogazdasági összefüggések (28) alapján. A külföldről beáramló tőke tehát 

közvetetten, a folyó fizetési mérleg passzívumán keresztül járulhat hozzá a nagyobb 

beruházási rátához. Ez tulajdonképpen megfelel a jelenleg érvényes hazai 

gyakorlatnak. ( A külföldi tőkeáramlás közvetlenül is hozzájárulhat a nagyobb 

megtakarítási rátához, de csak akkor, ha a gazdaság a potenciális kibocsátás alatt 

működik. Ekkor ugyanis a kibontakozó multiplikátor hatáson keresztül a privát 

szektor és a költségvetés megtakarításai is növekedhetnek. A növekedéselméleti 

összefüggések keretében azonban a hosszú távú folyamatokat vizsgáljuk, amikor a 

teljes foglalkoztatás és a potenciális kibocsátás közelében működő gazdaság reális 

feltételezés.) 

A fentieket szem előtt tartva növekedéselméleti szempontból a tőkeáramlásnak két 

ellentétes hatását kell számításba venni. Egyrészt, a külső forrásbevonás segítségével 

a gazdaság egy magasabb jövedelmi szintet jelentő növekedési pályán haladhat, 

másrészt a profitrepatriálás a GNP-t a GDP alá szorítja. E hatások elemzése céljából 

használjuk fel a korábban bemutatott (15 és 12 egyenlet) növekedéselméleti 

összefüggéseket, nevezetesen: 

_ belül a hosszú lejáratú források nem érték el a 7%-ot. A részletes elemzésről lásd Bélyácz (1999). 
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(29) 

(30) 

A (29)-re most a külső forrásbevonás jövedelmi hatásának meghatározása miatt van 

szükségünk, míg a (30)-s segítségével a profitrepatriálást, valamint a GDP és a GNP 

közötti rést tudjuk megragadni. 

Ha a jelenlegi megtakarítási rátát 22%-nak vesszük, a külföldi forrásbevonást a 

GDP-hez képest 3%-nak, - továbbá a tőke széles értelmezését használjuk vagyis 

a=2/3 - akkor a forrásbevonás eredményeként a steady-state jövedelem (a 29 

alapján) 29 százalékkal (yi/yo = (25/22)) magasabb annál, mint ami a külső 

forrásbevonás nélkül létezne./ 3 9 

A jövedelmi folyamatok ismeretében a (30) segítségével a külső forrásbevonás 

hatása a tőkeállományra meghatározható. A tőkeállományt ismerve, valamint 

figyelembe véve, hogy a fizikai tőkeállomány részesedése a GDP-ből 1/3 körüli, a 

külföldi befektetők jövedelme, s ezáltal a GNP nagysága meghatározható. A 

számítások elvégzése után azt kapjuk, hogy a GNP nagysága a külső forrásbevonás 

eredményeként 24%-kal/4 0 nagyobb (a GDP-re kapott 29 százalék helyett) annál a 

GNP szintnél, mint ami a külső forrásbevonás nélkül létrejönne. 

A gazdasági felzárkózás szempontjából a lényeges konklúzió a következő. Ha a 

gazdaság számára a külföldi tőkebeáramlás révén lehetőség van a külföldi 

3 9 A számításhoz felhasznált adatok nem pontosak, de nem is állnak távol a hazai valós értékektől. 
Másrészt, a végső konklúziók szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a tőkeállomány fogalmát a 
humán tőkét is felölelő szélesebb értelemben, vagy csak pusztán a fizikai tőkeállományt felölelve 
használjuk, s ezáltal a termelési rugalmasságra az 1/3 vagy 2/3 értékével számolunk. 
4 0 A számítás menete a következő. Az y t/y 0 ismeretében a ki/ko (értéke 1,47) meghatározható. Tehát a 
külföldi forrásbevonás eredményeként a tőkeállomány 47%-kal, míg a GDP csak 29%-kal növekszik. A 
külföldi tőkére jutó jövedelem (a GDP-ből 1/3-os részesedést feltételezve) 5%. Tehát a külső 
forrásbevonás a GNP-t 24%-kal (29%-5%) növeli. 
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forrásbevonásra, akkor a felzárkózás során a gazdaság egy magasabb jövedelmi 

szintet jelentő növekedési pályára áll rá. A GNP tekintetében azonban a kialakuló 

jövedelmi pozíció kedvezőtlenebb annál, mint amit a GDP-re vonatkozó adatok 

mutatnak, hiszen a keletkezett jövedelmek egy része a külföldi befektetők tulajdonát 

képezi. De a relatív jövedelmi helyzet a külső forrásbevonás eredményeként még 

akkor is kedvezőbb, (hiszen a GDP-hez képest bár kevésbé, de a GNP is növekedett 

a külső forrásbevonás hatására), ha kiszűrjük a külföld részesedését a gazdaságban 

keletkezett j övedelmekből. 

4.5. További tényezők 

Az eddigi elemzésekben a standard növekedéselméleti összefüggésekre támaszkodva 

vizsgáltam a gazdasági felzárkózást, s elsősorban azokra a tényezőkre fordítottam a 

figyelmet, amelyeknek a növekedéselmélet fundamentális jelentőséget tulajdonít. Ez 

azonban természetesen nem jelenti azt, hogy az eddig tárgyaltakon túlmenően ne 

lennének olyan további tényezők, amelyeknek ne lenne fontos kihatása a 

nemzetgazdaságok növekedésére, illetve növekedési kilátásaira. Éppen ellenkezőleg! 

Az utóbbi évtizedben megjelenő empirikus elemzések áradata egy sor olyan további 

tényezőre rámutat, amelyek fontosak a növekedési folyamatok megértésében. A 

legfontosabbaknak ezek közül az alábbiak tekinthetők. 

