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Előszó

E könyv megírásának fő célja a Janus Pannonius Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Karán folyó makroökonómia oktatás támogatása, 
szeretné azonban egyúttal a gazdasági növekedés alapvető elméleteit a tudo
mányos munkákkal szemben támasztott szokásos követelményeknek eleget 
téve bemutatni. A könyv megírása során ezért kettős követelményrendszert 
kellett szem előtt tartanom. Egyrészt a felsőoktatás didaktikai szempontjait 
kellett figyelembe vennem, másrészt pedig azon kollégák igényeit, akik a téma 
vagy egy-egy témakör önálló tanulmányozása céljából veszik kézbe e könyvet. 
A kétféle követelmény-rendszer egyidejű kielégítésére való törekvés során az 
alábbi problémák adódtak:

Hivatkozásokra egyrészt didaktikai okok miatt volt szükség, másrészt 
azért, hogy a könyv a tudományos munka követelményeinek megfeleljen. 
Mindezek miatt kétféle hivatkozást használok. A jobb megértést segítő hivat
kozásokat, megjegyzéseket lábjegyzetben helyeztem el. Itt a Janus Pannonius 
Egyetemi Kiadó által megjelentetett könyvekre hivatkozom, ha ilyenek ren
delkezésre állnak. Ellenkező esetben elsősorban a pécsi hallgatók számára 
lehetőleg könnyen hozzáférhető, magyar nyelvű irodalomra támaszkodom. A 
felhasznált forrásmunkákra csupán a könyv végén adott irodalomjegyzékbeli 
sorszámmal utalok, e sorszámokat szögletes zárójelben helyeztem el.

Az egyes modellek bemutatása során igyekszem csak a feltétlenül 
szükséges mennyiségű és bonyolultságú matematikai eszközt felhasználni, és 
azt is csak ott, ahol a matematikai elemzés a mélyebb megértést szolgálja, il
letve lényeges közgazdasági következtetések levonására ad módot. Támasz
kodom azonban a hazai közgazdasági felsőoktatás alsóbb évfolyamain elő
adásra kerülő matematikai ismeretekre. Ahol a hosszabb levezetéseknek csu
pán didaktikai szerepük van, ott azokat lábjegyzetben szerepeltetem. Néhány 
modell mélyebb elemzésétől pedig a szükséges matematikai apparátus nehéz
kessége és terjedelmi korlátok miatt eltekintek.

Azokat a fogalmakat, melyek közgazdasági tartalma a könyvben kifej
tésre kerül, az első előfordulás helyén aláhúzással jelöltem meg. Jegyzéküket a 
tárgymutató tartalmazza.

Köszönettel tartozom Dr. Oroszi Sándornak , aki a témára a figyel
memet nemcsak ráirányította, hanem munkámat számtalan hasznos útmutatás
sal segítette. Köszönet illeti továbbá Dr. Harmath Zsigmondot, akinek segítő 
bírálataira három éven át támaszkodhattam. Az ő segítségük nélkül nem ké
szülhetett volna el ez a könyv.

Remélem, hogy munkám hatékonyan segíteni fogja a gazdasági növe
kedés bonyolult folyamatainak megértését, és biztos támpontul szolgálhat to
vábbi mélyebb tanulmányokhoz, vagy az ismeretek felfrissítéséhez.
Pécs, 1995. július
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1. Bevezetés

Szüntelen változás jellemzi a gazdasági élet viszonyait, s a gazdaság 
szereplői e változó viszonyok közepette nemegyszer az általuk irányított gaz
dasági egység lehetőségeit hosszú időre meghatározó döntések meghoza
talára kényszerülnek. E döntések annál nagyobb mértékben szolgálják az adott 
gazdasági egység céljait, minél inkább figyelembe veszi a döntéshozó a gazda
sági környezetben rejlő lehetőségeket és veszélyeket. Gazdasági egység alatt 
egyaránt érthetünk háztartást, kisüzemet, nagyvállalatot, de akár a teljes nem
zetgazdaságot is. Mivel azonban a döntéshozó áttekintőképessége véges, fi
gyelmét nem fordíthatja a gazdasági környezet valamennyi mikroegységére. 
Ehelyett néhány, valamilyen szempontból kitüntetett, mikroegység figyelembe
vétele mellett a nemzetgazdaság állapotát leíró fontosabb mutatószámokra 
koncentrál. Jó döntések meghozatalához azonban nem elegendő e mutató
számok aktuális értékeinek pontos ismerete, azok jövőben várható alakulásá
ról is többé-kevésbé megbízható információkkal kell rendelkeznie a döntésho
zónak. A makroökonómia alapvetően az ilyen, a nemzetgazdaság állapotát 
leíró fontosabb mutatószámok közti kapcsolatokra koncentrál, a gazdasági 
növekedés tanulmányozása során pedig ezek időbeni alakulása kerül a figye
lem középpontjába. A legalapvetőbb növekedési modellek elsősorban a hosz- 
szabb időtávon tapasztalható törvényszerűségekkel foglalkoznak.

1.1. A makroökonómiai változó fogalma

A makroökonómia alapvető föltevése, hogy nem lehetséges a gazda
ságban fellelhető valamennyi fogyasztási és beruházási jószág mennyiségét és 
árát, valamennyi gazdasági szereplő termelési teljesítményét és jövedelmét, az 
összes bérrátát és kamatlábat egyenként, közvetlenül figyelembe venni. Egy 
ilyen modell több millió változót és egyenletet tartalmazna, így a szükséges 
adatok rögzítése és feldolgozása gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Ezért a nem
zetgazdaság vizsgálata csak többé-kevésbé egyszerűsített modellek keretében 
lehetséges. Az egyszerűsítés módja az aggregálás, ami azt jelenti, hogy a gaz
dasági modellek megalkotója a hasonló lehetőségekkel és célokkal jellemezhe
tő gazdasági szereplők adatait, a hasonló célt szolgáló javak árait és mennyi
ségeit és minden más, a modell keretei között hasonlónak tekinthető változót 
aggregátumokká foglalja össze. Az így képzett aggregátumokat 
makroökonómiai változóknak, makrováltozóknak vagy ahol ez semmiféle 
zavart az értelmezésben nem okoz, röviden csak változóknak nevezzük. A 
makroökonómiai változók tehát vagy bizonyos mikroegységekre jellemző 
paraméterek aggregátumai vagy ilyen aggregátumokat tartalmazó kifejezések.
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Az aggregálás a figyelembe veendő mikroegységek hatalmas száma miatt sú
lyos problémákba ütközik, melyek nemcsak az így nyert értékek pontosságát 
teszik problematikussá, hanem ezen aggregátumfogalmak elméletben történő 
használhatóságát is megkérdőjelezik. Mégis e fogalmak használatára kénysze
rülünk, mivel a számítástechnika fejlődése belátható időn belül aligha fogja 
lehetővé tenni valamennyi mikroegység egyidejű figyelembevételét az elemzé
sek és döntések alkalmával.

A további vizsgálódásokban a különféle makroökonómiai változók az 
idő függvényeiként jelennek meg. Legfontosabb e függvények viselkedésének 
meghatározása, illetve annak vizsgálata, hogy bizonyos események hogyan 
hatnak e függvények viselkedésére. Az eredmények általában néhány makro
ökonómiai változó közti függvénykapcsolat formájában adódnak, e függvé
nyek tanulmányozása során azonban sohasem szabad szem elől téveszteni, 
hogy a bennük szereplő változók maguk is az idő függvényei.

1.2. A töke, a munka és a kibocsátás mint makroökonómiai változó

Ebben az alfejezetben elsősorban az illusztráció és néhány általános 
megjegyzés megtétele céljábó tekintünk át néhány makroökonómiai változót. 
Az áttekintés a teljesség igénye nélkül történik, és fontossági sorrendet sem 
kíván a különféle makrováltozók között meghatározni.

A nemzetgazdaság rendelkezésére álló munka mennyiségét a további
akban L jelöli. Ez jelentheti a munkások számát, de a ledolgozott munkaórák 
mennyiségét is. Az első esetben a rendelkezésre álló munka mennyisége elmé
letileg minden pillanatban meghatározható, az ilyen jellegű változók neve 
stock változó1. A második esetben egy adott munkaóramennyiségnek csak 
akkor van értelme, ha ismert az is, milyen hosszú időintervallum alatt került 
ledolgozásra. Nem mindegy ugyanis, hogy például 600 millió munkaóra egy 
hónap vagy egy év folyamán áll valamely gazdaság rendelkezésére. Ha L vagy 
bármely más makrováltozó egy időintervallumra vonatkozik, akkor flow vál
tozóról vagy állományváltozóról van szó.

1 A magyar irodalomban stock változó helyett szokás állapotváltozóról is beszélni, az 
álapotváltozó fogalma azonban a 7. fejezetben más értelemben kerül bevezetésre, ezért az 
egyértelműség érdekében használatától itt célszerű tartózkodni.
2 Mikroökonómiai megközelítésben ez a munkának mint termelési tényezőnek az egységára.

A dolgozók a munkavégzés ellenében bért kapnak. A munka egysényi 
mennyiségéért járó bért bérrátának2 nevezzük, és általában w -vel jelöljük. így 
bérrátának tekinthető a havi munkabér vagy az órabér nagysága is.

A gazdasági növekedés legegyszerűbb elméletei homogén munkát téte
leznek föl, ami azt jelenti, hogy minden munkás és minden munkaóra termelé
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kenységét azonosnak tekintik, és nem tesznek különbséget az egyes szakmák 
között sem, tehát bármely munkás bármely munkafeladatot képes végrehajta
ni. A valóságban ezzel szemben sokféle munka létezik, melyek mindegyike 
különböző jártasságot, tehetséget, gyakorlatot kíván. A legtöbb modell az egy
szerűség érdekében mégis kiköti a munka homogenitását. Homogén munka 
föltevése helyett csak az 5.2.2. szakaszban vázlatosan ismertetésre kerülő mo
dell tartalmazza a gyakorlattól függő jártasság feltevését.
A tökéletes verseny és a homogén munka föltevéséből következik, hogy a 
gazdaságban csupán egyetlen bérráta létezhet.

Egy további általánosan alkalmazott föltevés a gazdaság rendelkezésé
re álló munka mennyiségét mindenkor függetlennek tekinti a gazdaság aktuális 
és korábbi teljesítményétől, tehát L a növekedési modellek exogén3 változója. 
Természetesen csak azon gazdaságok esetében tekinthető a rendelkezésre álló 
munka mennyisége exogén adottságnak, amelyek a létfenntartás határa fölötti 
színvonalon élnek, tehát a jóléti társadalmakban. Azon gazdaságok esetében, 
amelyekre az éhezés és a rossz közegészségügyi állapotok jellemzőek, nem 
hagyhatók figyelmen kívül Malthus4 nézetei a gazdasági növekedés problémái
ról. A gazdaság rendelkezésére álló munka mennyiségét exogén adottságnak 
tekinteni azonban még a modern jóléti államok esetében is irreális, amennyi
ben a munka újratermelése nem független a családok jövedelmi helyzetétől.

3 Egy modell azon változóit szokás exogén változóknak nevezni, melyek alakulását a modell 
nem magyarázza, hanem adottnak tekinti. A modell által magyarázott változók az endogén 
változók.
4 A gazdasági növekedés idevágó problémáiról lásd A. V. Anyikin Egy tudomány ifjúkora 
Kossuth Könyvkiadó, 1978 277-284 o.

A gazdaság rendelkezésére álló töke állományát K jelöli. Ez a nagyság 
minden esetben stock változó. A gazdasági növekedés legegyszerűbb elméletei 
a tőke fogalmát meglehetősen szűken értelmezik: a gazdaság számára egy 
adott időpontban rendelkezésre álló termelt termelési tényezők összességét 
értik rajta. Eszerint K a fix tökeberendezések állománya. Nem tartoznak tehát 
ide a természeti erőforrások, a találmányok, a know-how, a humáninfrastruk
túra és a pénzügyi beruházásokból adódó követelések. A tőke fogalmának 
még e rendkívül szigorú értelmezése is számos problémát vet föl. Ezek egyi
ke, hogy a tőkeberendezések amortizálódnak, ezért más súllyal kell figyelembe 
venni ugyanazt a gépet, ha vadonatúj, és megint csak más súllyal, ha már év
tizedek óta használják. Nem közömbös továbbá egy gép értékelése során az 
előállításának dátuma sem, mivel a technikai haladás következtében az újab
ban előállított gépek általában termelékenyebbek, mint azok, amelyeket ko
rábban helyeztek üzembe. Ez utóbbi probléma egy lehetséges megoldását 
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részletesen ismerteti az 5.1.3. szakasz, addig legyen K a gazdaság rendelkezé
sére álló összes tőkeberendezés hozadéki értéke5.

A tőkejavak termelőcélú felhasználása ellenében tulajdonosaik jövede
lemhez jutnak. Egységnyi tőke termelőcélú felhasználásából időegység alatt 
képződő jövedelem a profitráta. Mivel a tőke sok esetben hitelszerződés révén 
kerül a termelőkhöz, a tőkejövedelmet tulajdonosaik gyakran kamatjövedelem 
formájában kapják. Emiatt a továbbiakban nem teszünk különbséget profitráta 
és kamatláb között.6

A kibocsátás nagyságát Y jelöli. Mivel a bemutatásra kerülő modellek 
általában eltekintenek a külgazdasági kapcsolatoktól, közömbös, hogy Y a 
GNP vagy a GDP kategóriájára vonatkozik. Mérésével kapcsolatban az SNA 
rendszer elvei az irányadóak7, itt csupán annyit szükséges megjegyezni, hogy 
flow változóról van szó. A gazdaság növekedését leíró modellekben általános 
az a feltételezés, hogy függvénykapcsolat áll fenn a kibocsátás valamint a ren
delkezésre álló tőke és munka mennyisége között. E függvénykapcsolatot az 
úgynevezett aggregát termelési függvény fejezi ki, és írja le az alábbi formá
ban:

Y=F(K,L)

A termelőszféra által előállított kibocsátás vagy fogyasztásra vagy pe
dig megtakarításra kerül, más lehetőség nincs. Érvényes tehát az

Y=C+S

mérlegegyenlet, ahol C a fogyasztás, S pedig a megtakarítások nagyságát jelö
li. A beruházásokat a megtakarításokból finanszírozza a gazdaság, de a beru
házások nagysága nem feltétlenül éri el a megtakarításokét.

