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Bevezetés a makroökonómiába

Útmutató és oktatási segédanyag I. éves joghallgatók részére, a Közgazdaságtan stúdium II. 
féléves ismereteinek elsajátítása érdekében, az 1994/1995. tanévre

Az 1994/1995. tanévre "Bevezetés a makroökonómiába" jegyzet még nem áll a hallgatók 
rendelkezésére, ezért ideiglenesen, csak erre a tanévre elkészült útmutató és oktatási segédanyag 
két feladatot lát el.

1. A makroökonómia főbb elméleti kérdéseinek tanulmányozásához egyrészt az előadások 
anyaga ad támpontot, másrészt jegyzetként használják

Oroszi Sándor: A makroökonómia alapvető elméletei 
(Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs)

c. tankönyvének kijelölt fejezeteit. Az útmutató célia kijelölni a jegyzet fejezeteit, orientálni a 
hallgatókat a számonkérésre kerülő tananyagról, annak főbb kérdéseiről.

2. Mint oktatási segédanyag, tartalmazza a későbbiekben kiadásra kerülő jegyzet egyes, már 
elkészült fejezeteit, így: az alapfogalmak körébe tartozó

A nemzetgazdaság lehetőségeinek és teljesítményének mérése 
Aggregált kereslet és aggregált kínálat 

c. fejezeteket, valamint a tananyag önálló részeit képező
A gazdasági növekedés egyes elméleti kérdései 

Külkereskedelem, nemzetközi gazdasági kapcsolatok 
c. fejezeteket. E fejezetek anyaga az előadások hallgatása során kiegészített ismeretekkel a jelen 
oktatási segédanyagban kifejtett módon kerül a kollokviumon számonkérésre.

Milyen ismereteket nyújt a "bevezetés a makroökonómiába" stúdium?

A makroökonómia. ami voltaképpen a nemzetgazdaságtan fogalmát (többé-kevésbé) fedi, 
szemben az első félévben megismert mikroökonómÉával, a nemzetgazdaságok egészének 
folyamataival (a gazdasági élet átfogó aggregátumainak folyamataival) foglalkozik.

Természetes kérdés egy új tananyag feldolgozása során, hogy mire jó ez egy ioehallgatónak. 
használni fogja-e valaha az itt szerzett ismereteket prakszisában. A háztartások és üzleti 
szervezetek döntéseit megalapozó mikroökonómiai összefüggéseknél ez a kérdés valójában 
nemis merül fel, annyira egyértelmű, hogy nincs olyan joggyakorlat, ahol ne lenne igény az 
összefüggések alapos ismeretére. Nem ilyen egyértelmű ez a jelen tananyag esetében, a 
makroökonómia elsősorban a nemzetgazdasági szinten döntéseket hozók (jogalkotók! 
számára nélkülözhetetlen ismeretanyag, a jogalkalmazás szempontjából ezek az ismeretek 
inkább nélkülözhetőnek látszanak. Az infláció, munkanélküliség, stagnálás, ciklus, gazdasági 
fejlődés és növekedés, külkereskedelem és nemzetközi gazdasági kapcsolatok témakörei ritkán 
jelennek meg a polgári, vagy a büntetőjog gyakorlatában. Annál inkább lényeges ez az 
ismeretanyag mindazoknak, akik tevékenyen részt kívánnak venni a gazdasági életre jelentős 
hatással járó politikacsinálás jogalkotás, kormányzás stb. munkájában.
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A költségvetés, a külkereskedelem szabályozása, a központi pénzpolitika, adópolitika, ár-, 
jövedelem-, elosztás- stb. politika nem lehet olyan jogalkotók kezében, akik nem számolnak 
döntéseik makrogazdasági következményeivel is, miközben a választópolgárok egyes 
csoportjainak életkörülményeire gyakorolt hatásokat elemzik. A hosszútávú gazdasági fejlődést, 
növekedést érintheti számos, látszólag nem is a gazdálkodásra irányuló kormányzati döntés, vagy 
létrejövő jogszabály (a tudományos kutatásról, a képzésről, a szociális problémák kezeléséről, az 
egészségügyi ellátásról stb.) is. Ilyen döntések során is számolni kell a makrogazdasági 
következményekkel, rövid- és hosszabb időtávban egyaránt.

A makroökonómia elmélete minden időben a gazdaság által felvetett kérdésekre kíván reagálni, 
természetes, hogy az egymáshoz képest eltérő konkrét feltételek között más összefüggések 
birtokában lehet a válaszokat meghozni a gazdaságot foglalkoztató kérdésekre. Ezért, úgy tűnik, 
mintha egymással vitatkozó elméletek jelennének meg a tanulmányozott anyagban. Az eltérő 
elméleti megközelítések ugyanakkor a gazdaság sokszínűségére is utalnak, a megoldandó 
kérdések bonyolultságára.

Mindezek után kik azok a joghallgatók, akiknek szükségük van a makroökonómia 
ismeretanyagára?

- Mindazok, akik politikai pályára készülnek (márpedig ez a mai hazai joghallgatók körében 
egyáltalán nem kizárt) számoljanak azzal, hogy alkalmazniuk kell az e tárgykörben szerezhető 
ismereteket, ha nem akarnak dilettáns módon inkább ártani, mint használni a nemzet egészének.

- És mindazok, akik meg akarják ítélni a kormányzatok, politikai szervezetek gazdaságra 
vonatkozó elképzeléseit, pusztán józan értelmiség módjára át kívánják látni a pártpolitikai 
csatákon túl a gazdaságot érintő lehetséges döntéseket, azok okait és hatásmechanizmusait, 
legyenek igényesek önmagukkal szemben, és ismerkedjenek meg a makrogazdaság 
folyamataival, összefüggéseivel.

A Bevezetés a makroökonómiába tananyag szerkezete:

1.

A jelen útmutató által tartalmazott két bevezető fejezetben kaphatnak ismereteket a 
makrogazdaság kategóriáira vonatkozóan, a makromutatók tartalmát, összefüggéseit ismerhetik 
meg, a kategóriák megismerése során értelmezhetik, hogy a nemzetgazdaság szintjén más 
számbavételi lehetőségek vannak, mint az üzleti szervezetek és háztartások szintjén. 
Megismerhetik a számbavétel lehetőségeit, korlátáit, módszereit, stock és flow mutatóit, 
értelmezhetik, hogy a nemzetgazdasági mutatók mindig kettős megközelítésűek, eligazodhatnak 
a halmozottság, a hazai és nemzeti jelleg kérdéseiben, külön érdemes figyelmet fordítaniuk az 
árak szerepére a nemzetgazdasági mutatók kialakításában. Ezeknek a fogalmi kérdéseknek a 
tisztázása után látszik világosan a GDP - GNP fogalmak tartalma, és hogy mire alkalmasak a 
gazdaság állapotának és változásainak elemzése során.
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E fejezet keretében visszatérünk a munkamegosztás során kialakuló nemzetgazdasági 
számbavételi kérdések megoldásának múlt félévben megismert módszerére, az input-output 
elemzés értelmezésére. A fejezetrész éppen azért került erre a helyre az oktatási segédanyagban, 
hogy jobban megértsék a halmozottság, számbavétel elméleti és gyakorlati kérdéseit.

A nemzetgazdaság egészében lejátszódó reálfolyamatok megértését szolgálja az aggregált 
kereslet és aggregált kínálat c. fejezet. Egy nemzetgazdaság végső kibocsátásának két oldalról 
való megközelítése ugyanazokat a kérdéseket teszi fel, mint a korábban leírt makrokategoriák: 
mitől függ a javak és szolgáltatások iránt felmerülő összkereslet: vagyis mekkora lehet 
keresletoldalról egy nemzetgazdaság kibocsátása (fígyelembevéve az összes szereplő 
keresletének alakulására ható tényezőket), és másik oldalról hogy alakul és hogy értelmezhető az 
üzleti szervezetek által támasztott összes kínálat, vagyis hogy értelmezhető ennek a kínálati 
tömegnek változási lehetősége. E fejezet alapos tanulmányozása szükséges mind a rövidtávú 
gazdasági folyamatok és kezelésük megértéséhez (a makrogazdaság egyensúlyát befolyásoló 
kérdések elemzéséhez), mind a hosszútávú (gazdasági növekedés) folyamatainak megértéséhez. 
A rövidtávú vizsgálatok két iskolája éppen abban tér el egymástól, hogy a Keynes nevéhez 
fűződő iskola elsősorban azt vizsgálja,, hogy van-e megfelelő kereslet a termelési kapacitások 
megfelelő kihasználásához, a klasszikus iskola viszont a termelési tényezők és jövedelmeik, 
mennyiségük és minőségük oldalárül kiindulva végzi vizsgálatait.

Az aggregált keresleti függvény ereszkedő jellegének megértése mutathatja, mennyire érzi a 
nemzetgazdasági folyamatok fő mozzanatainak összefüggéseit. Az aggregált kínálati függvény 
két szakaszának elkülönítése bizonyos értelemben arra is utal, hogy a keynesi (depressziós 
szakaszon végzett vizsgálatok) és a klasszikus-neoklasszikus (a tökéletes piac adottságait 
feltételezve a potenciális szakaszon végzett vizsgálatok) a reálegyensúly két eltérő helyzetére 
vonatkoznak, és ebből fakadnak módszertani, és megközelítésbeni különbségeik.
E fejezet keretében nem tárgyaltuk a pénz szerepét a nemzetgazdasági folyamatokban, azt az 
egyensúly értelmezésének kérdései között tanulmányozhatják (Az Oroszi-jegyzet 1.4. és 3. 
fejezeteiben).

2.

A makrogazdaság egyensúlyának kérdéseit tárgyalja a legtöbb új ismeretet nyújtó része a 
tananyagnak. Az előadások során a következő szerkezettel fognak találkozni

1. Az aggregált kereslet elemeinek részletes vizsgálata

l.a. Mitől függ a fogyasztás (C)?
(Ismétlés: a fogyasztási határhajlandóságot meghatározó tényezők elemzése a "Bevezetés a 
mikroökonómiába" jegyzetből. Kiegészítő információk az Oroszi-jegyzet 1.2.1 és 2.2. 
fejezeteiben.)
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l.b. Mitől függ a beruházásra irányuló összkereslet (I)?
A beruházási és megtakarítási motivációk eltérései. A beruházáskereslet (tőkejavak iránti 
kereslet) a Keynesi rendszerben (Oroszi jegyzet 1.2.2.), a beruházási kereslet részletes elemzése 
a neoklasszikus szintézis felfogása szerint (Oroszi-jegyzet 2.3.), ezen belül: a beruházások 
típusai, a szándékolt tőkeállomány, a fokozatos hozzáigazítás módszere, az akcelerátor-modell. 
A beruházáskereslet elemzése során különítse el a statikus és dinamikus megközelítést, vegye 
figyelembe az adókat és az inflációt. Mi a várakozások szerepe a beruházási kereslet 
alakulásában?

l.c. A beruházási multiplikátor
Mutassa be a keynesi modellt, működésében! Milyen adottságokkal, és milyen független, függő 
változókkal operál Keynes? Hogy bírálja a klasszikus egyensúlyfelfogást a javak és 
szolgáltatások, a munka és a tőke piacainak eltérő felfogásával? (Az előadások anyaga mellett
0. jegyzet 1.1. és 1.3.)
Határozza meg a beruházási multiplikátor nagyságát a fogyasztási (megtakarítási) 
határhajlandóság segítségével! Indokolja ezt a megközelítést!

1. d. A kormányzati beavatkozás: a költségvetési politika értelmezése
(O. jegyzet 1.6, 1.7., 1.8. és 2.5.) A kormányzat által támasztott kereslet (G) indokoltsága és 
nagysága. A költségvetési politika és a multiplikátor-modell. A költségvetéspolitikai és az adó- 
(transzfer) multiplikátor eltérő nagysága és annak magyarázata. A költségvetés szerepének 
túlértékelése. Mi az az inflációs rés? Hogy értelmezi Keynes és hogy működik a valóságban? 
Értelmezze a fogyasztási és megtakarítási függvényt a neoklasszikus szintézis modelljében és az 
állami beavatkozás hatását e függvények alakulására. Mitől függ a költségvetés egyenlege? 
Mennyiben stabilizáló hatású a költségvetés?

2. Konjunktúraciklusok

Az előadások alapján feldolgozhatják a konjunktúraciklusok jellemző vonásait, lehetséges 
magyarázatait, a klasszikus (19. századinak nevezhető) és a jelenlegi konjunktúraciklusok eltérő 
vonásait, annak magyarázatait.
A beruházások keresletének erőteljes ingadozásaira magyarázatot adhat az előző anyagrészben 
megismert akcelerátor-összefüggés, valamint az akcelerátor- és a multiplikátor együttes 
értelmezése (az un. komplex multiplikátor).
Ismerkedjen meg a kibocsátás változékonysága (a potenciális kibocsátáshoz képest adódó 
elmaradása) és a munkanélküliség összefüggésével, az un. Okun-törvénnyel (O. jegyzet 2.5.5.)

Az előadásokra épül a keresletoldali és a kínálatoldali közgazdaságtan megközelítésének 
ismeretanyaga. Ismeijék meg a két felfogás modellfeltételeinek különbségeit, és a kínálati oldal 
alkalmazható kormányzati eszközeit! Értelmezze a Laffer-görbét és a belőle levonható 
kormányzati megfontolásokat!
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3. A monetarizmus

3.1. Keynes pénz- és kamatelmélete
(Oroszi jegyzet 1.4.) A tranzakciós és spekulációs pénzkereslet értelmezése, az egyensúlyi 
kamatlábra vonatkozó megállapítások, a mennyiségi pénzelmélet és keynesi kritikája.

3.2. A monetarizmus elmélete
(Oroszi jegyzet 3.1.,3.2.,3.3.,) A monetarizmus létrejötte, alapvető tézisei, a monetarizmus 
alapelvei. Milton Friedman tudományelméleti tézisei.
A racionális várakozások iskolájának bemutatása és értelmezése (az előadásokon alapul) - 
értelmezni lehet a munkapiac, a pénzpiac, a költségvetési és monetáris politika működési 
mechanizmusát a racionális várakozások alapján.

3.3. A pénz szerepe a gazdaságban. Pénzkereslet, pénzkínálat.
(Oroszi jegyzet 3..4.) A pénzkereslet meghatározása. A forgalmi egyenlet (és annak az előadáson 
megismert egyszerűbb változata). A pénzkínálat értelmezése. A pénzmennyiség változásának 
hatása a gazdaságra.

3.4. Kormányzati eszközök a monetáris szférában
Csak az előadásokon alapul: némi előtanulmány a Pénzügytan stúdium tárgyának elkerülésével. 
Tárgya: milyen kormányzati eszközök állnak rendelkezésre annak érdekében, hogy befolyásolni 
lehessen a forgalomba kerülő pénz mennyiségét és a piaci kamatláb alakulását. Milyen 
következményei vannak a központi jegybank viszontleszámitolási és viszontfínanszirozási 
műveleteinek, a kötelező tartalékráta előírásának és változásainak, hogyan hat a gazdaságra a 
jegybank értékpapírvásárlása és eladása - miért sokszorozódik a pénzkínálatban ennek a 
műveletnek a hatása? .

4. Munkanélküliség és infláció '

4.1. Az infláció (fogalma, okai, mértéke)
Oroszi jegyzet 1.4.5. - a Keynes által követett inflációs értelmezésről, 3.4.4. - a monetarista 
megközelítésről.

4.2. A munkanélküliség (fogalma, mértéke, hatásai)
Oroszi jegyzet 1.1. A foglalkoztatottság keynesi elméletéről.
Az előadásokon alapul: az önkéntes versus kényszerű munkanélküliség eltérő értelmezésének 
okai.
A frikciós, súrlódásos, ciklikus sávok.
Oroszi jegyzet 3.5. A munkanélküliség természetes rátájáról.
A munkanélküliség természetes rátájának növekvő tendenciája, csökkentésének (kormányzati) 
lehetőségei. (Előadás).
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4.3. A munkanélküliség és az infláció összefüggései
A korai Philips-görbe, a Philips-görbe eltolódása, a hosszútávú Philips-görbe értelmezése. A 
munkanélküliség természetes rátájának értelmezése a Philips-görbe segítségével. (Előadás
anyagok).

5. Az IS - LM elemzés

Költségvetési, vagy monetáris eszközök alkalmazandók a gazdaság stabilitásának létrehozása 
érdekében? Hogy kereshető a válasz a két iskola által ellentétesen megközelített problémára? 
Mennyiben ad választ a neoklasszikus szintézis?
(O.jegyzet 4. fejezet.) Az IS görbe tartalma, jellemzése. Mennyiben tükrözi a reálpiac 
adottságait? Értelmezze a görbe ereszkedő jellegét! Az LM görbe tartalma, jellemzése. Miért 
adja meg a pénzpiac egyensúlyának adottságait? Mit jelent a pénzpiac kereslete és kínálata a 
görbe szempontjából? Értelmezze a görbe emelkedő jellegét!
Az IS-LM elemzés értelme: melyik szituáció milyen piaci helyzetet tükröz és melyek a 
kormányzati beavatkozás lehetőségei?

3.
Gazdasági fejlődés - gazdasági növekedés

A tananyag e fejezetének elsajátításához jelen segédanyag önálló fejezete ad támpontot. A 
fogalmi megközelítés után megismerkedhetnek a gazdasági növekedés forrásaival,, főbb 
mutatóival és azok összefüggéseivel, elkülönítve tárgyalja az anyag a statikus és dinamikus 
megközelítés főbb következtetéseit, a növekedési elméletek megismerése során külön tárgyalja 
az anyag a neoklasszikus és neokeynesi elméleteket, majd a növekedés strukturális kérdéseit 
tartalmazó fejezetben a szakmastruktúra, a termékstruktúra, az ágazati arányok, az 
intertemporális átcsoportosítások következményeiről szól.
A tananyag nem tartalmazza az előadáson megismerhető ábraanyagot, a függvények (pl. 
tőkehozadék-összefüggés, tényezőárhatár, technikai haladás, trendvonal-összefüggés stb.) 
megértése az összefüggések értelmezéséhez szükséges.

4.
Külkereskedelem, nemzetközi gazdasági kapcsolatok

A fejezet négy témakört tárgyal:
4.1. Milyen előnyök származhatnak a nemzetgazdaságra a külső gazdasági kapcsolatokból? E 
fejezet keretében a külkereskedelem elméleteit, elsősorban a komparatív előnyök elméletét 
részletesen, statikusan és dinamikusan, a termelési tényezők árarányait figyelembevevő modem 
felfogásban, a centrum és a periféria viszonyában is tárgyalja a tananyag, miközben kitér egyéb 
előnyök tárgyalására is (skálaelőnyök, technikai import stb.)
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4.2. A termelési tényezők (ezen belül is kiemelten a tőke) nemzetközi mozgásának elemzése 
során részletesen vizsgálja a kölcsöntőke és működő tőke áramlásának okait, következményeit.

4.3. A külkereskedelempolitika lehetséges változatainak elemzése során az egyes változatok 
közgazdasági következményeit mutatja be. E fejezet keretében kerül sor a modem 
protekcionizmus eszköztárának bemutatására, a nemzetközi szervezetek (incl. Európai Unió) 
működésének gazdasági következményeire.

4.4. A külkereskedelempolitikai döntések körében az alkalmazásra kerülő eszközök 
hatásmechanizmusát mutatja be, ezen belül külön felhívom a figyelmet a valutaárfolyam és a 
külkereskedelmi folyamatok összefüggéseinek elemzésére.

(A stúdiumból hiányzik egy összefoglaló fejezet, amely a kormányzatok gazdasági feladatait és 
döntéseit, cél- és eszközmeghatározását, az alkalmazott eszközök hatásmechanizmusát foglalná 
össze. Ezt a tananyagot azonban a következő években felvehető stúdiumokra bízza az oktató.)
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A nemzetgazdaság lehetőségeinek és teljesítményének mérése

A nemzetgazdaság különböző szereplőinek összessége által ténylegesen, egy adott időszakban 
produkált teljesítménytől függ a népesség életkörülményeinek alakulása: fogyasztása, egészségi 
állapota, képzettsége, valamint az üzleti szervezetek és a kormányzat által felhasználható javak 
és szolgáltatások tömege. Egy adott időszakban a nemzetgazdaság teljesítménye a kibocsátással 
mérhető, azoknak a javaknak és szolgáltatásoknak a tömegével, amit (amennyit és amilyet) a 
gazdaság szereplői összességükben létrehoznak és felhasználnak. Ennek a kibocsátásnak az '  
eredménye a nemzet gazdagsága: annál gazdagabb az ország, és annál gazdagabbak 
összességükben az ország háztartásai, minél nagyobb a részükre rendelkezésre álló javak és 
szolgáltatások tömege.

A közgazdaságtudománynak a nemzetgazdaság teljesítményére vonatkozóan felmerülő mérési 
nehézsége abban rejlik, hogy mit mérjen a nemzetgazdaság kibocsátásának együttes értékelése 
során, mivel mélje, képes-e olyan mutatószámok alkalmazására, melyekkel kifejezheti a 
nemzetgazdaság időbeni fejlődését, amelyek nemzetközi összehasonlításra is alkalmasak, amely 
képes kifejezni a lakosság jólétét, de a termelékenység alakulását is, a gazdaság szereplői által 
támasztott összes keresletet, de a gazdasági szereplők által kínált javak és szolgáltatások 
mennyiségét is.

A nemzetgazdaság teljesítményének ilyen megközelítését szolgálja a makroszintű 
mutatószámok (makrokategoriák) rendszere.

A nemzetgazdaság teljesitményére, a kibocsátásra és a jövedelmekre vonatkozó 
makrokategoriák elsősorban a folyó kibocsátást és annak struktúráját mérik, ezek az un. flow 
mutatók. A flow mutatók mindig egy időszakra tol, egy évre! vonatkoznak, igv lehet jól 
megkülönböztetni az egy időpontra vonatkozó un. stock (állapot) mutatószámoktól.

Stock és flow mutatók. A stock mutatók értelme és tartalma

A nemzetgazdaság pillanatnyi állapotát mutató, gazdaságilag értelmezhető fogalmak sokasága 
ismert. Mérni lehet a társadalom gazdagságát, az oktatási, egészségügyi, infrastrukturális 
felszereltséget, a gazdaság műszaki színvonalát. Ezekre a célokra szakmailag kidolgozott 
mutatószámok állnak rendelkezésre. Pl. az egészségügy felszereltségét mérni lehet az 1000 főre 
jutó kórházi ágyak számával, a 10000 főre jutó műtők, vagy speciális műszerek számával, az 
orvosi ellátottságot mérni szokták az 1000 főre jutó orvosok (ezen belül egyes szakorvosok) 
számával stb. A közoktatás, a felsőoktatás, a társadalom résztvétele a különböző oktatási 
formákban megközelithető fajlagos mutatók segitségével (mint az adott korosztályon belül 
oktatásban résztvevők száma), a népesség iskolázottság szerinti megoszlásával stb.
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Ha a nemzetgazdaság egészének lehetőségeit keresem, azt a potenciált, ami alkalmassá teszi a 
nemzetgazdaságot a következő időszak kibocsátásának megalapozására, célszerűnek látszik 
egyetlen mutatószámmal jellemezni mindazt, amivel a nemzetgazdaság rendelkezik. Ezt a célt 
szolgálja a nemzeti vagyon fogalma. A nemzeti vagyon tipikus stock mutatószám, megkísérli 
mennyisésiles megragadni a minősem sokféleséget, mindazt, amivel a gazdaság öwps 
szereplője rendelkezik A nemzeti vagyonhoz tartozó javak összessége teremti meg a lehetőségét 
a következő időszak kibocsátásának.

A nemzeti vagyon ugyanolyan tartalmakat rejt, mint a gazdaság egyes szereplőinek vauvona 
csak a vagyonelemek köre szelesebb, a számbavétele bonyolultabb.

A nemzeti vagyon tartalmazza:
1. A nemzetgazdaságban működő tőkejavak összességét
2. A lakosság tartós fogyasztási javait, melyeknek fogyasztása hosszú időn keresztül 

folyamatosan valósul meg,
3. Az un. infrastruktúra javait
4. A természeti erőforrásokat, amelyek kedvező helyzetet teremtenek a gazdaság egyes 

tevékenységeihez,
5. Az emberi tőkét (a képzés, művelődés során felhalmozódott képességeket),
6. A pénzformában megtestesült vagyont (pl. felhalmozott aranykészlet, a külfölddel szembeni 
követelés, vagy - a nemzeti vagyont csökkentő formában - a külfölddel szemben fennálló 
tartozások összessége, stb.).

Egyetlen mutatóban kifejezni mindezeket a vagyonelemeket elég bonyolult, az összeadhatóság 
érdekében célszerűen pénzben történik ez a kifejezés, de nem egyszerű a felsorolt 
vagyonelemeket pénzben kifejezni.

1. tőkejavak pénzbeni kifejezésére a tőkeértékelés szolgál, mely egyben minőségi tartalmat is 
ad a töke összegzésének, minthogy nem a bekerülési költség szerint, hanem a tőke 
termelőképessége, jövedelemtermelő képessége szerint kerülnek az egyes tőkeelemek 
számbavételre.

2. A lakosság tartós fogyasztási javainál figyelembe kell venni azok el térő elhasználódottságák 
annak ellenére, hogy a háztartás nem számol amortizációval.

3. Az infrastruktúra javainak sokfélesége a számbavétel során nagy nehézségeket okoz, hiszen 
különböző értéket képviselnek a társadalom (és a jövendő társadalom) szempontjából a 
kulturális, művészeti intézmények és alkotások, múzeumok, képtárak, levéltárak stb. de nehezen 
értékelhető az egészségügyi, vagy az oktatási intézmények tényleges társadalmi értéke is. Ezért a 
gyakorlatban ezeknek a javaknak a számbavétele során alkalmazzák az újratermelés 
költségeinek kalkulációját is.



4. A természeti erőforrások értékének (termőföld, ásványvagyon, turizmusban hasznosuló 
természeti érték stb.) számbavételének elvei sem egyértelműen kidolgozottak, a kutatók egy 
része az erőforrás igénybevétele során keletkező járadék alapján értékel.

5. Az emberi erőforrás számbavételének vannak a legnagyobb nehézségei. Ezért a nemzeti 
vagyon számításai során ezt a tételt gyakran figyelmen kívül is hagyják, noha a következő 
időszak kibocsátása érdekében talán a legfontosabb, hogy milyen képzettségű szakemberek 
állnak a társadalom rendelkezésére.

6. A pénzformában megjelenő vagyon, vagy tartozás csak a különféle pénznemek közti 
átszámítást igényli.

A nemzeti vagyon az a bázis, amely alkalmassá teszi a nemzetgazdaságot valamilyen 
kibocsátásra. Ugynakkor a nemzetgazdaság kibocsátása hozza létre azt a lehetőséget, hogy a 
nemzetgazdaságban vagyon képződjön, ,A kibocsátásnak az a hányada, amelyet a gazdaság 

'szereplői nem fogyasztanak el azonnal, felhalmozásra kerül, és (függetlenül attól, hogy a 
gazdaság mely szereplője halmozta fel) vagyonná válik. A nemzeti vagyon tehát egyszerre 
feltétele és következménye a gazdaság kibocsátásának.

11

A teljesítmény mérésének ílow mutatói, a mutatók kettős tartalma

A nemzetgazdaság kibocsátását egy időszakra (általában egy évre) szokták meghatározni. Az 
ilyen mutatószámokat nevezzük jhrw mutatóknak, hiszen egy folyamatot (a javak létrehozásának 
és felhasználásának folyamatát) tükrözi.

A gazdasági folyamatok jellegéből adódóan a teljesítmények mutatóinak kettős tartalmuk van. 
Egyrészt kifejezik a javaknak és szolgáltatásoknak azt a mennyiségét, amennyit a 
nemzetgazdaság adott időszakban létrehozott, másrészt kifejezik azt a jövedelemmennyiséget is, 
amennyi e kibocsátás során a jövedelemtulajdonosoknál (a termelési tényezők árubabocsátása 
következtében) keletkezett. A piacgazdaság jellemzője, hogy a javak létrehozásával egyidejűleg 
keletkeznek a tényzőtulajdonosok jövedelmei, következésképpen a megtermelt javak és 
szolgáltatások árösszege és az ezek létrehozása során keletkezett jövedelmek tömege 
természetszerűen egybeesik. Ez a tény teszi lehetővé, hogy a makrokategoriákat két oldalról is, 
a kibocsátás és a jövedelmek oldaláról is megközelíthessük egy nemzetgazdaság szintjén.

A flow mutatók vizsgálata során több előzetesen tisztázandó kérdést kell felvetni:
1. Mit mérjünk? (Milyen javak és szolgáltatások kerüljenek számbavételre?)
2. Mivel mérjünk? (Az árak szerepe a számbavételben.)
3. A halmozottság kérdései a mérés során (mind a javak és szolgátatások számbavételénél, mind 

a jövedelmek számbavételénél).
4. A külső jószág és jövedelemáramlás vizsgálata: az un. hazai és nemzeti jelleg kérdései.
5. A tényleges társadalmi jólét és a kibocsátás mért alakulása közötti eltérések kérdései.
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1. Mit mérjenek a makrokategoriák?

