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1. Az értekezés célja 

Az értekezés 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 

kifinomultabb 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) 

5.0.) 

A magyar gazdaságot jelenleg 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 
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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 

Az értekezés keretében a gazdasági növekedés és felzárkózás témakörét a 

növekedéselméleti összefüggésekre támaszkodva elemeztem. Alapvetően a növekedést 

befolyásoló fundamentális tényezőket vizsgáltam, s nem fordítottam 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 túlmutatott az 

értekezés 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? Mi okozza az egyes gazdaságok között meglévő pregnáns 

jövedelmi különbségeket? Mennyi időt vesz igénybe a felzárkózási folyamat, és 

hogyan alakul eközben a GDP növekedési üteme? Szükséges feltétele-e az 

államadósság lefaragása a gazdasági felzárkózásnak? Ezek azok a problémák, 

amelyeknek elemzését a disszertáció keretében bemutatom. 

2. Az értekezés felépítése 

Az értekezés felépítése a következő. Első lépésben röviden azokat a növekedéselméleti 

összefüggéseket foglaltam össze, amelyek a gazdasági felzárkózással kapcsolatos 

témakörök elemzéséhez nélkülözhetetlenek. Részletesen vizsgáltam a technikai 

haladás problémáját, ami véleményem szerint a neoklasszikus modell leggyengébb 

pontjának tekinthető. Bemutattam, hogy a tradicionális neoklasszikus modell két 

fontos területen is konfrontációba kerül az empirikus eredményekkel: következtetései 

egyfelől nincsenek összhangban az országok között megfigyelhető következtetésekkel, 

2 



másfelől az új növekedési pályához történő igazodás sebességére is lényegesen kisebb 

értéket prognosztizál annál, mint amit az empirikus kutatások jeleznek. 

Ezt követően a humán tőkével kibővített növekedési modell keretében a gazdasági 

felzárkózással kapcsolatos problémák került előtérbe: a jövedelmi különbségek, a 

gazdasági növekedési ütem és a felzárkózás időtartama. 

Ezután a magyar gazdaság növekedése szempontjából releváns következtetéseket 

foglaltam össze. Elemeztem a növekedéselméleti összefüggésekből levonható 

tanulságokat egy felzárkózó gazdaság számára. Megkülönböztetett figyelmet 

fordítottam gazdasági felzárkózás egyik kulcs változójának a - megtakarítási rátának -

az elemzésére, s ennek keretében a növekedéselméleti összefüggésekbe ágyazva 

vizsgáltam a külső forrásbevonás makrogazdasági hatásait. A konvergencia 

sebességének empirikus ismerete lehetőséget nyújtott a gazdasági növekedés egyik 

legpraktikusabb kérdésének, a gazdasági növekedés ütemének vizsgálatára a 

felzárkózás folyamán. Az 1997-től megindult gazdasági növekedés kapcsán próbáltam 

választ találni arra, hogy a magyar gazdaság az Európai Unió államaihoz képest 

milyen jövedelemszinthez konvergál. 

Végül az államadósság kérdését a növekedéselméleti összefüggésekbe illesztve 

elemeztem. 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. Másfelől választ kívántam találni arra, hogy létezik-e az 

államadósságnak (és ezáltal a költségvetési deficitnek) egy olyan optimális nagysága, 

amely a gazdasági növekedést legjobban szolgálja. 

3 



3. Az értekezés tézisei 

- A neoklasszikus növekedéselmélet a nemzetgazdaságok növekedésével 

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

ezek jelentős része összhangban van az empirikus megfigyelésekkel. A standard 

neoklasszikus modell azonban két fontos területen is ellentmond az empirikus 

eredményeknek. Következtetései egyfelől nincsenek összhangban a konvergencia 

empirikusan mért sebességével, másfelől az országok közötti jövedelmi különbségeket 

messze nem képes kielégítő mértékben magyarázni. Sőt, a jövedelmi különbségek 

tekintetében a neoklasszikus modell meglehetősen gyengén teljesít, hiszen a relatív 

jövedelmi különbségeknek csupán kis hányadát -10-15 százalékát - képes magyarázni. 

Tehát a neoklasszikus növekedési modell tradicionális formájában nem képes 

előmozdítani számottevő mértékben a nemzetközi jövedelmi különbségek megértését. 

Mindez 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. 

Amennyiben a számottevő jövedelmi különbségek az eltérő technológia színvonalakra 

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

hozzávetőlegesen megfelel a valós adatoknak - a közepesen fejlett országban 

alkalmazott technológiáknak közel fél évszázaddal kellene elmaradnia a fejlett 

országokban használt technológiától. Azaz, a közepesen fejlett országok - mint például 

a kelet-európai országok - által jelenleg használt technológiai színvonal a fejlett 

országoknak az 1950-es évek elején használt színvonalának felel meg. Úgy vélem, az 
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egyre inkább globalizálódó világgazdaságban nincs realitása annak, hogy a fejlett és 

közepesen fejlett országok technikai szintje közötti különbség megközelítse a közel 

fél évszázados különbséget. Ezért összességében arra a következtetésre kell jutnunk, 

hogy az esetlegesen meglévő technológiai különbségek figyelembe vétele nem jelent 

kiutat a nemzetközi jövedelmi folyamatok jobb megértéséhez. A jövedelmi folyamatok 

(és a konvergencia sebességének) elemzésénél ezért a humán tőkével kiegészített 

neoklasszikus modellre kell támaszkodnunk. 