- A növekedésben az elemzések nagy jelentőséget tulajdonítnak a pénzügyi szektor 

fejlettségének. A pénzügyi közvetítőrendszer jelenti a csatornát a megtakarítások 

beruházásokká való konvertálásának, ami a növekedési folyamat motorját képezi. Ha 

ez a csatorna valamilyen oknál fogva eltömődik, - például nagyra nyílik a kamatrés a 

hitel és betéti kamatlábak között - a gazdasági növekedés akadozóvá válhat, a 

nagyobb megtakarítások (beruházások nélkül) esetleg nagyobb munkanélküliségben, 

nem pedig nagyobb GDP-ben csapódnak le. 
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- További fontos tényezőt jelent az ország infrastrukturajanak fejlettsége. A fejlett 

infrastruktura tulajdonképpen a tartós gazdasági növekedés elengedhetetlen feltétele, 

enélkül a fejlődés állandóan korlátokba ütközik. Az infrastruktura modernizálása 

növeli a magángazdaság hatékonyságát, vonzóbbá teszi az országot a külföldi 

befektetők számára. Nálunk különösen fontosak lehetnek az infrastrukturális 

beruházások az ország elmaradt keleti térségeiben, ahol ezek a beruházások e 

térségek intenzívebb bekapcsolódását jelenthetik a gazdaság vérkeringésébe, 

nagyobb vonzerőt jelentenének a belföldi és külföldi befektetők számára. S nem 

utolsó sorban, az infrastrukturális beruházások és a nyomukban kibontakozó 

multiplikátor hatás keresleti oldalról is kedvezően hatna e térség katasztrofális 

foglalkoztatási helyzetére. 

- A makrogazdasági politika stabilitása szintén a tartós növekedést magyarázó 

faktorok között szerepel. A magas szintű foglalkoztatás, az alacsony és kiszámítható 

inflációs ráta, a gazdaság stabil külső pozíciója, a megfelelő valutatartalékok 

nagysága mind-mind olyan indikátornak számít, amelyek az egyre inkább 

globalizálódó világban jelzésértékűek a belföldi és külföldi befektetők számára. 

Bőven lehet példákat felhozni arra (az orosz vagy a dél-kelet ázsiai válság), hogy a 

befektetők bizalmának megrendülése mennyire súlyos következményeket ró a 

gazdaság növekedési kilátásaira. 

- Az empirikus elemzések szintén szoros kapcsolatot tárnak fel a növekedés és a 

gazdasági nyitottság között. A gazdasági nyitottság növekedése az ország 

intenzívebb bekapcsolódását jelenti a világgazdasági folyamatokba, hozzájárul az új 

technológiák gyorsabb elterjedéséhez a hazai termelési folyamatokban, jobb 

lehetőséget teremt a specializációból fakadó előnyök kiaknázásához, intenzívebb 

versenyre, s ezáltal a hatékonyság folyamatos javítására készteti a belföldi 

termelőket. 

- Az alacsony szintű kormányzati fogyasztásnak ugyancsak kedvező hatása van. A 

kormányzati kiadások jelentős része (az infrastrakrúrára, az oktatásra, egészségügyre, 
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humán tőke felhalmozásra fordított kiadások) közvetlenül hozzájárul a gazdasági 

produktivitás javításához, más részük viszont kevésbé produktív célokat szolgál. 

Nyilvánvaló, hogy az ország erőforrásainak minél kisebb hányadát fordítja - esetleg 

kénytelen fordítani pl. a közbiztonsági állapotok miatt - nem produktív célokra, annál 

kedvezőbbek a lehetőségek az erőforrások produktív célú, gazdasági növekedést 

serkentő hasznosítására. 

A gazdasági növekedés összetett, számos tényező által determinált folyamat. A 

fentieken túlmenően további gazdasági és nem gazdasági változókat (pl. az aktivitási 

ráta nagysága, a politikai stabilitás) is fel lehet sorakoztatni az egyes gazdaságok 

növekedési folyamatainak magyarázatában. A standard modellben hangsúlyozott 

fundamentális okokon túlmenően ezeknek a tényezőknek a szerepe egyáltalán nem 

lebecsülendő a nemzetgazdaságok növekedési folyamatának jobb megértésében. 
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V. Államadósság a növekedéselméletben 

5.1. Az államadósság és a növekedés kapcsolata 

A növekedéselméleti összefüggéseket mindeddig a gazdasági felzárkózás 

szempontjából vizsgáltam, s, elsősorban arra fordítottam a figyelmet, hogy milyen 

következtetések és milyen gazdaságpolitikai tanulságok szűrhetők le a felzárkózás 

kezdetén járó ország számára. 

A növekedéselméleti összefüggések azonban jó lehetőséget teremtenek arra is, hogy 

az államadósság hazai és nemzetközi szakirodalomban egyaránt sokat vizsgált, - és 

sokat is vitatott - problémakörét elemezzük. Az elemzést különösen aktuálissá teszik 

az empirikus adatok. Ha ugyanis végigteldntünk az EU tagországok 

államadósságának GDP-hez mért arányán azt tapasztaljuk, hogy azok rendkívül 

széles skálán - 6-130% között - mozognak anélkül, hogy bármiféle kapcsolatot is 

megállapíthatnánk az egyes országok fejlettsége és eladósodottsági szintje között. 

Nem változtat az összképen az sem, ha az EU-n kívüli országokat vesszük 

figyelembe. Kanada eladósodottsága például 94, az USA-é 68 százalék volt 1996-

ban. A fejlett országok tehát napjainkban bár igen eltérő, de a GDP-hez mérten 

jelentős nagyságú államadóssággal rendelkeznek. 

A hazai államadósság jelenlegi mértéke nemzetközi viszonylatban nem mondható 

kiugróan magasnak, s jövőbeni alakulását illetően meghatározó jelentőségű a 

Maastrichti Szerződés, amelynek értelmében az államadósság GDP-hez mért aránya 

nem lehet több 60%-nál, illetve az államháztartás folyó deficitje nem haladhatja meg 

a GDP 3%-át. Az Európai Uniós csatlakozás szempontjából e két fontos 

konvergenciakritérium tekintetében nem állunk rosszul. Az elmúlt évben a bruttó 

államadósságnak 65% alá történő csökkentésével olyan országokat utasítunk magunk 

mögé mint Svédország, Hollandia, vagy Belgium. Az államháztartási hiány 

tekintetében némileg kedvezőtlenebb a kép, hiszen az elmúlt évben a 4,7 %-os deficit 

mintegy 2 százalékponttal meghaladja az EU tagországok deficitjének átlagos 

nagyságát. Ha azonban ehhez hozzávesszük, hogy a hazai gazdaságot 10% körüli 

infláció sújtja, - vagyis a költségvetés tényleges jövedelmi helyzetét tükröző reál 
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(vagy más néven operacionális) deficit a teljes deficitnél lényegesen kisebb, 

(hozzávetőlegesen nullszaldós) -, miközben az EU tagországok inflációs rátája 

Görögország kivételével 4% alatt van -, tehát ott a teljes és a reáldeficit között 

elhanyagolható a különbség - akkor joggal állítható, hogy a költségvetési deficitre 

vonatkozó konvergencia-kritérium tekintetében messze megelőzzük az EU 

tagországok nagy részét. S mivel a reál deficit nagysága egyúttal az államadósság 

reálértékének változását is tükrözi, ezért az eladósodás mértékével kapcsolatban 

elöljáróban az máris megállapítható, hogy a jelenlegi fiskális konstelláció 

fenntartása bármilyen szerény mértékű növekedés esetén is az eladósodási szint 

csökkenését eredményezi. Némileg erőteljesebb gazdasági növekedés esetén pedig 

rövid időn belül az államadósságra vonatkozó konvergencia-kritérium is teljesíthető, 

méghozzá anélkül, hogy ennek érdekében bármiféle fiskális kiigazítást kellene 

végrehajtani. 