A gazdaságban létrehozott javak és szolgáltatások összessége a számbavétel szempontjából nem 
hozzáférhető. A családon belül egymás részére nyújtott szolgáltatások, a saját fogyasztói célra 
létrehozott javak (az un. önfogyasztás) nehezen, vagy egyáltalán nem mérhető. Ezért a 
piacgazdaságban a számbavétel a piacon keresztül értékesített javakra és szolgáltatásokra 
terjed ki. és így figyelmen kívül hagy számos, a fogyasztó szempontjából lényeges fogyasztási 
elemet.

Nehézséget okoz azoknak a szolgáltatásoknak a számbavétele is, amelyek nem mérődnek meg 
valódi piacon és így a számbavételükre szolgáló árak képzett (nem valódi) árak, csak a 
létrehozásuk költségeit tükrözik, és nem a piac értékítéletét.

A fejlődő országok egy csoportja úgy véli, hogy célszerű, az iparosodás, a modernizáció mérése 
érdekében külön vizsgálni az anyuéi javak létrehozott mennyiségét, elkülönítve azokat a nem 
anyagi jellegű szolgáltatásoktól, ez utóbbiakat a létrehozott javak felhasználójaként, és nem 
termelőjeként értelmezve. Az ilyen számbavétel elvi megalapozása a marxi gazdaságelméletben 
is megjelenik, mely a nem anyagi szolgáltatások körét az anyagi termeléstől elkülönítve un. nem 
termelő (improduktív) tevékenységnek értelmezi, és állítja, hogy egy társadalom anyagi 
gazdagodása a termelő tevékenységtől, annak időbeni alakulásától függ. A nem termelő szféra (a 
nem anyagi szolgáltatásokat létrehozó szféra) lehet akármilyen hasznos a társadalom számára, 
nem hoz létre ennek az elméletnek megfelelően új értéket, csak a meglévőket hasznosítja, 
használja, és ennek megfelelően az itt keletkezett jövedelmek is csak újraelosztott (származékos) 
jövedelmek.

i 4
Ezt a fogalomrendszert követi a nemzetközi statisztikákban is használt MPS számbavételi 
rendszer. Ebben a rendszerben (melynek angol nyelvű elnevezése: Matéria! Product System) a 
létrehozott és értékesítésre került anyagi javak összessége kerül számbavételre. A rendszer fo 
kategóriái: a társadalmi termék (a meghatározott időszak alatt létrehozott anyagi javak 
árösszegek a végtermék (a termelő felhasználástól megtisztított társadalmi termék) és a nemzeti 
jövedelem (a végső, minden halmozottságtól megtisztított termékkibocsátás, egyben az összes 
un. eredeti, nem származékos jövedelem).

A rendszer előnye, hogy nem tartalmazza a nehezen számításba vehető közszolgáltatásokat, 
igazgatási szolgáltatásokat stb. ugyanakkor nagy hátránya, hogy figyelmen kívül hagyja a 
kibocsátás mérése során mind a lakosság fogyasztása során egyre nagyobb szerepet betöltő un. 
fogyasztói szolgáltatásokat, mind a műszaki fejlődés szempontjából kiemelkedő fontosságú un. 
termelésben felhasznált szolgáltatásokat.



A javak és szolgáltatások piacon keresztül értékesített teljes körére kiteijedő számbavételi 
rendszer a System of National Account (SNA). Ebben a rendszerben számbavételre kerül 
minden jószág és szolgáltatás, amit eladnak, vagy megvásárolnak, minden jövedelem, ami egy 
nemzetgazdaságban megjelenik, tartalmazza az egyes gazdasági szereplők közötti elszámolási 
kapcsinatTdüít  ̂^és ezeket számlarendszerben foglalja össze. (Ebből a név: a nemzeti, 
elszámolások rendszere). A továbbiakban ennék~az—elszámolási rendszernek a fogalmait 
taglalják! '
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2. Mivel mérjünk? Az árak szerepe.

A javak és szolgáltatások sokfélék, méretük, teijedelmük, stb. szerint nem összeadhatók. Ha 
mérni akarjuk a nemzetgazdaság kibocsátását és ennek érdekében összeadhatóvá kívánjuk tenni 
a különféle javakat és szolgáltatásokat, nem áll más lehetőség rendelkezésünkre, mint az árak 
igénybevétele.

Az árak azonban nem változatlanok. Ennek következtében a mérési eszközként felhasznált árak 
változásai megváltoztatják a mért kibocsátási mutatószámot.
Ha az áruk árszínvonala 10 %-kal növekszik egy év alatt, akkor ez alatt az esetleg változatlan 
tömegű kibocsátás is 10 %-kal magasabbnak adódik egy év múlva, és úgy tűnik, mintha 10 %- 
kai nagyobbá válna a gazdaság teljesítménye.

A közgazdaságtudomány erre a célra használja a különféle árindexeket. \
Az árindex az áraknak az adott csoportba tartozó javak értékesített mennyiségével való súlyozása 
révé kerül kiszámításra. A fogyasztóiár-index (Consumer price index = CP1) a fogyasztói javak 
és szolgáltatások piaci kosarának a költségét méri. E kosárban benne vannak a fogyasztók által 
vásárolt élelmiszerek, ruházati cikkek, fűtőanyagok stb. de a különféle szolgáltatások is, mint az 
oktatás, az orvosi ellátás, a közlekedés sffTpéSTninden jószág a tényleges fogyasztásának 
mértékében játszik szerepet az index alakulásában.
A termeló'iár-index (Producer Price Index = PPI) a jószágnak, vagy szolgáltatásnak a termelőnél 
mért ármozgását tükrözi, a termelt mennyiség szerint súlyozva az árváltozásokat.
Á fogyasztói és termelői árindex nem feltétlenül esik egybe, a fogyasztói árak mozgását több 
tényező is eltérítheti a termelői árak változásaitól.

A később megismerendő GDP (bruttó hazai termék) egészére vonatkozó általános ármozgást^ 
tükröz az un. GDP-deflátor. Arra utal, hogy a névleges (nominális) kibocsátásváltozás hogyan 
viszonyul a tényleges kibocsátásváltozáshoz, (reál-kibocsátáshoz)
Ebben az értelemben a GDP-deflátor = nominális GDP változás/ reál GDP változás.

A GDP-deflátor általánosabb érvényű árindex, mint a fogyasztóiár-index, hiszen nem csak a 
fogyasztási cikkek, hanem más végső kibocsátások (pl. beruházások, export stb.) ármozgását is - 
együtt - mutatja.



Az árindexek számítása nem egyszerű, hiszen minden forgalomba került jószág és szolgáltatás 
áremelkedését, vagy ársüllyedését számításba kellene vennie, és minden árumozgásról a 
statisztikai szervezeteknek nem lehet teljeskörű képe. Ezért közelítő indexeket használnak, 
szakadatlanul vizsgálva, hogy jó súlyozást alkalmaznak-e.

Mire használható az árindex segitségével történő átszámítás? Miért van szükség arra, hogy un. 
változatlan árakon számolva vegyük számításba a nemzetgazdaság kibocsátását?
Mert csak ekkor, a reálkibocsátás számbavétele esetén alkalmas az időbeni összehasonlításra, a 
kibocsátás változásának mérésére.

Ugyanakkor a nominális (az árindexek alkalmazása nélkül, valódi árakon valólszámbavétdre is 
szükség van egy nemzetgazdaság teljesitményének mérésekor, mert ennek segítségével 
követhetők nyomon a jövedelmek mozgásai, a termelés kapcsolatai, a gazdaság kibocsátásának 
ésfeThásználásáhak^trukturális összefüggései.
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3. A halmozódás kiszűrése

A./ Halmozottság a javak és szolgáltatások körében

A nemzetgazdaságban létrehozott javak és szolgáltatások egy részét maga a termelőtevékenység 
hasznosítja, mint nyersanyagot, alapanyagot, energiát, félkésztermékeket, felhasznált 
szolgáltatásokat stb. Ezeknek a javaknak és szolgáltatásoknak a tömege nem vesz részt a nemzet 
gazdagodásában és fogyasztásában, a rájuk fordított költségek viszont megjelennek azoknak a 
javaknak és szolgáltatásoknak a költségeiben, amelyeket segítségükkel előállítottak.

Nevezzük az így más áruk előállításához felhasznált javakat és szolgáltatásokat "közbülső 
javaknak", felhasználásuk folyamatát "termelő felhasználásnak".

Ha egy földműves kukoricát termel 10.000 Ft ráfordítással és eladja 10.000 Ft-ért egy 
sertéstenyésztőnek, aki ezt a terményt megeteti állataival, miközben további 10.000 Ft költsége 
merül fel, és eladja a sertést a felvásárló vágóhídnak 20.000 Ft-ért. A vágóhíd további 
költségeket (bér, kamat, stb.) használva húsipari termékké feldolgozza, majd a feldolgozott 
terméket 25.000 Ft-ért adja tovább a hentesnek, aki (a szállítás, tárolás, értékesítés stb. 
költségeivel együtt) a lakosságnak értékesíti összesen 30.000 Ft-ért.
Ha feltételezzük, hogy a gazdaságban csupán ez a négy üzleti szervezet van (és egy egyszerű 
példában miért ne lehetne ezt feltenni), akkor a gazdaság termelt összesen:
- 10.000 Ft árú kukoricát
- 20.000 Ft árú sertést,
- 25.000 Ft árú húsipari terméket,
- 30.000 Ft árú felvágottat.
Mennyi a nemzetgazdaság kibocsátása? Ha minden létrehozott terméket összeadunk: 85.000 Ft. 
A végső kibocsátás viszont, amiből a gazdaság a javakat hasznosíthatja, csupán az értékesített 
30.000 Ft árú felvágott!
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Annak érdekében, hogy a létrehozott javak és szolgáltatások tömegén belül értékelhessük, hogy 
mekkora az a jószágtömeg, amivel a társadalom rendelkezik, és nem került 
termelőfelhasználásra, megkülönböztethetünk halmozott és halmozódásmentes mutatókat.

ss javak es szoígaltatasok arukent-megieleno-mennyiségeegy évben a nemzetgazdaság 
teljes kibocsátása (Gross Output GO). Ha ebből kiszűrjük azoknak a javaknak és 
szolgáltatásoknak a tömegét, melyek termelőfelhasználásra kerültek, akkor kapjuk meg a 
nemzetgazdaság végső kibocsátását. Ez utóbbit nevezzük bruttó hazai terméknek (Gross 
Domestic Product -  GDP).

Ha a jövedelmek oldaláról közelítjük ugyanezt a nagyságot, azt tapasztaljuk, hogy a földműves 
jövedelme 10.000 Ft, az állattenyésztő jövedelme 10..000 Ft (hiszen a 20.000 Ft árbevételéből 
10.000 Ft-ot kukoricára költött), a vágóhíd munkásainak és tulajdonosainak jövedelme 5.000 Ft 
ebből a termékből (hiszen a 25.000 Ft árbevételből 20.000 Ft a sertés ára), a hentes és 
alkalmazottainak jövedelme 5.000 Ft (a 30.000 Ft árbevételéből 25.000 a vásárolt termék ára).
Az összes a kibocsátás során keletkezett jövedelem 30.000 Ft, ugyanannyi, mint a kibocsátott, 
végső felhasználású javak árösszege.
Ezt a megközelítést úgy is felfoghatjuk, hogy minden termelési fázisban számításba vettük az un. 
"hozzáadott értéket", vagyis gondosan levontuk az adott fázis kibocsátásából azokat a 
kiadásokat, amelyeket e fázis során más fázis (esetleg másik 
javakra fordítottak. Ebben az esetben elkerültük a halmozott 
árösszege megegyezik a tevékenység során szerzett jövedelmek

ÍA GDP ennek megfelelően felfogható ügy, mint a vééső kibocsátásra került javak és 
szoláltatások összessége, vagy ami ezzel azonos: az egyes termelési fázisokban a hozzáadott 
értékek összessége.

cég) által kibocsátott "közbülső 
számbavételt: atvégső kibocsátás
összegével. .

Milyen célokra használhatja fel a társadalom a gazdaság által létrehozott végső 
kibocsátást?

A gazdaság két fő szereplője: a háztartás és az üzleti szervezetek. A háztartás fogyaszt, az üzleti 
szervezetek beruháznak. Ha a gazdaságban eltekintünk a kormányzat szerepvállalásától és zárt 
nemzetgazdaságot tételezünk fel, a végső kibocsátás rendeltetése a lakosság fogyasztása és az 
üzleti szervezetek beruházása.

(A teljesség kedvéért fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a kormányzat is élhet vásárlásokkal, 
részint az un. közületi, közös fogyasztás, részint a kormányzati finanszírozású beruházások, 
infrastruktúra-létesítés stb. is a végső kibocsátás része, és a külső gazdasági kapcsolatok 
bonyolíthatják ezt a megállapítást annyiban, hogy az export (javak és szolgáltatások kivitele), ha 
felülmúlja az import (behozatal) mennyiségét, ugyancsak a végső kibocsátás része.



Ebben az értelemben a GDP = Fogyasztás + Beruházás + Kormányzati kiadás + az export és az 
import különbsége, az un. nettó export. Ennek részletes feldolgozására a tananyag későbbi 
fejezeteiben kerül sor.)
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A beruházási tevékenység során az üzleti szervezet részint pótolhatja már elhasználódott 
eszközeit (ekkor beszélünk pótlásról, amihez technikai számítási segítséget ad az un. 
amortizáció), részint új tőkét hozhat létre, új eszközöket, amelyekkel bővíti eszközállományát. A 
GDP a teljes (bruttó) beruházási céllal kibocsátott árutömeget tartalmazza a fogyasztási javak 
mellett, ebben az értelemben tehát valamelyest ez a végső kibocsátási mutató is halmozott. Ha 
csak a bővítő beruházást (nettó beruházást) tartalmazza, akkor nevezzük nettó hazai terméknek 
(Net Domestic Product = NDP).
A GDP-ből az NDP-hez jutunk, ha levonjuk a pótlásra szolgáló beruházást (az amortizáció 
segítségével).

Összefoglalva:

B./ Halmozottság a jövedelmek oldalán

A javak és szolgáltatások létrehozása során keletkeznek a termelési tényezőtulajdonosok 
jövedelmei. E jövedelmek összessége megegyezik a nemzetgazdaság végső kibocsátásával (zárt 
nemzetgazdaságot feltételezve és a piacon kívüli jövedelemáramlások kizárásával).

A jövedelmek eloszlása azonban a modem nemzetgazdaságban nem elégíti ki ezt a feltételezést.

Az elosztásnak a piaci elosztás mellett jelen vannak más modelljei is, így elsősorban a különféle 
redisztribúciós elven működő rendszerek (költségvetés, társadalombiztosítás, foglalkoztatási-, 
segélyezési stb. alapok), melyek közül a legjelentősebb általában a kormányzati és a helyi 
(települési) költségvetés.

A redisztribúciós rendszerek működési elve, hogy a gazdaság egyes szereplőitől valamilyen 
elveknek megfelelően jövedelmeket von el, és ezzel ezeknek a szereplőknek a végső (nettó) 
jövedelme kisebb lesz, mint a termelési tényező értékesítése során nyert teljes (bruttó) 
jövedelme, miközben más szereplők a piaci (tényezőértékesítésből eredő) jövedelmen kívül 
redisztribúciós eredetű jövedelmeket élveznek.

A gyakorlatban ezek a rendszerek bonyolultan halmozzák a jövedelmeket: "A" jövedelméből 
adót fizet, a vásárolt javak után adót von el a költségvetés, "B" esetleg költségvetési kifizetést 
kap (családi pótlék, GYES stb.), de az általa vásárolt javakból is levonja a költségvetés az 
adókat, "C" nyugdíjat kap, de a nyugdíjon felüli jövedelme után adózik stb.



A gazdasági szereplők bruttó jövedelme tartalmazza a munka, tőke, föld stb. jövedelmeket is, 
de tartalmazza a redisztribúciós rendszereken keresztül juttatott jövedelmeket, nettó jövedelme 
az adók, járulékok stb. levonása után fennmaradó jövedelmeket. Ha tehát összeadnánk a 
gazdaság összes szereplőjének bruttó jövedelmét, ez nagyobb jövedelemösszeget adna, mint a 
létrehozott (megtermelt) javak, és így jövedelmek tömege.

Ugyanezt a helyzetet idézi elő, ha a kormányzat az adók formájában elvont jövedelmeket nem 
egyszerűen szétosztja a gazdaság más szereplői között, hanem javakra és szolgáltatásokra 
fordítja. Ilyen esetekben közjavaknak, közszolgáltatásoknak (mint igazgatás, közbiztonság, 
honvédelem, vagy közoktatás, egészségvédelem, múzeumok és közutak stb.) létesítése és 
működtetése a célja a jövedelmek elvonásának.

Az utak, múzeumok stb. létesítése kormányzati beruházás-, csakúgy végső felhasználás, mint az 
üzleti szervezetek beruházásai. Az oktatás, egészségügyi szolgáltatás, igazgatási szolgáltatás stb. 
a lakosság közös fogyasztása. ugyanúgy része a GDP-nek, mint a háztartások egyéni fogyasztása. 
E javak és szolgáltatások létrehozása során a tényezőtulajdonosok ugyanúgy jövedelmet 
élveznek, mint a vásárolt javak és szolgáltatások termelői. Ha e jövedelemtulajdonosok 
jövedelmeit is nettó módon vesszük számításba, kiszűrjük a halmozódás hibáját a számbavétel 
során.
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Egyidejűleg azt tapasztaljuk, hogy a GDP felhasználásában megjelenik a kormányzat is, így a 
GDP három komponensre bontódlk:
-~Ibgvaszfa?TC = Consumption) ~
- beruházás (I = Investment) - a beruházás mennyisége alatt itt mind a pótló, mind a bővítő 

beruházások értendők
- kormányzati kiadás (G = Government).

C./ Jövedelmek és a jövedelmek felhasználása

A háztartások jövedelméhez a GDP-ből úgy juthatunk el, hogy
a. / Levonjuk a GDP-ből az amortizációt = NDP

b. / Levonjuk az NDP-ből az üzleti szervezeteknél maradó jövedelmeket (osztalékként szét nem 
osztott profitok és az üzleti befektetések kamatai) = háztartások bruttó jövedelme

c. / Levonjuk a háztartások bruttó jövedelméből az un. közvetett adókat, társadalombiztosítási 
befizetéseket stb., ugyanakkor hozzáadjuk a különféle redisztributív jövedelmeket (pl. nyugdíj, 
családi pótlék, munkanéküli segély, szociális segély, táppénz stb.) = ezt nevezzük személyi 
jövedelemnek (Personal Income = Pl).

d. / A személyi jövedelemből levonva a személyi jövedelmek adóját (a közvetlen adót), kapjuk 
meg a lakosság rendelkezésre álló jövedelmét (Disposable Income = Dl), ezt a jövedelmet 
fordíthatják a háztartások fogyasztásra és megtakarításra.
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4. A hazai, illetve nemzeti jelleg a számbavételben

Az eddigi vizsgálódás során a nemzetgazdaságot zárt egységnek tételeztük fel, amelynek 
nincsenek külső gazdasági kapcsolatai. A külső kapcsolatok megjelennek külkereskedelemben 
és nemzetközi pénz- és jövedelemmozgásokban.

A külkereskedelem, amennyiben egyenlege kiegyenlített, vagyis az export árbevétele 
megegyezik az import árösszegével, akkor mind a javak és szolgáltatások összessége, mind a 
jövedelmek összessége a nemzetgazdaságon belül változatlan, egymással megegyezik, nagysága 
a GDP-vel jellemezhető. Ha azonban az export és az import árösszege egymástól eltér, akkor 
eltérhet egymástól a létrehozott javak és a rendelkezésre álló javak mennyisége, eltérhet a 
nemzetgazdaságban keletkezett és a nemzetgazdaságban a jövedelemtulajdonosoknál megjelenő 
jövedelmek tömege is.
(Ha az export nagyobb, mint az import, akkor a létrehozott javak egy része elhagyja a 
nemzetgazdaságot, miközben a termelés során keletkezett jövedelmek a nemzetgazdaságban lévő 
jövedelemtulajdonosoknál megmaradnak, importtöbblet esetén a helyzet fordított.)

A jövedelemáramlások különösen eltéríthetik egymástól a rendelkezésre álló jövedelmeket és a 
rendelkezésre álló javak és szolgáltatások mennyiségét.
Tipikus jövedelemáramlások nemzetgazdaságok között:
- a külföldön dolgozó) (vendén-) foglalkoztatottak jövedelemhazautalásai. és megfordítva az 

adott országban dolgozó külföldi munkavállalók iövedelemhazautalásai.
- a más országban befektetett tőke.
- a külföldi tőketulajdonosok profithazautalásai (repatriálás), illetve a hazai tőketulajdonosok 

külföldi befektetésekből fakadó jövedelmeinek hazautalásai,
- a felvett, vagy nyújtott nemzetközi hitelek, azok törlesztései és kamatai.
- az ideeenforealombó\ származó iövedelemmozgások.
- itt jelenhetnek meg a diplomáciai testületek és egyéb külföldön működő intézmények más 

országban esedékes kiadásai, külföldön elhelyezett alapítványok stb.

Ennek az ellentmondásnak a kiküszöbölése érdekében a számbavétel kétféle elven működhet 
amelyek egymáshoz képest eltérő eredményhez vezetnek. Szokás ezt a kétféle elvet területi 
elvnek és tulajdonosi elvnek nevezni.

A területi elvet követi a "hazai" (domestic) mutatók sorozata. Ezeknél a mutatóknál az orszáa 
(földrajzi határai által lehatárolt) területén létrejött javak, illetve jövedelmek tömege kerül 
számbavételre.

A tulajdonosi elvet követi a "nemzeti" (national) mutatók sorozata. Ezeknél az orszáe 
természetes és jogi személyeinél keletkezett jövedelmek alapján történik a számbavétel vagyis 
azokat a javakat (illetve jövedelmeket) veszi számításba, melyek az egyes belföldi 
jövedelemtulajdonosokat illetik.



Megkülönböztethető ennek alapján a.
' GDP - GNP

fogalompár: a bruttó hazai termék és a bruttó nemzeti termék. A GDP nagyobb, mint a GNP, 
ha az országban létrejött javak és szolgáltatások tömegéhez képest kisebb a hazai 
jövedelemtulajdonosok jövedelemösszege (ha több a kifelé áramló jövedelem, mint a 
hazairányuló, pl. több a külföldi vendégmunkás kifelé hazautalt jövedelme, mint az 
állampolgárok külföldről hazautalt munkajövedelme, ha több a kifelé áramló profit, kamat, 
törlesztés, mint a befelé áramló hitel, tőkeimport, idegenforgalmi többlet stb. A GDP kisebb, 
mint a GNP, ha a hazai jövedelemtulajdonosok jövedelemösszege felülmúlja az országhatárokon 
belül létrehozott javak és szolgáltatások tömegét és az ebből fakadó jövedelemtömeget, vagyis, 
ha a jövedelemmozgások egyenlege a hazai jövedelemtulajdonosok javára billen.

Ugynígy értelme van a NDP - NNP (nettó hazai termék - nettó nemzeti termék) 
megkülönböztetésének is. (Ahogy a NDP a GDP-ból az amortizáció levonásával levezethető, 
ugyanúgy a NNP a GNP-ből a halmozatlanság érdekében számítható).
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5. A nemzeti jólét fogalma és megközelítése

A bruttó nemzeti termék (GNP) - bruttó hazai termék (GDP) fogalomköre csak a létrehozott, 
regisztrált, és piacra került javakat és szolgáltatásokat és a segítségükkel keletkezett 
jövedelmeket képes mérni. A nemzet jólétének tartalma ennél többet is kevesebbet is jelent. 
Vannak olyan, a társadalmi jólét szempontjából lényeges elemek, melyeket a GNP-GDP 
számbavételi rendszer nem tartalmaz, miközben számos olyan lényeges következménye lehet a 
kibocsátásnak, mely önmagában rontja az állampolgárok jólét-érzetét, esetleg kedvezőtlen 
hatásai a következő generációk élete során jelennek meg, vagyis a kibocsátás és fogyasztás során 
a háztartások és üzleti szervezetek elvonnak lehetőségeket, az életfeltételekre, vagy a termelésre 
vonatkozó adottságokat a jövőtől.

W.D.Nordhaus és J.Tobin az 1970-es évek elején dolgozták ki a gazdasági jólét mérésére 
vonatkozó számitásokat. Tanulmányukban számításba vesznek több korrekciós tényezőt, és ezek 
segítségével közelítő mutatót határoznak meg.

A legfőbb korrigálandó tételek:
- A szabadidő lényeges eleme a polgárok jólétének, minél több a szabadidő, annál 
kellemesebbek az állampolgár napjai, annál tartalmasabb a jövedelméből adódó fogyasztás, 
annál jobban értékeli magát a jövedelmet is. De szabadidejében végezhet olyan tevékenységet 
(hozhat létre saját részére javakat, vagy végezhet a családon belüli szolgáltatást) amelyek nem 
szerepelnek a nemzeti, vagy hazai termék kimutatása során, hiszen ezek csak a piacon 
értékesített javakat és szolgáltatásokat összegzik.

- Jelentős jószág- és jövedelemtömeg keletkezik a nem regisztrált gazdaságban (fekete 
gazdaság, "földalatti gazdaság"). A nemzeti statisztika számára nem hozzáférhető a nem 
regisztrált körülmények között létrehozott javak és jövedelmek tömege. (Az adófizetés alól való



kibújás vezérli gyakran a háztartásokat és üzleti szervezeteket az ilyen magatartásformákra és így 
gyakran elkerüli a statisztika figyelmét a javak és jövedelmek egy része.
Hazánkban az adófizetés, társadalombiztosítási és egyéb járulékok fizetésének terheit szívesen 
megkerüli az üzleti szervezet is, a munkavállaló is. Az adóellenőrzés és behajtás szervezeteinek 
és jogszabályainak kiforratlansága gyakran lehetővé is tesz ilyen magatartást. Ezért a statisztikai 
kimutatások kisebb jövedelemtömeget regisztrálnak, mint amennyi az a valóságban.)

- Másik oldalról, a GDP - GNP minden olyan tevékenységet tartalmaz, mely a piacon eladásra 
kerül, akkor is, ha ez elkerülhető lenne, és olyan költségekkel nem számol, amelyek kedvezőtlen 
hatásai a lakosságra nézve, vagy a jövő szempontjából károsak.

Le kell vonni a GNP-ből azokat a károkat, amelyeket a tevékenység okozott a természeti 
környezetben (a vízkészletekben, a levegőben, a tájban stb.), és nem növeli a társadalom jólétét 
azoknak a létrehozott szolgáltatásoknak, javaknak a tömege sem, amelyeket éppen azért hoznak 
létre, hogy csökkentsék a más tevékenységek okozta károkat.

(A GDP-ben szerepelnek a környezetvédelmi célú javak és szolgáltatások, pedig ezekre azért van 
szükség, mert más javak és szolgaltatasok eioalhtasa során romboljak ezt a környezetet. A 
természeti erőforrások csökkenése is levonható a GDP-ből, mert ez a későbbi generációk 
lehetőségeit csökkenti azzal, hogy hozzájárul mai javak létrehozásához.)

A Nettó Gazdasági Jólét (Net Economic Welfare = NEW) mutatója veheti számításba ezeket a 
különbségeket. A GDP-hez bizonyos tételeket hozzáadhatunk (pl. szabadidő, háztartási 
tevékenység, földalatti gazdaság) és más tételeket levonhatunk (pl. környezetszennyezés, 
természeti erőforrások csökkentése, urbanizációs hátrányok stb.), hogy jobban közelítsük a 
lakosság jóléti helyzetét, saját helyzetértékelésének megfelelően.

A fejlett országok tapasztalata, hogy a nettó nemzeti jólét ilyen módon számításba vett 
mutatójának növekedése elmarad a GNP-GDP növekedése mögött. Az urbanizációs folyamatok, 
a környezetszennyezés jobban csökkenti, mint a szabadidő, háztartási tevékenység stb. növelné a 
jólétérzést a GNP változásához képest.
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A nemzetgazdaság kibocsátásának szemléltető megközelítesere szolgai, ugyanakkor a kibocsátás 
strukturális összefüggéseinek elemzésére jól felhasználható eszköz az un. input-output elemzés.

Wassily Leontief, aki 1973-ban kapta meg a Nobel-díjat, alapozta meg ezt az elemzési 
technikát, már az 1930-as években elkészítette az amerikai gazdaság első input-output 
táblázatait, napjainkban pedig un. világmodelljciben hasznosítja ezt a technikát, bemutatva a 
különböző gazdasági fejlettségű és szerkezetű országok esetében a lehetséges jövőbeni 
megoldásokat, a nemzetgazdaságok szerkezeti változásainak a gazdasági növekedésre gyakorolt 
hatásait.