Az aggregát termelési függvény használata számtalan nehézséget vet 
föl az aggregátumok képzésének problémáján túlmenően is. Nem veszi figye
lembe például a gazdaság rendelkezésére álló természeti erőforrások mennyi-

5 Egy gép hozadéki értékét a következő kifejezés adja meg:
eo nY' ahol i az éveket,

Rj az adott gép üzemeltetésének i-edik évi nettóhozamát, r pedig a kamatlábat jelenti.

Mivel az amortizáció és az üzemeltetési költségek miatt R, monoton csökkenő sorozat, a 
fenti mértani sor konvergens, így létezik egy gép hozadéki értéke. Részletesebben ismerteti 
a hozadéki érték fogalmát Oroszi Sándor A makroökonómia alapvető elméletei c. könyve 
Janus Pannonius Egyetemi Kiadó 1992
6 A definícióból következik, hogy a profitráta mértékegysége: 1. Vegyük észre továbbá, hogy 
az eddig mondottak alapján a tőke mértéke meghatározhatatlan. A tőke mennyiségének 
meghatározásához ugyanis az előző lábjegyzet szerint szükséges a kamatláb nagyságának az 
ismerete, a kamatláb meghatározásához viszont tudni kell, hogy mennyi tőke került terme
lőcélú fel használásra. E problémára hívja föl a figyelmet Robinson [46]. A probléma csak a 
homogén tőke föltevésének mellőzése révén küszöbölhető ki.

Az SNA rendszer makroökonómiai összefüggéseiről lásd Oroszi i.m. 67-76 o.
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ségét, a későbbi vizsgálódások pedig számos egyéb problémára világítanak 
majd rá. Mégis nehezen mellőzhető az aggregát termelési függvényre való 
támaszkodás, és Domar modelljétől eltekintve csak a fejlettebb modellek kerü
lik el e problematikus összfüggés alkalmazását.

A gazdasági növekedés tárgyalását végigkíséri annak feltételezése, 
hogy nincsenek kihasználatlan erőforrások, tehát a gazdaság rendelkezésére 
álló teljes munkamennyiség és teljes tőkeállomány is felhasználásra kerül a 
termelésben. Néhány modell vizsgálja ugyan e szituáció tartós fennmara
dásának lehetőségét, főként pedig a munkanélküliség problémáját, ez azonban 
szinte mindenütt a gazdaság abnormális működésének tüneteként jelenik meg. 
Azok a modellek, melyek a kihasználatlan kapacitások előfordulását a gazda
ság természetes velejárójának tekintik, tartalmazzák a konjunktúraingadozá
sok lehetőségét, e jelenség részletes tárgyalása azonban túlmutat e könyv 
keretein.

1.3. Gazdasági növekedés és növekedési ráta

Gazdasági növekedésen azt a jelenséget értjük, amikor a kibocsátás az 
idő előrehaladtával növekszik. Ebben az esetben az Y(t) függvény szigorúan 
monoton növekvő. Ez a definíció semmiféle nehézségre nem vezet, ha az időt 
években mérjük, Y(t) pedig az éves kibocsátást jelöli. Amennyiben rövidebb 
időszakokról is rendelkezésre állnak adatok, az idő mértékegységéül rövidebb 
intervallum is választható, például negyedév vagy hónap. Elméletileg tetszőle
gesen kis időintervallumok is elképzelhetők, továbbá ha a szomszédos inter
vallumok egymást ádfedhetik, azok tetszőlegesen közel kerülhetnek egymás
hoz. A kibocsátás ilyen absztrakciója nehezen nyerhet empirikus tartalmat, 
módot ad azonban számos egyszerű következtetés levonására, mivel ered
ményeként Y(t) folytonos, differenciálható függvénynek tekinthető. A továb
biakban bemutatásra kerülő gondolatmenetek érvényességét ez az absztrakció 
nem korlátozza, csupán egyszerűbbé teszi kifejtésüket.

A kibocsátás (de több más makroökonómiai változó) nagysága mellett 
alapvető jelentőségű annak változása, a változás iránya. Mindenekelőtt azt kell 
tisztázni, növekszik-e a kibocsátás vagy csökken, és milyen ütemű a változás? 
Két időszak kibocsátásának különbsége csak arra enged következtetni, hogy 
szó lehet-e egyáltalán gazdasági növekedésről. Egészen mást jelent ugyanis a 
kibocsátás tízmilliárd dolláros éves növekedése az Egyesült Államok és Ma
gyarország vonatkozásában. Két időszak különbségét tehát mindig az adott 
változó valamely időszakban mért nagyságához kell viszonyítani az alábbi 
módon:
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rCi) W

A fenti képletek alapján adódó nagyságok jól jellemzik a kibocsátás ti perió
dusról t2 periódusra bekövetkezett változásának irányát és ütemét, ezért hasz
nálatuk a gyakorlatban igen elterjedt. E kifejezések határozzák meg a kibocsá
tás növekedési rátáját. A kétféle képlet alapján adódó eredmény természetesen 
csak akkor egyezik meg, ha a kibocsátás nagysága nem változik. E nehézséget 
a gyakorlatban egy az alkalmazandó képletet meghatározó konvenció beveze
tése révén szokás kiküszöbölni. Elméletileg azonban egyik sem részesíthető 
előnyben a másikkal szemben. Rövidesen ki fog derülni, hogy elméleti szem
pontból nincs is lényeges különbség a két képlet között.

Súlyosabb problémája a fenti definíciónak, hogy a növekedési ráta 
nagysága mind a ti mind pedig a t2 időpont megválasztásától függ. Az eddig 
bevezetett elemzési apparátus konzisztenciája érdekében kívánatos volna, 
hogy ha egyszer Y az idő folytonos, differenciálható függvénye, akkor Y nö
vekedési rátája is az idő folytonos, differenciálható függvénye legyen. Mind
ezek miatt gyakori feltevés, hogy t2 minden határon túl közelít ri-hez. Ekkor a 
kibocsátás megváltozásának mértékét a kérdéses időpontban Y idő szerinti 
differenciálhányadosa határozza meg, növekedési rátája pedig az alábbi képlet
tel definiálható:

(1.2) Y^
Y(l)

A definícióból látszik, hogy a kibocsátás növekedési rátája az időnek 
éppúgy folytonos és differenciálható függvénye, mint maga a kibocsátás8.

8 Szigorúan matematikai szempontból vizsgálva ezen állítás érvényességéhez, ki kell kötni 
f(0 folytonosságát, valamint azt, hogy legalább kétszer differenciálható legyen, továbbá első 
illetve második differenciálhányados függvényei is folytonosak legyenek. E kikötéseknek 
azonban a probléma közgazdasági tartalma miatt nincs jelentőségük.

A növekedési ráta (1.1) alatti definíciójának alkalmazása esetén perió
duselemzésről, az (1.2) alatti definíció esetén pedig rátaelemzésről van szó. A 
bemutatásra kerülő modellek elsősorban a rátaelemzés módszerét használják, 
bizonyos gondolatmenetek azonban egyszerűbben fejthetők ki perióduselem
zés segítségével.

Az egyszerűbb írásmód kedvéért a továbbiakban nem kerül jelölésre, 
hogy valamely változó az idő függvénye, hisz ez természetes. Egy változó idő 
szerinti differenciálhányadosát pedig a változó fölé írt pont jelöli. A kibocsá
tás növekedési rátáját definiáló (1.2) képlet tehát a következő módon írható 
föl egyszerűbben:
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1.4. A konstans növekedési ráta vizsgálata

A további elemzésekben központi szerepet fog játszani az az eset, ami
kor valamely makroökonómiai változó konstans ráta szerint növekszik. Le
gyen most ez a változó a kibocsátás. A kérdés ekkor az, hogy milyen függ
vény írja le a kibocsátás időbeli alakulását, ha annak növekedési rátája kons
tans.

Jelölje a kibocsátás növekedési rátáját c. Ekkor

dY

Most az Y(f) függvény explicit formájának meghatározása a feladat. Ehhez az 
(1.3) alatti egyenletet kell megoldani, ahol az ismeretlen egy függvény. Az 
egyenletben az ismeretlen függvényen kívül annak differenciálhányados- 
függvénye is szerepel. Az ilyen egyenleteket differenciálegyenleteknek neve
zik. Az (1.3) alatti egyenlet a szétválasztható változójú differenciálegyenletek 
csoportjába tartozik. Az ilyen típusú differenciálegyenletek megoldása igen 
egyszerű. Mindkét oldalt az idő szerint integrálva:

dY

j-y-dt = jydY = Injyl + cj és \cdt = ct +c2

ahol és c2 integrálási konstansok. Mindezek alapján:

ln|y| = c-t + z ahol z = c2+cl

Ebből pedig:

Y = ez+Ct =ez-ect

adódik. Hátra van még a z konstans meghatározása. Ez a /=0 helyettesítés 
révén tehető meg: T(0) = ez -ec'° = e~. Tehát az Y(t) függvény explicit for
mája:

(1.4) Y(t) = Y(0)ect

ahol K(0) a kibocsátás megfigyelés kezdetén vett értéke gyanánt értelmezhető.
Ha tehát valamely makroökonómiai változó egyenletes növekedést 

mutat, ez nem azt jelenti, hogy az időben egyenletesen nő, hanem növekedési 
rátája konstans. A függvény képe egyenes vonal helyett egy exponenciális 
görbe lesz, amint ez az 1. ábrán látható.
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A gazdasági növekedés egy adott modellje alapján levezethetők a 
fontosabb makroökonómiai változók időbeli alakulását leíró függvények. E 
függvények összességét a gazdaság növekedési pályájának is szokás nevezni. 
Konstans növekedési ráta esetén a növekedési pályát a konstans ráta nagysága 
határozza meg.

Mindezek után sor kerülhet a periódus- és rátaelemzés közti mélyebb 
kapcsolat megvilágítására. Ennek során azt a kérdést kell tisztázni, hogy mi
ként adható meg annak a makrováltozónak az időbeni alakulását leíró függvé
nye, amely a perióduselemzés alapján definiált konstans növekedési 
rátával

1. ábra 
Konstans ráta szerint növekvő makroökonómiai változó

jellemezhető. Legyen most az egyes periódusok hossza azonos, sorszámozá
suk pedig kezdődjön nullával! Állandó növekedési ráta esetén az (1.1) képlet 
alapján:

nn)-^o)1----- = c amiből:
W

r(i) = (i+e).r(o)
y(2) = (i+c)-y(i) = (i+c)2r(o)

r(0 = (i+c/.y(0) ahol t a kérdéses periódus sorszámát jelöli.
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Hasonó meggondolásokat téve az állandó növekedési ráta

= c alakú felírása esetén /(/) = —------ 7(0) adódik9.

’Mert = c miatt /(!) = ——f(0), és hasonlóképpen:
r(l) 1-c

r(2)=-í--r(i)=—^ K(O).... stb 
1-C (1-c)2
/ \ n

10 liml 1 + —I =ec miatt. Lásd Komlósi Sándor Bevezetés egyensúlyi és optimalizáló 
n)

modellek vizsgálatának vizsgálatának matematikai módszereibe, Janus Pannonius Egyetemi 
Kiadó, 1994, 188-189 o.
11 Megfelezve az 1. periódust: és F(l) = —-— l í —j =--------- ^(0) . n egyenlő rész-

2 i 2)

re osztva pedig: K(l) =-----1------nO)-*-^-^0)^-^0), ha "-*00

fi--] 
k nJ

r(<i) (i-c)'
Ezek az eredmények első pillantásra eltérnek a rátaelemzés során ka

pott eredménytől, és a konstans növekedési ráta perióduselemzés során szoká
sos kétféle felírása is Y(t) kétféle formájához vezet. A periódusok hosszának 
csökkentésével azonban a perióduselemzés során nyert eredmények a ráta
elemzés során nyert eredményeket közelítik. Megfelezve az első periódust, 
Y(f) értéke az alábbi módon adódik:

2

'y(o)

/ X ni Cln egyenlő részre osztva az első periódust: K(l) = I 1 + — I -7(0), amiből10:

y(l)=/-r(0)

Y(t \ — Y(t )Hasonló eredmény adódik az —°— = c definícióból kiindulva is11.

A fenti meggondolások azonban nemcsak /= 1 esetén érvényesek, ha
nem valamennyi t természetes számra, és így a felosztás finomításával a perió
duselemzés eredménye valóban a rátaelemzés eredményéhez tart. Ez az össze
függés a periódus- és rátaelemzés között attól függetlenül fennáll, hogy a nö
vekedési ráta (1.1) alatt adott definíciói közül melyik kerül alkalmazásra.
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1.5. A makroökonómiai változók tulajdonságai

Ebben az alfejezetben a makroökonómiai változókkal kapcsolatosan 
néhány igen gyakran használt állítás kerül megfogalmazásra és bizonyításra. 
Az állítások a rátaelemzés esetére vonatkoznak.

1.5.1. Differenciálhányados makroökonómiai változók egyenló'tlen- 
ségtétele

Az 1.3. alfejezetben leírtakból következik, hogy egy makrováltozó idő 
szerinti differenciálhányadosa is makrováltozó. Az idő szerinti differenciálás 
révén nyert makrováltozókra vonatkozik a következő állítás:

Legyenek az X és W makroökonómiai változók növekedési rátái kons
tansok, és X-értéke minden időpontban nagyobb IV értékénél. Ekkor X diffe
renciálhányadosa is nagyobb IV differenciálhányadosánál minden időpontban. 
Tehát ha Yf.X > W, akkor \/t.X>W

Az állítás a konstans ráta szerint növekvő változó időbeni alakulását 
leíró (1.4) összefüggés felhasználásával bizonyítható. Legyen ugyanis X növe
kedési rátája m és W növekedési rátája n. Ha most X minden időpontban na
gyobb, mint W, akkor fennáll az alábbi összefüggés:

X(t) = emt ■ X(0) > • W(0) = W(t)

ami csak úgy lehetséges, ha m>n és %(0)>fF(0) teljesülnek. Ez esetben azon
ban:

X = m • emt • %(0) > n • ent • IV(0) = IV 

és éppen ezt kellett bizonyítani.

1.5.2. Hányados makroökonómiai változó növekedési rátája

Az előző szakasz elején valamely makroökonómiai változó differenci
álhányadosaként jött létre újabb változó. Ebben a szakaszban két 
makrováltozó hányadosaként adódik az új változó. Ennek növekedési rátájára 
vonatkozik az alábbi tétel:

Legyen a Z makrováltozó az X és IV változók hányadosa. Ekkor Z 
növekedési rátája X és IV növekedési rátáinak különbségével egyenlő.