Az államadósságnak a növekedéselméleti összefüggésekbe történő illesztésével 

kétféle kérdésre szeretnék választ találni. 

1. Létezik-e az eladósodásnak egy olyan kívánatos vagy optimális nagysága, amely a 

gazdaság hosszú távú fejlődését leginkább szolgálja, vagy igaz-e az a felszínes 

megállapítás, hogy hosszabb távon a kormányzatnak az eladósodottsági szint 

mérséklésére kell törekedni? 

2. M i az oka annak, hogy lényegében azonos fejlettségű országok rendkívül eltérő 

államadósság/GDP értékkel rendelkeznek? Más szóval: miért nincs kapcsolat az 

egyes országok eladósodottsága és az egy főre jutó GDP között, és szükséges-e az 

államadósság számottevő lefaragása a gazdasági felzárkózáshoz? 

Az elemzést az adósságdinamikai összefüggések áttekintésével kezdem. 

72 



5.2. Adósságdinamikai összefüggések 

Az államháztartás eladósodásának elemzésében kulcsfontosságú jelentősége van 

annak, hogy milyen tényezők határozzák meg az adósság dinamikáját, milyen 

adósság/GDP értéket eredményez hosszú távon egy-egy meghatározott fiskális 

politika követése, illetve milyen kiigazításra van szükség ahhoz, hogy a jövőben egy 

célul kitűzött eladósodottsági szint tartható legyen. Bonyolítja a helyzetet, hogy az 

adósságállomány változását nem csak a költségvetés adóbevételei és a „szokásos" 

(vagy más néven elsődleges) kiadási tételei befolyásolják, hanem a 

kamatkiadásokon keresztül a múltban felhalmozott adósság nagysága is. Továbbá 

nem az adósságállomány abszolút nagyságának, hanem a GDP-hez mért arányának 

van közgazdasági jelentősége, ezért számolni kell a gazdasági növekedés ütemével 

is. 
v 

Az eladósodási folyamat elemzésében a kiindulópontot az adósság/GDP hányados 

változását előidéző tényezők meghatározása jelenti. Az ezt megfogalmazó 

alapösszefüggés a következő: 

b t = x t + ( r - g ) b t (31) 

ahol: b - az államadósság/GDP hányados, x - az államháztartás elsődleges 
deficitjének a GDP-hez viszonyított aránya, r - a reálkamatláb 

Az (31) egyenlet kiemelt fontosságú az eladósodási folyamat szempontjából, hiszen 

megmutatja, hogy milyen tényezők befolyásolják az adósság/GDP hányados 

alakulását, s milyen irányú kiigazításra lehet szükség az adóssághelyzet 

stabilizálásához. Önmagában azonban ez az alapvető egyenlet még nem sokat mond 

az adóssághelyzet tényleges alakulásáról. Az adósság/GDP hányados változása 

ugyanis függ a már meglévő eladósodottsági szinttől, s a jelenbeli változása hatással 

van a következő időszak eladósodási folyamatára. Más szóval a (31) alapján még 

semmiféle információval nem rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy meghatározott 
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elsődleges egyenleg, reálkamatláb, és növekedési ütem mellett az adósság végül is 

milyen szint mellett stabilizálódik, és stabilizálódik-e egyáltalán. 

A problémára kielégítő válasz kapható ha a (3 l)-ben felállított differenciálegyenletet 

megoldjuk. Ekkor: 

ahol x-ről feltételezem, hogy nem változik az időben dxt/dt=0(az elsődleges 

egyenleg a GDP-hez mérten konstans) 

A (32) alapján már könnyen meghatározható, hogy különböző közgazdasági 

feltételek mellett (gazdasági növekedés, reálkamatláb, elsődleges egyenleg és a 

kezdeti adósságállomány) hogyan alakul az államháztartás eladósodása. 

Tekintsük először a legegyszerűbb esetet, amikor a gazdasági növekedés üteme 

meghaladja az állampapírokra fizetett reálkamatlábak nagyságát. Ekkor az 

államháztartás eladósodása beavatkozás nélkül is stabilizálódik, bármekkora legyen 

is az induló adósságállomány. Kellően hosszú időszakot tekintve ugyanis az 

adósság/GDP hányados (mivel g>r) a (32) alapján: 

Ha például a költségvetés elsődleges hiánya a GDP-hez mérten 1%, a gazdasági 

növekedés üteme 4%, a reálkamatláb pedig 2%, akkor az adósság/GDP hányados 

50%-os értéken stabilizálódik. 

Bonyolultabb helyzettel van dolgunk akkor ha a reálkamatláb meghaladja a 

gazdasági növekedés ütemét. Ekkor az adósságfelhalmozódás dinamikája attól függ, 
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hogy milyen az államháztartás elsődleges egyenlegének és a kezdeti 

adósságállománynak a viszonya. Abban az esetben, ha 

tehát az adósság/GDP hányados korlátlanul növekszik. Ilyenkor érvényre jut az un. 

kamatspirál: a jelenlegi deficit a kamatmechanizmuson keresztül még nagyobb 

jövőbeni deficitre vezet, ami az adósság folyamatos növekedését eredményezi mind 

abszolút mind relatív értelemben. A kamatspirál azonban ellentétes irányban is 

működik. Ha 

tehát az adósság/GDP hányados folyamatosan zuhan, s a kormányzat előbb-utóbb 

nem nettó adósa, hanem nettó hitelezője lesz a magánszektornak. 