Input-output elemzés cimmel 1961-ben irt tanulmánya megjelent magyar nyelven Terv és 
gazdaság című kötetében (KJK, 1977). Az ebben leírtakon, valamint a hazánkban alkalmazott 
táblák tapasztalatain alapul ez az ismertetés.

A munkamegosztás rendszerében egy nemzetgazdaságban elkülönülnek egymással kapcsolatba 
kerülő különféle tevékenységek (vagy e tevékenységeket a statisztikai számbavétel során tükröző 
un. ágazatok). Ezek a tevékenységek javakat és szolgáltatásokat áramoltatnak egymás részére is. 
de a javak és szolgáltatások egy része kikerül a termelés köréből és végső felhasználásra kerül. 
Ugyanígy: a tevékenységek ráfordításai egyrészt az egymástól kapott javakat és szolgáltatásokat 
tartalmazzák, de ráfordításként jelenik meg a termelésen kívülről (háztartásoktól, külföldről stb.) 
igénybevett javak, termelési tényezők, szolgáltatások.

Az input-output táblázat a nemzetgazdaság egyes ágazatai, vagy egyes gazdaságilag 
elkülöníthető tevékenységei közötti jószág- és szolgáltatásáramlást írja le egy 
meghatározott időszakban (például eev év alatt). A táblázat egyfelől bemutatja egy-egy 
tevékenység (ágazat) kibocsátását, megbontva a szerint, hogy milyen célokra használta fel a 
nemzetgazdaság a tevékenység (vagy ágazat) termékét, az általa kibocsátott javakat és 
szolgáltatásokat. Ezt nevezzük kibocsátási szemléletnek, és a táblázat sorai tükrözik ezt a 
szemléletet.

Ugyanakkor a táblázat azt is megmutatja, hogy egy-egy tevékenység érdekében milyen más 
tevékenységek eredményeire volt szükség, illetve milyen más termelési erőforrásokat 
hasznosított ez a tevékenység annak érdekében, hogy kibocsáthassa termékét. Ezt nevezzük 
ráfordítási szemléletnek, és a táblázat oszlopai tükrözik ezt a szemléletet.

A táblázat szemléltetésére válasszunk egy olyan nemzetgazdaságot, amelyben összesen két 
terméket állítanak elő (két ágazat/tevékenység van), és a háztartások csak úgy kapcsolódnak 
ehhez a termeléshez, hogy munkát szolgáltatnak az üzleti szervezetek részére (más termelési 
tényezőktől tekintsünk el). Ebben az esetben először értelmezzük naturálisán (természetes 
mértékegységekben) a nemzetgazdaság kapcsolatait.

Az 1. ágazat (nevezzük mezőgazdaságnak) termel 100 zsák gabonát, a 2. ágazat (nevezzük 
iparnak) termel 50 méter vásznat. A háztartások 300 fő egy éves munkáját nyújtják a termelés 
részére rendelkezésre, ez biztosítja a mezőgazdaság és az ipar termelését. Az egyes ágazatok 
felhasználják egymás termékeit is, és kibocsátáuk egy része így nem kerül a háztartásokhoz, csak 
az un. termelő felhasználás (egymás termékeinek felhasználása) után fennmaradó része. Ha a 
mezőgazdaság termeléséhez 25 zsák gabonát és 14 méter ipari terméket használ fel, valamint 80 
fő egy éves munkáját, az ipar pedig 20 zsák gabonát és 6 méter ipari terméket, valamint 180 fő 
egy éves munkáját, a háztartások pedig saját részükre használják fel 40 ember munkáját, akkor 
naturáliákban a táblázat a következők szerint alakul:
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Fogyasztó

Termelő
1. ágazat 2. ágazat Háztartás Teljes kibocsátás

1. ágazat 25 20 55 100 zsák gabona
2. ágazat 14 6 30 50 méter vászon
Háztartás 80 180 40 300 évi munka

Annak érdekében, hogy összeadhatók legyenek különböző javak és termelési tényezők, célszerű
pénzben kifejezni értéküket. Legyen 1 zsák gabona ára 2 pénz, 1 méter iparcikk 5 pénz, egy fő
éves munkájáért pedig járjon 1 pénz. Lássuk a táblázatot pénzben kifejezve:

Fogyasztó 1. ágazat 2. ágazat Háztartás Teljes kibocsátás
Termelő
1. ágazat 50 40 110 200
2. ágazat 70 30 150 250
Háztartás 80 180 40 300

Teljes ráfordítás 200 250 300

A táblázat minden sora azt mutatja. hogy az ágazat tevékeny sédének teljes kibocsátása milyen 
célokra került felhasználásra, minden oszlopa viszont azt mutatja. hosv az áeazat miiven 
forrásokból származó ráfordításokat eszközölt kibocsátása érdekében.

A kibocsátások és a ráfordítások értékeinek nagysága természetesen megegyezik, azaz a sorok és 
az ugyanolyan nevű oszlopok összese azonos.

Az egyszerű példa bemutatta, hogy milyen módon tartalmazza az input-output tábla a kibocsátási 
és a ráfordítási szemléletet soraiban és oszlopaiban. Természetesen a valóságban nem két 
tevékenység (ágazat), hanem a nemzetgazdaságban egymással kapcsolatba kerülő ágazatok; 
tevékenységek valamilyen csoportosítás szerinti összessége megjelenik egy input-output 
táblában, és a külső kapcsolatok sem korlátozódnak csak a munka igénybevételére, más 
termelési tényezők is igénybevételre kerülnek, mint pl. töke, föld, és külső kapcsolatként 
jelenhet meg a külfölddel megjelenő kapcsolat is (import az input-oldalon és export az output
oldalon).

Egy nemzetgazdasági input-output tábla áttekintő szerkezete négy részegységből áll:
1. A tevékenységek (ágazatok) által felhasznált javakat és szolgáltatásokat tartalmazza a táblázat 
un. belső négyzete (termelő felhasználás)
2. A végső kibocsátást (a termelőfelhasználáson felül megjelenő kibocsátást) tartalmazza a 
táblázat oldalszárnya
3. Az egyes tevékenységek (ágazatok) által felhasznált külső erőforrásokat (termelési 
tényezők, import stb) tartalmazza a táblázat alsó szárnya
4. A jövedelmek átcsoportosítására (újraelosztására) utalhat a táblázat jobb-alsó (a 
továbbiakban nem részletezendő) része.
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1. B e ls ő  n é g y z e t 2. O ld a ls z á rn y

3. A lsó  s z á r n y 4. Ú jra e lo s z tá s

A belső négyzet az un. termelő felhasználás négyzete, ugyanannyi sora, mint oszlopa van, az 
egyes sorok, illetve oszlopok száma a tevékenységek (ágazatok) részletezésének megfelelő. A 
mai hazai statisztikai gyakorlat többféle részletezettséggel dolgozik, a legkisebb részletezés 
szerint megkülönbözteti az alábbi sorokat - oszlopokat: l.ipar, 2.építőipar, 3.mezőgazdaság és 
erdőgazdaság, 4.közlekedés, posta és távközlés, 5.kereskedelem, 6.vízgazdálkodás, 7.egyéb 
anyagi tevékenységek, 8.nem anyagi szolgáltatást nyújtó tevékenységek.

Az oldalszárny fejléce a szerint bontható, hogy milyen részletességgel vagyunk kíváncsiak a 
végső kibocsátás (GDP) felhasználására. A fő végső felhasználási területek (fogyasztás, 
beruházás, készletfelhalmozás, export) tovább bonthatók, mint például a fogyasztás egyéni és 
közösségi fogyasztásra, a beruházás magán- és kormányzati beruházásra, az export különböző 
relációk szerint stb.

Az alsó szárny sorai tartalmazzák a termelés által igénybevett termelési tényezőket, de 
megoszthatók ezek is jövedelemtulajdonosok szerint, így megjelenhetnek az egyes sorokban a 
különféle adók és illetménybefizetések, járulékok stb., Az alsó szárny összese természetesen 
meeetrvezik az oldalszárny összesével, hiszen mindkettő a GDP (csak m is az oldalszárny a 
javak és szoleáltatások oldaláról, az alsó szárny a jövedelmek oldaláról tartalmazza ugyanazt 
az összesek

A 4. (újraelosztás) tábla a jövedelemtulajdonosok közötti (másodlagos) jövedelemelosztási 
kapcsolatok bemutatására alkalmas.

Mire használható az input-output táblázat?

Az inputok és outputok nemzetgazdasági összefüggéseinek számtalan elemzési kérdése merül 
fel, ilyenek: a nemzetközi gazdasági kapcsolatok vizsgálata (ennek során elemezni lehet pl. az 
egyes tevékenységek kibocsátásának teljes importtartalmát, az export importtartalmát, a 
fogyasztás, vagy a beruházások importtartalmát, az export munka-, tőke-, vagy földigényességét



stb. vagy az árfolyamváltozás hatásait árakra, keresletre, kibocsátásra), a kereslet, a termelés, a 
foglalkoztatás változásainak a nemzetgazdaságon átgyűrűző hatásainak elemzése, a bér-, profit- 
és adóváltozások által az árakra gyakorolt hatás következményeinek értékelése stb.

Mindehhez a táblának az a tulajdonsága vehető igénybe, hogy segítségével kimunkálható az 
adott kibocsátás érdekében felhasznált közvetlen anyag és tényezőfelhasználás mellett a 
közvetett (és így a teljes) ráfordítás is.

A közvetett ráfordítás értelmezése érdekében térjünk vissza egyszerű táblázatunkhoz. 
Példánkban ahhoz, hogy a mezőgazdaság kibocsátson 200 pénznyi (száz zsák) terméket, 50 
mezőgazdasági és 70 ipari terméket kellett felhasználnia. Ez a kibocsátott termékek közvetlen 
anyagfelhasználása.
Ahhoz azonban, hogy a felhasznált 50 mezőgazdasági termék előállításra kerüljön, újabb 
mezőgazdasági és ipari termékek felhasználására volt szükség, és a felhasznált 70 ipari 
termékhez is kellett valamennyi mezőgazdasági termék és iparcikk, hogy létrejöhessen. Sőt, az 
itt most számszerűen meg nem nevezett (az 50 mezőgazdasági termék és a 70 iparcikk 
előállításához szükséges) mezőgazdasági termék és iparcikk létrehozásához is további 
mezőgazdasági termékekre és iparcikkekre volt szükség, és így tovább, ezeket is valamiből elő 
kellett állítani. Ez az un. közvetett ráfordítás - vagyis az a felhasznált jószág- és 
szolgáltatásmennyiség, ami ahhoz szükséges, hogy a végső kibocsátás érdekében felhasznált 
javakat és szolgáltatásokat elő lehessen állítani. A közvetlen és a közvetett ráfordítást együtt 
nevezhetjük teljes ráfordításnak.

Annak érdekében, hogy 1 egységgel képes legyen növelni valamely jószág, vagy szolgáltatás 
valamilyen végső felhasználási célú (fogyasztásra exportra, beruházásra stb.) kibocsátását, 
mindazon javak, termelési tényezők, import stb. felhasználását (és egyben létrehozását) is meg 
kell teremtenie, amelyek közvetlenül és közvetve összesen szükségesek e jószág létrehozásához. 
A teljes ráfordítás ismerete kell a vázolt vizsgálati feladatok elvégzéséhez.

A teljes ráfordítás kimunkálása érdekében az input-output (pénzben kifejezett) táblákból a belső 
négyzet felhasználásával jutunk el a ráfordítási együtthatók táblájához. Az egyes ráfordítási 
együtthatók azt mutatják, hogy egy ágazat (tevékenység) teljes kibocsátásának egy egységére 
mekkora közvetlen ráfordítást jelent valamely ágazat kibocsátásának az a mennyisége, amivel 
hozzájárult ennek az egységnek a kibocsátásához..

Általánosan kifejezve: az i-edik ágazat termékének a j-edik ágazat által felhasznált kibocsátása 
osztva a felhasználó j-edik ágazat kibocsátásával adja a ráfordítási együtthatók táblájának azt a 
pontját, ahol az i-edik sor (i ágazat kibocsátása) és a j-edik oszlop (j ágazat ráfordításai) 
találkoznak.
A ráfordítási együtthatók táblájának (miután annyi sora van, mint oszlopa, tehát négyzetes 
mátrixának) felhasználásával számítható ki a teljes ráfordítástartalom, és számolhatók az 
összefüggések a végső kibocsátás (oldalszárny) egyes oszlopai, vagy/és az inputokat tartalmazó 
alsó szárny egyes sorai között. A felhasználható matematikai összefüggések ismertetése nem 
képezi e stúdium tárgyát.
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Az input-output elemzés lehet statikus (ha nem számol a ráfordítási együtthatók időbeni 
változásaival, vagyis a technológiák lehetséges elmozdulási irányaival), de fígyelembevéve az 
időbeni ütemváltozásokat, kidolgozásra kerültek a dinamikus input-output rendszerek is. 
Ezekben külön változók mutatják be az egyes kibocsátásokhoz tartozó ráfordítások időbeni 
változékonyságát is, és ezért alkalmasabbak egy nemzetgazdaság strukturális előrejelzéseire.

A viláveazdasásnak különféle kölcsönös folyamatait is input-output rendszerekbe lehet foglalni, 
különösen jelentősek e szempontból a környezetvédelemmel, a természeti erőforrások 
hasznosításával, a népesedéssel és foglalkoztatottsággal foglalkozó világmodellek. az árarányok 
előrejelzéseihez, a különböző fejlettségű térségek növekedési lehetőségeihez alapul szolgáló 
strukturális prognózisokat szolgáltatva.
W. Leontief a Nobel-díj átadása alkalmával, 1973-ban mondta el "A világgazdaság szerkezete" 
címmel előadását, melyben bemutatja a világmodellek elkészítésének és felhasználásának 
technikáját az input-output modell segítségével
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Aggregéit kereslet cs aggregéit kínálat

A mikroökonómia tanulmányozása során megismerkedtek a kereslet és a kínálat fogalmával, az 
egyes javak és szolgáltatások keresleti és kínálati függvényeivel, a keresletre és kínálatra ható 
tényezőkkel és azok hatásmechanizmusával. A nemzetgazdaság egészére vonatkozóan a kereslet 
fogalma és a kínálat fogalma más megfontolások alapján merül fel, a javak és szolgáltatások 
összességére vonatkozó kereslet és kínálat fogalmát az aggregált kereslet és aggregált kínálat 
fogalmával írhatjuk le.

Az aggregált kereslet

Az aggregált kereslet (AD) kifejezhető azzal a pénzmennyiséggel, amelyet a fogyasztók, az 
üzleti szervezetek és a kormányzatok együttesen költenek javak és szolgáltatások 
vásárlására adott árak, jövedelmek és más gazdasági változók mellett.

Az aggregált kereslet függ:
- az árszínvonaltól,
- a jövedelmek nagyságától,
- a jövővel kapcsolatos várakozásoktól,
- a kormányzat vásárlásaitól és jövedelemelvonási rendszerétől,
- és függ a forgalomba került pénz mennyiségétől is.

Csakúgy, mint az egyes javak keresletét, az aggregált keresletet is árösszefüggésben célszerű 
vizsgálni, ekkor jutunk az aggregált keresleti görbéhez (aggregált keresleti függvényhez).

Az aggregált keresleti függvény a nemzetgazdaság teljes keresletét az árszínvonal függvényében 
vizsgálja: vízszintes tengelyén az összes (javakra és szolgáltatásokra irányuló) kereslet 
volumene, függőleges tengelyén az általános árszínvonal található.

(Megjegyzés: Az egyes javaknak és szolgáltatásoknak valamilyen ára van, ezért az egyes javak 
keresketi görbéjén az adott jószág árához viszonyítjuk annak keresletét, a javak összességének 
természetesen nincs egy ára, így a viszonyítás az árszínvonalhoz végső soron az általános 
árváltozáshoz való viszonyítást jelent. Minthogy a javak, szolgáltatások, és a termelési tényezők 
árai a gazdaságban együtt változnak: hiszen a javak és szolgáltatások árösszege egyben a 
tényezőárakból fakadó jövedelmek összegét is jelenti, ezért az aggregált kereslet görbéjének 
alakulása nem magyarázható azokkal a tényezőkkel, amivel az egyes javak és szolgáltatások 
keresleti görbéjének alakulása magyarázható volt.)
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Az aggregált kereslet görbéje tapasztalati tények alapján ereszkedő jellegű. Mivel magyarázható 
ez az ereszkedő jelleg, annak ellenére, hogy az árak és jövedelmek együtt változnak, az 
árszínvonal emelkedése egyben a jövedelemszínvonal emelkedését is eredményezi?

a7 Az árszínvonal-emelkedés következtében csökken a pénz vásárlóértéke (reálértéke), több 
pénzre van szükség a vásárlásokhoz, növekszik a "pénz kereslete", ennek kamatlábnövelő hatása 
van. Ha a kamatláb növekszik, csökken részint a beruházók kereslete (magasabb kamatláb 
mellett kevesebb tőkét keresnek és így kevesebb beruházást valósítanak meg), de csökken a 
háztartások fogyasztási kereslete is (a magasabb kamatláb megtakarításra késztet, a jövedelem 
kisebb része válik fogyasztási keresletté, csökken a fogyasztók "költési hajlama").
Az árszínvonal-csökkenés beláthatóan ellenkező folyamatot indukál: a pénzállomány reálértéke 
növekszik, a pénzbőség a kamatláb csökkenéséhez vezet, az alacsonyabb kamatláb viszont 
növeli a javak és szolgáltatások keresletét.

b./ Noha a javak és a termelési tényezők általános árszínvonala együtt változik, ez a változás 
csak a folyó jövedelmekre (mint potenciális vásárlóerőre) hat, a felhalmozódott korábbi 
megtakarításokat (pénzvagyont) egy általános árszínvonalemelkedés elértékteleníti. A lakosság 
reálvagyona (pénzvagyonának vásárlóértéke javakban és szolgáltatásokban kifejezve) csökken, 
és általában az a tény, hogy a megtakarítások vásárlóértéke csökken, arra készteti a potenciális 
fogyasztót, hogy csökkentse vásárlásait.

Az aggregált kereslet a gazdaság összes szereplője által keltett keresletet jelenti. A szereplők: a 
háztartás, amely javakat és szolgáltatásokat fogyasztási céllal kíván vásárolni, az üzleti 
szervezet, mely beruházási céllal keres javakat, a kormányzat (kormányzati vásárlásokra és 
beruházásokra), és a külföld (amennyiben több hazai jószágra és szolgáltatásra tart igényt, mint 
amennyit kínál a hazai fogyasztók és beruházók számára, csökkentheti az aggregált keresletet, 
ha, megfordítva az importmennyiség meghaladja az exportmennyiséget.) Ennek megfelelően az 
aggregált kereslet elemei
- a fogyasztás (C - Consume)
- a beruházás (I - Investment)
- a kormányzati kiadás (G - Government expenditure)
- az export és import különbsége (Ex - Imp).

Aggregált kereslet = C + I + G + (Ex - Imp)

Az aggregált kereslet időbeni alakulásának elemzése érdekében vizsgálni kell ennek megfelelően 
a háztartások fogyasztási keresletének alakulására ható tényezőket, a beruházási keresletre ható 
tényezőket, a kormányzati vásárlások indítékait és a külkereskedelem alakulását, valamint ezek 
kölcsönhatásait. A makroökonómia egyes, később tárgyalandó elméletei különböző gazdasági 
körülmények között ezeknek a kölcsönhatásoknak elvi megközelítésével foglalkoznak .
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Az aggregált kínálat a kibocsátásnak az a mennyisége, amelyet az üzleti szervezetek 
előállítanak cs eladnak az adott árak, kapacitások, költségek mellett.

Mekkora jószág és szolgáltatásmennyiséget kínálnak az üzleti szervezetek adott helyzetben? 
Általában annyit, amekkora kapacitásokkal rendelkeznek, a kapacitások kialakításakor a 
mikroökonómiában tanult összefüggések szerint a racionálisan gondolkodó üzleti szervezet 
haszonmaximumra törekedve éppen a nemzetgazdaság termelési tényezőeloszlásának megfelelő 
tényezőstrukturában, az árak és a költségek elemzése révén hozza létre termelőkapacitásait. Az a 
kibocsátásmennyiség, amire a termelőkapacitások lehetőséget biztosítanak, persze nem 
tökéletesen meghatározható, hiszen költségtöbblettel (lásd pl. túlóra, erőltetett gépkihasználás, 
termőföld több termésre kényszerítése) a kibocsátás tovább is növelhető.

Azt a kibocsátásmennyiséget, amely az adott kapacitások melled elérhető anélkül, hogy a 
termelés növelése költségtöbblettel és ílvmódon az árszínvonal emelésével járjon, nevezhetjük 
potenciális kibocsátásnak. A potenciális kibocsátás a termelési tényezők (erőforrások) 
mennyiségétől és minőségétől, a termelési tényezőket összekapcsoló műszaki színvonaltól függ. 
Ennek megfelelően csak a termelési tényezők mennyiségi bővülése, minőségének változása és a 
műszaki fejlődés hatására változik, nem érzékeny az árak, költségek és más tényezők 
változásaira.

A szakirodalom a potenciális kibocsátás fogalmán a GDP tartósan fenntartható legmagasabb 
szintjét érti, amely nem vezet az árszínvonal emelkedésének felgyorsulásához. Az itt
szereplő "tartósan" kikötés arra utal, hogy egyes termelési tényezők (így pl. a munka) kínálata 
önmagában is az árszínvonal függvénye, és ezért csak olyan termelési erőforrások 
igénybevételével számol, melyek tartósan igénybevehetők a kibocsátás érdekében. .

Az aggregált kínálat függvényét (az árszínvonal és az aggregált kinálat volumenének 
összefüggéseit) az egyes közgazdaságtani iskolák eltérő módon közelítik meg.

A klasszikus közgazdaságtan, mely az árak és jövedelmek egyidejű alakulását, a különböző 
piacok tiszta versenyjellegét feltételezve közelíti a gazdaság összefüggéseit, az aggregált kínálat 
és az árszínvonal összefüggését (aggregált kínálati görbe) teliesen rugalmatlan összefüggésnek 
értelmezi, hiszen a kapacitások teljes kihasználása mellett, adott termelési tényezők és 
technológiák mellett a kibocsátás adottság, erre nem hat az általános árszínvonal alakulása.

J.M.Keynes, aki foglalkoztatáselmélctében számol azzal, hogy a munkapiacok nem tisztulnak 
meg, hogy lehetséges, és természetes a munkanélküliség, úgy véli, hogy csak azok a kapacitások 
kerülnek kihasználásra, amelyekre adott időpontban kereslet van és természetes a kapacitások



egy részének kihasználatlansága. E modellnek megfelelően a kapacitások kihasználatlanságának 
tartományában az aggregált kínálati görbe csaknem teljesen rugalmas.

A gyakorlatban az aggregált kínálati görbe alakja attól függ, mennyire vannak kihasználva a 
gazdaságban a termelési tényezők, mekkora a kihasználatlan kapacitások köre és azok mennyire 
mobilizálhatók a termelés érdekében egy későbbi időszakban.

A modem közgazdaságtan (mely megkísérli összehangolni a két nagy közgazdasági iskola elért 
eredményeit és a tényleges helyzet alapján értelmezni érvényességi határaikat) emelkedő 
aggregált kínálati görbével számol, amelynek azonban elkülönül két tartománya, a potenciális 
kibocsátáshoz közeli, erősen rugalmatlan tartománya és egy az alatti, erősen rugalmas 
tartománya (a keynesi modellnek megfelelő úgy nevezett depressziós tartománya).

Az 1. ábra az aggregált kinálati görbe alakját szemlélteti:
- Az AS görbe a potenciális kibocsátás környékén teljesen (vagy csaknem teljesen) 
meredek
- A depressziós tartomány a termelési tényezők nem teljes kihasználtságát jelzi, vannak 
szabad (kihasználatlan) kapacitások, a kibocsátás növelés csaknem árszínvonalemelkedés 
nélkül is képes megvalósulni.

A valóságban a potenciális kibocsátást inkább tartománynak célszerű felfogni (tökéletesen nem 
meghatározható, hiszen a gazdaság soha sincs a teljes kapacitáskihasználtság állapotában), 
másrészt a költségek jelentős emelkedése révén a kibocsátás e tartományban is némileg 
növelhető (az ábra nem tökéletesen rugalmatlan, csak erősen rugalmatlan aggregált kínálati 
görbét jelent.
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1. ábra
Az aggregált kínálat görbéjének két szakasza

A két szakasz elkülönítése egyes szerzők szerint úgy is felfogható, mintha a kínálati függvényt 
rövidtávon (egy-két hónapos időtávban), vagy hosszútávon vizsgáljuk. Rövidtávon sok az 
állandó költség (bérmegállapodások, bérleti díjak stb.), az üzleti szervezetek a kereslet 
bővülésére már enyhe áremelkedés mellett is elsősorban kibocsátásnöveléssel reagálnak. 
Hosszútávon viszont érvényüket vesztik a megállapodások, a költségek együtt mozognak az 
árakkal. A kereslet esetleges eltolódására a kínálat árváltoztatással és nem kibocsátásnöveléssel 
reagál.

Az aggregált kínálat és az aggrcgált kereslet egyensúlya

Az aggregált kínálati görbe és az aggregált keresleti görbe különböző helyzetekben 
találkozhatnak. A kapacitások teljes kihasználtsága mellett (a klasszikus közgazdaságtan 
felfogásának megfelelően) az aggregált kereslet a kínálati görbét annak rugalmatlan (meredek)



részén, a potenciális kinálat tartományában metszi. A kapacitások kihasználatlansága mellett, 
munkanélküliség esetén, a keynesi depressziós szakaszon találkoznak a görbék.
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Amennyiben az aggregált kereslet a kínálati görbét annak potenciális szakaszán metszi, a 
kibocsátás növekedésének kínálati korlátái vannak, a termelési tényezők mennyisége, minősége, 
az alkalmazott technológiák szabnak korlátot a GDP előtt. Ilyenkor a gazdaságot erőforrás
korlát jellemzi. Amennyiben a két görbe metszéspontja az aggregált kínálati görbe depressziós 
tartományára esik,a gazdaság kibocsátásának a kereslet szab korlátot, ilyenkor nevezzük a 
gazdaság állapotát keresletkorlátosnak.

Keresletkorlátos és erőforráskorlátos egyensúly
2.ábra

Az AD1 keresleti görbe az aggregált kínálati görbét annak potenciális tartományában metszi, a 
gazdaság erőforráskorlátos. Az AD 2 keresleti görbét az aggregált kínálati görbe depressziós 
tartományában metszi, a gazdaság keresletkorlátos helyzetben van.



Mit jelent a keresleti görbe eltolódása erőforráskorlátos és keresletkorlátos gazdasági 
helyzetben?
Erőforráskorlátos gazdasági egyensúly mellett, ha az aggregált kereslet valamilyen okból jobbra- 
felfelé eltolódik, a kínálat erre a hatásra elsősorban (csaknem kizárólag) áremeléssel reagál, a 
kibocsátás növelésére csak a termelési tényezők mennyiségi növekedésével, vagy új 
technológiák alkalmazásával nyílik lehetőség (hosszútávon, új beruházásokkal és/vagy műszaki 
fejlődés révén új eljárások alkalmazásával).

Keresletkorlátos gazdasági egyensúly mellett az aggregált kereslet bővülése (a keresleti görbe 
jobbra-felfelé eltolódása) esetén mód van a ki nem használt termelési tényezők mobilizálására, a 
kibocsátás növelésére, és az árszínvonal emelkedése nélkül (vagy kis árszínvonalemekedéssel) a 
kibocsátás közeledhet a potenciális kibocsátás szintjéhez.
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A nemzetgazdaság kibocsátása egyben a nemzet jólétének fokmérője, a fogyasztás, a 
beruházások, az infrastruktúra fejlesztésének forrása. Minden nemzetgazdaság számára a 
gazdasági tevékenység célja a kibocsátás növelése, a gazdasági fejlődés, a gazdasági növekedés. 
A kormányzatok feladatuknak tekintik, hogy elősegítsék a gazdaság eredményességét, a 
kibocsátás növekedését.

Annak elbírálásához azonban, hogy milyen korlátozó tényezőket kell oldani, milyen segítő 
intézkedéseket kell hozni, mindenekelőtt tisztázni kell, mi az oka annak, hogy "csak" ennyi a 
nemzetgazdaság kibocsátása: a kereslet elégtelen mértéke, vagy a termelési lehetőségek szabnak 
határt a kibocsátás növelésének. Erre ad választ az aggregált keresleti és kínálati függvények 
egyensúlyi pontjának értelmezése.

Keresletkorlátos gazdasági helyzetben a kormányzatok általában az aggregált kereslet növelése 
érdekében hoznak intézkedéseket, erőforráskorlátos helyzetben célszerűbb a termelési tényezők 
és a technológiák fejlesztése, a kínálat bővülése érdekében lépéseket tenni.