Definíció szerint: Z=X/W. Ezen egyenlet mindkét oldalának természe
tes alapú logaritmusát véve: InZ = In X - In IV adódik, mindkét oldalt az idő 
szerint differenciálva pedig pontosan a bizonyítandó állítás nyerhető:
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ž _ 
z~ X w

1.6. Bevezető megjegyzések az amortizációról, a megtakarításokról és 
a beruházásokról

Az fentiekben bevezetett fogalmi apparátus lehetővé teszi néhány álta
lános érvényű megjegyzés megtételét a beruházásokkal kapcsolatban is. A 
beruházások hatásaként nő a gazdaság rendelkezésére álló tőke mennyisége. 
Másrészt a tőkeállomány folyamatosan csökken az amortizáció miatt. Első 
lépésben eltekintve az amortizáció hatásától, a folyamatban lévő beruházások 
nagysága perióduselemzés esetén a következők szerint adódik:

I(f) = K(t+ ()-K(f)

ahol /(/) a beruházások nagysága a /-edik periódusban. A beruházások nagy
sága tehát valamely periódusban megegyezik a tőkeállomány adott perió
dusról a következő periódusra történő növekedésével, ezért / flow típusú vál
tozó. Rátaelemzésre áttérve

I = K

írható. Figyelembe véve az amortizáció hatását, a beruházások egy része a 
tőkeállomány amortizációs csökkenését pótolja, és csak a fennmaradó rész 
növeli K értékét. Feltéve, hogy egyetlen periódus vagy a diffrenciálszmáítás 
alapjául szolgáló végtelen kicsi időegység során a tőkeállomány A része 
amortizálódik, a tőkeállomány változása az alábbi egyenletek szerint adódik:

perióduselezés esetén: K(t +1) - K(f) = 1(f) - A • K(f)

rátaelemzés esetén pedig: K = 1 - X - K

Még azt kell megvizsgálni, hogyan változik a tőkeállomány abban az esetben, 
ha nincsenek beruházások, az amortizáció mértéke pedig állandó. Elosztva az 
iménti egyenletek mindkét oldalát a tőkeállománnyal:

... . . , K(! + V)-K(f)
penoduselemzes eseten: -------------------= -A

^(0

rátaelemzés esetén pedig: 
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adódik, azaz figyelembe véve a növekedési ráta 1.3. alfejezetben adott definí
cióit, a tőkeállomány -2 ráta szerint csökken. Ezért szokásos A -ra az 
amortizációs ráta elnevezés használata.

A megtakarítások nagyságát S jelöli. Mivel a gazdaságban általában 
mások hozzák a megtakarítási és megint csak mások a beruházási döntéseket, 
nem tételezhető fel, hogy a megtakarítások szándékolt nagysága automatiku
san a beruházások szándékolt nagyságával egyezik meg. A ténylegesen meg
valósuló, ex-post nagyságok természetesen minden esetben megegyeznek, ez 
azonban vagy nem szándékolt beruházások révén valósul meg12, vagy nem 
szándékolt megtakarítások révén13. Jószágpiaci egyensúlyról abban az esetben 
van szó, ha a szándékolt megtakarítások nagysága a szándékolt beruházá
sokéval egyenlő.

12 Például olymódon, hogy a kereslet nem várt csökkenése miatt megnőnek a raktárkészle
tek, így a termelők szándékuk ellenére készlctbcruházásokat hajtanak végre.
13 Például olymódon, hogy a kereslet nem várt emelkedésére a termelők áremeléssel reagál
nak, ami növeli a tőketulajdonos háztartások jövedelmét. Ha most e háztartások a megnöve
kedett jövedelemhez csak késve igazítják hozzá a fogyaszásukat, akkor náluk nem szándé
kolt megtakarítás képződik.

A gazdasági növekedés legegyszerűbb modelljei folteszik, hogy a ki
bocsátásnak mindenkor egy konstans hányada kerül megtakarításra. E fölte
vésnek csakis abban az esetben van értelme, ha a társadalom létfenntartása 
biztosított. Ellenkező esetben ugyanis a megtakarítások a társadalom túlélési 
lehetőségeit csökkentik. A megtakarítási függvényt a 2. ábra mutatja be. A 
függvény értelmezési tartományának alsó határa Yq, a létfenntartáshoz 
minimálisan szükséges kibocsátás nagysága.

2. ábra
A megtakarítási függvény
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Az ábrán bemutatott megtakarítási függvény lényegesen különbözik attól, amit 
a keynesi rendszer vagy a neoklasszikus szintézis14 feltételez. A legszembe
tűnőbb eltérés az, hogy a függvény a függőleges tengelyt az origóban metszi. 
Eszerint a gazdasági növekedés legegyszerűbb modelljei eltekintenek az auto
nóm fogyasztástól, és folteszik, hogy a kibocsátás mértéke a háztartások fo
gyasztásának nagyságát és így a megtakarítások mértékét is teljes mértékben 
magyarázza. Erre a föltevésre a modellek egyszerűsége érdekében van szük
ség csakúgy, mint a konstans megtakarítási határhajlandóság kikötésére. Mivel 
a függvény képe egy az origón átmenő egyenes, a megtakarítási határhajlan
dóság a kibocsátás valamennyi szintje mellett megegyezik a megtakarítási há
nyaddal, ezért a két kategória egymás szinonimájaként használható.

14 A keynesi rendszerről illetve a vagyesgazdaság elméletéről lásd Oroszi Sándor i.m.

1.7. A gazdasági növekedés néhány speciális típusa

A nemzetgazdaság állapotát jellemző makroökonómiai változók közül 
természetesen nem csak a kibocsátás növekedésének mértéke lényeges. Általá
ban fontos szerepet játszik a beruházások, a tőkeállomány vagy a fogyasztás 
alakulása is. A gazdaság növekedési pályájának tulajdonságai alapján a gazda
sági növekedés alábbi típusai különböztethetők meg:

Állandó ütemű vagy egyenletes növekedésről van szó abban az eset
ben, ha a modell valamennyi, makrováltozója konstans ráta szerint növekszik, 
Az állandó ütemű növekedés nem zárja ki, hogy bizonyos változók értéke 
időben állandó legyen, hiszen e változók is konstans ráta szerint növekednek, 
sepciálisan zérus növekedési ráta szerint.

Az álladó ütemű növekedés kapcsán az alábbi kérdések tisztázandók 
az egyes modellekben:

Egzisztencia probléma: Egyáltalán lehetséges-e, hogy a modell vala
mennyi változója konstans ráta szerint növekedjék? Amennyiben a modell 
exogén változóinak valamennyi közgazdasági szempontból szóba jöhető érté
ke mellett lehetséges az állandó ütemű növekedés, az egzisztencia probléma 
megoldottnak tekinthető.

Unicitási probléma: Egyértelműen levezethető-e a modellből a gazda
ság növekedési pályája? Unicitási probléma akkor áll fenn, ha van a modell
nek olyan endogén változója, melynek időbeni alakulását több különböző 
függvény is leírhatja.

Stabilitási probléma: Ha a gazdaság valamilyen külső zavar következ
tében letér az egyensúlyi növekedési pályáról, akkor létezik-e olyan mechaniz
mus a modellben, mely azt oda visszatereli? Ilyen mechanizmus létezése esetén 
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stabil növekedési pályáról van szó. További kérdés, hogy instabil növekedési 
pálya esetén az egyenletes növekedési pályáról letérve átkerül-e a gazdaság 
egy másik állandó ütemű növekedési pályára vagy sem.

Az egyenletes növekedés speciális esete a kiegyensúlyozott növekedés. 
Ez akkor áll fenn, ha a modell valamennyi változója azonos konstans ráta sze- 
rint növekszik.

Ha valamely modellben a keigyensúlyozott növekedés teljes foglalkoz
tatás mellett valósul meg, aranykori növekedésről van szó. Az elnevezés 
Robinson professzorasszonytól származik [47], és arra utal, hogy ez inkább a 
gazdaság mitikus, mint valóságosan elérhető állapota lehet. A továbbiakban 
bemutatásra kerülő modellek többsége az aranykori növekedés lehetőségét 
vizsgálja.



2 . Postkeynesi növekedéselméletek

Az e fejezetben bemutatásra kerülő modellek a keynesi "forradalom"1 
győztes éveiben keletkeztek, és bár a második világháborút követő időszakban 
a keynesi analízis sokat veszített vonzerejéből, mégis e modellek képezik a 
gazdasági növekedés tanulmányozásának legalkalmasabb kiindulópontját. En
nek fő oka, hogy a gazdasági növekedés postkeynesi elméletei olyan problé
mákra világítanak rá, melyeket egyetlen más növekedéselmélet sem kerülhet 
meg.

1 A keynesi forradalomról a közgazdasági elméletek történetében lásd Mátyás Antal A mo
dern közgazdaságtan története c. könyvét. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem AU
LA kiadó, 1993, 305-364 0.

A modem növekedéselméletek megjelenését Harrod 1939-ben megje
lent "Tanulmány a dinamikus közgazdaságtanról" című munkájától [22] datál
ja a közgazdaságtudomány. A jelen fejezet első része Harrod itt kifejtett gon
dolatrendszerének Jones által némileg egyszerűsített változatára [28] támasz
kodik. Harrod munkáját 1946-ban követte Domar tanulmánya a gazdasági 
növekedésről [12]. Ennek Chiang-féle interpretációjára [9] támaszkodik a 
fejezet második része.

A gazdasági növekedés postkeynesi elméleteiben kulcsszerepet játszik 
a beruházások alakulása. Harrod az egyensúlyi növekedést úgy definiálja, 
hogy a beruházások és megtakarítások szándékolt nagyságainak egyenlőségét 
követeli meg, Domar pedig a beruházások azon növekedési rátáját keresi, 
amely a jószágpiaci egyensúly mellett a teljes foglalkoztatást is biztosítja.

2.1. Harrod növekedési modellje

Harrod modelljét a keynesi rövidtávú makroökonómia fogalmaira és 
módszereire építette. A szándékolt beruházások és megtakarítások egyen
súlyának szükséges feltételeire koncentrál dinamikus gazdaságban. A modell 
makrováltozóit Harrod heroikus aggregátumoknak nevezi, utalva e jelzővel az 
aggregálás során fölmerülő félelmetes nehézségekre. Mindazonáltal maga 
Harrod kevés figyelmet fordít az aggregálás igazolhatóan helyes módszerének 
kidolgozására. Ennek ellenére a modell nem értelmezhető egytermékes gazda
ságként. Egyetlen termék feltételezése esetén ugyanis lehetőség nyílik a rövid 
távon fölmerülő keynesi problémák figyelmen kívül hagyására, amint az majd 
Solow neoklasszikus modelljének tárgyalása során ki fog derülni. A helyes 
aggregálás érdekében célszerűbb feltenni, hogy az árak konstansok, és a kibo
csátás nagysága pénzben kerül kifejezésre.
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2.1.1. A modell föltevései

2.1.1.1. A megtakarítási hányad konstans. Ha a megtakarítási hányadot s jelö
li, akkor fennáll az

(2.1) S = s-Y

egyenlőség. A konstans megtakarítási hányad illetve határhajlandóság termé
szetesen ellentétes Keynes azon álláspontjával, mely szerint a jólét egy bizo
nyos nívója után a pótlólagos jövedelmek egyre kisebb hányada válik 
fogyaszátsi keresletté2. Harrod nem is tételezte föl a megtakarítási határhajlan
dóság konstans voltát, a modell ilyen jellegű szűkítése azonban nem változtat 
az abból levonható következtetéseken, nagymértékben leegyszerűsíti viszont a 
tárgyalást.

2 Részletesebben lásd Oroszi i.m. 18 o.

A (2.1) egyenletből az is következik, hogy a megtakarítási határhajlan
dóság a megtakarítások és a kibocsátás hányadosaként értelmezhető. Figye
lembe véve mármost az 1.5.2. szakaszban kifejtett hányados makroökonómiai 
változó növekedési rátájával kapcsolatos tételt, könnyen látható, hogy a meg
takarítási határhajlandóság feltételezett konstans növekedési rátája miatt a 
megtakarítások és a kibocsátás növekedési rátáinak különbsége zérus. Ebből 
viszont az következik, hogy a megtakarítások növekedési rátája a kibocsátás 
növekedési rátájával egyezik meg.
2.1.1.2. A gazdaság rendelkezésére álló munka növekedési rátája állandó, a 
gazdaság mindenkori állapotától független külső adottság, azaz

(2.2) L = n

Ezt a növekedési rátát Harrod természetes növekedési rátának nevezi.
2.1.1.3. Nincs technikai haladás. E föltevésre is csupán az egyszerűbb kifejtés 
érdekében van szükség. A technikai haladás könnyen beépíthető a modellbe, 
és erre sor is fog kerülni a szükséges alapfogalmak bevezetése után.
2.1.1.4. A kibocsátás alakulását az alábbi aggregát termelési függvény írja le:

(2.3) Y = F(K,L) = min|

Az aggregát termelési függvény ilyen alakban történő definíciója mö
gött az a feltételezés húzódik meg, hogy egységnyi kibocsátás előállításához 
legalább v mennyiségű tőke és u mennyiségű munka szükséges, továbbá a két 
termelési tényező egyáltalán nem helyettesíthető egymással. Eszerint a gazda
ság rendelkezésére álló tőke és munka mennyisége külön-külön korlátozza a 
kibocsátás nagyságát, és mindig az erősebb korlátozó tényező hatása érvé
nyesül. Ha tehát a rendelkezésre álló töke legfeljebb Fi, a rendelkezésre álló 
munka pedig legfeljebb Yz mennyiségű kibocsátás előállítását teszi lehetővé, 

£ £ 
V ’ u.
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akkor a kibocsátás e két szintje közül a kisebbik állítható elő, például yj<K2 
esetén . Ebben az esetben ^{/2^1) mennyiségű munka kihasználatlan ma
rad. Feltételezve, hogy az 1.2. alfejezetben mondottak szerint a gazdaságban 
nincsenek kihasználatlan erőforrások, a két termelési tényezőnek egyforma 
mértékben kell korlátoznia a kibocsátást, azaz fenn kell állni a

K _ L

egyenlőségnek. Az így definiált termelési függvényt Leontief típusú termelési 
függvény3 néven említi a szakirodalom. Az egységnyi kibocsátás előállításához 
szükséges tőke mennyiségét tőkekoefficiensnek, az ugyanehhez szükséges 
munka mennyiségét munkakoefficiensnek nevezzük. Modelljében Harrod fel
tételezi, hogy ezen értékek időben konstansok. Az aggregát termelési függ
vény néhány izokvantját a 3. ábra mutatja be.