Az eddig kifejtettekből következik, hogy a gazdaság növekedésének ütemét 

meghaladó reálkamatlábak esetén az államadósság a GDP-hez mérten csak akkor 

stabil, ha b 0 = x/(g-r). Természetesen ennek az egyezőségnek hosszabb távon, a 

növekedési ütemet meghaladó reálkamatlábak esetén fenn kell állnia, hiszen 

ellenkező esetben az adósság/GDP nagysága instabil, azaz folyamatosan csökken 

vagy növekszik. Kérdés azonban, hogy mekkora az az eladósodottsági szint amely 

mellett a kormányzat elkötelezi, vagy amelyhez célszerű elköteleznie magát. 
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5.3. Az államadósság optimális nagysága 

Mindeddig az államadósság/GDP érték dinamikáját meghatározó tényezőkkel 

foglalkoztam anélkül, hogy bármit is mondtam volna annak konkrét nagyságáról, 

amelyre a gazdaságpolitikának növekedési és jóléti megfontolások alapján 

törekednie kellene. Talán nem járunk távol az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy a 

közgazdászok többsége az államadósság kérdésében a minél kisebb, annál jobb 

nézetet vallja. E gondolat hátterében az áll, hogy hosszabb távot tekintve - amikor a 

teljes foglalkoztatás, és a természetes rátán lévő munkanélküliség reális feltételezés -

a költségvetés egyensúlyát kell megteremteni, mert ilyenkor a deficit egyértelműen a 

privát beruházások kiszorítását eredményezi./ , S mivel az államadósság alakulását a 

folyó évi költségvetési deficitek összege határozza meg, ebből az következik, hogy 

az adósság/GDP hányadosnak minél alacsonyabbnak kell lennie. 

Ahhoz, hogy az államadósság/GDP hányados alakulásával kapcsolatos elméleti 

összefüggéseket némileg alaposabban szemügyre vehessük elöljáróban néhány 

egyszerűsítő feltevéssel kell élnünk. Mindenekelőtt: az eladósodás vizsgálata hosszú 

távú folyamatokra vonatkozó elemzést igényel, melyből következően teljes 

foglalkoztatást és a folyó fizetési mérleg (továbbiakban fizetési mérleg) egyensúlyát 

tételezzük fel. Igaz, ez utóbbi nem okvetlenül szükséges a külső pozíció 

egyensúlyához, hiszen ha a külföldi tőkebeáramlásra tartósan számíthatunk, akkor a 

fizetési mérleg deficittel is zárhat anélkül, hogy ez a külső eladósodás veszélyét 

hordozná magában. A fizetési mérleg egyensúlytalansága a következtetéseket 

némileg árnyalhatja, - amire a későbbiekben röviden vissza is térek - de azok 

lényegét nem érinti, s egyelőre attól nyugodtan eltekinthetünk. Továbbá, az 

elemzésben a költségvetés egyenlegének a reál értelmezését használom, vagyis az 

nem tartalmazza az infláció okozta torzításokat. 

A fentiekre tekintettel a következő makroökonómiai alapösszefüggés írható fel: 
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Ahol: G - a kormányzat nem kamatjellegű kiadásait, T - kormányzati 

adóbevételeket (TY és x- a lineáris adókulcs), rB - a kormányzati kamatfizetéseket 

jelöli 

Ahhoz, hogy az államháztartás eladósodásáról, vagy akár a kívánatos adósság/GDP 

hányadosról érdemi megállapításokat tehessünk a (36) egyenletben szereplő 

komponenseket kell vizsgálnunk. Tekintsük először a beruházási ráta (I/Y) 

meghatározását, amelyhez a neoklasszikus növekedéselmélet összefüggéseit 

használjuk fel. 

A neoklasszikus növekedési modellben - mint azt korábban láttuk - az egyes 

növekedési pályákon az egy főre jutó termelés és a tőkeállomány azonos ütemben 

növekszik. A növekedési pályák azonban különböznek egymástól a megtakarítási és 

beruházási hányad, valamint az egy főre jutó fogyasztás tekintetében. A maximális 

fogyasztást és jólétet biztosító növekedési pályát a következő kritérium határozza 

meg: 

A (37) egyenlet az egyensúlyi növekedési pálya kritériumát határozza meg, 

közgazdasági jelentőségét már korábban vizsgáltuk. A (38) egyenlet pedig a 

maximális fogyasztás kritériuma, mely szerint a tőke határtermékének egyenlőnek 

kell lennie, a népesség és a technikai fejlődés növekedési üteme, valamint az 

értékcsökkenési ráta összegével. A két egyenlet alapján az optimális beruházási 

hányad a következő lesz: 

4 1 Mindez persze nem mond ellent annak, hogy rövid távon, a keynesi konjunktúraszabályozás 
szellemiségének megfelelően a költségvetés lehet deficites, az egyensúlynak a ciklus egészét tekintve kell 

sf(k) = (n+g+5)k 

f'(k*) = (n+g+5) 

(37) 

(38) 
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vagyis az optimális beruházási rátának meg kell egyeznie a tőke termelési 

rugalmasságával. 

Nézzük most a (36) összefüggésből a másik elemet, a költségvetési kiadások GDP-

hez viszonyított arányát. Erről egyszerűen tételezzük fel azt, hogy a kormányzat 

által meghatározott szinten (G*/Y) van rögzítve. Ez a szint országonként, vagy akár 

gazdaságfilozófiai megfontolásokból eredően rendkívül eltérő lehet, s különbözhet 

aszerint is, hogy a kormányzathoz a liberális, vagy konzervatív gazdasági felfogás 

áll közelebb. Például abban az országban amelyben a kormányzat az egészségügyi 

ellátásokban, az oktatásban, vagy a nyugdíjrendszer működésében részben teret 

enged a piaci mechanizmusok érvényesülésének ott a G* értéke a GDP-hez mérten 

kisebb lesz, mint ott, ahol ezeknek a feladatoknak az ellátása kizárólagosan az állam 

hatáskörébe tartozik. A meghatározás módjának és a konkrét nagyságának azonban 

most számunkra nincs jelentősége. 

Az összefüggésekből hátra van még a megtakarítási ráta (S/Y) és az adóráta (T/Y ) 

meghatározása. A magán-megtakarításokat a rendelkezésre álló jövedelem (Y-T + 

rB) és a magán szektor megtakarítási hajlandósága / 4 2 ( s ) határozza meg, a T/Y 

értéke pedig az adókulcsok (T) nagyságától függ. Az adókulcsok nagysága tehát 

egyidejűleg befolyásolja a megtakarítási rátát és az adórátát. S mivel I/Y és G/Y 

értékét már korábban meghatároztuk, az adókulcs nagysága egyúttal meghatározza a 

magán-megtakarítás és a beruházás különbözetének GDP-hez mért arányát, 

valamint a költségvetés egyenlegének a GDP-hez viszonyított mértékét is. 