Meg kell azonban jegyezni, hogy míg a keresletkorlát oldása rövidtávú beavatkozásokat jelent, 
és csak a gazdaság pillanatnyi elégtelen keresletének oldására alkalmas, addig az erőforráskorlát 
oldására tett intézkedések hosszabb távra biztosítanak eredményt: a képzés, a műszaki fejlesztés, 
a vállalkozások élénkítése hosszútávon hat a potenciális kibocsátás növelése irányában.



A gazdasági növekedés egyes elméleti kérdései

1. Gazdasági fejlődés - gazdasági növekedés

A társadalomtudományok állandóan visszatérő kérdése a gazdasági fejlődés megítélésének 
megközelíthetősége. A társadalom gazdasági fejlődése azonban minőségi jegyekkel 
(életminőség, életmód, emberi kapcsolatok, ember és környezetének kapcsolatai, természeti és 
társadalmi környezet, szabadidő, a munkavégzés nehézsége és kötődése az ambíciókhoz, 
kényszerűsége, vagy az emberi életminőség kiteljesedése, szabadság - a természeti kényszerektől 
és a társadalmi kényszerektől egyaránt, vagyis számos, nem is számszerűsíthető elemmel) írható 
körül. A mit méljünk és mivel mérjük kérdései nehézzé teszik e folyamat gazdasági eszközökkel 
leírását.

Nordhaus NEW (Net Economic Welfare) fogalma is csak a körülírásra vállalkozik. Ez a fogalom 
("nettó gazdasági jólét") a gazdaság piacra került javainak puszta összegzése mellett számításba 
kíván venni olyan életminőségre ható elemeket, mint a szabadidő (azon tevékenységek 
számbavételével, melyeket az ember saját szükségletkielégítése érdekében kedvtelésből végez), 
vagy a környezeti károk és környezetet javító tevékenységek, a városi élet ártalmainak, a 
kormányzati tevé-kenységeknek (közjavakon és közszolgáltatásokon kívül, hiszen ezek a 
kibocsátás számítása során értékelésre kerülnek), de az un. földalatti gazdaság egyre virágzóbb 
tevékenységét is, korrigálva ezzel a GDP-GNP számítások eredményeit.

Számításának nehézkessége mellett a NEW alkalmazása a gazdasági fejlődés mutatószámaként 
azért is vitatható, mert a háztartás fogyasztói magatartása nem erre hangolódik, a fogyasztó a 
vásárolt javakon keresztül értékeli az életminőséget, és a hétköznapi gondolkodás figyelmen 
kívül hagyja a környezet, a kultúra, a nem pénzben értékelt gazdagság elemeit, az üzleti 
szervezetek pedig ugyancsak a kibocsátásukon, jövedelmükön keresztül szemlélik a gazdaság 
előrehaladását.

A kibocsátás mérése tehát az életminőségre vonatkozó jegyeket nem képes magábafoglalni. 
Megbízható mérés azonban csak a kibocsátás segítségével képzelhető el, és bár lehet ezt a 
mutatószámot több korrekciós elemmel közelebb helyezni a társadalom gazdasági jólétének, a 
társadalom gazdasági fejlődésének megítéléséhez, a valóságban e korrekciók is csak jelentős 
hibákkal képesek ezt a folyamatot közelíteni. E mellett e változtatások mindig magukban 
hordozzák a tendenciózus korrekciók lehetőségeit, a kutatók valamilyen prekoncepcióval élve, 
saját elképzeléseiket igazolják a korrekciós tényezők segítségével.

A közgazdaságtan ennek a gondolatmenetnek az alapján helyettesíti a gazdasági fejlődés mérését 
és fogalomkörét a gazdasági növekedés fogalmával.



Gazdasági növekedésen olyan hosszútáv ú kibocsátásváltozást értünk, ami 
szakadatlan termék- és technológiai változások közepette, a rövidtávú mozgásoktól 
(ciklusoktól, egyensúlyi korlátoktól) függetlenül jellemez egy adott 
nemzetgazdaságot. Mérése a GDP-GNP időbeni alakulása segítségével, annak 
hosszútávú tendenciáit figyelembevéve történik.

A GDP-GNP időbeni változását természetesen reálértelemben (a létrehozott, illetve a 
felhasználható javak és szolgáltatások mennyiségi változásának alapján) kell felfogni, azaz a 
deflátor segítségével ki kell szűrni az árváltozások hatásait.

A struktúra szakadatlan változása legalább annyira jellemzi a gazdasági növekedést, mint a mutatószám 
mennyiségi változása. Éppen ezért a deflátor alkalmazása eléggé bizonytalan, hiszen az idő múlásával más 
és más javak és szolgáltatások alkotják a nemzet kibocsátását, és az árváltozások mérését a struktúra
változások meglehetősen eltorzíthatják.

A gazdasági növekedés üteme a nemzeti kibocsátás hosszabb távon állandónak minősülő 
változása (az évenkénti változás, százalékban kifejezve).

Míg a kurzus eddigi részében elsősorban a gazdasági élet rövidebb időtávú változásaira 
koncentráltunk (az egyensúly kérdéseire, ezen belül a konjunktúraciklus, a munkanélküliség, az 
infláció, a költségvetési és pénzügyi egyensúly kérdéseire), vagyis azokat a tényezőket 
vizsgáltuk, amelyek a tényleges kibocsátást a potenciális kibocsátástól eltérítik, illetve azokra a 
kormányzati lehetőségekre, amelyek egyensúlyt teremthetnek, e fejezet keretében magának a 
potenciális kibocsátásnak időbeni változására helyezzük a hangsúlyt, arra keressük a 
magyarázatot, hogy milyen tényezők hatására érhető el nagyobb kibocsátásnövekedés hosszú 
távon, mitől függ egy nemzetgazdaság kibocsátásának színvonala és változásának üteme, milyen 
segítséget nyújthat egy kormányzat a növekedési ütem gyorsulása érdekében és ezeknek milyen 
következményei jelenhetnek meg az egyes lépréseknek különböző időtávokban más- és más 
nemzetgazdaságokban.

A potenciális kibocsátás növekedési üteme viszonylag hosszú időszak figyelembevételével egy- 
egy nemzetgazdaságban változatlannak fogható fel, a rá ható tényezők alakulása elsősorban 
hosszútávú változások következménye, és hatásukat is hosszabb távon fejtik ki.

A nemzetgazdaság tényleges kibocsátása ettől a (termelési tényezők mennyisége és minősége 
által, az alkalmazott technikai színvonal által és azok folyamatos változásai segítségével 
behatárolt, a termelési tényezők hatékony felhasználásán alapuló, elméletileg is csak változási 
ütemében nyomon követhető) viszonylag egyenletes növekedésű potenciális kibocsátástól 
mindig elmarad. Soha sem teljes a kapacitások kihasználtsága, mindig vannak fel nem használt 
termelési tényezők, de számos szervezési, információs zavar is oka annak, hogy a tényleges 
kibocsátás alatta marad a potenciálisan lehetségesnek.

Ilyen okok préldául:
- a nem tökéletes informáltság,
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- a piaci deformáltság (tökéletlen piac, állami beavatkozások),

- a kutatási-fejlesztési tevékenység rossz illeszkedése a gazdaság egész rendszerébe 
(innovációképesség, a kutatóhelyek szétforgácsoltsága és alacsony hatásfoka, a képzés és 
képzettség társadalmi értékelése stb)

- tevékenységek közötti és térbeni zavarok és feszültségek (kooperációhiány, térbeni allokációs 
feszültségek, infrastruktúra stb.)
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A tényleges kibocsátás mindezeknek megfelelően természetes, hogy soha nem éri el a 
potenciális maximumot. A tényleges kibocsátás növekedésének üteme ettől függetlenül lehet 
ugyanolyan, mint a potenciális lehetőségeké, ha a tényleges és potenciális kibocsátás aránya 
évről évre változatlan (vagyis az elmaradás a potenciális lehetőségekhez képest nem növekszik, 
de nem is csökken).

A makrogazdaság rövidtávú konjunkturális ciklusai következtében a tényleges kibocsátás a 
potenciális lehetőségektől időnként jobban elmarad, más időszakokban közeledik, azaz a 
tényleges kibocsátásváltozás a konjunktúraciklusokban hol magasabb, hol alacsonyabb, mint a 
gazdaság hosszabb távra érvényes növekedési üteme.

Maga a növekedési ütem is mutathat ciklusos változékonyságot. Ilyen esetekben a növekedés ütemét 
befolyásoló hosszútávú tényezők változnak esetleg ciklikusan. Ilyen hosszútávú növekedési ciklusokat írt 
le pl. Kondratyev. A hosszútávú ciklusok magyarázata lehet a műszaki fejlődés (találmányok, eljárások 
megjelenésének és elteijedésének) ciklikussága, a képzési-kutatási folyamatok társadalmi feltételeinek 
ciklikussága, a generációk közti vállalkozási és fogyasztási-megtakarítási hajlandóságokban megjelenő 
különbségek, de más társadalmi folyamatok is magyarázhatják az 50 éves (és ennél is hosszabb) 
ciklusokat. A különböző növekedési elméletek eltérő jelentőséget tulajdonítanak ennek a változékonyság
nak, és miközben elsősorban a hosszabb távon állandóságot eredményező tényezőket elemzik, figyelmet 
fordítanak azokra a tényezőkre is. amelyek e ciklikus hatásokat eredményezik.

Megjegyzés:
A gazdasági növekedés elemzése során is tekintettel lehet lenni a növekedés ökológiai 
következményeire és korlátáira. A fenntartható növekedés elmélete sajátos nézőpontból, a 
természettel való harmónia alapján közelíti a növekedés fogalmait és kapcsolatait. A termelési 
tényezők helyettesíthetőségének kérdéskörét a természeti készletek végességének 
figyelembevételével, a műszaki-technológiai fejlődést a környezet igénybevételének értékei 
szerint elemzi, a fogyasztó döntésein alapuló keresleti struktúrák helyett és mellett a reciklálás és 
az alapszükségletek kielégítettségén alapuló jószág- és szolgáltatásstrukturák alapján 
vizsgálódik, a nagyüzem előnyeit jelentő K + F (kutatási-fejlesztési) forrásokon alapuló előnyök 
helyett a kisüzemnek a környezetre gyakorolt hatások szempontjából megjelenő előnyei 
dominálnak az elemzésekben.



2. A gazdasági növekedés forrásai

A gazdaság kibocsátásának hosszútávú változásai mögött elsősorban a termelési tényezők 
mennyiségi és minőségi változásai húzódnak meg, az ezeket a tényezőket összekapcsoló műszaki 
megoldások, és a műszaki (technikai) fejlődést biztosító kutatási-fejlesztési tevékenység. Ha át 
kívánjuk tekinteni mindazokat a tényezőket, amelyek hozzájárulhatnak a gazdaság folyamatosan 
növekvő kibocsátásához, vizsgálat alá kell venni a következő elemeket:

- a munkamennyiség időbeni változása (a népesség, ezen belül a munkaképes korú, ezen 
belül a munkát rendszeresen vállaló népesség, a munkaidő megszokott mértéke, és 
mindazok a változások, amelyek e tényezők tendenciáit változtatják)
- a tőke mennyiségének (vagy, amennyiben az előző tényezővel vetjük össze, akkor a 
tőkemennviség/munkamennyiség arányának) időbeni alakulása,
- a természeti erőforrások nyújtotta lehetőségek (külön érdemes megközelíteni a 
természeti erőforrások fokozottabb, vagy jobb hatásfokú igénybevételét),
- a szakképzettség változásai (összefüggésben a képzési rendszerrel, az un. 
szakmastruktúrával, ami kölcsönhatásban a munkahelyek által támasztott szerkezeti 
igénnyel - a munkahelyi struktúrával - alakítja a munkavállalók un. foglalkoztatási 
struktúráját)
- a kutatási-fejlesztési tevékenység (ez részint a kutatásra fordított ráfordításoktól, 
részint a kutatások szervezettségétől, hatásfokától, a kutatási eredmények hasznosulásától, 
az un. innovációs közegtől és innovációs potenciáltól függ, ez utóbbi jelenik meg a 
műszaki eredmények, találmányok, eljárások, szervezési módszerek terjedési sebességében 
is),
- mind a képzés, kutatás, a munka minőségi elemeinek alakulása, mind a gazdaság 
információs és termékmozgásainak zavartalansága, mind a szolgáltatások minősége, a 
térbeniség zavarainak oldása függ az infrastruktúra milyenségétől,
- minthogy az új kutatások eredményei valamilyen tőkejavakban megtestesült formában 
jelennek meg, függ a tőkelétesítéstől, az un. beruházási tevékenységtől (annak 
nagyságától és időbeni alakulásától), de miután a beruházás forrása a társadalmi 
megtakarítás, függ a megtakarítások változékonyságától, illetve stabil voltától,
- hatással vannak egy nemzetgazdaság növekedési ütemére a külső gazdasági kapcsolatok 
is, egyrészt azáltal, hogy a külkereskedelemből származó gazdasági előnyök (az un. 
komparatív előnyök) pótlólagos növekedési forrást teremtenek, másrészt annak révén, 
hogy a más országok kutatási eredményei, eljárásai, találmányai az un. technikai import 
segítségével hozzáadódhatnak a hazai kutatási eredmények által létrehozott növekedési 
potenciálhoz.

A közgazdaságtan keresi az összefüggéseket a növekedési források időbeni alakulása és a 
növekedés üteme között. Miután a növekedési források egyidőben, egymás mellett hatnak a 
növekedés ütemére, az elemzés arra keres választ, hogy a gazdasági növekedés üteme 
mennyiben vezethető vissza az egyes források (tényezők) változásaira, vagyis, hogy milyen 
hatást gyakorolt a múltban (és milyen hatással járhat a jövőben) az egyes források 
(tényezők) változása.
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A kérdés makroökonómiai megoldása hasonló utat követhet, mint a termelési függvények 
mikroökonómiában megismert módszere: ha a növekedési tényezők valamilyen kombinációja szolgáltatott 
valamilyen nagyságú nemzetgazdasági kibocsátást (GDP-t), ezeknek a kombinációknak adatbázisán 
képezhetők nemzetgazdasági termelési függvények. A termelési függvény segítségével kiolvasható, hogy 
milyen mértékben járult hozzá a növekedési ütemhez a munka, a tőke, a természeti erőforrások mennyiségi 
növekedése, a képzés, a kutatási-fejlesztési tevékenység stb.
Ezen az alapon különböztethető meg a gazdasági növekedésnek inkább a termelési tényezők mennyiségi 
növekedésére (extenzív), vagy a tényezők minőségi változásaira, a képzés és kutatás eredményességére 
(intenzív) visszavezethető jellege.

Ezen az alapon tapasztalható, hogy a fejlett országok gazdasági növekedése az elmúlt néhány évtizedben 
inkább a termelési tényezők minőségi változásaira, és kevésbé mennyiségi változásaira volt 
visszavezethető, más országokban, mint például a Kelet-Európai országokban nagyobb szerepet játszottak 
a mennyiségi tényező változások, és kisebb szerepe volt a technikai változásoknak, vagy a tudás 
növekedésének. Egyes országokban jelentős növekedési forrást jelentettek felértékelődött természeti 
tényezők (pl. a Közel-Kelet kőolaj-lelőhelyei), és a növekedésben kevesebb szerepet kaptak más termelési 
tényezők.

A termelési függvények segítségével prognosztizálható az is, hogy az egyes tényezőváltozások milyen 
mértékben járulhatnak hozzá a következő évtizedek növekedési üteméhez. Ezen az alapon kísérlik meg a 
kibocsátás növekedésének elősegítését egyes kormányzatok azzal, hogy intézkedéseket tesznek az egyes 
termelési tényezők mennyiségi és minőségi változásainak befolyásolására. A növekedés kormányzati 
befolyásolása azonban bonyolult eszközök hatásos halmazát igényli, és egyidejűleg sok veszéllyel is jár 
(amire a növekedés strukturális kérdéseinek bemutatása kapcsán utalni kell).

3. A gazdasági növekedés főbb mutatói és összefüggései

A gazdasági növekedés forrásainak ismeretében érdemes vizsgálnunk, hogy az egyes tényezők 
mennyiségi és árarányai, a kibocsátás és az egyes tényezők mennyiségi viszonya hogyan alakul 
egy nemzetgazdaságban.

1. Milyen viszony van a népesség (a munka) mennyiségi növekedése és a tőkenövekedés 
között? (tőkeintenzitás = tőke/munka arány)?

2. Hogy változnak a gazdasági növekedés során a munkajövedelmek, vagyis az un. 
reálbérek (a béreken vásárolható javakban mérve, vagyis inflációtól megszabadított 
értelemben)?

3. Hogy változik a munkajövedelmek és tőkejövedelmek aránya?

4. Hogy változik a kamatláb?



5. Milyen viszony van a nemzetgazdaság befektetett tőkemennyisége és a nemzetgazdaság 
kibocsátása között (tőkeigényesség = tőke/kibocsátás arány)?

6. Hogy alakul hosszútávon a beruházásoknak a kibocsátáshoz való viszonya, mennyiben 
változékony ez az un. beruházási ráta? (A jövedelmek oldaláról vizsgálva ez azt a kérdést 
is jelenti, hogy milyen a nemzeti megtakarítások viszonya a nemzeti összkibocsátáshoz.)

7. Végül: hogy viszonyul a kibocsátás hosszútávú változása a termelési tényezők 
mennyiségi növekedéséhez általában?
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a./ A kérdés megközelítésének tudománytörténeti háttere

Adam Smith dinamikus egyensúlyfelfogásában természetes összhang jön létre a lakosság és a töke 
növekedése között: a töke felhalmozódása révén növekszik a tennelőkapacitás, növekszik a munka 
kereslete, ezáltal nőnek a munkabérek, ami lehetővé teszi a családok jobb megélhetését és egyben a 
népesség növekedését is. A népesség növekedése növeli a munkakínálatot, létrehozza az egyensúlyt a 
munka piacán, ugyanakkor létrejön a tőkepiac egyensúlya is, miközben a munka és a tőke arányváltozása 
nélkül folyamatosan növekszik a kibocsátás mennyisége. Korai (18.szd.) szerző lévén, a növekedés 
forrásaként egyértelműen a bővülő munkamegosztást tapasztalja, amihez egyaránt szükséges a tőke és a 
munka növekvő mennyisége, de egyben a tőke és a munka mennyiségi növekedésének nincs is korlátja, 
mindkettő szaporítható. Nincs korlátos termelési tényező, tehát a hosszútávú költséggörbék (és egyben a 
különböző javak hosszútávú kínálati görbéi is) vízszintesek. Nem jelenik meg a csökkenő hozadék 
törvénye. A nemzeti kibocsátás növekedése együtt jár a népesség (és a munkamennyiség) növekedésével, 
vagyis a reálbérek változatlanok.

T.R.Malthus, elsősorban a termőföld korlátos mennyiségét tapasztalva, felhívja a figyelmet arra, hogy nem 
minden termelési tényező bővül korlátlanul, igy megjelenik a csökkenő hozadék összefüggése, ami 
szerinte azt eredményezi, hogy a népességnyomás a lakosságot a létminimum szintjére nyomja. Logikája 
szerint a létminimumszint feletti életlehetőségek növelik a népességet, ami a munkakínálat növekedésével 
jár, ez nyomja a reálbéreket a létminimumig lefelé, annál tovább nem, hiszen a népesség kihalna, és nem 
volna tovább munkakínálat.

Ezek, és a hasonló korai elméletek nem veszik figyelembe a termelési tényezők összekapcsolódásának, a 
technikai színvonalnak lehetséges változásait, ezért nevezhetjük az ilyen modelleket statikus modelleknek.

/>./A növekedés statikus meo közelítése

Gazdasági növekedés statikus modellben (adott műszaki-technológiai színvonalon), adott 
népesség mellett is elképzelhető, ennek feltétele az lenne, hogy növekedjen a töke/munka 
arány (az un. tökeintenzitás). Az egy munkához rendelődő növekvő tőkemennyiség növeli a 
munka termelékenységét - nő a munka határterméke, egyben változatlan munkamennyiség 
is képes növekvő jószágmennyiség kibocsátására. Egy ilyen feltételrendszer következményei:
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- növekszik a kibocsátás

- a kibocsátás növekedése lassabb, mint a tőke növekedése (hiszen fellép a csökkenő 
hozadék - változatlan munkamennyiséghez adagolt pótlólagos tőkemennyiség kibocsátási 
következménye)

- a reálbér növekszik (hiszen növekedett a munka határterméke)

- ugyanakkor a kamatláb csökken (hiszen a tőke növekvő mennyisége mellett a tőke 
határterméke kisebb, mint korábban),

- az összes munkajövedelmek és az összes tőkejövedelmek aránya ugyanakkor nem 
feltétlenül változik (a kisebb kamatláb mellett a növekvő tőkemennyiséget rendelkezésre 
bocsátó tőketulajdonosok összjövedelme nem csökken, sőt, a tőkejövedelmek 
összességének növekedése lépést tarthat a munkajövedelmek növekedésével.

Ez az elemzés két közgazdasági összefüggés segítségével értelmezhető:

- Az un. tőkehozadék-összefüggés a tőke/munka arány (K/L), vagyis az egy 
munkásra jutó tőke és a kamatláb függvényében vizsgálja a tőkehozadék alakulását. 
Ez a görbe ereszkedő jellegű, és a tőke határtermék-bevételén alapul.

Ha növekszik a tőke mennyisége (változatlan, vagy alacsonyabb mértékben növekvő 
munkamennyiség mellett), akkor növekvő K/L arány mellett az ereszkedő görbe mentén 
csökken a tőkehozadék, így a kamatláb is.

- Az un. tényezőárhatár-görbe a reálbér és a kamatláb egymáshoz való viszonyát 
vizsgálja. A tőkeintenzitás növekedésével a reálbérek növekedése a kamatláb 
egyidejű csökkenése mellett valósul meg.

A modell látványosan utal arra is, hogy a statikus gazdasági növekedés ilyen lehetősége 
korlátozott. A tőke mennyiségi növekedése csökkenti a kamatlábat, ugyanakkor a kamatláb a 
megtakarítás (tőkenövekedés) feltétele. Ha a kamatláb addig csökken, hogy már nem ösztönöz 
megtakarításra, nem képes tovább növekedni a tőke/munka arány, ez viszont megállítja a 
kibocsátás növekedését is.

A növekedésnek ez a statikus modellje tehát elvileg lehetővé teszi a tőke/munka arány 
növekedése miatt a kibocsátás folyamatos növelését, növekvő reálbér és csökkenő reálkamatláb 
mellett, ugyanakkor a csökkenő reálkamatláb csökkenti, majd kizárja a tőke/munka arány 
növekedését és ezzel lehetetlenné teszi magát a gazdasági növekedést.



c. Technikai fejlődés
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A műszaki-technikai fejlődés sokoldalú folyamat. Egyfelől a tőkejavakban (berendezésekben, 
gépekben, üzemekben) testesül meg, amennyiben ezek lehetővé tesznek a korábbiakhoz képest 
olcsóbb, termelékenyebb eljárásokat, létrehozhatók segítségükkel új termékek, másrészt emberi 
tudásban, szakismeretben, innovációs készségben testesül meg. így egyaránt szerepet kap benne 
a képzés, az alkotóképesség, de a kutatómunka, fejlesztések, a kutatások alkalmazása stb. Ha a 
fogalmat elég tágan értelmezzük, nem csak műszaki találmányok, ötletek, hanem szervezési 
eljárások, az új gyártmányok megismertetésének új módszerei, irányítási technikák stb. is ide 
sorolandók

Szokás értelmezni mélységben (amennyiben új találmányok, termékek, eljárások születnek) és 
szélességben (amennyiben ezek elteijedésére van szükség ahhoz, hogy a különböző 
tevékenységek széles körben alkalmazásukra képesek legyenek). A két mozgás gyakran 
kapcsolódik: a szélességben elteijedő új eredmények más-más pontokon (cégeknél, országokban, 
vagy egészen eltérő tevékenységi körökben) az alkalmazás során hozhatnak létre még újabb 
problémákat, és azok megoldásai új eredményekhez vezethetnek.

A fogyasztói igényekhez való alkalmazkodás, de egyben a fogyasztói igények befolyásolása is 
vezethet termékváltásokhoz. A termékeknek van egy sajátos életpályája: a bevezetéskor 
általában kedvező árak mellett értékesíthetők, ilyenkor növelhető az előállított mennyiség a 
költségek szériaelőnyei mellett (skálahozadék v. növekvő volumenhozadék elve), a telítődést 
követi a csökkenő kereslet, az árakból engedni kell, az alkalmazott berendezések megtérülnek - 
át kell állni új termékek létrehozására, amelyek (igaz, kockázat mellett) nagyobb jövedelemmel 
kecsegtetnek.

Joseph Schumpeler (A gazdasági fejlődés elmélete c. munkájában) arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a műszaki fejlődés mozgatójának, az un. innovációnak milyen szerepe van a gazdasági 
növekedésben.

Innovációnak nevezi az új eljárást, vagy gyártmányt az ötlettől a megvalósulásig tartó 
folyamatában. Az innováció szerinte szakaszos: időnként egy-egy új ötlet sok termelőszektorban 
megmozgatja az alkotókedvet, ezek az időszakos ugrások az innovációs lökések.

Milyen következményei vannak az innovációs lökéseknek?

a. / A tőkehozadék-összefüggésben a görbét egy-egy innovációs hullám jobbra felfelé 
mozdítja el

b . / Ugyanígy a ténvezőárhatár-görbe is jobbra felfelé tolódik.

A statikus modellben tapasztalhattuk, hogy a görbe mentén a töke/ munka arány növekedésével, 
és a reálbérek növekedésével a kamatláb csökken, és ezáltal a megtakarítások visszafogásra 
kerülnének. Ha e folyamat során innovációs ugrás tapasztalható, akkor ennek hatására a



kamatláb emelkedik, és egy magasabb helyzetű görbére tolódik a két összefüggés mindegyike. 
Ezt követően a termék életútjának további szakaszán, az eljárás mások által adaptálása során, 
vagy egyszerűen a verseny kiszélesedése során ez a különleges hatás lecseng, a K/L 
növekedésével újra csökken a kamatláb. így minden innovációs hullámhegy a kamatlábat felfelé 
téríti el, majd lassan, a görbe mentén lefelé mozdul.
Az innováció sajátossága tehát, hogy a kamatláb szüntelen ingadozása mellett végsősoron 
lehetővé tesz olyan gazdasági növekedést, melynek során a kamatláb nem csökken, és így 
mindig képes annyi megtakarítás képződni, amennyit a tőkepiac felszív, a termelés növekvő K/L 
igényének biztosításához. Schumpeter alapján indokolt a tőkehozadékot és a kamatot az 
innováció által megpendített hegedűhúrhoz hasonlítani: innováció nélkül elhalnak. Az új 
termékek, piacok, eljárások állandó születése hozza létre újra és újra a tőkehozadék és ezzel a 
kamatláb emelkedését.

A technikai haladás forrása: elsősorban a kutatási-fejlesztési tevékenység (magyarul K + F, 
angol szóhasználattal R + D), ezt jellemzi a nemzetgazdaság kibocsátásának ilyen célokra szánt 
és felhasználásra kerülő hányada, e tevékenység intézményrendszere, kapcsolatai a gazdaság 
egyes szereplőivel, az eredmények hasznosulása.

A technikai (műszaki) haladás eredményei két módon jelennek meg: 
megtestesülnek tárgyakban (tőkejavakban) - és az emberi képességekben, szaktudásban.

A tárgyakban (elsősorban a tőkejavakban) megtestesülő technikai haladás az új beruházások 
segítségével elérhető termelékenységnövekedésben fejeződik ki. Vagy az új gépek, berendezések 
járnak magasabb termelékenységgel, vagy az új termékek, gyártmányok biztosítanak magasabb 
árbevételt, ami ugyancsak a pénzben kifejezett termelékenység növekedését növekedését jelenti.

Ezzel egyidejűleg változik a munkahelyek által igényelt tevékenységek (munkaféleségek) 
szerkezete is. Ez, az un. munkahelvstruktura követeli meg, hogy a képzés rendszere igazodjon 
hozzá (előzze meg, vagy kövesse azt), és a szakképzettség szerkezete (az un. szakmastruktúra1) 
feleljen meg a munkahelyek által támasztott követelményeknek. Míg a szakmastruktúra 
változásai a képzési rendszert követik és ezért inkább folytonosak, addig a munkahelyi struktúra 
változásai a technikai haladáshoz kapcsolódva inkább szakaszosak, ritmikusak.