3 A leonticf típusú termelési függvényeket ismerteti Kopányi Mihály szerk. Mikroökonómia.
Műszaki könyvkiadó - AULA Budapest 1993. könyve 163-168 0.

L

3. ábra
A Leontief típusú termelési függvény izokvantjai

Meg kell még jegyezni, hogy a (2.3) alatt definiált aggregát temelési 
függvény lineárisan homogén, érvényesek tehát rá a mikroökonómiából ismert 
jótulajdonságok4. A

miatt a függvény lineárisan homogén. Bő

vebben az ilyen függvények jótulajdonságairól lásd Kopányi i.m. 179-180 o.
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K L ... , .. ,,, . K V ,— = — egyenlőségből következik továbbá: — = — = k
V u L u

ahol k a gazdaság tőkeintenzitásaként értelmezhető, és az egységnyi munkára 
eső töke nagyságát adja meg. Figyelembe véve, hogy különböző termelési 
eljárásokhoz különböző tökeintenzitások tartoznak, az aggregát termelési 
függvény (2.3) alatti definíciója azt jelenti, hogy csupán egyetlen termelési 
technológia áll a gazdaság rendelkezésére. Arra a kérdésre, hogy miért él 
Harrod ezzel a föltevéssel, többféle, egymásnak homlokegyenest ellentmondó 
válasszal lehet az irodalomban találkozni. A legjellegzetesebb magyarázatok az 
alábbiak:
• Technológiai okok magyarázzák, hogy a gazdaság csak egyféle tőke

intenzitás mellett képes termelni. Ez a legkényelmesebb, de minden valószí
nűség szerint a leginkább félrevezető magyarázat. Harrod írásaiból kiderül 
ugyanis, hogy teljes mértékben tudatában volt a technológiai helyettesítés 
lehetőségének.

• A gazdaságban tapasztalható tőkeintenzitás változhat ugyan, de csak elha
nyagolhatóan kis mértékben, ezért jól közelíti a valóságot a merev tényező
arányok feltételezése.

• A tőke és munkapiac olymértékben tökéletlen, hogy a tényezőár-arányok 
merevsége miatt csak egyetlen technológia biztosíthatja a vállalkozók ma
ximális profitját a kibocsátás minden szintje mellett. Úgy tűnik, ez az értel
mezés közelíti meg leginkább Harrod eredeti gondolati rendszerét, és ez az, 
amelyik legközelebb áll Keynes elméletéhez.

• Harrod 1960-ban megjelent "Második tanulmány a dinamikus közgazda
ságtanról" című munkájában [25] arra az álláspontra helyezkedik, hogy a 
kamatláb hosszútávú alakulását jóléti követelmények határozzák meg. 
Eszerint a társadalomnak föl kell mérnie, hogy a jelen generáció érdekeivel 
szemben mekkora súlyt képviselnek a jövendő generációk érdekei, s ennek 
egy időpreferencia rátában kell kifejezésre jutnia. Ez az időpreferencia ráta 
megmutatja, hogy a jelenbeni, illetve jövőbeni fogyasztást vagy hasznossá
got mikor értékeli egyformán a társadalom. Maximális jólét esetén a töke 
határtermelékenysége ezen időpreferenciához tart , mely a gazdaság szá
mára külső adottság, így a tőke ára  - legalábbis hosszútávon - a gazdaság 
számára exogén adottság.

5
6

5 Hasonló eredményre fogunk jutni a 7. fejezetben.
6 Harod itt hallgatólagosan elfogadja a határtermelékenységi elméletet mint jövedelem
elosztási elméletet A határtermelékenységi elméletről mint jövedelemelosztási elméletről 
lásd Kopányi i.m. 434 old, Mátyás i.m. 85-87 o.

2.1.1.5. Nincs amortizáció a gazdaságban. Erre a föltevésre is csupán az egy
szerűbb kifejtés érdekében van szükség. A tőkeértékcsökkenést könnyűszerrel 
beépítheti a modellbe az érdeklődő Olvasó.
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2.1.2. Az aggregát termelési függvény dinamikus vizsgálata

Már az előző szakaszban kiderült, hogy a modell feltevései közül az 
aggregát termelési függvény definíciója igényli a legtöbb kommentárt. Ennek 
az az oka többek között, hogy a modell számos jellegzetes tulajdonsága a 
(2.3) képlet felhasználásával vezethető le. Ebben a szakaszban a harrodi agg
regát termelési függvény alapján levonható, a gazdasági növekedés szempont
jából alapvetően fontos következtetéseket vizsgáljuk meg.

A (2.3) összefüggés miatt szükségképpen fenn kell állnia az Y<L/u 
egyenlőtlenségnek. Mivel a jobb oldalon álló kifejezés egyetlen makroöko
nómiai változónak tekinthető, alkalmazható az 1.5.1. szakaszban bizonyított 
hányados makroökonómiai változók egyenlőtlenségtétele, és \gy.Y<L/u 
adódik. Elosztva az első egyenlőtlenséget a másodikkal, és figyelembe véve a 
2.1.1.2 pontban a munka növekedési rátájára tett föltevést:

Az egyenlőtlenség közgazdasági tartalma az, hogy a kibocsátás növekedési 
rátáját felülről korlátozza a munka növekedési rátája. Mivel pedig Harrod mo
delljében n exogén adottság, a kibocsátás növekedési rátája hosszú távon 
semmiképpen nem haladhatja meg ezt az értéket.

Mivel a tőkeállomány növekedési rátája a modell endogén változója, 
hasonló megálapítás a tőkével kapcsolatban nem tehető. Lényeges következ
tetések levonására ad viszont módot a tőkekoefficiens dinamikus értelmezése.

Feltételezve a gazdaság rendelkezésére álló tőkeállomány teljes meny- 
nyiségének termelésben történő felhasználását, fennáll a K = v ■ Y egyenlet. 
Mindkét oldalt az idő szerint differenciálva K = v-Y adódik, amiből 
v = K/Y . A legutolsó egyenlet közgazdasági tartalmának jobb megértését 
szolgálja a perióduselemzésre történő áttérés:

v W-W M

ahol /o és t\ két időpont, és ti közvetlenül to után következik időben.
Mivel a tört számlálójában a to periódusban eszközölt beruházások 

nagysága áll, ebben az értelmezésben a tőkekoefficiens azt mutatja meg, hogy 
a beruházások mekkora nagysága eredményezett egységnyi 
kibocsátásnövekedést a t0 és ti időpontok között. Végtelenül kicsi 
kibocsátásnövekedést7 feltételezve Harrod a v nagyságot tőke-output határrá
tának nevezi. A tőkekoefficiens e dinamikus értelmezése pedig lehetővé teszi 
Harrod számára a vállalkozói várakozások figyelembe vételét. Meggondolva 

7 tehát A Y ->0 esetén.
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ugyanis, hogy a beruházások kibocsátásnövelő hatása csak a beruházások be
fejezése után érvényesül, könnyen látható, hogy amikor a vállalkozók a beru
házások nagyságáról döntenek, még nem tudhatják pontosan, hogy mekkora 
kibocsátást fognak az ilyenmódon megnövelt tőkeállomány segítségével elő
állítani. Könnyen előfordulhat például, hogy a beruházások kivitelezése során 
a kereslet csökken, ami a termelés szűkítését eredményezi. Ezért a vállalkozók 
beruházási döntéseiket kénytelenek a kibocsátás várható alakulásával kapcso
latos várakozásaikra, a közismert technológiai feltételekre és az árakra ala
pozni. A modell föltevései szerint a technológiai feltételek és az árak stabilak, 
az egyetlen bizonytalan tényező a kibocsátás várható alakulása. E bizonytalan
sági tényező figyelembe vételével a tőkekoefficiens dinamikus értelmezése az 
alábbiak szerint módosul:

v kcíQ-kc/q) m
r Y{t{)E-Y(tQ) \YE

ahol E felső index utal arra, hogy az adott mennyiség jövőbeni értéke ismeret
len, a vállalkozók ezzel kapcsolatos várakozásaira vonatkozik a jelölés. Ter
mészetesen Harrod nem tételezi föl az egyes vállalkozókról, hogy a teljes 
gazdaság jövőbeni kibocsátásával kapcsolatos várakozásokkal élnek, és ennek 
alapján hozzák meg beruházási döntéseiket. Az egyes vállalkozó aktuális be
ruházásának mértékét sokkal inkább saját, egyéni anticipált outputja hatá
rozza meg. Ezen anticipált outputok összessége adja a teljes gazdaság kibocsá
tásának vállalkozók által várt nagyságát.

Végtelen kis egységnyi anticipált kibocsátásnövekedést feltételezve 
ebben az esetben is értelmezhető a tőke-output határráta fogalma, ez most az 
utolsó egység anticipált kibocsátásnövekedésre eső beruházást jelenti.

A tőke-output határráta imént bemutatott kettős értelmezése az alábbi
akban foglalható össze. vr a modell exogén paramétere. Nagysága a technoló
giai feltételektől és a merevnek föltételezett tényezőáraktól függ. Ezzel szem
ben v a modell endogén változója. Értékét a korábban végrehajtott beruházá
sok nagysága, és az összkereslet határozák meg.

A tőke-output határráta e kettős értelmezése Harrod teljes gondolat
menetét végigkíséri. Nincs viszont lehetőség a munkakoefficiens hasonó ér
telmezésére, mivel a munka növekedési rátája a modell exogén változója.
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2.1.3. A modell alapegyenlete

A kibocsátás egyensúlyi növekedési rátája az alábbiak szerint vezethető 
le:

I S

Y Y

Az első lépésben (első egyenlőség) a kibocsátás növekedési rátáját 
definiáló (1.2) egyenlőség szerepel. A második lépésben I vel való bővítés 
után emeletes törtként került a kifejezés felírásra. A jószágpiaci egyensúly 
miatt a beruházások a megtakarításokkal egyenlőek, értékcsökkenés_hiányá- 
ban pedig a tőkeállomány éppen a beruházások nagyságával növekszik. E két 
 egyenlőségen alapul a harmadik lépés. Végül a megtakarítási hányad és a tő
ke-output határráta definícióinak felhasználásával adódott a jobboldali kifeje- 
zes. Á levezetéssel kapcsolatban fölmerülő egyetlen kérdés, hogy a harmadik 
lépésben a megtakarítások és beruházások ex-post vagy ex-ante nagyságainak 
megegyezéséről van szó. Ex-post egyenlőség esetén a (2.4) egyenlet automa
tikusan teljesül,_az így levezetett növekedési rátát Harrod aktuális növekedési 

  rátának nevezi. Ebben az esetben a fenti egyenlet a kibocsátás növekedési rátá
jának magyarázataként is felfogható. Eszerint a kibocsátás növekedési rátáját 
két tényező magyarázza: a megtakarítási határhajlandósag és a tőkekoeffici- 

  ens. Ennél többet az Y = s/v egyenlőség nem mond, ezért szokás ezt a 
harrodi alapegyenlet közhelyszerü értelmezésének is nevezni. Ez az egyenlet 
ugyanis nem ad választ arra a kérdésre, hogy mi lesz a gazdaság egyensúlyi 
növekedési pályája? Az egyensúlyi növekedési pályának mindenekelőtt tartal- 
maznia kell a jószágpiac egyensúlyát. Ez a beruházások és megtakarítások ex- 
anté nagyságainak megegyezését jelenti. Ha viszont a fenti levezetésben e 
változók ex-ante értékei szerepelnek, akkor_f helyett is annak vállalkozók 

"áltál várt nagyságát kell szerepeltetni. Ez viszont az előző szakaszban adott 
definíciók alapján azt jelenti, hogy v helyébe vr kerül, és a levezetés végered
ménye a következőképpen módosul:

(2.5) f = — 
vr

Az előző egyenlettel szemben a (2.5) egyenlet nem a kibocsátás aktuá- 
lis növekedési rátáját magyarázza, hanem egy kitüntetett növekedési rátát de- 

7íniaI.^Miv<Tu^^ oldalán kizárólag exogén nagyságok
"alTnak, a (2.5) -nek eleget tevő növekedési ráta egyértelműen létezik. E növe- 
kédési pálya mentén teljesülnek a vállalkozók összkereslettel kapcsolatos vá- 
rakozásai, ezért semmi okuk sincs arra, hogy a jövőben a növekedés más üte
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mére számítsanak, így beruházási magatrtásukon nem változtatnak. Ha tehát a 
gazdaság elérte az s/vr növekedési pályaműkkor a vállalkozói várakozások 
teljesülése garantálja, hogy e növekedési pályán rajta is marad.' Mindezek miatt 
Harrod az s/vT növekedési rátát garantált növekedési rátának nevezi.

A jószágpiaci egyensúly mellett azonban további fontos kérdés a mun
kapiaci egyensúly. A 2.1.1.2. feltétel szerint a munka kínálata n ráta szerint 
növekszik, ahol n a modell exogén változója. Figyelembe véve, hogy a mun
kakoefficiens konstans, a hányados makroökonómiai változó növekedési rátá
jára vonatkozó tétel miatt a munka kereslete éppen a kibocsátás növekedési 
rátája szerint nő. Munkapiaci egyensúly csakis abban az esetben állhat fenn, ha 
a munka kereslete és kínálata azonos ráta szerint növekszik tehát akkor, ha a 
kibocsátás a munka növekedési rátájá_szerint nő.

Abban az esetben, ha az aktuális növekedési ráta a garantált növeke
dési rátával is és a munka növekedési rátájával is megegyezik, a jószágpiac és 
a munkapiac is egyensúlyban van. A tőkekoefficiens konstans volta miatt eb
ben az esetben a kibocsátás és a tőkeállomány is azonos ráta szerint növeked
nek. Másrészt mivel most a beruházások nagysága a megtakarításokéval 
egyenlő (ex-post és ex-ante nagyságokat tekintve egyaránt), továbbá a megta
karítások a kibocsátás konstans hányadával egyenlőek, a beruházások és a 
kibocsátás hányadosa is állandó. Ebből viszont az következik, hogy a beruhá
zások növekedési rátája is megegyezik a kibocsátás növekedési rátájávaí. 
Mindezek alapján megállapítható, hogy Harrod modellje tartalmazza az 
aranykori növekedés lehetőségét.