A fentieket figyelembe véve a (36) összefüggés most a következő formában írható 

fel: 

ffemumálllliiTiia. 
4 2 A privát szektor megtakarítási hajlandóságát a Solow-modellhez hasonlóan a fentiekben egyszerűen 
adottságként kezelem. Ha az együtt élő korosztályok Diamond féle modelljére támaszkodnánk a 
háztartások megtakarítási magatartását illetően, az a végső következtetéseinket egyáltalán nem 
befolyásolnák, viszont jelentősen megnehezítenék a lényeges összefüggések nyomon követését. A 
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(1 - x + r b 0 ) s - a = g K * - x + rb 0 (36a) 

ahol a = I/Y és g K * = G*/Y valamint b 0

=Bo/Y. A (36a) összefüggés bal oldala a 

magánmegtakarítások beruházások feletti többletét mutatja a GDP-hez viszonyítva, 

jobb oldala pedig az államháztartás egyenlegének a GDP-hez mért arányát, de a (36) 

egyenlethez képest azzal az eltéréssel, hogy itt már figyelembe vettük a maximális 

jólétet eredményező növekedési pálya feltételeit. Az összefüggésből egyértelműen 

kitűnik, hogy mivel az s, a, gK*, r és b 0 adottak, illetve előre meghatározottak, csak 

az adóráta az egyetlen endogén változó, amely így könnyedén meghatározható. 

g K * + a - s 
x* = + rb 0 (40) 

1 -s 

Az összefüggés alapján meghatározott adóráta a maximális fogyasztást eredményező 

növekedési pályán való haladást biztosítja. Ettől eltérő adók esetén vagy a teljes 

foglalkoztatás nem tartható, vagy az öSszkereslet múlja felül a teljes foglalkoztatás 

melletti kínálatot, ami nyilvánvalóan tarthatatlanná tenné a növekedéselméleti 

összefüggések keretében meghatározott beruházási színvonal megvalósulását. 

Az elmondottakat szemléltethetjük egy ábra segítségével is (lsd. az 6. ábrát) ahol a 

(36a) összefüggés baloldalát (S*=(l-x + rb0)s-a) illetve a jobb oldalát 

(D*=g*K-x+rb0) külön-külön összefüggésként ábrázoljuk az adókulcsok 

függvényében. 

Rarisay-Cass-Koopmans modell alkalmazása azonban már a végső összefüggéseket is befolyásolná. 
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6. ábra. A költségvetési egyenleg meghatározódása 

Az ábrán az S* függvény fejezi ki a magán-megtakarításoknak és a beruházások 

különbözetének GDP-hez viszonyított arányát. A görbe meredeksége negatív (-s) 

hiszen az adók növekedésével a rendelkezésre álló jövedelem és a magán

megtakarítások nagysága csökken. A D* a költségvetés egyenlegének a GDP-hez 

mért arányát mutatja. Ennek a függvénynek a meredeksége szintén negatív (-1), ami 

azt fejezi ki , hogy az adók növekedésével a költségvetési deficit csökkenni, illetve a 

szufficit növekedni fog. (A definiálásából következően D* pozitív értéke a 

költségvetés deficitjét jelenti.) 

Az államháztartás eladósodásának szempontjából számunkra annak van 

kulcsfontosságú jelentősége, hogy az S* és D* függvények metszéspontja milyen 

költségvetés egyenleg mellett jön létre. Vajon igaz-e az, hogy hosszabb távon a 

gazdasági prosperitást leginkább a kiegyensúlyozott költségvetés szolgálja? Nos, a 

kifejtett elméleti összefüggések/4 3 alapján nincs semmiféle okunk arra, hogy ezt 

feltételezzük. A költségvetés egyenlegére deficites és szufficites érték egyaránt 

adódhat, és semmi sem indokolja, hogy hosszabb távon feltétlenül 

Ettől azonban azért tekintek el, mert következtetései nincsenek összhangban az empirikus adatokkal. 
4 3 A kérdés empirikus vonatkozásaira külön kitérek. 



kiegyensúlyozottnak kell lennie. Más szóval, a növekedéselméleti összefüggések 

keretében az egyensúlyban lévő költségvetés nem bír semmiféle megkülönböztetett 

jelentőséggel. Meghatározott beruházási ráta és költségvetési kiadások/GDP érték 

mellett minden azon múlik, mekkora a privát szektor megtakarítási hajlandósága, s 

az minél nagyobb, a szufficitnek annál kisebbnek, illetve a deficitnek annál 

nagyobbnak kell lennie./44 Sőt, ha a gazdaság szereplőinek magatartása olyan, hogy 

jövedelmüknek jelentős hányadát szeretnék megtakarítani, akkor akár kiugróan 

magas deficit/GDP hányadosra lehet szükség ahhoz, hogy a gazdaság a legnagyobb 

fogyasztást biztosító növekedési pályán haladhasson. Ilyen helyzetben a 

költségvetési egyenleg javítását célzó gazdaságpolitika a fogyasztás és a társadalmi 

jólét csökkenését eredményezné. 

A D* és az S* függvények révén a költségvetési egyenleg meghatározása már 

lehetővé teszi, hogy az államadósság/GDP hányadossal kapcsolatos összefüggéseket 

is megvizsgáljuk. Ez azonban további problémát vet fel. Az államadósság nagysága 

- amelyet mindeddig adottságként kezeltünk - a kamatterheken keresztül hatással 

van a megtakarítási és a költségvetési egyenleget mutató függvényre is. Ha például 

az adósság/GDP hányados növekszik akkor az egyaránt kifelé tolja az S* és a D* 

függvényt, hiszen adott adókulcsok mellett nő a magán-megtakarítások beruházások 

feletti többlete és romlik a költségvetési egyenleg/GDP érték. Kérdés, hogy az 

adósság/GDP érték változása következtében a függvények eltolódása egymáshoz 

képest milyen mértékű, s ezáltal változni fog-e a metszéspontjuk által meghatározott 

államháztartási egyenleg. A D * és az S* teljes deriváltját véve (miközben a többi 

tényező - beruházások, kormányzati kiadások megtakarítási hajlandóság -

természetesen nem változik), továbbá feltételezve hogy dS* = dD* = 0, (hogy az 

elmozdulás nagyságát meghatározzuk) és az összefüggéseket rendezve mindkét 

esetben azt kapjuk, hogy: 