A két struktúra eltérései feszültséget teremtenek. A tényleges (foglalkozási) struktúra úgy oldja 
fel ezeket a feszültségeket, hogy minden időpontban egyfelől túlképzettséget. másfelől alulkép
zettséget eredményez. (A túlképzettséget a munkavállaló érzékeli, úgy véli, hogy nem használja 
fel az összes szerzett ismeretét a munkavégzés során, az alulképzettséget elsősorban a 
munkáltató, aki azt tapasztalja, hogy egyes feladatokat a munkavállaló nem képes megvalósítani. 
Ha a szakmai és munkahelyi struktúra nem fedi egymást, ez a két jelenség egyidejleg, akár 
egyazon munkavégzés során is fellép.)

A technikai haladás jellege szerint lehet tőkeigényes, tőkemegtakarító, vagy semleges. 
Tőkeigényes, ha az egységnyi munkához egyre több tőke hozzáadásával a tőke határterméke 
kevésbé változik, mint a munkáé (vagy egyáltalán nem változik). Tőkemegtakarító, ha a ki
bocsátás gyorsabban növekszik, mint a lekötött tőke.
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Semleges technikai haladásnak nevezzük, ha a tőke és a munka határtermékeinek aránya a tőke 
mennyiségi növekedése ellenére változatlan marad. (A J.R.Hicks nevéhez fűződő elméleti 
megfontolások alapján hicksi értelemben vettnek nevezett semleges technikai haladás a tőke 
mennyiségi növekedése ellenére lényegében változatlanul hagyja a munka- és tőketulajdonosok 
összjövedelmeinek arányait.)

d. A tárgyakban (tökeiavakban) megtestesült technikai haladás és mérése, összefüggése a 
tőkejavak életkor-változásaival.

Egy nemzetgazdaságban a technikai haladás mérése, különösen a saját kutatási-fejlesztési tevékenységből 
fakadó hatások megítélése nem egyszerű feladat. Ehhez egyszerűsítésekkel kell élni, néhány elem egyszeri 
hatását célszerű kiszűrni.

Az egyszerűsítés során eltekintünk a népesség növekedésétől (ez csak a fejlett országokban lehetséges 
elvonatkoztatás), eltekintünk a nemzetközi gazdasági kapcsolatoktól (ennek részletes feldolgozása a 
tananyag következő fejezetére marad), és feltételezzük, hogy a tárgyakban megtestesült technikai 
változások együtt mozognak a személyi feltételek változásaival (vagyis a munkahelyi és a szakmai 
struktúrák egyirányban és egyidejűleg változnak).

Ilyen előzetes feltételek mellett a megtestesült technikai haladás kifejezhető olyan 
mutatószámmal, ami az újonnan beállított tőkejavak segítségével elérhető termelékenységnek az 
1 időszakkal (pl. 1 évvel korábban beállított tőkejavak által elért termelékenységhez való 
viszonyát fejezi ki.
(Erdős Tibor ezt a mutatószámot "korszerűsödési rátának" nevezi.)

A tárgyakban megtestesült technikai haladásnak ez a mutatószáma hosszútávon egy 
nemzetgazdaságban állandónak tekinthető, a kutatási-fejlesztési tevékenységet, annak 
színvonalát, ráfordításait és eredményességét tükrözi, a kutatók képzettségét, hozzáértését, a 
kutatási eredményeket felhasználó piaccal való kapcsolatát, a kutatás eredményeit hasznosító 
közeget stb. Ez a rendszer, a működését megalapozó információs hálózat, a hozzá rendelődő 
képzési rendszer stb. hosszútávon állandó, legfeljebb nagy társadalmi-gazdasági változások 
idején rendeződik át oly mértékben, hogy ez a mutatószámot érdemlegesen megváltoztassa.

A tőkejavak életkor szerint strukturáltak. Az üzleti szervezetek egymás mellett használnak 
fiatalabb és idősebb évjáratú berendezéseket, gépeket, járműveket stb. Ezek azt a technikai 
színvonalat hordozzák, amikor létrehozták őket. Az idősebb évjáratok a régebbi, a fiatalabbak az 
újabb technika termékei és hordozói.

Amennyiben a berendezések, gépek stb. cserélése, újak beállítása olyan ütemben zajlik, hogy a 
tőkejavak átlagéletkora nem változik, akkor minden évben olyan ütemben növekszik a 
termelékenység, amilyen a tárgyakban megtestesült technikai haladás üteme (nevezzük ezt a 
mértéket itt is korszerűsödési rátának).
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Amennyiben a tőkejavak létesítése, cserélése során az átlagéletkor csökken, fiatalodik a gépek, 
műszerek, berendezések stb. állománya, akkor a termelékenység növekedése gyorsabb, mint egy 
év technikai fejlődéséből következne (gyorsabb, mint a "korszerűsödési ráta").

Fordítva, ha az átlagéletkor növekszik, a műszaki felszereltség változása elmarad a technikailag 
lehetséges mögött, a termelékenység növekedési üteme elmarad a "korszerűsödés" rátájától.

Következik ebből is, hogy valamilyen kapcsolatnak kell lennie a gazdasági növekedés üteme és a 
beruházási folyamatok között.
Ennek a kapcsolatnak az elemzése a növekedési elméletekhez vezet.

4. A növekedési elméletekről

A közgazdaságtan két nagy irányzatának megfelelően a növekedési elméletek is két fő 
csoportban tárgyalhatok: a keynesi alapokon nyugvó és a klasszikus közgazdasági iskola alapjain 
építkezett rendszereknek megfelelően. A keynesi alapon álló növekedési elméletek fő kérdése (a 
rendszer keresletkorlátos alapfeltételeiből ez következik), hogy mi a feltétele annak, hogy a 
kereslet hosszú időtávban elesendő lesven a bővülő kínálat felszívására. Abból indul ki, hogy a 
kínálat növelésére mindig vannak erőforrások a gazdaságban, de hogy ezek mennyiben 
hasznosulnak, az attól függ, biztosítható-e az a pótlólagos kereslet, ami a kibocsátás többletét 
tartósan képes felszívni és ez által a kínálatot késztetni e többlet elérésére.

Az un. neoklasszikus növekedési elméletek fő kérdése pedig az, hogy a termelési folyamat 
bővülése során rendelkezésre állnak-e a szükséges arányokban a termelés tényezői, milyen 
arányokban és milyen feltételek között lesz a tényezők struktúrája alkalmas arra, hogy hosszú 
időtávban egyensúlyi növekedést eredményezzen.

A bemutatásra kerülő megfontolások tehát a hosszabb időtávban stabil kibocsátásnövekedés 
feltételeit keresik, általában egyensúlyi megfontolásokat tartalmaznak. Érdemes megfigyelni, 
hogy a főbb válaszok a két elméleti iskola alapján mennyire hasonlóak, kiegészítik egymást, és a 
gyakorlat számára egyaránt hasznosítható következtetéseket eredményeznek.

(A tananyag terjedelmi és tematikai korlátái nem engedik meg, hogy olyan modelleket, melyek eleve a 
nem egyensúlyi növekedési lehetőségekből indulnak ki, pl. un. disequilibrium-modelleket értelmezzünk.)



A. A Harrod - Domar növekedési modell
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A keynesi elméleten alapuló növekedési modellek közül Sir Henry Roy Forbes Harrod angol és 
Evsey Dávid Domar amerikai közgazdászok egy-mástól független megfontolásai emelhetők ki.
A vizsgálatok célja kapcsolatot keresni a hosszútávú gazdasági növekedés üteme és a beruházási
megtakarítási tevékenységek között. Abból lehet kiindulni, hogy a meglévő tőkejavak 
valamilyen jószág- és szolgáltatáskínálat elérését teszik lehetővé.

Ezt az összefüggést jellemezhetjük
- a tőkehatékonysággal (Q/K), vagyis az egységnyi lekötött tőkére jutó kibocsátással,
- vagy ennek reciprokával, a tőkeigényességgel (K/Q), az egységnyi kibocsátás érdekében 
lekötött tőkenagysággal.

Ha ezt a tőkehatékonyságot adottságnak tekintjük, akkor újonnan megvalósuló beruházásokkal 
pótlólagos kínálat jön létre. Ha erre a pótlólagos kínálatra újabb beruházás teremt keresletet, hat 
az ismert multiplikátor-összefüggés. A beruházások mennyisége azonban nem független a 
kereslettől. (Emlékeztetésül: a fogyasztási kereslet és a beruházások közti összefüggést az 
akcelerátor-hatással jellemezhettük.) Egyensúly akkor érhető el a növekedés során, ha a kibo
csátás (amit az aggregált kereslet korlátoz) olyan ütemben növekszik, hogy az akcelerátor- 
elvnek megfelelően olyan mennyiségű beruházást indukáljon, aminek multiplikátor- 
következménye elegendő kereslet a kibocsátás felszívásához.

Mi következik ebből? A beruházási tevékenység következménye a gazdasági növekedés üteme, 
vagy megfordítva, a gazdasági növekedés üteme feltételez valamilyen beruházási (megtakarítási) 
arányt?

A modell szerint a gazdasági növekedésnek van egy természetes üteme. Ez két tényezőtől függ: a 
népesség növekedésétől, és a technikai haladás ütemétől (amit a technikai haladás segítségével 
elérhető termelékenységnövekedéssel fejezhetek ki).

(Ha a népesség évente 2%-al nő, a technikai haladás következtében előálló termelékenységnövekedés - 
lásd "korszerűségi ráta" - évi 3%, akkor ez a természetes növekedési ütem 5%.)

A természetes növekedési ütem egyben a hosszútávon elérhető legnagyobb növekedés is Ha 
ilyen növekedési ütem mellett, ismerve a meglévő tőkeállomány által adott időszakban 
biztositható kibocsátási arányt (a tőkehatékonyság, vagy a tőkeigényesség mutatószámát) - 
amiről a modell feltevése, hogy "történelmi tőkeigényesség", vagyis hosszú időn keresztül 
változatlan - akkor következtetni lehet ezen adottságok ismeretében a szükséges megtakarítási, 
illetve beruházási arányokra.

A természetes növekedési ütemet g-vel, a történelmi tőkeigényességet K/Q-val jelölve (a 
beruházást I-vel, a megtakarítást S-el), a Harrod modell következtetése, hogy

g . (K/Q) = I/Q = S/Q

A Harrod-féle természetes növekedési ütem egyensúlyi állapotban marad, ha a kibocsátáshoz 
viszonyított beruházások és megtakarítások megegyeznek egymással (I = S a keynesi rövidtávú



egyensúly feltétele is), és se nem nagyobbak, se nem kisebbek, mint amit a természetes 
növekedési ütem és a történelmi tőkeigényesség szorzata mutat, vagyis amit a hosszútávú 
elérhető növekedés megkövetel.
Ha a beruházási kereslet kisebb, keresletkorlátja van a növekedésnek, ha nagyobb, a keresleti 
túlfűtöttség nem eredményez gyorsabb gazdasági növekedést.

A hétköznapi gondolkodásban gyakran merül fel az a gondolat, hogy ha több a beruházás, akkor nagyobb 
növekedés érhető el. Ezen a megfontoláson alapultak és alapulnak napjainkban is egyes kormányzatok 
által gyakorolt növekedésgyorsításra szánt intézkedések. Ez azonban egyáltalán nem biztos. A 
beruházások mennyiségének növelése csak ideiglenes növekedésgyorsulást eredményeznek. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy a beruházási ráta (beruházás/kibocsátás, I/Q) növekedése - növelése eredményeképpen 
a gazdasági növekedés csak néhány évig, esetleg még rövidebb ideig gyorsul, majd (a magasabb 
beruházási ráta állandósulása mellett) üteme visszatér a korábbi, alacsonyabb szintre.

Ez értelmezhető az un. korszerűségi ráta segítségével is: a beruházási ráta növekedése idején az 
átlagéletkor csökken, de ha egy magasabb beruházási ráta állandósul, akkor újra csak 
változatlan átlagéletkorú berendezésekkel találkozunk, vagyis a növekedés üteme nem lesz sem 
nagyobb, sem kisebb, mint a korszerűségi ráta. (Megjegyzés: A Harrod-féle természetes 
növekedési ütem ettől a mutatótól annyiban tér el, hogy figyelembe veszi a népesség 
növekedését is.)

Milyen következménye lehet, ha a beruházási ráta magasabb, mint a növekedés természetes üteme által 
megkövetelt? Nő a tőkeállomány, anélkül, hogy ennek megfelelően növekedne a kibocsátás is. Ha tartósan 
ilyen magasabb beruházási rátával találkozunk egy nemzetgazdaságban, feltételezhető, hogy ebből a tőke
igényesség mutatójának emelkedése fog kialakulni, ami kedvezőtlen a jövendő termelés szempontjából: 
több tőkét kell lekötni ugyanannak a kibocsátásnak az érdekében. Fordítva az összefüggés nem így adódik: 
ha kevesebb a beruházás, mint amennyit megkövetel a növekedés természetes üteme, ettől a 
tőkeigényesség nem fog önmagában csökkenni, a tőkehatékonyság ettől még nem javul, hanem a gazdaság 
kibocsátásának emelkedése lesz kisebb, mint azt a népességnövekedés és a technikai fejlődés együttesen 
lehetővé tenné.
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B. A növekedés neoklasszikus modelljéről

A neoklasszikus modellek általában a termelés, a kínálat oldaláról közelítenek az egyensúlyi, 
egyenletes növekedés feltételrendszeréhez. A technikai haladás figyelembevételével keresik, 
hogy milyen tényezőkombináció biztosítja ezt a zavartalan növekedést.

(Az öntisztuló piac felfogása a modell feltételeként rögzíti a teljes foglalkoztatottságot, a 
szándékolt megtakarítások és szándékolt beruházások egybeesését, ezen felül feltételezi, hogy a 
technikai haladás jellege a hicksi értelemben semleges. így a bővülő népesség ütemének 
megfelelően, és a technikai haladásból fakadó termelékenységnövekedés mértékének 
megfelelően adódik a növekedés üteme teljes foglalkoztatosság mellett. A végkövetkeztetés igen 
hasonló a Harrod-modell természetes növekedési üteméhez.)



Felmerül a kérdés, hogy milyen beruházási ráta mellett (és ehhez kapcsolódóan milyen 
tőkeintenzitás mellett) valósulhat meg egy ilyen hosszútávú zavartalan gazdasági növekedés.

Egyes szerzők levonják azt a következtetést, hogy az a beruházási ráta a legkedvezőbb, amelyik a 
lehető legmagasabb fogyasztási szintet biztosítja. Ez pedig akkor valósul meg, ha a tőke 
határterméke (tőkehozadék = kamatláb feltétellel) megegyezik a gazdasági növekedés 
természetes rátájával.

Ha a beruházás ennél több, a tőke pótlólagos egysége kevesebb eredményt hoz, mint amennyit 
ráfordítottunk a tőke növelésére (ez pedig a fogyasztás rovására valósulna meg), míg ha 
kevesebb, a pótlólagos tőke nagyobb mértékben növeli a kibocsátást, mint amennyivel maga 
növekszik, tehát növelhető a fogyasztás visszafogása nélkül.
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Neumann János (magyar származású matematikus) modellje, a tanult tényezőárhatár görbe 
segítségével értelmezhető. A vízszintes tengelyen ábrázolt reálbér nem más, mint a 
munkaképesség újratermeléséhez szükséges fogyasztásmennyiség. Az összes bért elfogyasztják. 
Ekkor a tőkejövedelem viszont mind visszaforgatásra kerülhet a tőke felhalmozása érdekében. A 
függőleges tengelyen feltüntetett tőke árának (tőkehozadék, kamat) viszonya az összes tőke 
nagyságához egyfelől a reálkamatláb (reálkamat/töke/év), másfelől viszont a beruházások 
viszonya az összes rendelkezésre álló tőkéhez (beruházási hányad = beruházás/össztőke/év.) Ha 
a tényezőárhatár-görbén a munkaképesség újratermeléséhez szükséges reálbérhez tartozó reál
kamatlábat meghatároztuk, megkapjuk a tőke növekedési ütemét is a kamatláb segítségével. A 
gazdaság tehát a reálkamatlábbal azonos mértékben növekszik.

Más oldalról vizsgálva, ugyanezen a tényezőárhatár-görbén, ha a reálkamatláb 0. akkor ez azt 
jelenti, hogy a fogyasztás ma maximális, de nem ad lehetőséget a népesség növekedését követő 
fogyasztásnövelésre. Ha a reálkamatláb 0-nál nagyobb, ez lehetőséget ad beruházásra ami 
növelheti a jövő generációk fogyasztását. Ha a népesség növekszik, akkor éppen a népesség 
növekedésével azonos reálkamatláb arra ad módot, hogy a fogyasztás a népesség növekedésével 
azonos ütemben nőjön.
A kamatláb optimuma abban a pontban található, ahol a népesség növekedésének 
számbavétele mellett hosszútávon a beruházások révén a lehető legnagyobb fogyasztás 
valósulhat meg.

Újra eljutottunk tehát a neokeynesi modellek alapján levont tanulsághoz, hogy a beruházások 
mennyiségének növelése nem feltétlenül vezet nagyobb hosszútávú kibocsátáshoz, a gazdaságban ki kell, 
hogy alakuljon egy, a hosszú távon legkedvezőbb és stabil növekedési következményekkel járó beruházási 
arány.
A neoklasszikus modell különbsége éppen abban rejlik, hogy feltételezi ennek a legkedvezőbb aránynak a 
gazdaság saját mozgásmechanizmusai révén való kialakulását, a piac öntisztulása, az újratermelés 
egyensúlyának irányába ható spontán piaci folyamatok révén.
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5. A gazdasági növekedés strukturális kérdései

a. Szakmastruktúra - munkahelyi struktúra - foglalkozási struktúra

A tárgyakban megtestesült technikai haladás csak akkor fejti ki termelékenységnövelő hatását, ha az ezeket 
a tárgyakat mozgásba hozó ember is képes a tőke hatékony működtetésére. A szakismeret hiánya, a 
munkakultura meg nem felelése rontja a rendszer hatásfokát, csökkenti a tőke termelékenységét, 
visszafogja mind a kibocsátást, mind (az alacsony profitkilátások miatt) a beruházási tevékenységet. A 
szakmastruktúra és a munkahelyi struktúra megfelelésének, illetve meg nem felelésének kérdése végső 
soron az emberi tényező szerepére utal a gazdasági növekedésben.

A szakmastruktúra változása a képzési rendszer következménye. A képzés során az ember 
alkalmassá válik egy szakismeret birtokában valamilyen konkrét tevékenység ellátására. Ez nem 
azt jelenti, hogy az idő múlásával az emberek egyenként több, hanem azt, hogy más 
ismeretanyaggal rendelkeznek. A szakmák változása végbemehet egy generáción belül és 
generációk között.

A generáción belüli struktúraváltozásnak jelentős korlátái vannak:
- a tanulási folyamat hatásosabb a fiatalabb években,
- az új szakma megszerzésére irányuló erőfeszítések, a képzés során felmerülő költségek 
egy bizonyos koron felül már nem térülnek meg.

Ennek ellenére működnek minden modem gazdaságban újraképzési, továbbképzési, átképzési 
rendszerek, különösen olyankor, ha a gyors munkahelyi struktúraváltozás az egyénre kényszerítő 
hatással van (fenyegető, vagy megjelenő munkanélküliség, a korábbi életvitelt a szakma iránti 
kereslet csökkenése miatt nem biztosító munkabér).

A fö folyamat éppen ezért a generációk közötti szakmastruktura-változás. Miután a generációs 
váltás lassú ütemet jelent, ez a mozgás folyamatos és hosszú távon állandó.

Minél rugalmasabb a képzési rendszer, minél többet áldoz egy társadalom a lehetséges 
fogyasztási kosarán belül az oktatás, képzés javaira (illetve, minél nagyobb szerepet kap a 
megtakarítási struktúrában az "emberi tökébe való beruházás"), és minél érdekeltebb a képzésre 
váró generáció a képzésből fakadó előnyök birtoklására, annál kedvezőbb ütemben változhat egy 
társadalom szakmastruktúrája.

Jánossy Ferenc úgy ítéli meg, hogy a tőkebefektetés változékonysága, a kamatláb ingadozása, a 
konjunktúraciklusok és egyéb társadalmi-gazdasági ingadozások közepette a legstabilabb eleme a 
gazdasági növekedésnek a szakmastruktúra változása, a képzésből fakadó növekedési hatás. Ettől függ a 
munkavállalók által befogadható technikai színvonal. Az emberi tényező időbeni alakulása, a képzettség 
(beleértve a munkakulturát, a szakma ismeretét, de annak rugalmas alkalmazását is) mintegy felülről 
határolja be a növekedés lehetséges ütemét.
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Szemléletes példákban mutatja be több ország hosszú időszakra vonatkozó adatai alapján, hogy nagy 
visszaeséseket (válság, háborúk) követő un. helyreállítási periódusokban bekövetkezett gyors 
kibocsátásnövekedésnek felülről hogy szabott határt az emberi tényező, és hogyan állt vissza a népesség 
képzettségét tükröző "trendvonalra" néhány év után a növekedés üteme.

b. A termékstruktúra szakadatlan változása

A gazdasági növekedés nem azonos termékstruktúra mennyiségének a változását jelenti, hanem 
olyan kibocsátásnövekedést, melyben a javak és szolgáltatások struktúrája szakadatlanul 
változik. A változások indítéka a kibocsátás és a jövedelmek növekedésével indukált fogyasztói 
keresletváltozás. A kereslet változása azonban csak olyan javak irányában tolódhat el, amit a 
termelés már létrehozott, következésképpen bármennyire a kereslet indukálja a termékszerkezet 
változását, ezt létező javak és szolgáltatások formájában a termelés jeleníti meg. A termelésnek 
szerepe van abban is, hogy a fogyasztó megismerkedjen a jószág fogyasztásával elérhető haszon
hatással (reklám, a termékek együttfogyasztása stb.), és szerepe van abban is, hogyan változik az 
Ízlés, a fogyasztók preferencia-skálája. A fogyasztói magatartás változékonysága eredményezi a 
termékek életpályájának felfelé és lefelé ívelését, de a termelés maga is előidézi az életciklus 
alakulását azáltal, hogy a jószág, vagy szolgáltatás helyettesítésére alkalmas javakkal, vagy 
szolgáltatásokkal jelenik meg és ezek fogyasztására bírja a vásárlót.

A javak és szolgáltatások struktúraváltozása ebből a megfontolásból adódóan mikroszintű (a 
háztartások és üzleti szervezetek piaci kapcsolataiból következő) döntéseket igényel, a 
mikroökonómiából megismert kínálati alkalmazkodási mechanizmusokat. A cégek alkalmazko
dását kompetitív piacon az észlelt árak és ármozgások, tökéletlen versenypiacon a cég által 
felmért kereslet alakulása mozgatja.

A makrogazdaság szerepe kettős: egyfelől a kormányzati tevékenységnek biztosítania kell azt a 
piaci közeget, amelyben a keresleti hatások a kínálatot nem csupán az árak alakítására késztetik, 
hanem volumennövelésre, termékszerkezet-változtatásra, hosszútávú megfontolásokon alapuló 
reagálásra (ennek az üzletmenet biztonsága, a kormányzati intézkedések kiszámíthatósága, a 
stabil adómértékek és egyéb beavatkozások teremtik meg az alapját), másrészt lehetővé kell 
tennie a verseny kínálatra gyakorolt hatásának érvényesülését, importversennyel, a piaci belépési 
korlátok felszabadításával, a kilépési szabadság és viszonylagos költségmentesség elősegítésével, 
a vállalkozások támogatásával stb.

A kormányzatnak a külkereskedelmet korlátozó lépései, a piaci versenyt korlátozó jogi és 
adminisztratív előírásai, a változó adókulcsok és bizonytalanságot keltő fiskális-monetáris 
lépések arra késztethetik a mikroközeget, hogy a kevésbé kockázatos változatlan 
termékstruktúrával jelenjen meg a piacon.

A mellett, hogy az ilyen megmerevedett termékstruktúra az adott ország exportlehetőségeit 
korlátozza, hozzájárulhat a cégek keresletérzékenységének csökkentéséhez is, és általában a 
műszaki fejlődésnek a lehetőségekhez képest is alacsonyabb mértékéhez.
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A nemzetközi statisztikák a nemzetgazdaság növekedési ütemének érdemi elbírálásához alkalmazzák az 
un. termékváltás-mutatókat, amelyek arra utalnak, hogy egészséges strukturális változások közepette 
zajlik-e a gazdaság kibocsátásának évenkénti bővülése.

c. Az ágazati arányok változásai a gazdaság növekedése során

A fejlett országok gazdasági növekedése során jellemző ágazati struktura-változások voltak 
megfigyelhetők.

A kibocsátási arányokat illetően több, mint száz éve tapasztalható, hogy az agrártermelés aránya 
folyamatosan csökken, miközben a kibocsátásának mennyisége növekszik (csak lassabban, mint 
az ipar és a szolgáltató szektorok kibocsátása). Lassabb a kibocsátás növekedése a többi 
szektorhoz képest, mert

- a lakosság keresletstrukturájában csökken az agrártermék-kereslet aránya (alacsony 
jövedelemrugalmasság),

- a más tevékenységek által felhasznált agrártermékeket részben kiszorítják más (ipari) 
nyersanyagok, részben a javak anyagigényessége is folyamatosan csökken (ugyanarra a 
célra felhasználható termék, vagy szolgáltatás egyre kisebb anyagtartalommal jelenik meg, 
egyre bonyolultabb feldolgozási technikák teszik ugyanazt a nyersterméket a fogyasztó 
számára keresett jószággá),

- az agrártermelés során egyre nagyobb a termékben megtestesülő más ágazatokból 
beépülő termelőfelhasználás (gépesítés, növényvédelem, termőföldjavítás, stb.).

Hasonló változások figyelhetők meg az ipar és a szolgáltató szektorok között. A fejlett 
országokban a szolgáltatások aránya az összes végső kibocsátáson belül rendszeresen növekszik, 
miközben az ipari termelés volumene gyorsan bővül.

Erőteljesebb a változások felismerése, ha nem a kibocsátás arányai, hanem az egyes ágazatokban 
foglalkoztatottak arányai oldaláról közelítünk. Az agrárszektorok foglalkoztatottjainak aránya az 
összes foglalkoztatott népességen belül erőteljesen csökkennek, az egyes országokban (Nagy- 
Britannia, Egyesült Államok) nem érik el a foglalkoztatott népesség 3 %-át. Jellemző az 
ágazatban a munka magas termelékenységére, hogy az USA agrártermelése (a foglalkoztatottak 
ilyan alacsony aránya mellett) egyrészt kielégíti a hazai agrártermék-keresletet, a maga nem 
alacsony szintjén, másrészt jelentős exportra is képes.
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Az ipar foglalkoztatottsági aránya is erőteljesen csökkenő jellegű. Természetes, hogy növekvő 
kibocsátást, csökkenő foglalkoztatottság mellett csak a termelékenység gyors növekedése (a 
kibocsátás növekedéséhez képest is nagyobb növekedési üteme) tesz lehetővé.

A szolgáltató szektorok bővülő foglalkoztatottsági aránya így nem csak e szektorok kibocsátása 
irányt megnövekedett keresletre vezethető vissza, hanem a többi szektornak (ipar, mezőgazdaság 
stb.) termelékenységnövekedésére is.

d. Intertemporális átcsoportosítások a növekedés gyorsítása érdekében

A kormányzatok, tapasztalva esetleg a vártnál alacsonyabb növekedést, ellenállhatatlan 
késztetést éreznek arra, hogy eszközöket hozzanak mozgásba a növekedési ütem gyorsítása 
érdekében. Különösen gyakori ez a késztetettség olyan országok esetében, amelyeknek egy főre 
jutó kibocsátása (ami mind a lakossági fogyasztás, mind a beruházások, mind az un. közösségi 
fogyasztás forrása) alacsonyabb, mint a környezetében megismert más országokban. A relatív 
elmaradottság csökkentése érdekében gyakran alkalmaznak olyan eszközöket, melyek 
hozzásegíthetnek a növekedési ütem felgyorsulásához.

A növekedési ütem felgyorsulását eredményezhetik

- a kedvező természeti környezet (lásd turizmus, olajországok)

- a konfliktusmentes nemzetközi politikai helyzet

- külső erőforrások bevonása (beleértve a technikai importot is)

- a tényezőhatékonyságot elősegítő infrastruktúra

- e mellett gyakran alkalmaznak időleges (intertemporális) átcsoportosításokat. Az
intertemporális átcsoportosítás lényege, hogy erőforrásokat allokál (kormányzati 
beavatkozások révén) a gazdaság egyik területéről más területre (térségbe, ágazatba, 
fogyasztásról beruházásra stb), felgyorsítva ezzel egyes tevékenységek, ágazatok, térségek 
spontán haladását.
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Komái János (Erőltetett, vagy harmonikus növekedés c. munkájában) arra hívja fel a figyelmet, 
hogy nem mindegy, honnan történik az átcsoportosítás. Az intertemporális átcsoportosításoknak 
e szempont szerint három típusát különbözteti meg: áldozatnak nevezi a társadalom lemondását 
valamilyen jelenlegi flowról egy jövőbeni fogyasztás érdekében (amikor a ki nem elégített 
szükséglet nem kumulálódik a jövőben), halasztásnak a lemondást jelenlegi fogyasztási tőkéről 
(ebben az esetben a ma elhalasztott pótlás, vagy bővítés egy későbbi időpontban kumulált 
szükségletként jelenik meg, a későbbi fogyasztással együtt ki kell elégíteni az elmaradt 
fogyasztási tőkéket is), mulasztásnak az olyan átcsoportosítást, amikor az elmaradt fogyasztási 
tőke a késöbbiekban már nem is pótolható, vagy jelentős, hosszan tartó károkat okozhat.