2.1.4. A modellben fölvetődő problémák

Az előző szakaszban kiderült, hogy Harrod modelljében lehetséges az 
aranykori növekedés, ennek szükséges feltétele azonban az

s — = n

egyenlőség teljesülése. Nem található azonban olyan mechanizmus a modell
ben, amely az iménti egyenlet teljesülését biztosítaná. Az egyenletben szereplő 
három nagyság ugyanis kivétel nélkül mind a modell exogén paramétere, így 
köztük a fenti összefüggés legfeljebb véletlenszerűen allhat fenn.

Ha most a garantált növekedési ráta nagyobb, mim a természetes nö- 
vekedési ráta, akkor a gazdaság sohasem érheti el a garantált növekedési pá
lyát. A 2.1.2. szakaszban kiderült ugyanis, hogy a kibocsátás növekedési rátája 
tartósasn nem haladhatja meg a munka növekedési rátáját. Ebben az esetben a 
munkapiacot túlkereslet jellemzi, és ugyanez lesz a helyzet a jószágpiacon is.
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Ha a garantált növekedési ráta a természetes növekedési rátánál kisebb, 
akkor az aktuális növekedési ráta a garantált növekedési rátát elérheti, és létre
jöhet a jószágpiac egyensúlya, de a munkapiacon továbbra is túlkínálat lesz a 
jellemző. Ez a megállapítás felfogható azon keynesi állítás dinamizálásaként, 
mely szerint a gazdaságban alulfoglalkoztaás mellett is lehetséges egyensúly, 
és ez az első harrodi probléma.

A második harrodi probléma az egyensúlyi növekedési pálya stabilitá
sával kapcsolatos. Ha ugyanis egyensúlyi helyzetben a vállalkozók a garantált 
növekedési rátára számítanak, és valamilyen külső zaváfmiatt az aktuális nö
vekedési ráta nem éri el ezt a szintet, akkor a vállalkozók úgy találják hogy 
túlságosan sokat ruháztak be a végbement kibocsátásnövekedéshez képest. 
Mivel ebben a helyzetben a vállalkozók a tőkeállományt a kibocsátáshoz ké
pest túlságosan nagynak_talalják, csökkenteni fogják beruházásaikat. A beru- 

 házások csökkenése a megtakarítások csökkenését eredményezi, de ez a (2.4) 
egyenlet miatt a kibocsátás aktuális növekedési rátáját tovább csökkenti, s így 
az megint csak kisebb lesz annál, mint amekkorára a vállalkozók számítanak. 
A helyzet jobb megértését segíti az alábbi számpélda: 

Legyen a növekedés természetes rátája 0.1 (évi tíz százalékos növeke
dés). Legyen a megtakarítási hányad s=0.2, a tőke-output határráta exogén 
nagysága pedig legyen vr=2. (Eszerint a vállalkozók az adott technikai feltéte
lek illetve tényezőárak alapján egységnyi kibocsátás előállításához két egy
ségnyi tőkét tartanak szükségesnek. Ha most a vállalkozók évi tíz százalékos 
növekedésre számítanak, akkor várakozásuk teljesül, és a munkapiacon is 
egyensúly van. Ha azonban valamilyen külső zavar következtében a kibocsátás 
egy adott évben csupán öt százalékkal nő, akkor Y = s/v miatt 

v = s/Y = 0.2/0.05 = 4 . Ezek szeint tehát a tőke-output határráta a vállalko
zók által szükségesnek ítélt nagyság kétszerese nőtt, azaz egységnyi 
kibocsátásnövekedésre négy egységnyi tőkeállománynövekedés esett szemben 
a vállalkozók szerint szükségesnek ítélt két egységgel. Ha most a beruházások 
felére csökkennek, ez a megtakarítási hányad hasonló mértékű csökkenését 
erekményezi, így s=0.1. A növekedés aktuális rátája a következő évben is az 
alapegyenlet szerint adódik: Y =s/v = 0.1/4 = 0.025. Ezek szerint tovább 
csökkent a kibocsátás növekedési rátája. Ezzel azonban nincs vége a folyamat
nak, mivel v értéke e kisebb növekedési ráta mellett megint csak 4 lesz, ezért a 
vállalkozók tovább csökkentik beruházásaikat, ami a kibocsátás növekedési 
rátájának további csökkenését eredményezi.

Hasonló meggondolás tehető arra az esetre is, amikor a kibocsátás 
aktuális növekedési rátája valamilyen külső zavar folytán felülmúlja a garantált 
növekedési rátát. Ebben az esetben a vállalkozók úgy találják, hogy v értéke a 
kívánatosnál kisebb, ezért növelni kell a beruházásokat. A beruházások növe
lése azonban növeli a megtakarítási hányadot, ami tovább növeli a kibocsátás 
növekedési rátáját. Az aktuális növekedési ráta garantálttól való eltérése ebben 
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az esetben is kumulálódik, de most fölfelé. Ebbe az irányba azonban nem nö
vekedhet minden határon túl, mivel a kibocsátás növekedési rátája nem halad- 
hatja meg a munka növekedési rátáját.

2.1.5. A stabilitási probléma mélyebb elemzése

Igen tanúlságos a stabilitási probléma Sen által 1970-ben közölt forma- 
lizációja [55]. Ennek során Sen perióduselemzés helyett rátaelemzést alkal
maz, és a következő jelöléseket vezeti be: Legyen Y, a kibocsátás nagysága a t 
-edik periódusban, YE pedig a kibocsátás azon szintje, melyet a vállalkozók a 
t periódusra anticipálnak. A fenti nagyságok előző periódusra vett értékeit t-1 
alsó index jelöli. Most a kibocsátás aktuális növekedési rátája a t periódusban 
az alábbiak szerint definiálható:

Y — Y f Ye — IG[ = —-----—, ennek vállalkozók által várt értéke pedig: GE = ———
Yt Yt

E definíciók alapján kifejezhető a t periódus kibocsátása a /-1 periódus kibo
csátásának és a t periódus növekedési rátájának a függvényeként:

Y YY, • f~* és ennek vállalkozók által várt értéke: Yr =
' 1-G, 1-G,£

Kifejezve most vr 2.1.2. szakaszban adott definíciójából a t periódusban esz
közölt beruházások nagyságát: 

E
t

adódik. Ebben az összefüggésben könnyű felismerni az akcelerátor egyenle
tet8. Fölírva továbbá a multiplikátor egyenletet:

8 Az akcelerátor-modellt részletesen tárgyalja Oroszi i.m. 105-108 o.

s

Behelyettesítve az akcelerátor egyenletet a multiplikátor egyenletbe:

E
‘ S

r
Mindkét oldalt Yt -vel elosztva:
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Ye

adódik, ahol Gy = s/vr a garantált növekedési ráta. Már ebből az eredmény
ből is látszik, hogy a vállalkozók kibocsátással kapcsolatos várakozásai akkor 
és csakis akkor teljesülhetnek, ha pontosan a garantált növekedési rátára 
számítanak. További következtetésekre is lehetőség nyílik azonban, a kibocsá
tás t periódusban várt és tényleges értékeinek helyébe a növekedési ráták peri
óduselemzéshez adott definícióiból nyert összefüggéseket írva:

/. 2ki_
</ l-G, _G,e 

^t-i Gy 
\-G^

Egyszerűsítve a baloldalon álló kifejezést az aktuális növekedési rátára az 
alábbi egyenlet adódik:

(2.6) Gt = l-Gy = l-^- + Gy
GE  GE

A fenti egyenlet szerint a kibocsátás aktuális növekedési rátája csupán a garan
tált növekedési rátától és a vállalkozóijaitól várt növekedési rátától függ. 
Minthogy pedig a garantált növekedési ráta a modell két exogén változójának 
a hányadosa, a kibocsátás aktuális növekedési rátája a vállalkozók által várt 
növekedési ráta függvénye. E függvény képe látható a 4. ábrán. Egyszerű 
helyettesítéssel ellenőrizhető az is, hogy a vállalkozók növekedési rátával kap
csolatos várakozásai akkor teljesülnek, ha a garantált növekedési rátára számí
tanak, vagy ha 100 % -os növekedési rátára Ez az utóbbi, meglehetősen ext
rém eset már csak azért sem jöhet szóba, mert a munka növekedési rátája en
nél általában jóval kisebb. Nem jelenti tehát az általánosság különösebb meg
szorítását a garantált növekedési ráta környezetére koncentrálni. Jól látszik az 
ábrán, hogy ebben a környezetben a (2.6) függvény meredeksége egynél na
gyobb.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben a vállalkozók a garantált növekedési 
rátánál nagyobbra számítanak, akkor az aktuális növekedési ráta meg fogja 
haladni a vállalkozók által várt szintet. Ha ezután a vállalkozók - okulva a 
tapasztaltakból - a következő periódusban e magasabb növekedési rátára 
számítanak, a tényleges növekedési ráta ezt a szintet is meg fogja haladni, így 
az eltérés egyre fokozódik. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez a jelenség 
csak a garantált növekedési rátától való eltérés egy bizonyos szintjéig tapasz
talható, csak addig, amíg a függvény meredeksége egynél nagyobb. Ezt a 
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szintet azonban vélhetően nem fogja a kibocsátás növekedési rátája elérni, a 
munka növekedési rátájának korlátozó szerepe miatt.

Ha pedig a vállalkozók a garantált növekedési rátánál alacsonyabbra 
számítanak, az aktuális növekedési ráta a várt alatt marad. Föltéve, hogy e 
kedvezőtlen tapasztalat alapján a vállalkozók a következő periódusra legfel
jebb az előző periódus aktuális növekedési rátáját anticipálják, az aktuális nö
vekedési ráta tovább csökken, s az eltérés a garantált növekedési rátától 
megint csak fokozódik. Ráadásul a kibocsátás növekedési rátájának nincs alsó 
korlátja, így a kibocsátás növekedését annak csökkenése fogja felváltani a 
megélénkülés reménye nélkül.

Az aktuális növekedési ráta mint a várt növekedési ráta függvénye

Amennyiben tehát a gazdaság eléri az egyensúlyi növekedési pályát, ott 
mintegy késélen táncol, s az arról való legkisebb letérés is olyan folyamatokat 
indít be, melyek egyensúlyi állapotától egyre távolabb viszik. E hasonlat 
Solowtól származik [56], s a harrodi stabilitási problémát késél probléma né
ven ismeri a szakirodalom.

A fenti problémák következményeként a gazdaság nagy valószínűség
gel állandóan a recesszió állapotában van. Ez az állítás egy egyszerű számpél
da segítségével igazolható. Legyen a perióduasok hossza egy év, a garantált 
növekedési ráta pedig 0.15. Ha most a vállalkozók a garantált növekedési rá
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tára számítanak, akkor a (2.6) függvény aktuális növekedési rátaként a garan
tált növekedési rátát szolgáltatja. Ebben az esetben a vállalkozók várakozása 
teljesül, ezért a következő periódusban sem fognak a növekedés más ütemére 
számítani. Ha azonban valamilyen külső zavaró tényező miatt az aktuális nö
vekedési ráta akár csak egy tízezred százalékkal is elmarad a garantált növe
kedési rátától, és a vállalkozók a következő periódusban már e kisebb értékre 
számítanak, akkor a következő periódus aktuális növekedési rátája a (2.6) 
függvény szerint még inkább elmarad a garantálttól. A kumulálódó eltéréseket 
mutatja be az 1. táblázat:

2.1. táblázat
A garantált növekedési rátától történő eltérés kumulálódása

periódus 
sorszáma

anticipált növeke
dési ráta

1 eltérés a garantált 
! növekedési rátától

j aktuális növekedési 
j ráta

0 0,150000 I 0,000000 í 0,150000
1 0,150000 i 0,000000 j 0,149999
2 0,149999 i -0,000001 j 0,149993
3 0,149993 i -0,000007 i 0,149956
4 0,149956 i -0,000044 j 0,149704
5 0,149704 -0,000296 j 0,148020
6 0,148020 -0,001980 } 0,136624
7 0,136624 -0,013376 i 0,052097

A táblázat minden sorában az aktuális növekedési ráta a (2.6) függ
vénybe történő helyettesítés révén került kiszámításra, kivéve az 1. periódust, 
ahol az említett külső zavar miatt az aktuális növekedési ráta egy tízezred szá
zalékkal elmarad az anticipálttól. A vállalkozók által várt növekedési ráta min
den periódusban megegyezik az előző időszak aktuális növekedési rátájával.

A táblázatból kitűnik, hogy a növekedés aktuális rátája rohamosan 
csökken, és semmiféle mechanizmus nincs, ami ezt a csökkenést megállítaná, 
tehát a gazadaság egyre mélyebb recesszióba zuhan.

Természetesen fölvethető, hogy a vállalkozók észreveszik-e az aktuá
lis növekedési ráta e minimális mértékű csökkenését, és ha észreveszik is, mó
dosítják-e emiatt beruházásaikat? Elképzelhető, hogy az ex-ante és ex-post 
értékek közti ilyen minimális mértékű eltérés semmiféle reakcióhoz nem vezet. 
Csakhogy a fenti gondolatmenet nagyobb mértékű eltérés esetén is érvényes, 
olyan mértékű eltérés esetén is, amelyet a vállalkozók már feltétlenül érzékel
nek, és kénytelenek is rá reagálni.

Fontos látni, hogy a második harrodi probléma logikailag teljesen füg
getlen az elsőtől. Amint azt Hahn és Matthews megjegyzik[21]:

"...fontos világosan különbséget tenni az egyenletes növekedés két kü
lönböző akadálya között, melyekre Harrod mutatott rá úttörő cikkében.
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(1) A garantált ráta nem feltétlen egyenlő a természetes rátával. (2) 
Maga a garantált ráta is instabil lehet a természetes rátával való kapcso
lat hiányában. E két probléma közül a második a tulajdonképpeni késél 
probléma, habár a kifejezés olykor zavarkeltő, mivel az első problémára 
is utal."

Ebből következően a modell minden olyan módosítása, mely az egyik problé
mát kiküszöböli, nem feltétlenül jelenti a másik probléma kiküszöbölését is.

2.1.6. Ä konjunktúraciklusok kialakulása

Folytatva az iménti táblázatban bemutatott számpéldát, a nyolcadik 
periódusban negatív aktuális növekedési ráta adódik, a kilencedikben pedig 
pozitív. Bár ezek konkrét nagysága fölöttébb valószerűtlennek tűnik, fölmerül 
a kérdés: Nem alkalmas-e Harrod modellje a konjunktúraingadozások vizsgá
latára? A konjunktúraingadozások modem elméleteinek kiindulópontja való
ban Harrod modelljében gyökerezik, és bár e könyvnek nem célja a konjunk
túraciklusok elméletének részletes ismertetése, e szakaszban mégis bemutatás
ra kerül azok egyik legegyszerűbb változata.