4 4 Hangsúlyozni kell, hogy az elemzés során a folyó fizetési mérleg egyensúlyát tételeztem fel. Ha 
azonban a tőkebeáramlásra tartósan lehet számítani, akkor a külső egyensúly deficites fizetési mérleg 
mellett is megvalósulhat, s ekkor viszont a fent megfogalmazott következtetések némileg módosulnak. A 
fizetési mérleg deficitje ugyanis a hiány nagyságával megegyezően feljebb tolja az S görbét, és az 
egyensúly (az S * és D* függvények metszéspontja) még kisebb költségvetési szufficit/GDP - illetve 
nagyobb deficit/GDP - érték mellett jön létre. 
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A kapott eredmény azt mutatja, hogy az adósság/GDP érték változása ugyanolyan 

mértékben tolja el a D* és az S* függvényt. Ez egyúttal azt jelenti, hogy a 

növekedéselméleti összefüggések segítségével meghatározott államháztartási 

egyenlegnek a GDP-hez viszonyított nagysága független attól, hogy a kormányzat a 

múltból öröklődőén mekkora adósság/GDP értékkel rendelkezik, vagy hogy az 

eladósodás a későbbiek folyamán hogyan változik. Ez a megállapítás pedig már 

lehetővé teszi, hogy az elemzés adósságdinamikai vetületét is szemügyre vehessük. 

Az eddig bemutatott elemzésnek az a következtetése, hogy a maximális jólétet 

eredményező növekedési pályához nem feltétlenül kiegyensúlyozott költségvetési 

egyenleg tartozik, a kormányzati eladósodás szempontjából két nyugtalanító kérdést 

vet fel. / 4 5 1. Milyen következményekkel jár az államadósság/GDP értékre nézve az, 

hogy az állami költségvetés hosszabb távon nem kiegyensúlyozott.? 2. M i történik a 

költségvetés elsődleges egyenlegével, ha évről-évre fennáll valamekkora deficit/GDP 

hányados? Némi számítás segítségével mindkét kérdésre megnyugtató válasz 

adható. 

Nézzük először az adósság/GDP alakulását. Az (31) átalakításával a következő 

összefüggés írható fel: 

4 5 A problémát a költségvetés deficites pozícióját feltételezve mutatom be, bár a D * és S * függvények 
metszéspontja a költségvetés kívánatos egyenlegére - mint azt korábban láttuk - szufficites értéket is 
adhat. Ez a fenti elemzést pusztán annyiban érinti, hogy a deficites értéket szufficitre kell módosítani. A 
hangsúly a kiegyensúlyozatlan költségvetésen van, s a kérdés empirikus vonatkozásaira rövidesen 
visszatérek. 
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Azaz, az adósság/GDP változását a deficit/GDP valamint a növekedési ütem és a 

már meglévő adósság/GDP érték szorzatának különbözete határozza meg. Ahhoz, 

hogy megtudjuk hogy a GDP-hez mérten adott nagyságú deficit végső soron milyen 

eladósodottsági szintre vezet, meg kell határoznunk a b t értékét. 



A (42) összefüggésben lévő közönséges differenciálegyenletet megoldva, az 

adósság/GDP hányadosra a következő meghatározás adódik. 

D t * D t * 
b t - { b 0 + • (43) 

g g 

A (43) alapján a kormányzati eladósodás az alábbi szinten fog stabilizálódni 

D t * 
lim b t = mert e"81 -»oo (44) 
t - » o o g 

Ha például a korábbiak alapján a maximális jólétet biztosító növekedési pályához 

2%-os deficit/GDP hányados tartozik, miközben a gazdasági növekedés üteme 4%, 

akkor ennek eredményeképpen 50%-os kormányzati eladósodással kell számolnunk 

hosszú távon. 

A fentiekből következően könnyedén belátható, hogy a költségvetés elsődleges 

egyenlege is stabilizálódik. A (31) és a (44) összefüggést felhasználva: 

D t * 
l i m x t = (g-r) (45) 
t - K o g 

A korábbi példánál maradva 3%-os reálkamatláb mellett az elsődleges egyenleg a 

GDP-hez mérten mindössze 0,5%-os szinten stabilizálódik. 

Összegzésképpen tehát az állapítható meg, hogy a maximális jólétet biztosító 

növekedési pályához a magánszektor megtakarítási hajlandóságától függően egy 

meghatározott, a GDP-hez képest stabil költségvetési egyenleg tartozik. Ez az 

egyenleg azonban nem feltétlenül zéró, vagyis a költségvetésnek nem feltétlenül kell 

kiegyensúlyozottnak lennie. A D* és S* függvények metszéspontja a költségvetés 

deficites és szufficites értéke mellett is létrejöhet, s a kívánatos értékre egzakt választ 
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csak az empirikus eredmények adhatnak. A dinamikai elemzések pedig azt mutatják, 

hogy nemcsak a költségvetés egyenlegének, hanem az adósságállománynak 

(amelynek értéke lehet negatív is), az elsődleges egyenlegnek, és az adóknak is a 

GDP-hez mérten stabilnak kell lennie. 

5.4. Empirikus eredmények 

A nemzetközi szakirodalom mind elméleti szempontból, mind empirikusan igen 

intenzíven vizsgálja az államadósság kérdését a növekedéselméleti összefüggésekbe 

ágyazva./ 4 6 Az empirikus elemzések jelentős részében annak a kérdésnek a vizsgálata 

áll, hogy vajon a fejlett országok dinamikusan hatékony (dynamically efficient) 

növekedési pályán mozognak-e vagy sem. Vagyis az egyes országok 

nemzetgazdasági szintű megtakarítási rátái vajon meghaladják-e, vagy alatta 

maradnak a maximális jólétet eredményező növekedési pályához tartozó beruházási 

rátát. Ha ugyanis meghaladják - azaz a D* és az S* függvények metszéspontja a 

költségvetés deficites egyenlege mellett jön létre - akkor a deficites költségvetési 

egyenleget eredményező és államadósságot felhalmozó kormányzati politika javítani 

fogja mind a jelenbeli, mind a jövőbeni generációk jólétét. 

Az empirikus elemzések egy része (Ibbotson (1987), Mishkin (1984)) abból indult 

ki, hogy az optimális növekedési pályán a reálkamatlábnak meg kell egyeznie a 

gazdasági növekedés ütemével. Ha a növekedési ütem meghaladja a reálkamatlábat 

a gazdaság dinamikus értelemben nem hatékony növekedési pályán mozog, és a 

deficitet és államadósságot eredményező költségvetési politika nem távolabb, hanem 

közelebb visz az optimális növekedési pályához. Az empirikus eredmények azt 

mutatták, hogy a fejlett országok jelentős része nem halad dinamikus értelemben 

hatékony növekedési pályán, hiszen a reálkamatláb számos országban jóval kisebb 

mint a gazdasági növekedés üteme. 