- Ha a gazdasági egyensúlyi növekedési pályáját meghatározó paraméterekben 

változás következik be, a gazdaság új növekedési pályához konvergál. A konvergencia 

sebesség azt fejezi ki, hogy a gazdaságnak az új egyensúlyi növekedési pályára történő 

áttérése mennyi időt vesz igénybe. A neoklasszikus növekedési modellben azonban 

bizonyítható, hogy a tőkeállomány és a jövedelmekre számított konvergencia 

sebessége eltér egymástól. 

A tőkeállomány vonatkozásában: 

dk/dt = -p(k-k*) (1) 

ahol: k - az egy effektív munkásra jutó tőkeállomány, k* - az egyensúly növekedési 
pályához tartozó érték, p" - a növekedési modellből származtatható paraméter 

A jövedelmek vonatkozásában: 

dy/dt = -pf'(k)/f'(k*)(y-y*) (2) 

ahol: y - az egy effektív munkásra jutó kibocsátás, y* - az egyensúlyi növekedési 
pályához tartozó érték 

Mindez egy felzárkózó gazdaság számára azt implikálja, hogy a jövedelmek 

tekintetében a konvergencia sebessége gyorsabb, mint a tőkeállomány 

vonatkozásában. Ha például k értéke 30 év alatt van félúton az egyensúlyi helyzet felé, 
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akkor ezen idő alatt a jövedelmek az egyensúlyi jövedelemszinttől számított 
távolságnak már több mint felét túlhaladták. 

- 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. A hazai beruházási 

ráta (a készletváltozás nélkül számítva) a rendszerváltozást követően visszaesett, s 

melypontját 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 folytatódni fog. 

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-s 

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, 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 valószínűleg némileg magasabb, -

hozzávetőlegesen 23-26%-os - megtakarítási rátára van szükség ahhoz, hogy a 

konvergálás az EU-s országok átlagát meghaladó jövedelemszinthez történjen. 

E gondolatok elméleti hátterét az a neoklasszikus növekedéselméleti összefüggés adja, 

hogy a különböző országok ugyanahhoz a növekedési pályához (és jövedelemszinthez) 

konvergálnak, ha ugyanazokkal a makrogazdasági paraméterekkel rendelkeznek 

függetlenül attól, hogy mekkorák az induláskor meglévő jövedelmi különbségek. A 

neoklasszikus modell e tételével kapcsolatosan azonban gyakran vetik fel példaként a 

hajdani szocialista országok esetét Ezek az országok ugyanis magas megtakarítási 

rátákkal és meglehetősen kvalifikált munkaerővel rendelkeztek, de az a jövedelmi 

6 



konvergencia amelyet erre alapozva a neoklasszikus elmélet prognosztizál - ma már 

tudjuk - nem következett be. A szocialista gazdaság működési mechanizmusának, 

illetve beruházási gyakorlatának ismeretében azonban ezt egyáltalán nem lehet 

meglepőnek tekinteni. A neoklasszikus modell ezen alapuló kritikáját ezért nem tartom 

meggyőzőnek és megalapozottnak. 

- A konvergencia sebességének empirikus ismeretében a felzárkózó gazdaság 

növekedési üteme megragadható. A konvergencia sebességének empirikus ismerete 

ugyanis lehetővé teszi annak nyomon követését, hogy meghatározott idő elteltével 

milyen jövedelemszinttel rendelkezik a gazdaság, s ennek ismeretében a növekedési 

ütemet már származtatni lehet. 

Az elméleti megfontolások alapján a hazai gazdasági növekedési ütemével 

kapcsolatosan két alapvető következtetés vonható le. Egyrészt: a növekedés ütem a 

felzárkózás kezdeti éveiben magasabb, s folyamatosan csökkenve közelít az 

egyensúlyi pályához tartozó, a technikai haladás által determinált ütemhez. Másrészt: a 

növekedési ütemnek - annak ellenére, hogy jelentősnek tekinthető 2,5 szeres jövedelmi 

különbséggel kell számolnunk, ha a felzárkózás az EU átlagot meghaladó 

jövedelemszintre történik - nem keli extrém nagyságokat (6%, vagy még magasabb 

értéket) elérnie a felzárkózás folyamán. Ennek az a magyarázata, hogy a növekedési 

ütem nagysága nem csak attól függ, hogy a felzárkózás melyik szakaszában vagyunk, 

hanem attól is, hogy a gazdaság induló jövedelmi pozíciója mennyire van távol attól a 

jövedelemszinttől, amelyre a felzárkózás történik. Minéi nagyobb az a jövedelmekben 

mért távolság, amelyet a gazdaság a felzárkózás folyamán megtesz, annál nagyobb 

növekedési ütemre lehet számítani. 