A most következő elemzés nem tesz különbséget a garantált és aktuális 
növekedési ráták között, továbbá v és vr között sem. Az alábbi gondolatmenet 
az alapegyenlet mindkét értelmezése esetén érvényes. Perióduselemzést alkal
mazva a kibocsátás növekedési rátája a harrodi alapegyenlet szerint:

Ebből (s - v) • Yt + v • Yt = 0, amiből:

Az utolsó egyenletből az alábbi állítások következnek:
• Ha a megtakarítási hányad nulla, akkor a zárójelben szereplő kifejezés érté

ke egy, tehát a kibocsátás minden periódusban azonos. Ez az állítás egyéb
ként a modell alapegyenletébők közvetlenül adódik.

• Ha a megtakarítási hányad nagyobb nullánál, de kisebb a tőkekoefficiens 
értékénél, akkor a zárójelben álló kifejezés egynél nagyobb, tehát a kibocsá
tás évről évre növekszik.

• Ha a megtakarítási hányad nagyobb a tőkekoefficiens értékénél, de kisebb 
ennek kétszeresénél, akkor a zárójelben álló kifejezés értéke mínusz egynél 
kisebb, tehát a kibocsátás értéke páros években pozitív, páratlan években 
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negatív, és a nullától való eltérése, azaz a ciklusok amplitúdója egyre na
gyobb.

• Ha a megtakarítási hányad épp a tőkekoefficiens kétszeresével egyenő, 
akkor a kibocsátás nagysága páros sorszámú években Ko, páratlan sorszámú 
években -Yo, tehát a ciklusok amplitúdója állandó nagyságú.

• Ha a megtakarítási hányad nagyobb a tőkekoefficiens kétszeresénél, akkor 
a zárójelben levő kifejezés értéke nulla és minusz egy közé esik, tehát a ki
bocsátás nagysága páros sorszámú években nullánál nagyobb, páratlan sor
számú években nullánál kisebb, és az amplitúdók csökkenő tendenciát mu
tatnak. A kibocsátás nagysága ekkor zérushoz tart.

Bár a negatív kibocsátás közgazdasági értelmezése meglehetősen prob
lematikus, már ez az egyszerű modell is jól rávilágít a megtakarítási határ
hajlandóság és a tőkekoefficiens meghatárotó szerepére a gazdaság stabili
zálásában illetve destabilizálásában. Ugyanezen tényezők játszanak szerepet a 
jóval bonyolultabb konjunktúramodellekben is. (lásd pl: Samuelson [48]). E 
bonyolultabb konjunktúramodellekben egyébként a kibocsátás nem a zérus, 
hanem egy konstans ráta szerint növekvő nagyság körül ingadozik. így a ki
bocsátás állandóan pozitív, ami nagymértékben megkönnyíti az eredmények 
közgazdasági értelmezését.

2.1.7. A modell bírálata

A Harrod modelljéből levonható következtetés a tőkés gazdaság pers
pektíváját illetően meglehetősen borúlátó. Az első harrodi probléma miatt 
munkanélküliségre, a második miatt pedig tartós recesszióra kell számítani 

 hosszú távon. A tőkés gazdaság második világháborút követő fejlődése azon- 
   ban nem igazolta ezt a pesszimista jövőképet. Nem meglepő tehát, hogy 

Harrod modellje rövid idő alatt heves bírálatok kereszttüzébe került. Figye
lembe kell viszont azt is venni, hogy a modell a második világháború idején 
született, amikor ez a jövőképp meglehetősen valószerűnek tűnhetett. Mind
azonáltal a harrodi problémák valóban nem merültek föl a második világhábo
rú után, elsősorban a gazdaság stabilizálása céljából rendszeresen és sikeresen 
alkalmazott keynesi politikának köszönhetően.

A bírálatoknak két fö elméleti irányvonalát kell kiemelni. Ezek egyike 
Solow nevéhez fűződik, és azt a föltevést támadja, mely szerint a tőke és a 
munka egymást nem helyettesíthetik a termelés során. Solow 1956-ban megje
lent "Tanulmány a gazdasági növekedés elméletéről" című munkájában [56] a 
termelési tényezők rugalmas helyettesíthetőségét feltételezve stabil modellhez 
jut. E modell a későbbiekben részletesen ismertetésre kerül ezért itt elegendő 
annyit megjegyezni, hogy nem kizárólag a termelési tényezők merev arányá
nak feltételezése vezet a két modell stabilitási tulajdonságai közti eltérésre.
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A bírálatok másik elméleti iránya a stabilitási probléma túldramatizált 
voltátát támadja, s rámutat, hogy ez érezhetően a föltevésekre épül. Egyetlen 
szerencsétlen tapasztalat hatására uagyanis a vállalkozók nem feltétlenül vál- 
nak pesszimistákká. (Ezen a véleményen van pl: Baumol [6]). Eszerint ha a 
növekedés aktuális rátája nem éri el a vállalkozók által várt szintet, abból nem 
feltétlenül következik, hogy a következő periódusban a vállalkozók az előző
nél alacsonyabb növekedési rátára számítanak. Ez esetben pedig, amennyiben 
a gazdaság letér az egyensúlyi növekedési pályáról, nem feltétlenül indulnak 

  beaz eltérést kumuláló gazdasági foíyamatok.Amennyiben pedig a vállalko- 
 zók annyira optirnisták, hogy az aktuális növekedési ráta anticipálttól történő 
elmaradása ellenére, a következő periódusban legalább a garantált növekedési 
rátára számítanak, akkor ez az eltérés csökkenésének irányába hat.

Ezen a helyen szükséges megvizsgálni, valóban túldramatizált-e a sta
bilitási probléma Harrod modelljében? Ez könnyen megtehető a 2.1.4. sza
kaszban bemutatott számpélda segítségével. Valóban túlságosan pesszimistá
nak tűnhet az a feltételezés, mely szerint a vállalkozók a kibocsátás növekedési 
rátájával kapcsolatos várakozásaik kialakítása során egyszerűen az előző peri
ódus növekedési rátájára számítanak. Jobban közelíti Baumol álláspontját, 
mely szerint a vállalkozók a gazdaság normális működésében bíznak, az a 
föltevés. mely szerint a vállalkozói anticipációk permanens nagyságokon9 ala- 
pulnak. E permanens nagyságokon alapuló várakozásképzés sem biztosítja 
azonban az egyensúlyi növekedési pálya stabilitását, legfeljebb az attól való 
távolodás üteme lesz kevésbé rohamos. Tekintve a 2.1.4. szakaszbeli számpél
da olyan természetű módosítását, hogy a vállalkozók mindig az előző két pe
riódus növekedési rátájának számtani átlagára számítanak, az anticipált és ak
tuális növekedési ráták a 2.2. táblázatban bemutatott értékek szerint alakul
nak: (A táblázat tánulmányozása során nem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy míg a 2.1. táblázat hat tizedesjegy pontossággal közli az adatokat, az itt 
szereplő nyolc tizedesjegy pontossággal.)

9 A permanens kategóriákat ismerteti Oroszi i.m. 144-145 o.

Feltételezve tehát a vállalkozói várakozások adaptivitását, az egyensú
lyi növekedési pálya továbbra is instabil. A stabilitáshoz vagy azt kell föltenni, 
hogy a vállalkozók mindig a gamatált növekedési rátára számítanak, vagy 
pedig azt, hogy amennyiben az aktuális növekedési ráta a garantált alatt ma- 
rad, akkor a következő periódusban a vállalkozók a garantált növekedési rátá- 
nál magasabb növekedési rátát anticipaInak. Mindkét föltevés igen nehezen 
lenne indokolható.

Elterjedt továbbá a modell bírálata a megközelítés félrevezetően egy
szerű volta miatt, mely elsősorban a föltevések szigorúsága és a szerkezet na
ivitása tekintetében jelentkezik. E bírálattal szemben meg kell jegyezni, hogy a 
modell a makroökonómiai dinamika egyszerű összefüggéseit kutatja, célja a 
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növekvő gazdaság problémáinak elkülönítése, ezért ettől eltérő célra történő 
felhasználása valóban félrevezető lehet.

2.2. táblázat
Eltérés a garantált növekedési rátától permanens nagyságokon alapuló várakozáskép

zés esetén

periódus 
sorszáma

anticipált növeke
dési ráta

eltérés a garantált 
növekedési rátától

aktuális növekedési 
ráta

0 0,15000000 0,00000000 0,15000000
1 0,15000000 0,00000000 0,14999900
2 0,14999950 -0,00000050 0,14999667
3 0,14999783 -0,00000217 0,14998556
4 0,14999111 -0,00000889 0,14994074
5 0,14996315 -0,00003685 0,14975425
6 0,14984749 -0,00015251 0,14898224
7 0,14936824 -0,00063176 0,14577046
8 0,14737635 -0,00262365 0,13219762
9 0,13898404 -0,01101596 0,07073938

Harrod modelljének vitathatatlan érdeme ugyanakkor, hogy a növe
kedés gondolatát az egyensúlyi növekedés fogalmával együtt újra bevezeti a 
közgazdasági elméletbe. Ennek jelentőségét nem kisebbíti, hogy a "szabályos 
előrehaladás állapota" már a Walras-modell Cassel által dinamizált változatá
ban [8] fölmerült. Meg kell említeni azt a hallatlanul termékeny vitát is, mely 
Harrod munkája nyomán a közgazdasági elmélet irodalmában kibontakozott. 
A mai szemlélet alapján azonban a modell legfőbb érdemének kétségkívül a 
vállalkozói várakozások szerepének hangsúlyozását kell tekinteni, melyben 
Harrod a teljes foglalkoztatás melletti állandó ütemű növekedés fenntartási 
nehézségeinek fö forrását látta.

2.2. Domar növekedési modellje

Harrod növekedéselméletével szemben Domar modellje kevésbé rész
letesen kidolgozott, némi túlzással azt lehetne mondani, hogy egy elnagyol
tabb megközelítést tükröz. Kétségtelen, hogy mélyebb elemzéseknek a modell 
kevésbé alkalmas kiindulópontja, mint Harrod gondolati rendszere. Domamál 
ugyanis nehezebb kimutatni a vállalkozói várakozások destabilizáló hatását 
vagy a konjunktúraingadozások mögött meghúzódó összefüggéseket. Több 
nehézséget vet föl továbbá Domar modelljének a neoklasszikus növekedés
elméletekkel történő összehasonlítása is. E problémán számos könyv úgy 
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segít, hogy a két modell helyett azok valamiféle keverékét tárgyalja, a jelen 
munka azonban elkülönítve mutatja be a két gondolati rendszert.

2.2.1. Az alapmodell

Modelljében Domar a beruházások tőkés gazdaságbeli kettős funkció
jára összpontosít, és ebből adódik a modell két alapvető föltevésé. Ezek a kö
vetkezők:
2.2.1. A beruházások az aggregát keresletet növelik a multiplikátorhatás  
révén. Érvényes tehát a multiplikátoregyenlet:

10

10 Részletesen a multiplikátorhatársól lásd Oroszi i.m. 23-29 o.
11 A potenciális kibocsátásról részletesen lásd Oroszi i.m. 82-83 o.
12 Mikroökonómiai megközelítésben cr nem más, mint a tőke átlagtermelékenysége a teljes 
gazdaság termelőapparátusának vonatkozásában. Részletesebben a tőke átlagtermelékeny
ségéről lásd Kopányi i.m. 147 o.

Y = — • I illetve mindkét oldalt az idő szerint differenciálva: Y = — • I 
s s

A differenciálás azon föltevés mellett került elvégzésre, hogy a megtakarítási 
határhajlandóség értéke állandó.
2.2.2. A beruházások révén nő a gazdaság^ rendelkezésére álló tőkeállomány, 
ezáltal nő az aggregát kínálat. Célszerű az egyszerűség érdekében az amorti
zációtól eltekinteni. Jelölje cr az egységnyi tőkére eső potenciális kibocsá
tást , tehát az adott termelőkapacitások teljes kihasználása esetén előállítható 
kibocsátás és a tőkeállomány hányadosát . Jelölje Y a potenciális kibocsátás 
nagyságát, ekkor a definícióból: ——— '

11
12

Y = a • K mindkét oldalt az idő szerint differenciálva: Y = cr ■ K = a • I

A differenciáláshoz Domar fölteszi, hogy a időben konstans.
A dinamikus egyensúlyt Domar a következőképpen definiálja: egyen

súlyi az a növekedési pálya, amely mentén a gazdaság a rendelkezésére álló 
termelőkapacitásokat teljes mértékben kihasználja. Az egyensúlyi növekedési 
pálya mentén tehát:

Y = Y határelemzésre áttérve pedig: Y = Y

A 2.2.1. és 2.2.2. feltételieket behelyettesítve az egyensúlyi feltétel határ
elemzés révén nyert alakjába adódik a modell alapegyenlete:

s
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amiből a beruházások növekedési rátája:

(2.7) I=y = as

Domar tehát megtalálta a beruházások azon'növekedési rátáját, amely 
esetén a gazdaságban dinamikus egyensúly áll fenn. A modell feltételeiből kö
vetkezik, hogy e növekedési pálya mentén a kibocsátás és a tőkeállomány is a 
beruházásokai megegyező ráta szerint növekszik. A munka növekedésírátaja- 
vafkapcsolatban ugyan nem tartalmaz a modell semmiféle föltevést, a definí
ciója alapján azonban megállapítható, hogy a (2.7) egyenlet teljesülése esetén 
fennáll a modellben az aranykori növekedés esete.