4 6 Lásd. pl. Diamond (1965), Cass (1973), Á M (1989), Saint-Paul (1992), hogy csak néhány példái 
említsek a bőséges nemzetközi szakirodalomból 
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Az elemzések másik - a szakirodalomban jóval megbízhatóbbnak és 

elfogadottabbnak tekintett - része közvetlenül a nemzetgazdasági megtakarítási 

rátákat hasonlította össze a tőke termelési rugalmasságával, s ez utóbbit a profitnak a 

GDP-vel mért arányával azonosították. A fejlett országok viszonylatában kapott 

eredmények kivétel nélkül azt mutatták, hogy a nemzetgazdasági megtakarítási ráták 

alatta maradnak a tőke termelési rugalmasságának, a vizsgált országok ezért 

dinamikusan hatékony növekedési pályán mozognak. Ebből következően a deficitet 

eredményező és államadósságot felhalmozó fiskális politika jelenleg káros hatással 

van a gazdaságok növekedési kilátásaira. S ez természetesen érvényes a 

tőkejavakkal gyengébben ellátott országokra, így a magyar gazdaságra is. 

5.5. A növekedéselméleti és az adósságdinamikai eredmények összekapcsolása 

Mindeddig az államadósság kérdését a neoklasszikus növekedéselmélet 

összefüggésrendszerébe ágyazva tárgyaltam, s azt elemeztem, hogy az 

államháztartásnak milyen egyenlege, s ebből levezethetően az államadósságnak 

milyen mértéke szükséges ahhoz, hogy a gazdaság a minél magasabb jólétet biztosító 

növekedési pályán haladhasson. Bár az elméleti megfontolások nem zárják ki annak 

lehetőségét, hogy az államadósság bizonyos körülmények között eredményezheti a 

társadalmi jólét emelkedését, az empirikus tények azt mutatják, hogy a hosszabb 

távon deficitet és államadósságot eredményező költségvetési politika káros hatással 

van a nemzetgazdaságok fejlődésére. 

Kérdés azonban, hogy a kormányzat eladósodása mennyire jár súlyos 

következményekkel a GDP alakulására nézve. Mielőtt az adósságdinamikai és a 

megfelelő növekedéselméleti eredményeket összekapcsolnánk, gondoljuk át a 

következőket. A költségvetési deficit egyaránt befolyásolja az államadósság 

nagyságát és - a nemzetgazdasági szintű megtakarításokon keresztül - az egyes 

országok fejlettségi szintjét. Mivel azonban azonos fejlettségi szinten lévő országok 
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rendkívül eltérő államadósság/GDP értékkel rendelkeznek, a költségvetési deficitnek 

olyan hatásmechanizmusának kell léteznie, amely rendkívül erőteljesen befolyásolja 

az államadósság nagyságát, de ugyanakkor csak szerény mértékben van hatással a 

gazdasági fejlettségre, az egy főre jutó jövedelmekre. 

A fentiek alátámasztására tekintsük az alábbi helyzetet. Tételezzünk fel a 

költségvetési deficitben szerény mértékű, például 2 százalékpontos ( 3% az egyik, 

1% a másik országban) különbséget. A gazdasági növekedési üteme legyen 4% 

Felhasználva az adósságdinamikát meghatározó (44) összefüggést, 75 illetve 25 

százalékos kormányzati eladósodás adódik az egyik, illetve a másik országban. Tehát 

a deficitben meglévő csekély mindössze két százalékpontos eltérés rendkívül jelentős 

- kereken háromszoros - eltérésre vezet az államadósság/GDP nagyságában. 

Forduljunk most a növekedéselméleti összefüggésekből származtatható jövedelmi 

különbségekhez. Tételezzük fel, hogy a magán-megtakarítások nagysága a GDP-hez 

mérten mindkét országban 25%. A költségvetés deficites pozíciója azonban a 

nemzetgazdasági megtakarítási rátát csökkenti, méghozzá 3 százalékponttal az egyik 

és 1 százalékponttal a másik országban. Vagyis a nemzetgazdasági szintű 

megtakarítási ráta 22% lesz az egyik, 24% a másik országban. (Ezek az adatok 

hozzávetőlegesen megfelelnek a fejlett országok realitásának.) Tekintsük most a 

növekedéselmélet által prognosztizált jövedelmi különbségeket. Az egy főre jutó 

GDP-ben a (16) alapján (a tőke 2/3-os termelési rugalmasságával számolva) 

mindössze 19 százalékos ({24/22} ) különbség adódik, ami nemzetközi 

összehasonlításban meglehetősen szerénynek mondható. 

A költségvetési deficitben meglévő 2 százalékpontos különbség, tehát csak 19%-os 

különbséget idézett elő a jövedelmekben, de 200%-os eltérést az államadósság/GDP 

értékben. Az adósságdinamikai és a növekedéselméleti összefüggések 

összekapcsolása tehát jó magyarázatul szolgál arra vonatkozóan, hogy miért 

rendelkezhetnek lényegében azonos fejlettségi szinten lévő országok rendkívül eltérő 

mértékű kormányzati eladósodással. Az elmondottakból az is következik, hogy egy 

közepesen fejlett ország - mint pl. Magyarország - esetében nem sorsdöntő a 

gazdasági felzárkózás tekintetében az, hogy a költségvetés hosszú távon 
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kiegyensúlyozott-e, vagy szerény mértékű deficitet mutat, és ezáltal az államadósság 

alacsony, vagy a GDP-hez mérten viszonylag magas értéken állandósul. 

§7 



V I . Záró megjegyzések 

A disszertációban a gazdasági felzárkózás és az államadósság kérdését a 

növekedéselméleti összefüggések keretében vizsgáltam. Az elméletben az utóbbi tíz 

évben végbement haladás eredményeképpen, valamint a rendkívül precíz elemzési 

apparátus segítségével számos hasznos közgazdasági következtetés vonható le a 

gazdasági felzárkózást megkezdő ország számára. 