Különösen fontos szerepe van az infrastruktúra együttmozgásának: ennek elmaradása a 
gazdaság egyéb szektoraitól

- visszafogja a növekedés ütemét (mert nőnek a termelés költségei, veszteségei), 
visszafogja a nemzetközi kapcsolatokhoz való alkalmazkodás képességét, rontja az 
információáramlást, és ezzel a termelésnek a kereslethez való alkalmazkodóképességét,
- kedvezőtlenné válhatnak a termelés személyi feltételei (oktatás, egészségügy, 
lakásfeltételek, mobilitás stb)
- növeli a termelés tőkeigényességét, ami hosszútávon kedvezőtlen a gazdasági növekedés 
szempontjából, romlik a távlati tőkehatékonyság.

Külön ki kell emelni az un. humán infrastruktúra szerepét a növekedés ütemének alakulásában. 
A képzés, oktatás, az egészségvédelem, gyógyítás és betegségmegelőzés, az egészséges 
életmódot biztosító szolgáltatások tárgyi feltételeinek megléte határozza meg az emberi tőke 
hasznosításának lehetőségeit.

Ha egy kormányzatnak a növekedés érdekében hosszú távon meg kell fogalmaznia intertemporális 
átcsoportosításokat, érdemes ezeket éppen az infrastruktúra (és ezen belül is a humán infrastruktúra) javára 
elvégezni, noha ezzel adott időpontban visszafoghatja a lakosság napi fogyasztását, vagy a folyó 
termelőberuházások ütemét, alkalmassá teheti vele a gazdaságot a magasabb hatékonyságot biztosító tőke 
befogadására, a nemzetközi munkamegosztásba való előnyösebb kapcsolódásra, és ezzel a kibocsátás 
későbbi magasabb ütemére. Hosszútávon nem célravezetők az olyan átcsoportosítások, melyek termelő 
beruházások érdekében valósulnak meg, nem csak azért, mert kormányzat általában nem hoz létre a keres
let kielégítésére rugalmasan alkalmas kapacitásokat, hanem azért is, mert az átcsoportosítások gyakran az 
infrastruktúra (és ezen belül is a humán infrastruktúra) rovására valósulva meg, "mulasztást" 
eredményeznek.

e. Input-output táblák és a növekedés strukturális összefüggései

Wassily Leontief nagy jelentőségű ágazati táblázata módot ad arra, hogy ne csak állapotában 
ismerhessük meg a nemzetgazdaság egyes ágazatai és tevékenységei közötti összefüggéseket, 
hanem elemezzük mozgásában a gazdaság legfontosabb strukturális összefüggéseit.



Emlékeztetőül: az input-output táblázat sorai az egyes ágazatok kibocsátását mutatják a szerint, hogy mire 
kerülnek felhasználásra, az oszlopok pedig az egyes ágazatok ráfordításait aszerint, hogy mely 
tevékenységek, illetve tényezőtulajdonosok bocsátják ezeket rendelkezésükre. Az ágazat-ágazat tábla 
(belső négyzet) alapján kiszámíthatók az un. ráfordítási koefficiensek, és kép alakítható ki az ágazatok 
belső összefüggéseiről, az oldalszárny a kibocsátás végső struktúráját, az alsó szárny a külső inputok és a 
belőlük fakadó jövedelmek struktúráját mutatja. Változatlan koefficiensek mellett a kibocsátás 
szerkezetének változásaihoz szükséges teljes ráfordításarányok, de az egyes végső kibocsátáselemekhez 
tartozó végső ráfordítások is elemezhetők. A matematikai modellezés módot ad a modell dinamizálására 
is.

Az input-output táblák a fogyasztás strukturális változásait és az ezt szolgáló termelőterületek 
strukturális változásait is képesek követni. Az inputok elemzése révén elemezhetjük az egyes 
tevékenységek tőkeigényességét, munkaigényességét, importigényességét, mozgásában 
vizsgálhatjuk a kibocsátás változásával együtt megjelenő strukturális zavarok okait és 
elháríthatóságuk lehetőségeit.

Segítséget adnak nem csak a kormányzatoknak a növekedés feltételeit biztosító intézmények, 
eszközök működésének ellenőrzéséhez, hanem un. világmodellek alkotásához is, bemutatva, 
miben különbözik a gazdasági növekedés struktúrája a fejlettebb és a kevésbé fejlett régiókban, 
az iparosodott, és a főként agrártevékenységet folytató országokban, a centrum és a periféria 
országaiban.

A fejlődő országok esetében megmutathatja, hogy a lehetséges növekedési tényezők közül 
(humán erőforrások, természeti erőforrások, tőkeképzés, technikai haladás) melyik tényező 
milyen alakulása-alakítása milyen struktúrájú növekedési lehetőségeket rejt, és ezek segítségével 
milyen egyensúlyi feltételek között és a nemzetközi munkamegosztásba milyen módon 
kapcsolódva lehet elérni a népesség növekedése mellett kielégítő ütemű gazdasági növekedést.
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Külkereskedelem, nemzetközi gazdasági kapcsolatok

Ebben a témakörben négy kérdést tárgyalunk részletesebben:

- Milyen előnyök származhatnak egy nemzetgazdaságra a külső gazdasági kapcsolatokból? 
(A külkereskedelem elméletei.)
-  A termelési tényezők (ezen belül is kiemelten a tőke) nemzetközi mozgása, a 
kölcsöntőke és működő töke áramlása,okai és következményei,
- A külkereskedelempolitikák lehetséges változatai,
- Külkereskedelempolitikai döntések, eszközök, és hatáselemzésük.

A nemzetközi ioe keretében ismerkedhetnek meg az államközi szerződések tartalmi kérdéseivel és a velük 
kapcsolatos jogviták kezelésével, a nemzetközi magánjog keretében fogják tanulmányozni a szerződések 
kérdéseit, a kötelmi jog egyes kérdéseit (kollíziós szabályok stb.), de a dömpinggel, a cégek 
fizetésképtelenségével, a nemzetközi váltó, hitel, biztosítás stb. kérdéseivel kapcsolatos jogi kérdések 
megoldásának módjait. E fejezet keretében azoknak a gazdasági összefüggéseknek a vizsgálatával 
foglalkozunk, melyek az üzleti szervezetek, magánszemélyek nemzetközi gazdasági kapcsolataiból a 
nemzetgazdaság egészére adódnak. Nem foglalkozunk a nemzetközi pénzügyekkel (ezt a témakört a 
pénzügytan stúdiumra hagyja a tananyag), de nem térünk ki a mikroökonómiai kérdések nemzetközi moz
gásterére sem (nemzetközi vállalkozások, közös vállalatok, értékesítési megfontolások a nemzetközi 
piacokon, üzletpolitika stb.).

A tananyag ennek megfelelően a "Bevezetés a makroökonómiába" kurzus céljai szerint csak a 
nemzetgazdaság fő mozgástendenciáit érintő kérdéseket öleli fel.

A nemzetgazdaságok között mozoghatnak
- javak, szolgáltatások (ezt a fogalmat fedi a külkereskedelem)
- termelési tényezők (tőke, munka)
- információk (fogyasztásra, termelési technológiákra, befektetési lehetőségekre 
vonatkozóan)
- pénz (és pénzre szóló követelések).
E mozgások mindegyike érinti a belső piacokat, hat a kibocsátás nagyságára, a 
fogyasztásra, a termelési eljárásokra, a termelési tényezők hasznosítására, a beruházási 
tevékenységre, azaz szinte minden belső gazdasági makrofolyamatra.

Mi indokolja ezeket a nemzetközi mozgásokat egy nemzetgazdaság számára? Miért kapcsolódik 
be egy nemzetgazdaság ezekbe a nemzetközi folyamatokba? Mert előnyei származnak belőle. A 
nemzetközi gazdasági kapcsolatokból fakadó legfőbb előnyök
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- a külkereskedelem előnyei (az un. komparatív előnyök, melyeknek kihasználása attól 
függ, hogy milyen javak és szolgáltatások importjával és exportjával kapcsolódik adott 
ország a nemzetközi árukapcsolatok rendszerébe: miféle javakat kínál és milyeneket keres, 
mire szakosodik és minek a beszerzésére kötelezi el magát),

- a termelési tényezőmozgásokból fakadó előnyök (a szűkös termelési tényező 
megszerzése a nemzetközi kapcsolatok révén, a munkapiac, de különösen a tőkepiac 
igénybevételével),

- a termelési folyamatok összekapcsolódásából fakadó előnyök
(technikai import, kooperációs lehetőségek, szakosodás közös termékek előállítására, a 
skálaelőny - növekvő volumenhozadék - kihasználása a kapcsolatok, piacméretek 
következtében stb.).

Mi a feltétele annak, hogy ezek az előnyök megjelenhessenek egy nemzetgazdaságban? Mi kell 
ahhoz, hogy a nemzetgazdaság saját növekedési potenciálját megnövelhesse a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok révén?

- A nemzetközi piacok szabadsága (a javak, szolgáltatások, termelési tényezők szabad 
áramlása az országhatárokon keresztül),

- a nemzetgazdaság alkalmazkodóképessége az előnyök kihasználására (kompetitív 
piac, rugalmas termelőkapacitások, a termelési tényezők nemzetközi mozgását elősegitő 
infrastruktúra stb.),

- A nemzetközi piaci mozgásokat lebonyolító mechanizmus (pénz), és a piaci mozgások 
biztonságát megteremtő jogi garanciák.

A nemzetgazdaságok számos vonatkozásban különböznek egymástól. Eltér gazdasági 
fejlettségük (a kibocsátás szintje, a technikai színvonal, a fogyasztás mennyisége és struktúrája 
tekintetében), eltér a termelési tényezők relatív szűkössége (amiből következik a termék- és 
szolgáltatásstruktura eltérő feltételrendszere is, de a tényezőárak eltérő arányai is), eltér 
nyitottságuk (a külkereskedelem részaránya a kibocsátáshoz), végül eltér az állami 
szerepvállalás mértéke és jellege (elősegíti a nemzetközi gazdasági kapcsolatokat, vagy gátolja 
azokat).

Vizsgálataink során tekintettel kell lennünk a különböző nemzetgazdaságok eltérő sajátosságaira, az 
előnyök és hátrányok elemzése során, de a kormányzati lépések elemzése során is.
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1. A külkereskedelem elméletei
(Milyen előnyök származnak egy nemzetgazdaságra a külső gazdasági kapcsolatokból?)

A külkereskedelem hagyományos (ősi) típusa az olyan javakkal folyó kereskedés, melyek egy adott 
gazdaságban nem hozhatók létre, természeti, vagy más okokból. Amennyiben ilyen javak nem 
helyettesíthetők (vagy nem tökéletesen helyettesíthetők) hazai előállítású javakkal, akkor ezeket un. nem 
kompetitív (hazai termékekkel nem versenyeztethető) javakkal folytatott külkereskedelemnek nevezzük.
A borostyánkő, keleti fűszerek, prémek stb. szállítása révén nyert előny csupán annyi, hogy bővítve a hazai 
javak választékát, a kínálat szélesedik, lehetőség nyílik új szükségletek kielégítésére, vagy keltésére, 
esetleg a meglévő szükségletek új formában, más javakkal kielégítésére. A külkereskedelemből fakadó 
előnyök elemzése csak a kompetitív javakra teljed ki.

Magától értetődő a kompetitív javak körére vonatkozóan, hogy ha egy országban egy terméket drágábban 
termelnek, mint egy másik országban, ugyanakkor a másik országban egy másik terméket drágábban termelnek, mint 
az előzőben, akkor a két termék cseréjével mindkét ország előnyre tesz szert. Ezt nevezhetjük a külkereskedelem 
abszolút előnyeinek. Ilyen eset azonban ritkán áll elő, és csak a termékek szűk körére terjed ki. A tömeges 
külkereskedelemnek ennél összetettebb előnyei vannak.

A komparatív előnyök olyan csereügyletekből adódnak, amikor a cserében résztvevő országok a 
kicserélésre kerülő termékeket eltérő ráfordításaránvokkal termelik, és ezek a ráfordítások 
összevethetők egymással. Ilyen előnyökre szert tehet az az ország is, amelyik általában 
drágábban, és az is, amelyik általában olcsóbban termel, amelyik jobb hatásfokkal 
hasznosítja termelési tényezőit, és az is, amelynek termelékenysége általában alacsonyabb a 
másikhoz képest.

A komparatív előnyök klasszikus értelmezése már több, mint kétszáz éve része a közgazdasági 
ismereteknek. Mégis Dávid Ricardo nevéhez szokták kötni, mert ő volt ennek az elméletnek 
legismertebb propagandistája, az elmélet felhasználásával bizonyította, hogy fejlettebb és kevésbé fejlett 
nemzetgazdaságok egyformán jól járhatnak, ha szabad külkereskedelmet folytatnak egymással.

a. A komparatív előnyök statikus (ricardoi) elmélete

Az elmélet egy egyszerű számpélda segítségével mutatható be:

Ország 1. termék 2. termék
termelt fajlagos összes termelt fajlagos összes 

db költség költség db költség költség

A. 100 1 100 50 3 150
B. 100 3 300 50 4 200

összesen 200 400 100 350



A példában A ország mindkét terméket olcsóbban termeli, mint B ország. Azonos termelt 
mennyiséghez, és országonként azonos felhasznált mennyiséghez A ország összes költsége 
100+150=250,
B ország összes költsége 300+200=500. Megoldható-e a külkereskedelem révén, hogy 
összességükben kisebb költséggel állítsák elő a szükséges termékmennyiséget, és a 
költségmegtakarításokon a két ország osztozzon?

Igen, ha mindkét ország egyik termék előállitására szakosodik, és a másiknak importjára 
támaszkodik.

Melyik termékre célszerű szakosodni?

56

Amelyikben az összehasonlítható (komparatív) költségek arányai a másik termékre kifejezhető 
arányokhoz képest kedvezőbbek:

amelyeknél a komparatív előnyök nagyobbak, vagy a hátrányok kisebbek.

Ha ennek megfelelően A. ország 1. termék előállítására, B. ország 2. termék előállítására 
szakosodik, akkor a szakosodás után a termelés és költséghelyzet átalakul:

Ország 1. termék 2. termék
termelt fajlagos összes termelt fajlagos összes

db költség költség db költség költség

A.
B.

200 1 200
100 4 400

összesen 200 200 100 400

A. ország 100 db 1. terméket maga használ fel, mint korábban, 100 db terméket B. országgal 
elcserél. Összes ráfordítása a korábbi 250 egységről 200-ra csökken. A cserében megszerez 50 
db 2. terméket, mellyel felhasználása e termékben is változatlan marad. Változatlan összes 
jószágfelhasználás mellett megtakarított 50 költséget.

B ország 50 db 2. terméket maga használ fel, a másik 50 db-ot elcseréli A országgal, 100 db 1. 
termékért. Felhasználása változatlan, de a korábbi 500 költségével szemben csak 400 merül fel. 
Mindkét ország költséget takarít meg (példánkban 50+100=150 költséget), és ezen a 
megtakarításon a két ország osztozik.

A komparatív előny feltétele csupán annyi, hogy az eltérő ráfordításarányok mellett termelt 
termékek közül mindkét ország arra szakosodjék, melyben komparatív előnyei lesznek.
(Rossz végiggondolni, mi lenne akkor, ha A. ország a 2. termékre, B. ország az 1. termékre szakosodna).



A komparatív előny pótlólagos növekedési forrás: a megtakarított termelési tényezők 
hasznosíthatók más tevékenységekben, a termelés bővítésére (és így a végső kibocsátás 
növelésére) a gazdaság által kívánt struktúrában. A komparatív előnyök hasznosítása ennek 
megfelelően kitolja a termelési lehetőséé határát, növeli a társadalom összhasznát

Mi kell ahhoz, hogy a nemzetgazdaság üzleti szervezetei olyan döntést hozzanak, hogy a 
komparatív előnyöket biztosító javakra szakosodnak. Olyan nemzetközi cserearányok 
(árarányok), melyek mellett érdemes a komparatív előnyöket biztosító cserét lebonyolítani.
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(Példánkban: ha 2 db. 1. terméket 1 db 2. termékre lehet cserélni, akkor olyanok az árarányok, hogy 
mindkét országnak megéri a csere. De belátható, hogy a szakosodás csak olyan határok között valósul 
meg, ahol 1 db 2. termék ára 1,33 db 1. terméknél nagyobb, de 3 db 1. terméknél kisebb. E határokon túl 
valamelyik ország már többletköltséget fordít a termelésre, mint szakosodás előtt.)

Tételezzük fel, hogy a szakosodás előtt az ár- és költségarányok megfeleltek a szakosodás 
feltételeinek, mindkét országnak komparatív előnyöket ígértek. Mi van azonban akkor, ha az idő 
múlásával az ár- és költségarányok megváltoznak? A szakosodás során a nemzetgazdaság 
lemondott bizonyos tevékenységekről, ezeknek létrehozása erőfeszítéseket (többletköltségeket), 
a termelési tényezők új allokációját, szakképzést, tőkebefektetést stb. igényel. Az idődimenzió 
figyelembevételével át kell gondolni a komparatív előnyöket!

b. A dinamizmus kérdése a komparatív előnyök realizálásában

Az idődimenzió két kérdést vet fel: az árarányok megváltozásának és a költségarányok 
megváltozásának következményeit kell vizsgálni.

John Stuart Mill arra hívja fel a figyelmet, hogy azoknak a termékeknek a nemzetközi árai 
emelkednek, amelyekkel szemben a kereslet növekszik, azokkal a termékekkel szemben, 
melyek viszonylagos árcsökkenése a kereslet visszaesésére vezethető vissza.

Mill szerint a két jószág belföldi költségarányaitól eltérően a nemzetközi cserearány ott alakul ki, ahol a 
két árucikk kínálata és kereslete azt kialakítja. Ha egy jószág keresleti görbéje jobbra-felfelé eltolódik, a 
másik jószág nagyobb mennyiségével kell fizetni érte.

Állapotában vizsgálva a két jószág nemzetközi cseréjére felrajzolható egy kinálati és keresleti görbe, és 
ahol a két görbe metszi egymást, ott került egyensúlyba az import és az export, és ezt az egyensúlyi 
helyzetet jellemzi egy egyensúlyi árarány. A keresleti görbe eltolódása esetén viszont az új egyensúlyi 
árarány a két fél valamelyikére nézve kedvezőtlen változással jár. Mitől tolódhat el valamelyik jószág 
keresleti görbéje? Ha a szokások, ízlések változása előnyben részesíti a fogyasztók preferenciaskáláján a 
kínált termékkel szemben, ha eltérően reagál a két jószág kereslete a jövedelem változására, ha megjelenik 
egy helyettesítő termék valamelyik jószág esetén stb.
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Levonható az a következtetés, hogy csak olyan termékre érdemes szakosodni, melynek 
jövedelemrugalmassága viszonylag magas (és a partnerországokban a lakosság növekvő 
jövedelme ezek iránt a termékek iránt erőteljesen növeli a keresletet), amelyre, életpályája 
elején járva, erőteljes a keresletnövekedés, vagy legalább is olyan termelőkapacitásokat kell 
létrehozni, melyek rugalmasan képesek a változó kereslethez igazodva változtatni a termékeik 
struktúráját.
Nem érdemes viszont olyan termékekre szakosodni, melyek változatlan jellegűek (tipikusan 
ilyenek a nyerstermékek és agrártermékek), amelyek jövedelemrugalmassága alacsony 
(emlékeztetőül: Engel-összefüggés), és az életpályájuk hanyatló ágában lévő termékekre.

Más megfontolásból, de hasonló következtetés adódik a költségarányok időbeni változásainak 
vizsgálata során. Azoknak a termelési folyamatoknak a költségei, melyek korlátlanul bővíthető 
termelési tényezőket hasznosítanak, csökkennek azokhoz a termelöfolyamatokhoz képest, 
melyekben korlátos, és ezzel a bővülés során egyre drágább termelési tényezőket kell 
felhasználni. A termelés növelése során előbbieknél a skálaelőnyök, a technikai haladás előnyei 
nem kompenzálódnak a dráguló korlátos tényezők többletköltségeivel, és így nem jelennek meg 
a csökkenő hozadék következményei, míg utóbbiakat éppen ez jellemzi. Általában 
megfigyelhető ennek alapján, hogy a kitermelőipar (és az agrárgazdaság) árarányai a 
feldolgozóipar termékeihez képest nem követik a költségarányok változásait.

Friedrich List arra hívta fel a figyelmet, hogy a külkereskedelem csak azonos jellegű 
tevékenységek között biztosít komparatív előnyöket, iparcikket iparcikkre, agrárterméket 
agrártermékre érdemes cserélni, akkor a költségarányok változásai nem teszik a csere 
eredményét egyoldalúvá. (Ezen az alapon jelennek meg a 19. század hazai iparfejlesztési 
elképzelései a század nagy, gazdasági kérdésekkel is foglalkozó gondolkodóinál.)

c. Cserearányok, a terms of trade index

Ha egy nemzetgazdaság exportcikkeinek és importcikkeinek nem egyformán alakul az 
ármozgása időben, akkor ugyanazon importért cserében több, vagy kevesebb exporttal kell 
fizetnie.
A cserearány akkor kedvező, ha az exportcikkek ára gyorsabban növekszik, mint az 
importcikkek ára. Ebben az esetben ugyanakkora export növekvő importot eredményezhet, 
nagyobb jószágtömeghez jut az ország ugyanakkora árukiáramlás mellett. Kedvezőtlen a 
cserearány alakulása ellenkező esetben, ha ugyanaz az export csökkenő importot tud csak 
ellentételezni.
A cserearány mutatószámai közül a legismertebb az un. terms of trade index. Tartalma: az 
export árindex viszonya az import árindexhez.

Ha ez a mutató 1-nél nagyobb, akkor az exportcikkek ára gyorsabban növekedett, mint az 
importjavak ára, a cserearány kedvezően alakult. 1-nél kisebb mutató esetén változatlan 
importért egyre többet kell exportálni.
(Ha az export árindexe 110%, az import árindexe 120%, a terms of trade 110/120=0,92)
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d. Raoul Prebisch a centrum és a periféria egyenlőtlen cseréiéről

Az egyenlőtlen csere több szerzőt is a komparatív előnyök átgondolására késztet. Raoul Prebisch 
argentin közgazdász állításai és az állításokhoz kapcsolódó indoklás:

Állítások:
- A periféria országai a fejlettebb régióhoz úgy kapcsolódnak, hogy agrártermékekkel és 
ipari nyersanyagokkal látják el azokat és cserében iparcikkeket, divatos és új technikát 
hordozó javakat és szolgáltatásokat vásárolnak.
- Tapasztalat, hogy nem képesek tartósan realizálni a komparatív előnyöket a periféria 
országai, még a nyersanyagtermelés során megjelenő műszaki eredmények sem 
eredményeznek megfelelő gazdasági növekedést.

Indoklás:
- Az export és az import eltérő rugalmassága. Az agrártermékek jövedelemrugalmassága 
közismerten alacsony, a nyerstermékkereslet sem növekszik a jövedelmekkel együtt. A 
periféria országai hiába fognák vissza kínálatukat, nem lennének képesek termékeikkel 
tartós áremelkedést elérni.
- Az importált cikkekkel szemben viszont un. demonstratív kereslet jelenik meg (jobbak, 
használhatóbbak, mint a hasonló hazai termékek, ezért a belföldi jövedelem változására 
érzékeny kereslet-emelkedés figyelhető meg.
- A periféria országaiban általában foglalkoztatási kényszer van, ezért a gazdaság megtűri 
az exportszektorokhoz képest alacsonyabb termelékenységű marginális ágazatokat. A 
technológiai inhomogenitás mellett a bérszínvonalat a marginális ágazatok jelölik meg, így 
a bérszínvonal alacsony.
- Ellenállhatatlan kényszer jelenik meg a versenyképesség növelésére, az export 
fokozására. Ennek érdekében felhasználnak olyan eszközöket, mint pl, a valuta 
leértékelése (aminek következtében a hazai bérek külföldi valutában mért színvonala 
csökken), de ennek eredménye csupán az exportvolumen növekedése esetén is az 
exportárak további esése, a terms of trade további romlása. (Ördögi kör).

Az egyenlőtlen csere elméleti kifejtéi szerint ennek következtében a centrum országaiban a 
reáljövedelmek növekedése meghaladja a gazdasági növekedés belső erőforrásai által lehetővé 
váló ütemet, gyorsabb, mint a termelékenység növekedése, a periférián keletkezett kibocsátás 
növekményt (vagy annak egy részét) a centrum elszívhatja.

Ebből a gondolatmenetből egyes kormányzatok arra a következtetésre jutottak, hogy a periférián 
jobb a külkereskedelmet korlátozni, vagy akár teljesen megszüntetni. Ez a hibás döntés az 
egyébként is korlátozott növekedési potenciált tovább zsugorítja, megfosztja az országot a 
technikai import előnyeitől, az elzártság a szükségletek és az azokat kielégítő javak és 
szolgáltatások struktúraváltozásait is fékezi. A megoldás bonyolultabb: a nemzetközi cserében 
kell más struktúrában szakosodni, ehhez viszont a termelési tényezők minőségi változásait kell 
elősegíteni (képzés, infrastruktúra, kutatási és fejlesztési tevékenységek stb.).
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e. A komparatív előnyök modern felfogása: a Heckscher-Ohlin modell

Abból indultunk ki a komparatív előnyök bemutatása során, hogy azokra a termékekre célszerű szakosodni 
a nemzetközi cserében, amelyeknek előállítása során a legkedvezőbb relatív költségarányok jelennek meg. 
Egy ország legkedvezőbb termelési szerkezetét ennek megfelelően az import-export árak és a termékek 
költségarányai közötti kapcsolat határozza meg. A javak költségarányai pedig a felhasznált termelési 
tényezők mennyiségétől, hatékonyságától, árarányaitól függnek. A javakat előállító üzleti szervezetek a 
felhasznált termelési tényezők kombinációját azok árarányaitól teszik függővé. A termelési tényezők 
árarányai viszont az egyes termelési tényezők relatív szűkösségétől - illetve bőségétől függően alakulnak.

A relatív szűkösebb termelési tényezők drágábbak, ennek megfelelően azok a javak bizonyulhatnak az 
export szempontjából kedvezőbb helyzetűnek melynek előállításához nagyobb arányban szükségesek a 
relatív bőségesebb termelési tényezők. Ha egy országban a munka szűkös, a tőke bőségesebb mennyisége 
áll rendelkezésre, akkor az un. munkaigényes termékek drágábban, a tőkeigényes termékek olcsóbban 
állíthatók elő, mint egy olyan országban, ahol a termelési tényezők rendelkezésre álló arányai ellenkezők: 
a tőke szűkösebb, mint a munka.

Eli Heckscher és Bertil Ohlin által kidolgozott modell erre a sajátosságra építve jut érdekes 
következtetésekhez.
A modell feltevése, hogy egy ország optimális termelési és külkereskedelmi szerkezete az egyes 
termékek helyettesítési költségeinek és import-export árainak összehasonlítása alapján 
határozható meg. Egyensúlyi helyzetben olyan termékek termelése folyik, amit nem lehet import 
révén olcsóbban beszerezni, és az export addig bővül, amig az értékesítés révén elérhető ár nem 
egyenlő a határköltséggel. Kompetitív nemzetközi kereskedelem esetén ennek megfelelően a 
komparatív előnyöket a termékek és a termelési tényezők piaci árai határozzák meg.

Az eeves országoknak azon termékek exportjából van komparatív előnye, melyek termeléséhez 
az országban viszonvlae bővebben rendelkezésre álló termelési tényezőkre van sziiksée.

Ha az országban működő üzleti szervezetek az exportértékesítés előnyeire építve szakosodnak, 
akkor a termelés specializációja azt eredményezi, hogy éppen a bőséges termelési tényezőket 
felhasználó ágazatok termelése bővül, míg a szűkös termelési tényezőket hasznosító ágazatok 
termékeit inkább importból érdemes megszerezni.

Hoev hal ez a termelési tényezők belföldi árarányaira?