2.2.2. Összehasonlítás Harrod modelljével

Már az első pillantásra feltűnik a két modellben levezetett alapegyen
letek közti hasonlóság. Alaposabban szemügyre véve cr definícióját, könnyen 
belátható, hogy a nem egyéb, mint a tőkekoefficiens reciproka. így Domar 
alapegyenlete a Harrodéval ekvivalens, és csak jelöléstechnikai eltérés látszik a 
kettő között. Számottevő eltérést mutat azonban a két egyenlet közgazdasági 

 tartalma. Harrod ugyanis az aranykori növekedés elérése érdekében a garan
tált növekdési rátára szab ki feltételt, mégpedig azt, hogy a munka növekedési 
rátájával kell megegyeznie. Ezzel szemben Domar a beruházások növekedési 
rátájára ró ki egy olyan feltételt, melynek kapcsolata a munka növekedési rátá
jával fölöttébb homályos. Ez nem is meglepő, hiszen Domar semmiféle explicit 
föltevéssel nem él a munka növekedési rátájával kapcsolatban. A két modell
ben adódó különféle növekedési ráták közti kapcsolatot Harrod a következő
képpen világítja meg:

"Csak ha elegendő munka, stb. állna a gazdaság rendelkezésére, akkor 
lehetne a növekedési ráta az én 'garantált' növekedési rátámmal egyenlő, 
de a munka, stb. hiánya leszorítja a potenciális növekedést az én 'termé
szetes' növekedési rátám szintjére."[24]

A munka növekedési rátájának figyelmen kívül hagyását egyébként az 
teszi lehetővé, hogy Domar a kibocsátás nagyságát a kereslet oldaláról kiin
dulva, a multiplikátor-egyenlet felhasználásával határozza meg. E megköze
lítés révén mód nyílik az aggregát termelési függvény elméleti gyöngeségeinek 
kiküszöbölésére, másrészt a modell még távolabb kerül a neoklasszikus gondo
lati rendszertől, mint a Harrodé. Egy másik fontos tulajdonsága Domar elméle
tének, hogy nem tartalmaz beruházási függvényt. Ennek ellenére a modell 
minden vonatkozásában keynesi alapokon nyugszik, mivel nem tételezi föl a 
beruházások automatikus megegyezését a megtakarításokkal. Sőt Domar célja 



34 2. fejezet

kifejezetten az egyensúlyi növekedést biztosító beruhzási magatartás meghatá
rozása.

A következő tisztázandó kérdés, hogy fennállnak-e a harrodi problé
mákkal analóg jelenségek Domar gondolati rendszerében? Chiang [9] a (2.7) 
egyenlet közgazdasági tartalmát nyugtalanítónak tartja. Egyrészt semmi nem 
biztosítja a modellben azt, hogy a beruházások valóban a ■ s ráta szerint fog
nak növekedni. Mivel mind a két tényező a modell exogén paramétere, semmi 
okunk azt feltételezni, hogy a vállalkozók beruházási döntéseiket e paraméte
rekhez igazítják. Figyelembe véve továbbá, hogy az életszínvonal növekedésé
vel általában nő a megtakarítási határhajlandóság13, és hogy a technikai hala
dás eredményeként a tőke átlagtermelékenysége növekszik14, nem meglepő, 
hogy Domar krónikus alulberuházási tendenciáról beszél. Eszerint az első 
harrodi probléma Domar modelljében is megjelenik.

13 Részletesen lásd Oroszi i.m. 18 o.
14 Az 5.1.3.2. pontban látni fogjuk, hogy a technikai haladás a tokckocfTiciens csökkenését 
eredményezi, ez viszont a tőke átlagtcrmclékcnységénck növekedését jelenti.

Az egyensúlyi növekedési pálya stabilitásának vizsgálatágoz tegyük föl, 
hogy a beruházások növekedési rátája r exogén paraméter, és r - as nem 
feltétlen teljesül. A 2.2.1. és 2.2.2. feltételek miatt ekkor a kibocsátás és a tő
keállomány is r ráta szerint növekednek. Vezessük be továbbá a 
kapacitáskihasználtsági koefficiens fogalmát, ami nem más, mint a tényleges és 
potenciális kibocsátás hányadosa. Jelöljük ezt a hányadost u -val! Rögtön lát
szik a definícióból, hogy u értéke akkor és csak akkor 1, ha a gazadság a ren
delkezésre álló kapacitásokat teljes mértékben kihasználja. Az is látszik, hogy 
u>l esetén a gazdaságra kapacitáshiány a jellemző, u<\ esetén pedig kihaszná
latlan kapacitások. A 2.2.1. és 2.2.2. feltételek miatt u értéke a következőkép
pen határozható meg:

-•/ 1/(O)V'
I e V •

U = — = —------= ------------------------ =---------
f a-K a.K(G)ert ™

Az utolsó egyenlőség r=/(0)/^(0) miatt áll fenn, ugyanis Z(0)/Ä7(0) amortizá
ció hiányában nem egyéb, mint a tőkeállomány növekedési rátája a t=0 idő
pontban, ami az eddigiek alapján a beruházások növekedési rátájával azaz r - 
rel egyezik meg.

A kapacitáskihasználtsági koefficiens egyébként felfogható beruházá
sok keresletgeneráló és kapacitásbővítő hatásának relatív mértékeként is.

Most a gazdaság növekedési pályájának egyensúlyi volta az alábbi mó
don függ r értékétől: r>as esetén a gazdaságban kapacitáshiány van. 
r = a-s esetén egyensúly, r <a s esetén pedig fölös kapacitások. E követ
keztetésben az a különös, hogy amennyiben a beruházások növekedési rátája 
meghaladja az egyensúlyi növekedési rátát, akkor a gazdaságban kapacitáshi
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ány lép fel, ha pedig a beruházások növekedési rátája az egyensúlyi növeke
dési ráta alatt marad, kihasználatlan kapacitások jelennek meg. Felcserélve 
mármost azon korábbi föltevésünket, mely szerint r a modell exogén paramé
tere azzal, hogy r nagyságát a vállalkozók határozzák meg, könnyen látható 
az egyensúlyi növekedési pálya instabil volta. Ha ugyanis a gazdaságban ka
pacitáshiány tapasztalható, akkor a vállalkozók növelik a beruházásokat, de 
ezáltal azok növekedési rátája még jobban meghaladja az egyensúlyi növeke
dési rátát, ami tovább növeli a kapacitáshiányt. Ha viszont a gazdaságban fölös 
kapacitások vannak, akkor a vállalkozók csökkentik a beruházásokat, ezáltal r 
értéke még inkább elmarad az egyensúlyi növekedési rátától, és a 
kapacitáskihasználtsági koefficiens még tovább csökken. Mindezek alapján 
megállapítható, hogy az egyensúlyi gazdasági növekedés Domar modelljében 
is késélen táncol.

Végső következtetésként megállapítható tehát, hogy a postkeynesi 
növekedéselméletek a növekvő gazdaság két súlyos problémájára hívják föl a 
figyelmet: Nem biztosított a jószág- és a munkapiac egyensúlya a növekvő 
gazdaságban, és az egyensúlyi növekedési pálya instabil. Az első probléma 
hátterében a rugalmas alkalmazkodásra képtelen tőkekoefficiens feltevése áll, 
a második hátterében pedig a vállalkozói várakozások figyelembevétele. A 
következő fejezetben ki fog derülni, hogy konstruálható ugyan olyan modell, 
amelyben a fenti problémák nem jelentkeznek, annak vizsgálatát azonban, 
hogy miért nem, Harrod és Domar munkáinak megjelenése óta egyetlen szer
ző sem kerülheti meg.



3. A gazdasági növekedés neoklasszikus megközelítése Solow 
modelljében

Bár a neoklasszikus megközelítés a gazdasági jelenségek minél egzak
tabb, minél jobban formalizálható megragadására törekszik, magának a 
"neoklasszikus" kategóriának, mint minden általános fogalomnak, a precíz 
megfogalmazása meglehetősen nehéz. E nehézség aztán igen súlyos zavarok 
és félreértések forrásává válhat. Neoklasszikus felfogáson ebben a könyvben a 
gazdasági növekedés olyan megközelítését értjük, melyre az alábbi tulajdon
ságok jellemzőek:
• A XIX. század második felének "marginalista forradalma"  nyomán kiala

kult fogalmi rendszer kiterjedt használata. E fogalmi rendszer központi 
elemei a lineárisan homogén, folytonos termelési függvény és a határ
termelékenység.

1

• Feltételezi, hogy létezik olyan mechanizmus a gazdaságban, mely azt a tel
jes foglalkoztatás állapotában tartja.

• A rövid távon jelentkező problémákat a hosszú távú trend alá rendeli.

1 A "marginalista forradalom részletes ismertetése megtalálható Mátyás Antal i.m. 5-8 o.

Solow gondolatait 1956-ban megjelent "Tanulmány a gazdasági növe
kedésről" [56] című munkájában fejtette ki, és mi is ebből indulunk ki a gazda
sági növekedés neoklasszikus megközelítésének tanulmányozása során.

3.1. A modell föltevései és azok következményei

3.1.1. Modelljében Solow feltételezi, hogy a gazdaság csupán egyféle termé
ket állít elő, és ez az egyetlen termék alkalmas fogyasztás és beruházás céljára 
is. Ilyen termék lehet például a gabona, ami közvetlenül fogyasztható, ugyan
akkor azonban vetőmagként is felhasználható, ilyen módon tehát beruházható 
is. Ez a föltevés kiküszöböli az aggregálással kapcsolatos nehézségeket, és 
egyértelműen definiálhatóvá teszi a gazdaságban képződő reáljövedelem nagy
ságát. Az egytermékes gazdaság feltételezésének azonban egyéb következmé
nyei is vannak. Mivel az egyetlen termék mind fogyasztási, mind pedig beru
házási célra egyaránt alkalmas, az előállított kibocsátás el nem fogyasztott 
része minden további beruházási döntés nélkül, automatikusan a tőkeállomány 
részévé válik. Ez akkor is így van, ha a megtakarítás egy részéből fogyasztási 
tartalékot képeznek, mivel az így képzett fogyasztási tartalék azonnal és költ
ségmentesen beruházássá konvertálható. Ebben a megközelítésben tehát nem 
tehető különbség a megtakarítások és a beruházások közé, fenntartva azt a 
föltevést, hogy a termelés során a rendelkezésre álló tőkeállomány teljes egé
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szében kihasználásra kerül. Ezek után nincs helye amodellben beruházási 
függvénynek, mivel minden megtakarítás egyben beruházás is.
3.1.2. A kibocsátás konstans hányada kerül megtakarításra. Solow annak ér
dekében alkalmazza ezt a föltevést, hogy minél könnyebben rámutathasson a 
saját modellje és a harrodi közti különbségekre. A neoklasszikus felfogáshoz 
egyébként közelebb áll az életciklus-elmélet . Solow modelljének keretei kö
zött egyébként könnyen megvizsgálható, milyen következményekkel jár a 
megtakarítási határhajlandóság változása, s ezt felhasználva a fejezet egy ké
sőbbi részében részletes vizsgálatra kerül az alulfejlett gazdasági térségek egy 
jellegzetes problémája.

2

3.1.3. Nincs tőkeértékcsökkenés. E föltevésre csak az egyszerűbb kifejtés ér
dekében van szükség. A későbbiekben meg fogjuk vizsgálni, hogyan hat az 
amortizáció bevezetése illetve mértékének megváltozása a növekvő gazdaság
ra.
3.1.4. A munka növekedési rátája n külső adottság. E föltevés is - mint a leg
több - megtalálható Harrodnál, így különösebb kommentárt nem igényel.
3.1.5. A gazdaság termelési lehetőségeit leíró aggregát termelési függvény 
folytonos és lineárisan homogén . Továbbra is fenntartva azon 2.1.1.4. pont
ban tett megállapításunkat, mely szerint a különböző termelési eljárásokhoz 
különböző tőkeintenzitások tartoznak, e föltevés közgazdasági tartalma a kö
vetkező: Solow feltételezi, hogy a gazdaság rendelkezésére álló különböző 
termelési eljárások száma igen nagy (tart a végtelenhez), és a különféle terme
lési eljárások és felhasznált tényezőmennyiségek mellett előállítható kibocsátá
sok szintjét jól közelíti egy folytonos függvénygörbe.

3

2 Az életciklus-elméletről lásd Oroszi i.m. 86-91 o.
3 A folytonos lineárisan homogén termelési függvények fontosabb tulajdonságait ismerteti 
Kopányi i.m. 178-180 o.

Nyilvánvaló, hogy ez a föltevés szöges ellentétben áll Harrod aggregát 
termelési függvénnyel kapcsolatos föltevésével. Mivel Solow Harrodtól eltérő 
eredményeinek okát elsősorban ebben a feltevésben látja, érdemes az aggregát 
termelési függvényt itt is olyan alaposan megvizsgálni, mint azt Harrod mo
delljének bemutatása során tettük. Célszerű e vizsgálatot, már csak azért is 
nagyon részletesen elvégezni, mert az itt kimutatásra kerülő tulajdonságokra a 
további fejezetekben is támaszkodni fogunk.

Lineárisan homogén termelési függvény esetén minden valós 2 -ra 
igaz a következő összefüggés:

F(AK,AL) = AF(K,L) = AY

ez nyilván 2 = — esetén is igaz, ezért:
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Ennek az átalakításnak az a hallatlan előnye, hogy lehetővé teszi a 
kétváltozós aggregát termelési függvényről történő áttérést egy egyváltozós 
függvényre. Az így nyert függvény független változója az egységnyi munkára 
eső töke mennyisége, a tökeintenzitás. Jelöljük ezt k -val, mint azt már a 
2.1.1.4. pontban is tettük! A függvény értéke az egységnyi munkára eső kibo
csátás4. Jelölje ennek nagyságát a továbbiakban y. E jelöléseket felhasználva az 
alábbi módon írhatjuk fel függvényünket: y^k). Az / függvényt az aggregát 
termelési függvény intenzív formájának nevezzük. Ez a függvény a további 
elemzésekben központi szerepet játszik, ezért célszerű megvizsgálni, milyen 
kapcsolat mutatható ki a függvény és az egyes termelési tényezők határterme
lékenysége5 között.

1 Mikroökonómiai megközelítésben ez nem egyéb, mint a munka átlagtermelékenysége.
5 A határtermelékenység definícióját lásd Kopányi i.m. 147-148 o.
6 Itt természetesen nem csak az aggregát termelési függvényről lehet szó, hanem tetszőleges 
lineárisan homogén, folytonos termelési függvényről.

Ismeretes, hogy a tőke határtermelékenysége a termelési függvény 
tőke szerint vett parciális differenciálhányados függvényeként adódik. Fejez
zük most ki a kibocsátást az aggregát termelési függvény intenzív formájának 
felhasználásával! Szorozzuk meg ehhez azy=fík) egyenlet mindkét oldalát L - 
lel, ekkor az Y=Lflk) egyenlethez jutunk. Elvégezve e függvény K szerinti 
differenciálását az összetett függvény differenciálhányadosára vonatkozó sza
bály felhasználásával:

azaz:

(3.1) MPk =f'(k)

Ezek szerint a tőke határtermelékenysége megegyezik a termelési 
függvény6 differenciálhányadosával, tehát a tőkeintenzitás végtelen kis egy
séggel történő növelése éppen a tőke határtermelékenységével növeli az egy
ségnyi munkára eső kibocsátás nagyságát. Eredményünk grafikusan is értel
mezhető: eszerint a tőke határtermelékenységét a termelési függvény intenzív 
formában ábrázolt görbéjéhez húzható érintő meredeksége határozza meg.