Az egyik legfontosabb tanulság, hogy a gazdasági felzárkózásban a nemzetgazdasági 

szintű megtakarításnak kulcsfontosságú szerepe van. Ebből azonban nem következik 

az, hogy a megtakarítási rátának extrém mértéket - a fejlett országok megtakarítási 

rátáját jóval meghaladó értéket - kell öltenie a felzárkózás folyamán. A felzárkózás a 

piaci elveken működő és a világgazdasági folyamatokba megfelelően integrálódó 

gazdaság, esetén már a jelenlegi 23%-os beruházási ráta mellett is biztosan 

folytatódni fog. 

A megtakarítások alakulása mellett az oktatásra, kutatásra, a humán tőke képzésében 

résztvevő intézményekre fordított erőforrásoknak is kardinális jelentősége van a 

felzárkózási folyamatban. Ez utóbbi terén nekünk bőven akad tennivalónk. 

Szemléletváltásra, az intézményi struktúra megváltoztatására és meggyőződésem 

szerint a finanszírozási formák újragondolására egyaránt szükség van. A 

versenyszféra és a humán tőke képzésében résztvevők jövedelmei között már 

korábban is meglévő diszparitás mára elképesztő méreteket öltött, demoralizáló 

hatásai lépten-nyomon tettenérhetők. Pedig a gazdasági növekedés egyre inkább 

tudásintenzív, a felgyorsuló globalizációs folyamatok, a robbanásszerű technikai 

fejlődés, az informatikában végbemenő forradalom magasan kvalifikált megfelelő 

humán tőkével rendelkező munkaerőt igényel. A GDP komponensein belül egyre 

nagyobb részarányt képeznek a magas minőségi igényeket kielégítő, korszerű, a 

környezetvédelmi szempontoknak is megfelelő, jelentős humán tőke hátteret igénylő 

termékek és szolgáltatások. „Az OECD legújabb felmérése szerint a kilencvenes 

évek közepén a kutatás-fejlesztés-igényes, magas szakképzettségű munkaerővel 

végzett termelési, valamint pénzügyi-oktatási-egészségügyi tevékenységek aránya a 

fejlett országok üzleti tevékenységében túllépte az 50%-ot." (Kádár 1999. 1038.) 



Az új növekedési pályához való konvergálás sebessége alacsony, a gazdasági 

felzárkózás hosszú évtizedeket vesz igénybe. Türelmesnek kell lennünk. De úgy 

vélem, hogy van okunk az optimizmusra. A felzárkózás kezdeti éveiben megvalósuló 

4,5% körüli növekedés - a konvergencia sebességének empirikus ismerete és az 

elméleti összefüggések alapján - arra enged következtetni, hogy az Európai Unió 

átlagos jövedelmét meghaladó jövedelemszintre történik. A növekedési ütem 

azonban a jövőben lassulni fog, méghozzá annál inkább, minél közelebb kerül a 

gazdaság az új növekedési pályához. A gazdasági növekedést az elmélet által 

hangsúlyozott tényezőken túlmenően számos egyéb körülmény is befolyásolja. A 

gazdaság egyre nagyobb nyitottsága, az elmélyülő integrációs kapcsolatok, az 

információáramlás elképesztő sebessége számtalan csatornán keresztül járul hozzá a 

gazdasági növekedéshez és modernizálódáshoz. A mi konkrét helyzetünkben nem 

elhanyagolható az infrastuktúra fejlesztésére fordított erőforrások nagysága, s ezen 

keresztül az elmaradott térségek fokozott bekapcsolása a gazdasági vérkeringésbe. 

Az mfrastruktúrális források elégtelensége a növekedést akadozóvá teszi, gátolhatja 

a belföldi és külföldi tőkeáramlás régiók között egyenletesebb eloszlását. 

A disszertációban növekedéselméleti összefüggések felhasználásával vizsgáltam az 

államadósság kérdését. Az elméleti összefüggésekből levonható egyik legfontosabb 

következtetés, hogy a kiegyensúlyozott költségvetésnek nincs semmiféle 

megkülönböztetett jelentősége a gazdasági fejlettség szempontjából. Az 

egyensúlyban lévő költségvetés, és ebből következően a minél kisebb 

adósságállomány nem rendelkezik semmiféle olyan mágikus közgazdasági 

tartalommal, hogy az elengedhetetlenül szükséges a tartós és magas ütemű gazdasági 

növekedés megvalósulásához. Bizonyos esetekben a költségvetési deficitet előidéző 

az államadósságot felhalmozó gazdaságpolitika teheti a legjobb szolgálatot a 

társadalmi jólét emelésének számára. Ez a lehetőség azonban egyelőre, - tekintettel 

az empirikus tényekre =, inkább a közgazdasági elmélet, mintsem a gazdaságpolitikai 

gyakorlat témakörébe tartozik. 
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A növekedéselméleti megfontolások és az államadósság dinamikáját befolyásoló 

tényezők összekapcsolásával magyarázatot kaphatunk arra, hogy miként lehetséges 

lényegében azonos fejlettségű országok államadósságának a GDP-hez mért aránya 

rendkívül különböző. Ennek az összefüggésnek a feltárását a disszertáció egyik 

legfontosabb eredményének tekintem. 



FÜGGELÉK 

Az egyensúlyi pályához történő konvergálás időtartama 

Az egyensúlyi pályához történő konvergálás időtartamának meghatározásához használjuk 

fel a disszertációban bemutatott (19) egyenletet. Azaz: 

dk/dt= -P(kt-k*) (FI) 

A szimbólumokat a korábban deklarált módon használom. Vezessük be a következő 

függvényt és vegyük az idő szerinti deriváltját. 

" ut=-P(kt-k*) (F2) 

es 

dut /dt = -P(dkt/dt - dk*/dt) (F3) 

Felhasználva az (Fl)-t és a (F2)-t, valamint azt, hogy az egyensúlyi növekedési pályán az 

egy hatékony munkásra jutó tőkeállomány konstans (dk*/dt=0) a következőt kapjuk 

dut/dt = -put (F4) 

Az (F4) változóit szétválasztva és integrálva: 

In ut = -pt + c (F5) 

Ahol c az integrálás konstansa. Az (F5)-ből ut-t kifejezve: 

u t =e- p t e° (F6) 



Majd felhasználva az (F2)-t, valamint az e = C helyettesítéssel élve kapjuk: 

e p t C 
k t = + k* (F7) 

Majd t = 0 helyettesítéssel C értékét meghatározva és az (F7) egyenletbe visszahelyettesítve: 

k t = e-pt (k0-k*) + k* (F8) 

Amiből: 

kt-k* 
= e p i (F9) 

k0-k* 

Ahogyan azt korábban is felhasználtam. 
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