Míg a szakosodás előtt a szűkösebb termelési tényező drágább, mert kereslettúlsúlyos a relatíve 
bőségesebb termelési tényezővel szemben, addig a szakosodás után a kereslet eltolódik a 
bőségesebben rendelkezésre álló termelési tényező irányába, és így ennek ára emelkedik, míg a 
korábban drágább termelési tényező ára (előbbivel összehasonlítva) csökken. Ha A országban a



munka volt szűkös és a tőke bőségesebb, akkor a munka relatíve drágább volt a tőkéhez képest 
(B ország tényező-árarányaival összevetve, ahol a tőke szűkösebb, mint a munka). A szakosodás 
után közelednek egymáshoz a két országban a tényező-árarányok, csökken a termelési tényezők 
relatív szűkössége mindkét országban.

(A tényező-árarányok közeledése csupán azt jelenti, hogy megfelelő szakosodás esetén a két országban a 
munkabérszínvonal és a kamatláb viszonya hasonlóvá válik, de nem jelenti azt, hogy a két ország 
bérszínvonala, vagy piaci kamatlába közeledik egymáshoz. A fejlettségi szintkülönbség állandósága 
mellett ezt a munkapiac, vagy a tőkepiac nem indokolja.)

(W.Leontief az amerikai gazdaság adatai alapján nem látja igazolhatónak a modell fő állítását, azt 
tapasztalja, hogy nem a termelési tényezők szűkössége szerint strukturálódott az áltála vizsgált időszakban 
az USA exportja.)
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f. Szériaelőnv, skálahozadék, egyéb előnyök

Az exportértékesítés előnye, hogy megnövekszik az adott jószág piacnagysága, és ezzel a jószág 
kereslete. Ha az üzleti szervezetnek módja van a termék szérianagyságát növelni, akkor 
érvényesül a növekvő volumenhozadék elve, képes költségeinek az elérhető árakhoz viszonyított 
csökkentésére.

Még egy választékában, termékféleségeiben egymást helyettesíteni képes jószágcsoport esetében 
is elképzelhető, hogy egy cég képes a piac adott szegmensét nem csak egy országban, de több 
országban, nagyobb fogyasztómennyiség mellett is átfogni. Ilyenkor előnyt jelent számára az 
ereszkedő kínálati görbével való szembesülés az adott piaci szegmensben, kialakíthatja ennek 
megfelelő üzletpolitikáját. Hasonló előnyt jelent a termékek életciklus-alakulása miatt, hogy ha 
a cég az anyaországban már az életgörbe hanyatló ágán található termékét egy más fogyasztási 
szokásokkal, jövedelemszínvonallal, fogyasztási struktúrával rendelkező országban még jöve
delmezően értékesíteni tudja, miközben esetleg a hazai fogyasztók részére már kifejlesztette az 
új terméket.

Előnyt jelent a nemzetgazdaság számára a külkereskedelem abban az értelemben is, hogy az 
importverseny erősíti a hazai cégek fejlesztési kényszerét, a hazai termelőnek a minőség, 
választék, csomagolás, költségek terén nem csak a külpiacon, de a hazai piacon is versenyeznie 
kell, megszűnhet a piaci tökéletlenség által keltett kényelmes helyzet a versenyző import 
következtében. Természetes, hogy ugyanakkor a belföldi cégek megkísérlik rábírni a 
kormányokat, hogy korlátok közé szorítsa a termékeiket versenyfeltételek közé kényszerítő 
importot. Ha a kormányzat elfogadja az ilyen érvelést, növekedési forrásokat veszít a 
nemzetgazdaság.
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ü. A technikai import

Még egymáshoz képest hasonló fejlettségű országok esetében is növekedésserkentő szerepe van 
a technikai eredmények átvételének, az egyik országban elvégzett kutató-fejlesztő tevékenység 
másik országba átadásának. A különböző területeken folyó kutatómunkák bizonyos szakosodása 
figyelhető meg, a kutatási tevékenységek koncentrálása nagyobb hatásfokú. A technikai 
eredmények átvétele nemzetgazdaságok között különböző formákban valósul meg:

- a közvetlen működő tőkebefektetés gyakran a már megvalósult eljárások, gyártmányok 
országok közötti mozgásával jár,
- a gépek, berendezések puszta megvásárlása is jelenthet technikai importot, a működtetés 
során a benne megtestesülő technika valósul meg,
- //cettc-vásári ások, know-how vásárlások során olyan szolgáltatások adásvételére kerül 
sor, mely maga a létrehozott technika,
- szakemberek cseréje, az eljárások megismerése a technikai eredményeket átadó 
országban, vagy megismertetése (betanítás) a technikai eredményeket átvevő országban.

Különösen hozzájárul a növekedési potenciálhoz a technikai import olyan esetekben, ha az 
exportáló és importáló országok között fejlettségi szintkülönbség van. Ez a fejlettségi 
szintkülönbség felfogható technikai résnek a két gazdaság között, és a technikai import 
hozzájárulhat a technikai rés szűküléséhez.

(Elméletileg, ha A ország műszaki színvonala és ezzel termelékenysége feleakkora, mint B országé, és mindkét 
országban a növekedés természetes rátája (g) pl. 2 %, akkor B országnak 35 év előnye van A országgal szemben! Ha 
technikai import nélkül, azonos ütemben növekszik mindkét nemzetgazdaság, akkor a 35 év különbség megmarad. 
Amennyiben viszont A ország igénybeveszi B ország műszaki eredményeit (gépeit, berendezéseit, eljárásait, 
gyártmánystrukturáját atb ), akkor potenciális növekedési üteme felgyorsul. Ha pl. minden évben a teljes 
amortizációját B ország gépeire, berendezéseire fordítja, a 2% növekedési ütem akár 10 %-ra is változhat. A műszaki 
rés szűkül, a lemaradott ország közelíthet a fejlettebb ország kibocsátási színvonalához.) ,

A technikai import tehát pótlólagos növekedési forrás.

E növekedési forrás hasznosulásának azonban korlátái vannak

- minél nagyobb hányada érkezik a kutatási-fejlesztési eredményeknek a technikai import 
segitségével, annál nehezebb elismertetni a hazai kutatási-fejlesztési tevékenység 
szükségességét, a technikai import kifulladása esetén pedig a gazdaság elveszti saját 
technikai fejlesztést adó növekedési forrását,

- a gépek, berendezések importja esetén a leginkább technikát hordozó tevékenységek 
hazai kapacitásai által létrehozott gépek, berendezések iránt nincs kereslet, 
visszafejlesztésre kerülnek, a technikát exportáló ország felé az ország kitettsége erősödik,
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- a technikai import hatékony alkalmazása megköveteli a munka szakmai alkalmazkodását 
ehhez a technikához, A szakmastruktúra elmaradása a hatékony felhasználás korlátja,

- az importált technika hatékony működésének infrastrukturális feltételei vannak, ezt a 
befogadó ország nem mindig képes biztosítani,

- gyakran előfordul, hogy nem az egész technikai rendszert, csak egyes elemeit importálja 
(szűkös anyagi helyzetéből adódóan) az importáló ország üzleti szervezete, ilyenkor a 
termelékenységet végső soron nem az importált technika, hanem a legkisebb terme
lékenységű rendszerelemek határozzák meg,

- végül, de nem utolsósorban a technikai import felveti a kiegyenlítésének kérdését: mivel 
lehet megfizetni? Ha a nemzetközi árarányok éppen úgy mozognak, hogy a korszerű, új 
technikát hordozó berendezések a rájuk irányuló kereslet miatt magas és növekvő áron 
vásárolhatók, míg ezt a segítségükkel előállított javak ármozgása nem követi, akkor a 
befogadó ország számára a kompenzálás nehézségekbe ütközhet.

2. A termelési tényezők nemzetközi mozgásai

A nemzetközi kapcsolatok során nem csak a javak és szolgáltatások, hanem a termelési tényezők is 
áramlanak nemzetgazdaságok között. A termelési tényezők nemzetközi piacai számos sajátossággal 
rendelkeznek, a munkapiac nemzetközivé válása ellen erőteljes a nemzetgazdaságok védekező reflexe (a 
hazai munkavállalók féltik a munkahelyeiket a külföldi munkavállalóktól), a tőkemozgások különböző 
formái előnyeik mellett ugyancsak feltételezett veszélyeket hordoznak.

a. A munka szabad áramlását nemzetgazdaságok között az egyes országok jogszabályai 
korlátozzák ugyan, előnyei mégis akkor jelennek meg, ha egyszerűbb a munka mobilitását 
megteremteni, mint a termelőkapacitások, vagy a létrehozott javak allokálását térben.

- Gyakori jelenség az alacsony képzettségű, de alacsony munkabér mellett munkát vállalni 
kész csoportok áramlása a szegényebb (alacsonyabbb fejlettségű) országokból a fejlettebb 
országokba. Ha a befogadó országban az ilyen (alacsonyabb képzettséget igénylő, de 
kellemetlen, piszkos, kényelmetlen időbeosztással és kellemetlen munkafeltételek között 
végzendő) munkákra nincs megfelelő munkakínálat, akkor az üzleti szervezetek az ilyen 
munkák ellátására hazai munkavállalókat csak magas kompenzációs bérekkel tudnának 
szerezni, ez viszont a létrehozott szolgáltatás, vagy jószág árát növelné. Ilyen esetekben a 
lakosság elfogadja a külföldi munkavállaló jelenlétét, a kormányzat liberális 
munkavállalási lehetőséget biztosít.
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- A magas képzettségű munkavállalók esetében más motiváló erők hatnak: azokban az 
országokban, ahol a képzettség megszerzésének költségei (állami, vagy más oktatási
képzési hozzájárulások következtében) viszonylag alacsonyak, a bérkülönbségek az 
alacsony és magas képzettséget igénylő tevékenységek között viszonylag alacsonyak, a 
viszonylag alacsony humán tőke befektetés következtében. Más országokban a 
bérkülönbségek a magasabb képzettségűek javára nagyobbak, vonzó ereje van az ilyen 
országokban végzendő munkáknak. Általában ezzel együtt további vonzást gyakorolhat a 
kutatóhelyek esetleges jobb felszereltsége, a várható eredményesebb kutatómunka. Az 
"agyelszívás" e két tényező együttes hatására erőteljes éppen a legfejlettebb országok 
részéről.

- Az Európai Unió nagy gondot fordít a közösségen belüli szabad munkaáramlás 
biztosítására, és nem csak a szabad határokon át mozgás, a szabad költözés, a szabad 
vagyonszerzés jogait, hanem a munkavállalás feltételrendszerében esetleg megjelenő 
diszkriminatív elemeket is tiltó munkavállalói jogokat biztosít. (Nem feltétlenül adja meg 
az Unió tagországa ezeket a jogokat az Unión kívüliek számára.)

- Külön kérdés a munkajövedelmek áramlása nemzetgazdaságok között: a külföldi munkavállalók hazautalt 
jövedelmei növelik az anyaországban a GNP-t (a GDP-hez képest). Ennek hatása (az ilyen jellegű jövedelmek 
megnövekedése esetén) egy ország nemzetközi pénzügyi mérlegében is megjelenhet.

b. A tőke áramlásának több konkrét formája létezik: a kölcsöntőke mozgása, és a befektetett 
tőke mozgása. Ez utóbbi is két konkrét formában jelenik meg: portfolio-befektetések 
formájában és közvetlen működő tőkebefektetés formájában.

Forrása a tőkekivitelt biztositó országban megjelenő tőkefelesleg: ha a megtakarítás nagyobb, 
mint a szándékolt (jövedelmezőnek ígérkező) beruházás, akkor a tőketulajdonosok (vagy a 
tőkéket összegyűjtő hitelintézetek, bankok) keresik a napi, vagy távlati jövedelmezőséget 
biztosító külföldi tőkeelhelyezés lehetőségét.

Ugyanakkor a külföldi tökeelhelyezés esetleges nagyobb jövedelmezősége révén versenyben van a hazai 
tőkebefektetési lehetőségekkel, így akár el is vonhat beruházási forrásokat a hazai beruházások elől. A 
külföldi tökeelhelyezésnél a befektetőnek két elemet kell latolgatnia, a várható jövedelmezőséget és a vár
ható kockázatot. A kockázat tartalmazza a jövedelem repatriálásának, a befogadó ország 
jogszabályváltozásainak, a befektetések esetleges államosításának, a befogadó ország politikai-gazdasági 
stabilitásának, azaz a tőke megtérülése és jövedelmezősége szempontjából felmerülő, a hazaihoz képest 
eltérő feltételek latolgatását. Kis kockázat és várható magas jövedelmezőség mellett a külföldi 
tőkeelhelyezés gyakran versenyképes a hazaival.

A magántőke-mozgások mellett megjelenhetnek politikai célú állami tőkemozgások is. (Ezek elsősorban 
kölcsöntőke-mozgások, gyakran kedvező kamat- és visszafizetési feltételekkel jelennek meg, egyes 
esetekben segély-akciókhoz kapcsolódnak.) Az állami töke nemzetközi mozgásának esetleges gazdasági 
indítékaival nem foglalkozunk, noha az alapvetően politikai indíttatás mellett ilyenek is megjelenhetnek.
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A kölcsöntőke áramlása elsősorban a kereskedelem kapcsolatainak szélesítését szolgálja, 
gyakran kapcsolódik kereskedelmi hitelekhez (a modem gazdaságban minden nemzetközi 
kereskedelmi ügylet lényegében hitelügylet is), de kölcsöntőke-mozgásokat indukálnak az egyes 
országok kiegyensúlyozatlan fizetési mérlegei is.

A kölcsöntőke a tőkeexportőr országok számára kamatjövedelmet biztosit, a tőkeimportőr ország a 
kamatjövedelmeket GDP-jéből fedezi, GNP-je ennyivel alacsonyabb, mint a GDP. (A kamatok és 
törlesztések - az un. adósságszolgálat - terheli az ország fizetési mérlegét. Viszonyítása az export 
árbevételéhez utal arra, hogy az exportnak mekkora része szolgál a felvett hitelek következményeinek fe
dezésére, viszonyítása a GDP-hez utal arra, hogy a teljes nemzetgazdasági kibocsátás mekkora hányada 
hagyja el az országot a felvett hitelek ellentételezéseként.)

A portfolio-befektetéseknek is színtere lehet a nemzetközi tőkemozgás. A részvények, 
kötvények kibocsátása és jegyzése során egyes országok tőketulajdonosai, megtakarítói más 
országok üzleti szervezetei, vagy bankjai (esetleg központi jegybankja) által kibocsátott 
értékpapírokat vásárolhatnak. A portfolio-megfontolások alapját itt is a kockázat és a várható 
jövedelem (osztalék, kamat) latolgatása jelenti. Részvények jegyzését mindaddig portfolio- 
befektetésnek tekinthetjük, amíg a részvénycsomag a külföldi tőketulajdonos esetén el nem éri 
az üzleti szervezet vitelébe való beleszólás mértékét (ezt egyes szerzők 10-20, más szerzők 40 % 
mértéknél jelölik meg).
Az értékpapírok mozoghatnak másodlagos piacokon (tőzsdéken) is, árfolyamuk az értékpapír nemzetközi 

megítélése során a nemzetgazdaság megítélését is mutatja, hiszen a kockázat latolgatása során éppen ennek 
van a legnagyobb szerepe.

A nemzetközi tőkemozgásokban a legnagyobb szerepe a közvetlen működőtőke
befektetéseknek van.

A közvetlen külföldi beruházások fő formái:
- új vállalat alapítása külföldön (un. zöldmezős beruházás)
- már működő külföldi vállalat ellenőrzését biztosító tulajdonrész megvásárlása,
- a már korábban külföldön befektetett tőke hozamának újbóli befektetése ugyanabba, vagy újabb 
cégekbe,
- az anyavállalat alaptőke-emelése a külföldi leányvállalatnál.

A külföldön befektetett tőke célját és megvalósulásának konkrét körülményeit illetően 
jelentős változások figyelhetők meg történetiségében, ami a mai tőkemozgások arányaiban is 
megjelenik.

- Az un. gyarmati típusú tőkekivitel (ami a nyersanyagtermelő ágazatokba, elsősorban a 
kitermelőiparba irányul) elsősorban a múlt században játszott fontos szerepet, napjainkban 
kis jelentőségű, az összes nemzetközi tőkemozgásoknak néhány százalékát teszi ki.



- A tőkekivitel fontos formája, elsősorban a fejlettebb országokból a kevésbé fejlett 
országokba irányul a külkereskedelem megalapozását szolgáló tőkemozgás, nyomában 
erősödik az árumozgás, a részegységek, technológiák, beruházási javak áramlása a fejlett 
országokból, vele szemben a tőkejavak által létrehozott termékek visszaáramlása az 
anyaországokba.
Tipikusan ilyen tőkekivitellel jár olyan termékek előállításának kitelepítése, amelyeknek életciklus-görbéje a 
leszálló ágon van, és az anyaország vállalata lemond gyártásáról a leányvállalat javára, hiszen e terméknek még 
lehet piaca a befogadó országban, de ezzel kielágítheti a még meglévő hazai szükségleteket is, miközben a 
tőkeexportőr anyaországbeli cége áttérhet az új termék gyártására.
Ugyancsak ehhez a típushoz sorolhatók azok a termelési együttműködések, amelyek azon alapulnak, hogy az 
anyaországban a munka szűkös - ezért drága - termelési erőforrás, és a viszonylag olcsóbb munkaköltségek 
miatt a munkaigényes termékek előállítását a leányvállalatokra bízzák.

Ilyen tőkekivitel figyelhető meg Japánból elsősorban a délkelet-ázsiai országok irányába, de hasonló típusú az 
Egyesült Államokból elsősorban a latin-amerikai országokba, vagy a fejlett európai országokból a kelet- 
középeurópai régióba irányuló tőkemozgás.(Japán ilyen típusú tőkemozgásait, azok céljait és eredményeit 
Kojima japán kutató elemezte, bemutatva hatását a befogadó és az anyaország termelési technológiáira.)
A világ összes nemzetközi tőkemozgásának azonban ez is csak kisebb részét jelenti (az összes tőkekivitelnek 
nem éri el a 20 %-át).
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- A mai világgazdaságban a tőkemozgások legfőbb formája a fejlett országok közötti 
tőkekivitel (Japán, az USA és az Európai Unió országai között, beleértve az Európai 
Unión belüli belső tőkemozgást is), a nemzetközi tőkemozgásoknak mintegy 80 %-át öleli 
fel. A magas színvonalú technikát jó hatásfokkal csak megfelelő infrastruktúra mellett és 
jól képzett szakemberekkel érdemes működtetni, és akkor érdemes külföldre vinni, ha e 
termékek befogadására is alkalmas az adott ország termelési és fogyasztási struktúrája. 
Előnyös a tőkekivitel azért, hogy kivédhesse a partnerországok külkereskedelemmel 
kapcsolatos korlátozásait (vámokat, behozatali korlátokat), de jelentős szállítási költségek 
is megtakaríthatók, ha a kereslethez közelebb telepítik a gyártó kapacitást.
Ebben az értelemben az ilyen tőkekivitel nevezhető kereskedelem-helvettesítő 
tőkekivitelnek is. A cégek költségeik és jövedelmeik várható mértéke alapján 
latolgathatják, hogy mi előnyösebb számukra, az anyaország cégénél előállított termék 
kivitele, vagy a termelőtevékenység kivitele. A tőkekivitel több konkrét formát is 
választhat (licenc-kereskedelem, alvállalkozói megbízások az anyavállalat termelési 
előírásai szerint, leányvállalat létrehozása stb.), a döntés megalapozása a költségek 
elemzése révén (szervezési költségek, tranzakciós költségek - szállítás, értékesítés - 
egyidejű számbavétele segítségével) valósítható meg. A szubsztitúciós elméletek ennek 
elméleti megalapozására szolgálnak.

A tőkekivitel hatásai az anyaországra és a befogadó országra a fent kifejtetteknek megfelelően 
attól is függnek, milyen jellegű a tőkemozgás. A gyarmati típusú tőkekivitel a befogadó ország 
gazdaságát gyakran tette (teszi) kiszolgáltatottá, monokultúrát (egy, vagy néhány termékre 
szakosodott, nem rugalmas termelési struktúrát) eredményezhet. A kereskedelemteremtő 
tőkekivitel a befogadó ország tőkehiányának oldása mellett erősíti a piaci versenyt, arra készteti 
a befogadó országot, hogy javítsa a képzés, infrastruktúra, közszolgáltatás rendszereit, és ezzel a 
technikai import hatásfoka is javul.
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(Japánnak a kelet-ázsiai országokba irányuló kereskedelemteremtő tőkekivitele, párosulva ezen országok 
erőteljes kormányzati infrastruktúrafejlesztő és képzést elősegítő tevékenységével ezeket az országokat 
olyan helyzetbe hozta, hogy a 90-es évek elejére már közel ugyanannyi tökét exportálnak más távol-keleti 
országokba, pl. Kínába, mint amennyi a folyó tőkeimportjuk Japánból.)

A kereskedelem-helyettesítő tőkekivitel a befogadó ország számára kedvezőbb, mint az áruk 
importja, a hazai termelési tényezőtulajdonosok jövedelmét növeli, munkaalkalmakat hoz létre, 
ezért kevésbé korlátozzák a kormányzatok, mint a javak behozatalát.

A tőkeexportőr a hasznát a költségek és bevételek mikroökonómiai fogalmai szerint értékeli. Figyelembe 
veszi azonban a pillanatnyi és a hosszútávú előnyöket is, és a cégek hosszútávú érdekei szerint lemondhat 
ideiglenes jövedelmekről, esetleg nem repatriálja (nem viszi haza) a befektetett tőke profitját, hanem újra 
befekteti a befogadó országban, új céget hoz létre, vagy vásárol stb. Hosszútávon azonban a tőkeexportőr 
profitbevételhez jut, és ennek repatriálása során az exportőr ország flow jövedelmei meghaladják a 
belföldön létrehozott javak tömegét (GNP nagyobb, mint GDP).

A tőkeexportőr országokban ugyanakkor lehetséges a tőkekivitelnek olyan kedvezőtlen következménye, 
hogy a megtakarításokhoz képest kisebb a belföldön megvalósuló beruházások mennyisége, és ez ronthatja 
a hosszútávú növekedés lehetőségét. Miután a tőkejövedelmek hazaáramlása ugyanakkor a GNP-t növeli, 
a belföldi kereslet növekedése elegendő beruházási keresletet gerjeszt. A kereskedelem-teremtő tőkeexport 
különösen serkenti a belföldi fejlesztést (az új gyártmányoknak gyors fejlesztési lehetőségeket teremtve).

A tőkekivitel nagyságát két mutatószámmal lehet jellemezni. Flow-jellegű mutató az egy év alatt országok 
között átvitt tőke, stock-jellegű mutató a külföldön befektetett tőke összege. A flow adatok inkább a 
működőtőke-áramlás alakulását, a stock adatok a külföldi tőkeberuházások gazdaságban betöltött szerepét 
jellemzik.
(Az 1990-es évek elején évente mintegy 200 milliárd USD tőke mozgott országok között, és ennek 
eredményeképpen mintegy 2000 milliárd USD a külföldi beruházások állománya.)

3. A külkereskedelempolitikák lehetséges változatai

Elméletileg kétféle külkereskedelempolitika különíthető el: a protekcionista (a hazai termelést 
előnyben részesítő) és a liberális (szabad versenypiacot teremtő) külkereskedelempolitika.

A valóságban az egyes kormányzatok általában egyidejűleg alkalmaznak liberális elveket és 
protekcionista eszközöket.

Történelmileg a protekcionizmus általános felfogása a francia merkantilista közgazdasági irányzathoz kötődik. A 
behozatal korlátozása és a kivitel serkentése érdekében alkalmazott eszközök célja akkor a kivitel növelése és a 
kivitelből származó (arany) pénz mennyiségének növekedése volt, de a megfontolásokban szerepet játszott az 
iparfejlesztés és iparvédelem céljainak megfelelő behozatali korlátozások kialakítása is.

A 19. században elsősorban Anglia érdekeinek felel meg a szabadkereskedelem, míg az iparukat fejleszteni 
szándékozó országok (Németország, Ausztria-Magyarország) inkább protekcionista eszközök mellett foglalnak állást.



A 19. század végére már a legfejlettebb országok is alkalmaznak protekcionista eszközöket, a védekező országok 
eszközeivel szemben inkább az exportot segítő eszközök kapnak szerepet. A két Világháború között a 
kereskedelemkorlátozó eszközök alkalmazásának kedvezőtlen következményeit már az egyes kormányzatok is 
belátták, de a szabadkereskedelem irányába lényeges elmozdulást csak a II. Világháború utáni megállapodások 
hoztak. (A 30-as és 40-es években felerősödött a védekezés az expanzív exporttörekvésekkel szemben - kvótákat, 
kontingenseket, tiltásokat tartalmazó eszközök kerülnek előtérbe az egyszerű vámokkal szemben, de igénybevesznek 
a védekező országok devizagazdálkodási eszközöket is, a világ összes exportmennyisége csökken, aránya a világ 
teljes kibocsátásának 4,7 %-ára esik vissza, és ez visszafogja a gazdasági növekedést mindenütt, de különösen a 
legfejlettebb országokban.) A Havannai Charta (1947) aláírói, a fejlett országok kormányai állást foglalnak a 
világkereskedelem liberalizálása érdekében.
Itt fogalmaznak meg olyan lényeges elveket, mint a legnagyobb kedvezmény elve (aki ezt megkapja, megkap 
minden olyan kedvezményt, amit más ország már megkapott), vagy az egyenlő lehetőségek elve (ez a tőkemozgás 
során a hazaival egyenlő feltételeket biztosít a más országból érkező tőkének), de bemutatják a nyersanyagtermelő 
országok sajátosságainak megfelelő védekezési lehetőségeket is, amelyek protekcionista politika nélkül is elérhetők 
(ilyen elveket követ pl. napjainkban az Európai Unió a loméi szerződés segítségével a kapcsolódó fejlődő 
országokkal folytatott kapcsolatában).

A kereskedelem liberalizálási folyamata (ellentmondásos közegben, az egyes országok időnként 
újra, meg újra megjelenő protekcionista magatartása ellenére) napjainkig megfigyelhető.
A folyamat egyik eleme a GATT (1948) létrejötte óta a vámok csökkentésében, a kereskedelem 
szabadságát korlátozó eszközök és intézmények visszafogásában jelenik meg, a GATT egyes 
tárgyalási fordulóinak mindegyike egy-egy lépést jelentett a liberalizálás irányába. A folyamat 
másik útja az egyes országcsoportok belső kereskedelmi korlátozásainak lebontása, különböző 
szabadkereskedelmi, vagy magasabb fokon együttműködő közösségek létrejötte (Európai 
Közösség - Európai Unió, NAFTA stb.).