A gazdaság tényleges növekedési ütemének ismeretében és az elméleti megfontolások 

ismeretében következtetni lehet arra, hogy a felzárkózás milyen relatív jövedelmi 

pozícióhoz történik. Konkrétan a magyar gazdaságot illetően úgy vélem - bár még 

csak a felzárkózási folyamat kezdetén járunk, s mélyreható következtetések levonása 

ilyen rövid intervallummal a hátunk mögött felelőtlenség lenne - van okunk 

optimizmusra. Az elméleti eredmények és a hazai növekedési ütem összevetése arra 
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enged következtetni, hogy a gazdaság az ETJ átlagos jövedelemi szintjét meghaladó 

növekedési pályához konvergál. 

- A nemzetgazdasági szintű megtakarítások növelésének egyik lehetséges eszköze a 

külföldi forrásbevonás. Növekedéselméleti szempontból a külföldi forrásbevonásnak 

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. A növekedéselméleti 

összefüggésekből származtatható egyenletek alapján a következő lényeges konklúzió 

fogalmazható meg: ha a gazdaság számára a külföldi tőkebeáramlás révén lehetőség 

van a külföldi 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 

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

gazdaságban keletkezett jövedelmekből. 

- A növekedéselméleti összefüggések 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 végigtekintünk 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. Az államadósságnak a 

növekedéselméleti összefüggésekbe történő illesztésével kétféle kérdésre kívánatam 

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 
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megállapítás, hogy hosszabb távon a kormányzatnak az eladósodottsági szint 

mérséklésére kell törekedni? 

2. Mi 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 első kérdésre vonatkozóan az elemzés központi gondolata az, hogy a maximális 

fogyasztást biztos pályához - a növckedéselméleti összefüggések alapján - adott 

beruházási ráta tartozik, s ez a beruházási ráta nyilvánvalóan csak akkor tartható, ha 

ahhoz a nemzetgazdasági szintű megtakarítások igazodnak. S mivel a költségvetési 

deficit szintén hozzájárul a nemzetgazdasági szintű megtakarítások alakulásához, ezért 

a maximális fogyasztást 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 kívánatos értékre 

egzakt választ csak az empirikus eredmények adhatnak. A fejlett országok 

viszonylatában kapott empirikus eredmények kivétel nélkül azt mutatták, hogy a 

nemzetgazdasági megtakarítási ráták alatta maradnak a tőke termelési 

rugalmasságának, a vizsgált országok ezért dinamikusan hatékony növekecési pályán 

mozognak. Ebből következően a deficitet eredményező és államadósságot felhalmozó 

fiskális politika jelenleg káros hatással van a gazdaságok növekedési kilátásaira. S e™ 

természetesen érvényes a tőkejavakkal gyengébben ellátott országokra, így a magyar 

gazdaságra is. 

A második kérdésre adott válaszhoz az adósságdinamikai és a növekedéselmélet! 

eredmények összekapcsolására volt szükség. A költségvetési deficit egyaránt 

befolyásolja az államadósság nagyságát és - a nemzetgazdasági szintű 

megtakarításokon keresztül - az egyes országok fejlettségi szintiét. Mivel azonban 

azonos fejlettségi szinten lévő országok rendkívül eltérő államadósság/GDP értékkel 

rendelkeznek, a költségvetési deficitnek olyan hatásmechanizmusának kell léteznie. 
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amely rendkívül erőteljesen befolyásolja az államadósság nagyságát, de ugyanakkor 

csak szerény mértékben van hatással a gazdasági fejlettségre, az egy főre jutó 

jövedelmekre. A magyarázatot az adósságdinamikai és a növekedéselméletből 

származtatható egyenletek adják. 

Az adósságdinamikai összefüggések alapján az adósság/GDP érték az alábbi szinten 

stabilizálódik. 

Dt* 
b,= (3) 

g 

ahol: bt az adósság/GDP hányados, g - a gazdasági növekedés üteme, D t* - a 
deficit/GDP hányados 

A (3) alapján látható, hogy a költségvetési deficitekben már csekély mértékű 

különbség is jelentős eltéréseket idéz elő az államadósság/GDP értékben. 

A deficit eredményeképpen a jövedelmekben meglévő különbségek a 

növekedéselméleti összefüggések alapján azonban csak szerény mértékűek lesznek. 

Ugyanis: 

yi/yo=(s1/s0)a / l^ • (4) 

ahol: s - a nemzetgazdasági szintű megtakarítási ráta, a- a tőke termelési 
rugalmassága 

A költségvetési deficitben meglévő 2 százalékpontos különbség például csak 19%-os 

különbséget idé elő a jövedelmekben (24%-os megtakarítási rátát feltételezve az egyik 

és 22%-ot a másik országban, és a tőke termelési rugalmasságát 2/3-nak véve), 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 
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nem sorsdöntő a gazdasági felzárkózás tekintetében az, hogy a költségvetés hosszú 

távon kiegyensúlyozott-e, vagy szerény mértékű deficitet mutat, és ezáltal az 

államadósság alacsony, vagy a GDP-hez mérten viszonylag magas értéken 

állandósul. 
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