Az általános változási iránnyal szemben azonban állandóan megjelennek az egyes országok 
külkereskedelempolitikájában protekcionista törekvések (más-más célokkal és eszközökkel).
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Mivel magyarázható egy kormányzat protekcionista politikája?

a. Léteznek un. nem gazdasági érvek, amelyek a protekcionista magatartás mellett szólnak. 
Ilyenek: a nemzetgazdaság védelme esetleges nemzetközi bonyodalmak esetére, ha a lehetséges 
külföldi beszerzési forrás politikai értelemben bizonytalan. (Bár ilyen esetekben is jobb 
hatásfokú a raktárkészletek megfelelő mértékű biztosítása, mint a vámok, vagy kvóták kivetése.) 
Ugyancsak nem tud vitába szállni a közgazdaságtan olyan "nemzeti" felfogásokkal, mely szerint 
a honi terméket előtérbe kell helyezni az importtermékkel szemben, ezt kívánja a nemzeti 
hagyomány és szellemiség. Esetleg vizsgálat alá lehet venni, hogy mennyi közvetlen és közvetett 
importtartalom van az un. hazai termékekben, másrészt bizonyitható, hogy mennyivel kevesebb 
és drágább jószág jut a hazai fogyasztóhoz, ha az importtermékek versenyét a piacról kizáija a 
kormányzati beavatkozás.



b. A gazdaságinak tűnő érvek közül a történelem már bebizonyította, hogy téves következtetés a 
merkantilista érv, mely szerint jobb többet exportálni és kevesebbet importálni, mert ezzel pénz 
(arany) áramlik az országba. Egyrészt a mai pénz nem aranypénz, értelme csupán annyi, amit 
vásárolni lehet érte, másrészt pedig éppen, mert nem aranypénz, a többletexport pénzbeáramlása 
adott árutömegre zúdulva, a pénz értékvesztését eredményezi (inflációt geijeszt), vagy 
kedvezőtlenül hat a stabil valutaárfolyamra.

c. Miután az egyes áruféleségekre kivetett vám az adott termékeket gyártó hazai üzleti 
szervezetekre kedvező következménnyel jár (lazulnak a költségkövetelmények), amelyik üzleti 
csoport érvényesíteni tudja érdekeit a kormányzatnál, annak termékeire importkorlátozó 
eszközöket vezethetnek be. A lobbyzás nem bűn, csak megfontolandó, hogy a kormányzatok (a 
lobby-érdekeknek megfelelő vámalkalmazás esetén) mely társadalmi csoportokat szorítanak 
hátrányos helyzetbe (a fogyasztókat, a drágább áruk miatt, a kereslet csökkenése következtében 
csökkenő fogyasztói többlet miatt), és ez hogy érinti a következő választások kimenetelét.

d. Téves érvelésnek bizonyulhat, ha a protekcionista védelem a hazai munkavállalók érdekeire 
hivatkozik: az importált terméket azért állítják elő külföldön olcsóbban, mert ott a munkabér 
alacsonyabb, ha ezzel akarjuk versenyeztetni a hazai munkát, akkor a hazai bérszínvonal sem 
lehet magasabb.
A komparatív előnyök címen kifejtettek (és a tőkekivitel elemzése során bemutatott jelenségek is) arra utalnak, hogy 
nem ugyanazon termékek belföldi és külföldi költségeinek versenyéről van szó, az alacsonyabb bérköltséggel 
előállított importtermékkel szemben a munka magasabb költségeivel rendelkező országnak tőkeigényes, új technikát 
megtestesítő, az életciklus felfelé menő szakaszán lévő terméket lehet megjelentetni exportjában.

e. A cserearányokkal kapcsolatos érv mellett szól, hogy valóban, ha a jószágra vámtételt vet ki 
egy ország, annak belföldi árához képest az exportőr ország csak kisebb árhoz jut, csökken a 
kereslet az importjószág iránt és az eladó kénytelen alacsonyabb áron értékesíteni. így kivédhető 
lehet a cserearányok romlása.
Mindez azonban csak akkor igaz, ha az importőr országnak jelentős súlya van a világkereskedelemben, és tőle függ, 
hogy a nemzetközi piacokon beszerezhető jószágnak milyen az ára. Kis ország nem ármeghatározó, az általa kivetett 
vám nem hat a jószág piaci árára.

f. A szakszervezetek tetszetős érve: az importvédelem csökkentheti a munkanélküliséget. A 
makrogazdaságtan azonban bizonyítja, hogy az ilyen foglalkoztatásnövelő lépéseknek 
inflációgerjesztő következményei vannak. A modem gazdaságban pedig, úgy tűnik, a belső 
kereslet minden erőszakos növelése elsősorban inflációs folyamatokat indukál, és csak rövid 
távon hat.

g. Végül a "kiskorú ágazatok” védelméről. Az iparfejlesztés- és védelem igénye akkor jelenik 
meg, ha a komparatív előnyöket biztositó fejlesztések időszakában a kialakuló ágazatokat a 
nemzetközi versenytől védeni kell, hogy átvészeljék a kezdeti költségtöbbleteket, és képesek 
legyenek kifejleszteni a modem technikai színvonalnak megfelelő hatékonyságot.
Ez a racionális érv azonban a gyakorlatban nem kellőképpen működik, hiszen átszövi a korábban említett lobby
érdek: a kormányzatnak el kellene dönteni, melyek a védendő ágazatok-tevékenységek. (Egyébként lesznek "örök 
kiskorú" ágazatok.)
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Milyen eszközöket használ egy protekcionista kfilkereskedelempolitika?
70

A mikroökonómia alapfogalmainak tanulmányozása során megismerkedhettek a 
vámalkalmazással, mint a protekcionista külkereskedelempolitika legismertebb eszközével. 
Szabadkereskedelem esetén a belföldi keresleti-kínálati görbék által meghatározható egyensúlyi mennyiséghez képest 
az importjavak alacsonyabb belföldi ára miatt nagyobb vásárolt jószágtömeg és az egyensúlyi árhoz képest 
alacsonyabb ár alakul ki, ugyanakkor a belföldi termelők az összkeresletnek csak kisebb hányadát képesek költségeik 
miatt kielégíteni Ha az importárra vámot vet ki a kormányzat, a belföldi ár növekszik, a belföldi kereslet csökken 
(ezáltal a fogyasztói többlet is csökken!), a belföldi termelő a kereslet nagyobb hányadát képes kielégíteni, magasabb 
ár (és igy a piac által magasabbnak elfogadott költségek) mellett, a költségvetés pedig az importvolumen és a vám 
szorzatának megfelelő vámbevételhez jut.

Ha a vám segítségével a belföldi ár eléri a belföldi keresleti-kínálati görbék által meghatározott egyensúlyi pontot, 
akkor tiltóvámról beszélhetünk (hiszen a teljes belföldi keresletet képes adott árak mellett a belföldi kínálat kielégíteni, 
és így az import nem gazdaságos.

A kontingens (importmaximum mennyiségi meghatározása), vagy az importkvóta (százalékban kifejezett 
importkorlátozás) végső soron ugyanazt az eredményt éri el, mint a vám, csökkenti a behozatalt, ezzel a kereslet 
csökken, az ár emelkedik, a belföldi kínálat a kereslet nagyobb hányadát elégíti ki (csak a kormányzat nem jut 
vámbevételhez).
A következő fejezet foglalkozik részletesen az árfolyamváltozások külkereskedelemre gyakorolt hatásával, itt a 
teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy a protekcionista külkereskedelempolitika alkalmazhatja a valutaárfolyam 
befolyásolásának eszközeit is.

A protekcionizmus eszköztára nem csak az import korlátozására, hanem az export kormányzati 
serkentésére is kiteljed. Ennek főbb eszközei: az exporthitel kormányzati garanciája (vagy 
kormányzati bank által nyújtott exporthitel), az exportbiztosítás kormányzati költségátvállalása 
(vagy más úton elősegítése), de megjelennek állami (vagy az Európai Unióban: közösségi) 
exporttámogatások, szubvenciók, árkiegészítések is.

Az Általános Kereskedelmi és Vámtarifa Egyezmény (GATT) tagjaitól megköveteli az 
importkorlátozás folyamatos visszafogását. Ennek hatására a vámtételek az elmúlt évtizedekben 
jelentősen csökkentek. A GATT megalakulásának idején még általában 40% körüli vámtételek a 
70-es évekre 8-10%-ra, a 80-as években 5-6%-ra estek vissza. (A fejlett országokban a behozott 
javak 70-90%-a 10% alatti vám mellett kerül be az országba.) Ezzel egyidejűleg azonban 
erősödik az un. nem vámjellegű protekcionizmus. Különféle behozatali engedélyekhez kötik 
egyes termékek importját, adminisztratív kötöttségek jelennek meg.
Tipikus ebből a szempontból az USA gyakorlata, hiszen az Egyesült Államok (már csak történeti-ideológiai okokból is) 
nyilvánosan szabadkereskedelmi jellegű (gondoljanak a Boston Tea Party - 1773 -teavám és teabehozatali előírások 
kapcsán kirobbant tiltakozására, amitől egyenes út vezetett a függetlenségi háborúhoz).
Az USA protekcionizmusa: eljárási (procedurális) protekcionizmus.
Jogszabályok bonyolult halmazával védekezik a "tisztességtelen kereskedelem", a "támogatott 
import", a "dömping" ellen, de még a "fair trade" (a tisztességes kereskedelem) esetére is talál 
jogi lehetőséget a beavatkozásra: a kormány "piaczavarásnak" minősítheti, ha kedvezőtlen 
mértékben megnő egy jószág importja.
Az ilyen (jogszabályokkal körülírt) esetekben megengedett a vámok, kvóták, behozatali 
korlátozások alkalmazása, de szubvencionálhatja a kárt szenvedett iparágat stb.
Japán inkább egyedi elbírálásokkal (nem jogszabályokkal, hanem intézkedésekkel) védekezik.
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Az Európai Unió elsősorban az "antidömping"-szabályozást használja fel az importkorlátozás 
céljára. A különféle vámokon kívül alkalmazza a kitiltást, az exportőr kötelezettségvállalásának 
előírását (minimális árra, maximális volumenre), és az un. "vizsgálatokat". Ez utóbbi rosszabb 
hatással jár az exportőrre, mint a vám, mert ideiglenes tiltással jár, és ki tudja, mikor ér véget a 
vizsgálat.)

Itt érdemes kitérni a dömping fogalmára és értelmezésére.
Eredetileg a fogalom a nemzetgazdaság piacának elárasztását jelenti a keresletet és kínálatot lényegesen befolyásoló 
árutömeggel, a termelési költségekhez és a kialakult piaci árhoz képest alacsony áron.
Mitől minősül egy termék importja dömping-gyanúsnak? Indokolt a dömping vádja, ha az exportőr ország 
szubvencionálja az exportterméket. De gyanúra ad okot, ha egy ország belföldi árarányai jelentősen eltérnek a 
nemzetközi árarányoktól, és az exporttermék ezért adható el olcsóbban külföldön, mint otthon. Vezethet 
dömpinghelyzethez a valutaárfolyam megváltozása, vagy az importőr ország piacaira való behatolás költségeinek 
csökkentése már meglévő értékesítő hálózatok felhasználásával stb.
A dömpinget a GATT előírásai tiltják. De hogy mit minősít egy ország dömpingnek, azt az adott 
ország (illetve az Európai Unió) jogszabályai határozzák meg (és minél homályosabban, annál 
inkább használható fel az antidömping-politika protekcionista eszközként.

A protekcionizmus - szabadkereskedelem sajátos együttesének lehet értelmezni az egyes 
országok integrációs csoportosulásait, melyek egymás között liberális, kifelé protekcionista 
külkereskedelempolitikát folytathatnak.

Gazdasági integráció.
Az Európai Gazdasági Közösségtől az Európai Unió felé.

A gazdasági integráció olyan folyamat, melyben a nemzetgazdaságok folyamatosan 
közelebb kerülnek egymáshoz, piacaik összehangolódnak, majd egységesülnek, 
termelőapparátusaik összefonódnak, gazdaságpolitikáik összhangolódnak, majd közös 
gazdaságpolitika alakul ki, az egyes államok folyamatosan veszítenek nemzeti 
szuverenitásukból, és átadnak jogokat valamilyen nemzetek feletti, a közösség egészét 
szolgáló szervezet számára.

E folyamatban először megkezdődik bizonyos javak vámmentes kereskedelme a régió országai 
között (preferenciális övezet), majd kiteljed a vám- és egyéb kötöttségtől mentes kereskedelem 
a javak és szolgáltatások teljes körére (szabadkereskedelmi övezet).
A vámunió már ennél több: itt közös külkereskedelempolitika (közös vámelőirások, kvóták, 
stb.) jelennek meg, vagyis az egyes államok saját külkereskedelempolitikája megszűnik, és 
alárendelődik a közösségének. A folyamat következő láncszeme a közös piac (itt a javakon és 
szolgáltatásokon kívül a termelési tényezők szabad áramlását is garantálják a résztvevő országok 
kormányai), majd a pénzügyi unió (közös pénz, vagy az árfolyammozgások szempontjából 
összehangolt pénzrendszer), gazdasági unió (közös foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika, 
konjunktúrapolitika, antiinflációs politika stb.), ami általában a politikai unióval párosul.



Integrációs folyamatok a világgazdaságban több országcsoportnál is indukálódtak (Európában is müködött-müködik 
az EFTA - ami szabadkereskedelmi csoportosulás, léteznek Latin-Amerikában, Afrikában, Délkelet-Ázsiában ilyen 
integrációs törekvések, vagy a legfrissebb tömörülés az Észak-Amerikai szabadkereskedelmi egyezmény (NAFTA), 
amely Kanadát, Mexikót és az Egyesült Államokat köti össze.

Az Európai országok integrációs folyamata azonban tipikus abból a szempontból, hogy hogyan alakul ki egy 
nemzetekfolötti integrációs rendszer. Érdemes azért is külön foglalkozni ezzel a tömörüléssel, mert esetleges bővülése 
során a közép-keleteurópai országok is kapcsolódhatnak az Unióhoz.

Az 1955. évi Messinai határozatok már olyan előzmények után jöttek létre, mint a Montánuníó, az egységes 
energiarendszerek, a sajátos együttműködési forma Belgium, Hollandia és Luxemburg között, erőteljes egymás közti 
kereskedelmi forgalommal és nem lényeges fejlettségi szintkülönbségekkel jellemezhető országok határozzák el közös 
piac létrehozását. A Római Szerződés (1957) meghatározza a közeledés módját, időpontjait, ütemezését a 6 alapitó 
tagország között. A 6 kötetes (248 cikkely) szerződés túllép egy egyszerű szabadkereskedelmi megálla-podáson, és 
számos olyan döntést tartalmaz, melyek máig megalapozták a közösség működését. A létrehozott vámunió közös 
külkereskedelempolitikát, a termelési tényezők szabad áramlását biztosító intézkedések (szabad munkaeröáramlás jogi 
megalapozása, tőkemozgások biztosítékai), az alapok (fejlesztési kassza, agrártermelésre és forgalmazásra szolgáló 
"zöld" kassza), és az intézmények (Miniszterek Tanácsa, A Bizottság, Bíróság stb.) megalapozzák a gazdasági 
közösség működését. A folyamatosan 9, majd 12 tagra bővült közösség a 80-as évek közepén dönt az Unió 
létrehozásáról, melynek folyamata tart napjainkban, miközben a tagok száma tovább bővül. A Pénzügyi Unió a közös 
pénzt (ecu), és a valuták egymástól függő árfolyammozgását szabályozza.

Az integrációs folyamat során elkerülhetetlenné válik a gazdaságpolitikák összehangolása, majd 
a közös gazdaságpolitika létrehozása.
Az Unió egységes szociálpolitikai elveket, munkaügyi szabályokat, monetáris politikát, 
agrárrendtartást, és számos más összehangolt szabályozást (pl. környezetvédelmet, egészségügyi 
ellátást stb.) igényel tagjaitól, nem csak közös külgazdaságpolitika, hanem egyre inkább közös 
gazdaságpolitika jellemzi akialakuló mechanizmust.
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4. Külkcrcskcdclcmpolitikai döntések és hatáselemzésük

a. A külkereskedelem piaci elemzése. Árfolyam és piaci egyensúly. ■

Ha egy ország lehetséges exportjavait sorbarendezzük a szerint, hogy egységnyi külföldi 
valutáért eladásra kerülő terméknek mekkora a hazai pénzben kifejezett ráfordítása, akkor egy 
sajátos marginális költségelemzéshez jutunk el. Ha feltételezzük, hogy minden ország először az 
egységnyi külföldi valutaáért eladott javak és szolgáltatások közül a legolcsóbban megtermeltet 
adja el, akkor ahogy növeli egy ország az exportját, úgy vonhat be egyre magasabb költséggel 
termelt javakat az exportstruktúrába.

Ha az itt leírt gondolatkísérletet ábrázoljuk olyan rendszerben, ahol a vízszintes tengelyen a 
növekvő exportvolumen, a függőleges tengelyen az egységnyi külföldi valuta megszerzésének 
hazai költsége (pl. Ft/USD) található, akkor emelkedő görbével jelenik meg az export 
határköltsége. A görbe pontjai azt mutatják, hogy egy adott exportvolumen elérése esetén 
mennyi hazai valutában kifejezett költség merült fel 1 külföldi valuta megszerzése során az 
utolsó értékesitett áru előállításakor.



Hasonlóképpen vizsgálhatjuk az ország importjának szerkezetét is. (A vizsgálat során figyelmen 
kívül kell hagyni a kalkuláció során egyébként sem használható nem kompetitív importot.) Ha az 
importjavakat sorbarendezzük a szerint, hogy mennyi hazai valutáért tudná hazai üzleti szervezet 
előállítani az egységnyi külföldi valutáért beszerzett importcikket, akkor eljutunk annak a 
hasznosságnak az értékeléséhez, amit az import jelent, mégpedig azt értékelhetjük, hogy mennyi 
pótlólagos hasznot hajt a nemzetgazdaság számára az utolsó, még importált jószág. Ha abból 
indulunk ki, hogy minden ország először a legnagyobb hasznot hozó javakat importálja, majd az 
import növelése révén egyre alacsonyabb marginális haszonnal járó importjavak is bekerülnek a 
struktúrába, akkor ez is ábrázolható a korábban kifejtett piaci sémán: a vízszintes tengelyen az 
import növekvő volumenét, a függőleges tengelyen az egységnyi külföldi valutakiadásból 
fakadó, hazai valutában kifejezett határhasznot tüntetjük fel, akkor ereszkedően jelenik meg 
az import határhaszongörbéie. Azt mutatja, hogy 1 külföldi valuta kiadása során az utolsó 
beszerzett jószág mekkora haszonnal járt (mekkora költségmegtakarítást eredményezett).

Egy nemzetgazdaság számára addig érdemes növelni külkereskedelmi tevékenységét, amíg a két 
görbe találkozik: ezen túl az import javak haszna kisebb lenne, mint az exportjavak költsége, 
eddig viszont megéri, mert minden ezt megelőző jószág cseréje esetén az importjószág többet ér, 
mint amennyibe az exportjószág került. Az ábra ilvmódon megmutatja a komparatív előnyök 
nagyságát, a két görbe metszéspotja előtt a két görbe által közrefogott terület nem más, mint a 
nemzetgazdaság komparatív előnye. Belátható, hogy a legkedvezőbb külkereskedelmi 
helyzetben EXPORT = IMPORT, és ehhez tartozik egy Ft/idegen valuta (pl. Ft/USD) 
mutatószám.

Ez a Ft/idegen valuta arány nem más, mint a hazai valutának az idegen valutához viszonyított 
egyensúlyi árfolyama.

(A valuta: valamely ország törvényes fizet_eszköze. A deviza: erre a pénznemre szóló követelés: váltó, bankszámlán 
feltüntetett összeg, fizetési meghagyás stb. Az árfolyam: két valutának egymáshoz viszonyított átváltási aránya. 
Egymásra szabadon átváltható valutanemek esetében beszélünk valutakonvertibilitásról, ennek nemzetközi pénzügyi
jogi feltételei vannak. Konvertibilis valuták között az árfolyam létrejöhet a pénztözsdéken - valutatőzsdén - az egyes 
pénznemek iránti kereslet és kínálat alapján. Ha a valuta szabadon nem átváltható, árfolyamát az ország központi 
jegybankja határozhatja meg, de döntése során figyelembe kell vennie az árfolyam kereskedelemre és nemzetközi 
pénzmozgásokra gyakorolt hatását. A valutapiacok, az árfolyamot alakító jegybanki beavatkozások, a pénztőzsdéken 
végzett intervenciók, azok technikai elemei a ''Bevezetés" kurzusnak nem képezik tárgyát, feltételezzük, hogy ezen 
ismeretek nélkül is belátható, hogy mi a tartalma a valutaárfolyamnak.

Értelmezzük az árfolyamot az export, illetve az importtevékenység szempontjából: mindazokat a 
javakat és szolgáltatásokat érdemes az üzleti szervezeteknek exportálni, amelyeknek belföldi 
pénzben kifejezett ráfordításai megtérülnek idegen pénzben kifejezett árbevételéből úgy, hogy az 
idegen pénzt az adott árfolyamon hazai valutára válthatja. Mindazon javakat érdemes importálni, 
amelyet hazai valutában értékesítve, nyerünk annyi árbevételt, amennyi (az érvényes 
árfolyamon) idegen valutára váltva, fedezi a jószágnak idegen valutában megjelenő beszerzési 
költségeit.
(Természetesen, a valóságban számításba kell venni ezen felül a szállítás, vám, adó, értékesítési 
szervezet stb. költségeit is.)
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Egyensúlyi árfolyamnak nevezzük ennek megfelelően azt az árfolyamot, amely mellett 
ugyanannyi exportvolumen-kínálattal jelennek meg az üzleti szervezetek mint amennyi 
importjószágra irányuló kereslettel. Ezt a feltételt elégíti ki az export határköltséggörbéjének 
és az import határhaszongörbéjének metszéspontja.

Ez az elemzés statikus egyensúlyi modellt tett lehetővé, hiszen feltételeztük az import- és export 
éppen adott lehetséges struktúráját, és mindkét valuta esetében feltételeztük az ár stabilitását.
Ez a statikus modell az alábbi következtetésekre vezetett:

- adott kapacitások, árak, technológiák mellett létezik egy optimális Import = Export 
volumen,
- e mellett realizálhatja a nemzetgazdaság a komparatív előnyök maximumát,
- a külkereskedelmi egyensúly feltétele az egyensúlyi árfolyam.

Egy ország valutája (állapotában) ehhez az egyensúlyi árfolyamhoz képest lehet alulértékelt, 
vagy felülértékelt.

Ha a valuta felülértékelt: az egyensúlyi helyzethez képest kevesebb export bizonyul az exportőr számára 
jövedelmezőnek, ugyanakkor több importot éri meg lebonyolítani. Az importtöbbletnek következménye van: vagy 
korábbi valutatartalékokból kell üzemi érte, vagy hitelt kell igénybevenni a többlet kiűzetéséhez. Az importtöbblet 
másik következménye, hogy, miután az importőr keresi a külföldi valutát a hazai ellenében, az exportőr pedig kínálja, 
miközben az import nagyobb, mint az export: a hazai valuta kínálata adott árfolyam mellett meghaladja keresletét, és 
(ha más, pénzügyi feltételek ezt nem befolyásolják), leértékelődik az idegen valutával szemben. A felülértékeltség 
tehát ideiglenes importtöbblettel, majd az egyensúlyi árfolyam kialakulásával jár.
Ha a valuta alulértékelt: ellenkező tartalommal hasonló folyamatok játszódnak le. Exporttöbblet keletkezik, a 
valutaárfolyam változása viszont az egyensúly irányába történő elmozdulást eredményez.

Egy gazdaságban gyakori jelenség a külkereskedelem egyensúlytalansága (exporttöbblet, vagy 
importtöbblet). Külkereskedelmi mérlegnek nevezzük az egy év leforgása alatt lebonyolított 
export és import szembeállítását. A külkereskedelmi mérleg a nemzetközi fizetési mérleg 
legfontosabb része.

A nemzetközi fizetési mérleg egy ország valamennyi (valutában, devizában) külföldről származó pénzbevételének és 
kiadásának szembeállítása.
A folyó fizetési mérleg minden folyó nemzetközi pénzmozgást tartalmaz. A javak és szolgáltatások kereskedelméből 
fakadó bevételeken és kiadásokon kívül tartalmazza az idegenforgalmi bevételeket és kiadásokat, a felvett és nyújtott 
hiteleket, befektetéseket, a korábbi hitelek kamatait és törlesztéseit, az átutalt jövedelmeket.
Egyenlege a (stock) nemzetközi adósságok és követelések, és a nemzetközi tartalékok állományát tükröző mérleg 
változásában jelenik meg.

A külkereskedelmi mérleg egyensúlya nem jelenti a nemzetközi fizetési mérleg egyensúlyát. A jövedelemmozgások, 
hitelek és törlesztések, fizetett és kapott kamatok mozgásai következtében a nemzetközi fizetési mérleg lehet aktív, 
vagy passzív kiegyensúlyozott külkereskedelmi mérleg mellett és megfordítva, a nem kereskedelmi eredetű 
pénzmozgások kiegyensúlyozhatják az egyébként aktív, vagy passzív kereskedelmi egyenleget a nemzetközi üzetési 
mérlegben.
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b. Az árfolyam változása (változtatása) és következményei

Tapasztaltuk, hogy az alulértékelt valuta exporttöbblettel jár. Kérdés, hogy a valutaárfolyam 
változtatásának segítségével, a valuta leértékelésével elérhetö-e exporttöbblet, például akkor, ha 
a nemzetközi fizetési mérleg kiegyensúlyozása (pl. korábban felvett hitelek esedékes törlesztése 
és kamatai) megkövetelné az export növelését, az import visszafogását?

Első megközelítésben igaznak látszik egy ilyen megállapítás, a kormányzat lépéseket tehet a 
valuta leértékelése érdekében (akár pénzpiaci intervencióval, ha megjelenik saját valutájának 
erős kínálatával idegen valuta keresletével a valutatőzsdén a központi jegybank, vagy annak 
megbízásából valamely pénzintézet, akár, ha a valuta nem konvertibilis, a leértékelés jegybanki 
deklarálásával), akkor ezáltal magasabb hazai költségek mellett termelt exportjavak kivitele is 
jövedelmező lehet az exportőr számára, mint amilyen költségeket a korábbi árfolyam megtérített 
(a valutaárfolyam megváltoztatásával az export határköltséggörbéje mentén tovább növekszik az 
exportkinálat), és kevesebb import jövedelmező, mint korábban. A kínálati és keresleti görbék 
egyensúlyi pontjához képest magasabb hazai/idegen valuta árfolyam mellett létrejöhet az 
exporttöbblet.
Ez azonban nem feltétlenül valósul meg a gyakorlatban.

- Ha nincs exportra fordítható kapacitás, vagy a gyakorlatban nem váltható ki az 
importjószág (nincs hazai importhelyettesítő), akkor hiába értékelődik le a valuta, az 
export és az import érdemben nem változik.

- Ha nincs befogadó közeg az export növekedéséhez (protekcionista védekezés a vásárló 
országban, vagy a jószág nagyobb mennyisége nem is értékesithetö a kereslet korlátái miatt 
a befogadó országban), az export mennyisége nem növelhető, hiába a valutaleértékelés.

- Ha az exportjavak és az importjavak jövedelemrugalmassága nem egyforma (az export 
rugalmatlan, volumene nem, vagy alig növelhető, míg az importjavak iránti kereslet 
felfokozott), a valutaleértékelés nem vezet a kívánt következményhez.
Az export erőltetett növelése a cserearányok romlásához vezethet, az export mennyiségi növekedése mellett az 
exportbevétel nem növekszik.

- Ezekben az esetekben az importjavak mennyisége nem csökken, az import 
jövedelmezősége viszont csak az importjavak áremelkedése révén érhető el: az importárak 
belföldi árnövekedéshez vezetnek. A megnövekedett importárak általános árnövelő 
hatására megnövekszenek az exportjavak költségei is.

A két folyamat eredményeképpen az export határköltséggörbéje balra-felfelé, az import 
határhaszongörbéje jobbra-felfelé tolódik el, és létrejön egy új egyensúlyi pont, most már a 
megváltozott valutaár-folyam mellett.

A fenti korlátok esetén a valutaleértékelés következménye nem a külkereskedelmi mérleg 
aktívumának kialakulása, hanem a belföldi árszínvonal növekedése.
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c. Exportmultinlikátor cs fizetési mérleg-multiplikátor

A keynesi multiplikátorhatás megjelenik a gazdaságban akkor is, ha a javakat nem a belföldi 
kereslet, hanem a külföld vásárlóereje szívja fel. A külföldi vásárlások belföldi jövedelmeket 
teremtenek, és a jövedelmek (a fogyasztási határhajlandóságtól függően) növelik az aggregált 
keresletet. Ilyen értelemben az export egységnyi növekedése is multiplikált keresletnövelő 
hatású, csakúgy, mint a beruházás, vagy a kormányzati vásárlások növekedése. Ugyanakkor a 
külkereskedelem kétirányú folyamat. Amilyen mértékben a végső kibocsátáshoz szükség van 
importjavakra és amilyen mértékben növekszik az importjavak beszerzése a kibocsátás során, 
annyiban a jövedelmek kiáramlanak az országból, és nem növelik a belső keresletet. Az un. 
exportmultiplikátor kisebb, mint a beruházási multiplikátor, szerepet játszik nagyságában a 
nemzetgazdaság kibocsátásának importigényessége.
(Ezt az importigényességi mutatót a nemzetgazdaság input-output elemzésének táblája segítségével lehet 
megközelíteni. Ennek segítségével lehet kiszámítani a GDP, a fogyasztás, a beruházás, vagy az export teljes 
importigényességét is.)

Egységnyi exportnövekedésnek az aggregált keresletre gyakorolt hatását fejezi ki a következő
összefüggés:

1
Y = -------------------- Export

MPS+imp.ig.

ahol Export az export növekedése, Y a jövedelem (kibocsátás) növekedése, MPS a megtakarítási 
határhajlandóság, imp.ig. a kibocsátás importigényessége. A tört az export multiplikátor-rátája.

Minél nagyobb a kibocsátás importigényessége, annál kisebb mértékben multiplikálódik az 
exportnövekedés, annál nagyobb mértékben szívja el az exportból fakadó keresletnövekedést az 
import következtében kiáramló jövedelem keresletcsökkentő hatása.

Az export lehetséges növelésével kapcsolatos másik kérdés, hogy milyen mértékben járul hozzá 
egységnyi exportnövekedés az ország nemzetközi fizetési mérlegének javulásához.
Belátható, hogy minél nagyobb a gazdaság importigényessége, annál kisebb ez a hatás, az 
előbbiekben kifejtettekből pedig az is következik, hogy a hatás függ a megtakarítási 
határhajlandóság nagyságától.
A fizetési mérlegre gyakorolt hatást B-vel jelölve (balance)

MPS
B = -----------------------------. Export

MPS + imp.ig.

(Ha egy nemzetgazdaságban az importigényesség magas, pl. 0,5, a megtakarítási határhajlandóság pedig alacsony pl. 
0,1, akkor a fizetési mérleg multiplikátor kicsiny 0,1/0,6 = 0,16 Ebben az esetben 1 millió USD exportnövekedés 
csak 160 ezer USD-al javít a nemzetközi fizetési mérlegen.)