Ismeretes továbbá, hogy a munka határtermelékenységét a termelési 
függvény munka szerint vett parciális differenciálhányados függvényeként 
kapjuk. Felhasználva az intenzív formát, az Y = L- f(k) függvény L szerinti 
parciális deriváltjaként adódik a munka határtermelékenysége:

MPL = ~ = f(k) -L-f'(k)-^ = /(k) -k-f (*) 
CL [-

azaz:
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(3.2) MPL=f(k)-k.f\k)

Ezt az egyenletet csakúgy, mint a (3.1) alattit a továbbiakban gyakran 
fogjuk használni, bár közgazdasági tartalma közvetlenül nehezen látható. Egy
szerűen értelmezhető azonban grafikusan a munka határtermelékenysége a 
(3.2) egyenlet felhasználásával. Eszerint a munka határtermelékenységét a 
termelési függvény intenzív formában ábrázolt görbéjéhez húzott érintő függő
leges tengelymetszete határozza meg. Az állítás könnyen belátható az 5. ábra7 
segítségével.

7 Rövidesen indoklásra kerül azA^) függvénygörbe ábrán bemutatott alakja.

A termelési függvény intenzív formában ábrázolt görbéje

Írjuk föl a függvénygörbét a k0 pontban érintő egyenes meredekségét a függő
leges tengely, az y=j[ko) egyenes és az érintő által meghatározott derékszögű 
háromszögben! E meredekség az f(ko) nagysággal egyenlő, tehát, ha x jelöli 
az érintő függőleges tengelymetszetét,

/'(*0) = ^^ amM

Figyelembe véve a (3.2) egyenletet látható, hogy az érintő függőleges ten
gelymetszete éppen a munka határtermelékenységével egyenlő.
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Az is látszik az ábráról, hogy a tökeintenzitás növekedése a tőke határ
termelékenységének csökkenését és a munka határtermelékenységének növe
kedését eredményezi.

Annak érdekében, hogy az/(A) függvény grafikonja az 5. ábrán bemu
tatott alakú legyen, tegyük fel a következőket:

3.1.5.1, f'(k) > 0 , tehát a tőke határtermelékenysége mindig pozitív.

3.1.5.2, f"(k) <0 , tehát a tőke határtermelékenysége csökkenő.

3.1.5.3, lim f'(k) = 0 , tehát a tőke határtermelékenysége nullához tart.
>00

3.1.5.4, lim /'(&) = oo , tehát az elsőként alkalmazott tőkeegység határterme- 
*->0

lékenysége nagyon nagy.

3.1.5.5, /(0)=0 , tehát tőke nélkül nincs kibocsátás

3.1.5.6, /(oo) = oo, tehát a tőkeintenzitás növelésével a munka átlagtermelé
kenysége minden határon túl növelhető.

A fenti feltételeket kielégítő függvényeket jól viselkedő függvényeknek szokás 
nevezni. Ilyen függvények például a lineárisan homogén Cobb-Douglas típusú 
függvények8. Az állítás igazolását az Olvasóra bízzuk.

8 A lineárisan homogén Cobb-Douglas típusú termelési függvények általános alakja: 
K = A-Ka-Ű~a. A függvény mélyebb elméleti, elmélettörténeti elemzését Mátyás Antal 
i.m. adja, statisztikai becslését pedig Sipos Béla Vállalati prognosztika (Piaci és termelési 
prognózisok készítése), Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1994 könyve ismerteti 155- 
200 o.
9 A gazdasági szereplők várakozásainak Keynesnél játszott szerepéről lásd Oroszi i.m. 50-52 
o. a tényezőárak merevségéről pedig ugyanezen könyv 12-13 és 60-61 o.
10 A határtermelékenységi elméletről mint jövedelemelosztási elméletről lásd: Mátyás i.m.
85-87 o.

Eredeti munkájában Solow nem tette föl, hogy az aggregát termelési 
függvény intenzív formája jól viselkedő, és a későbbiekben mi is megvizsgál
juk, milyen következményeket vonhat maga után e föltevés elejtése.

A modell kiinduló föltevéseinek ismertetése végén rá kell mutatni né
hány hallgatólagos megállapodásra is az eredmények helyesebb értékelése 
céljából. Ezek egyike, hogy a gazdasági szereplők várakozásainak semmiféle 
szerepük nincs a modellben. A másik, hogy a modell a bér és profitráták 
azonnali és tökéletes alkalmazkodását posztulálja. Mindkét föltevés a keynesi 
elvek egyenes tagadása9. E hallgatólagos megállapodások szerepét a későbbi
ekben fogjuk megvizsgálni, illusztráció gyanánt itt csak annyit, hogy a határ
termelékenységi elméletet jövedelemelosztási elméletként10 elfogadva a 
3.1.5.3. kikötés szerint a tőkeintenzitás növekedésével a kamat nullához tart.
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Ez azonban súlyos nehézséget vet föl a likviditási csapda11 jelenségével kap
csolatban.

" A likviditási csapdáról lásd Oroszi i.m. 60-61 o.

3.2. A modell alapegyenlete

íijuk fel a tőkeintenzitás növekedési rátáját a hányados makroökonó
miai változó növekedési rátájára vonatkozó tétel felhasználásával:

L-L-L
k~ K L

Figyelembe véve, hogy a munka növekedési rátája n, az iménti egyenlet mind
két oldalát megszorozva a tökeintenzitással az alábbi egyenlőség adódik:

Elvégezve az egyszerűsítést és figyelembe véve, hogy értékcsökkenés hiányá
ban k = I, egyenletünket az alábbi formára alakíthatjuk:

(3.3) k=--nk

Másrészt az egytermékes gazdaságban az előállított kibocsátás vagy 
elfogyasztásra vagy beruházásra kerül, tehá^JjjCi-  ̂amibőkZ-T-C.Eztbe- 
helyettesitve a (3.3) egyenletbe:

Y - C
(3.4) k = ~n-k

Továbbá Y-C=S=sYésy=Y/L=flk) miatt:

' Y-CY—± = S-Y = S-f(k)
Í-J /

Ezt behelyettesítve a (3.4) összefüggésbe, nyeljük Solow modelljének alap- 
egyenletét:_ ~ ~~~

(3.5) jé = s- f{k\~ n-k_|

Az alapegyenlet kissé szokatlanul hat a postkeynesi modellek alap
egyenletei után, mivel semmiféle változó növekedési rátáját nem tartalmazza. 
Az egyes makrováltozók növekedési rátái azonban igen egyszerűen következ
nek az alapegyenletből az egyensúlyi növekedési pálya Solow által bevezetett 
fogalmának felhasználásával. Solow azt a növekedési pályát tekinti egyensú- 
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lyinak, amelyen a tőkeintenzitás értéke időben változatlan. így tehát Harrodtól 
teljesen eltérő módon definiálja az egyensúIyi növekedési pálya fogalmát, és az 
autonóm, beruházási függvény hiányában nincs is lehetősége a harrodi definí
ció alkalmazására. A tőkeintenzitás változatlanságának kikötését itt az indo
kolja, hogy - mint azt rövidesen látni fogjuk - az ilyen módon meghatározott 
növekedési pálya az aranykori növekedést biztosítja, és ezen felül stabil is.

A hányados mikroökonómiai változók növekedési rátájára vonatkozó 
tétel szerint a tőkeintenzitás csakis akkor maradhat konstans, ha a tőke és a 
munka azonos ráta szerint növekednek. Mivel a 3.1.4. föltevés szerint a mun- 
ka növekedési rátája n, az egyensúlyi növekedési pálya mentén a tőkeállomány 
is n ráta szerint növekszik. Hasonló módon látható be az is, hogy a kibocsátás 
növekédési rátája szintén n. y=ßli) miatt ugyanis a változatlan tőkeintenzitás 
azt jelenti, hogy az egységnyi munkára eső kibocsátás nagysága konstans. Mi
vel pedig a munka növekedési rátája n, az egységnyi munkára eső kibocsátásra 
alkalmazva a hányados makrováltozó növekedési rátájára vonatkozó tételt, 
nem lehet más a Y növekedési rátája sem. A kibocsátás és a munka azonos 
növekedési rátája pedig azt jelenti, hogy a gazdaságra a teljes foglalkoztatás 
jellemző.

Míg tehát Harrod a növekvő gazdaság egyensúlyi feltételéül a szándé
kolt megtakarítások és beruházások egyenlőségét szabta, addig Solownál az 
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aranykori növekedési pálya definiálja a gazdaság egyensúlyi növekedési pályá
ját. E definíció létjogosultságát alátámasztani látszik az ilyen módon meghatá
rozott növekedési pálya egzisztenciája, unicitása és stabilitása. Az egzisztencia 
és unicitás fennállása a 6. ábra alapján szemléletesen látható: Az s- f(k) gör- 
be és az n • k egyenes a feltételek miatt egy és csak egy metszésponttal rendel- 
keznek, és ez a metszéspont határozza meg az egyensúlyi tőkeintenzitás nagy- 
sagát. Ebben a pontban ugyanis a (3.5) egyenlet jobb oldalán álló kifejezés 
értéke zérus. Annak vizsgálatára, hogy a modell föltevései milyen szerepet 
játszanak az egzisztencia és unicitás biztosításában, a 3.4. alfejezetben fogunk 
kitérni, most a stabilitás fennállását vizsgáljuk meg. Jelölje az egyensúlyi 
tőkeintenzitás nagyságát. Tegyük fel, hogy valamilyen oknál fogva a gazdaság 
letér egyensúlyi növekedési pályájáról, és egy kisebb k\ tőkeintenzitást vesz 
föl. Az ábráról leolvasható, hogy ezen k\ tőkeintenzitás esetén az s- f{k) gör
be az n-k egyenes fölött halad, tehát a (3.5) alapegyenlet bal oldalán álló kife
jezés pozitív. Ez viszont azt jelenti, hogy a tőkeintenzitás idő szerinti deriváltja 
nullánál nagyobb, tehát a tőkeintenzitás növekszik. Az is leolvasható az ábrá
ról, hogy a tőkeintenzitás növekedése az egyensúlyi értékhez közeledve csök
ken, azt elérve pedig nullává válik. Hasonlóképpen olvasható le az is az ábrá
ról, hogy az egyensúlyi szintet meghaladó tőkeintenzitás esetén s- f(k) <n - k 
teljesül, így a tőkeintenzitás az egyensúlyi szint eléréséig csökken. A stabilitást 
biztosító mechanizmus jobb megértését szolgálja, ha meggondoljuk, hogy 
változatlan megtakarítási hányad és a munka konstans növekedési rátája ese
tén a (3.5) alapegyenlet úgy is értelmezhető, hogy a tőkeintenzitás időbeni 
változása a tőkeintenzitás függvénye. E függvény látható a 7. ábrán. Az ábrá
ról közvetlenül is leolvasható, hogy amennyiben a tőkeintenzitás nagysága az 
egyensúlyinál kisebb, a tökeintenzitás növekszik, az egyensúlyinál nagyobb k 
érték esetén pedig csökken.

7. ábra
A neoklasszikus egyensúlyt fenntartó mechanizmus
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Világosan kitűnik az eddigiekből, hogy a neoklasszikus növekedési modellből 
levonható következtetések élesen szemben állnak a postkeynesi modellek 
legfontosabb eredményeivel. Ide kívánkozik még egy megjegyzés a gazdasági 
növekedés neoklasszikus felfogásával kapcsolatban. A (3.4) egyenletet átren
dezve:

c ,• y = — + k + n-k
L

adódik, ahol a bal oldalon álló kifejezés az egységnyi munkára eső kibocsátás. 
Amint a fenti egyenletből látható, ezt háromféle célra használja a neoklasszi
kus gazdaság. Ezek rendre a következők: fogyasztás, a tőkeintenzitás növelése 
és a tőke bővülése. A tőke bővülése tehát a tőkeállomány olyan növekedését 
jelenti, mely csupán a tőkeintenzitás változatlan szinten történő fenntartásához 
szükséges. Ehhez a tőkeállománynak azért kell növekednie, mert a munka 
mennyisége is növekszik. A neoklasszikus elmélet tehát megkülönböztet tőke
bővítő és tőkeintenzitásnövelő beruházást. A tőkebővítő beruházásra azért van 
szükség, hogy a tőkeállomány együtt növekedjen a munkával, ilyen módon 
akadályozva meg a tőkeintenzitás csökkenését. Egyensúlyi növekedés esetén 
tehát a neoklasszikus modellben nincsenek tőkeintenzitásnövelő beruházások, 
a tőkebővítő beruházások viszont maradéktalanul végrehajtásra kerülnek.

Az egységnyi munkára eső kibocsátás felhasználását jól illusztrálja a 6. 
ábra. Egyensúlyi helyzetben ezt a nagyságot a tőkeintenzitásnál a vízszintes 
tengelyt az f(k) függvénygörbével összekötő szakasz hossza határozza meg. 
Ezt a szakaszt az n k egyenes illetve az 5- f(k) görbe osztja két részre. Az 
így kettéosztott szakasz alsó darabja a töke bővítésére, a felső darabja pedig a 
fogyasztásra kerülő egységnyi munkára eső kibocsátás nagyságát reprezentál
ja. A nem egyensúlyi ki tőkeintenzitásnál az n- k egyenes és az s- f(k) görbe 
három részre osztja az egységnyi munkára eső kibocsátást reprezentáló sza
kaszt. Ennek n ■ k egyenes és a vízszintes tengely közé eső része a tőke bőví
tésére, n k egyenes és az s- f(k) görbe közé eső darabja a tőkeintenzitás 
növelésére, végül az s- f(k) és f(k) görbék közé eső darabja a fogyasztásra 
kerülő rész nagyságát határozza meg.
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3.3. Az egyensúlyi növekedés neoklasszikus és postkeynesi pályájának 
összehasonlítása

3.3.1. A megtakarítási hányad hatása a növekedés ütemére

Az eddigi eredmények arra a paradox felismerésre vezetnek, hogy a 
neoklasszikus modellben a megtakarítási hányad1^ nagysága egyáltalán nem 
befolyásolja a kibocsátás növekedési rátáját, mivel ez a munka exögén növe- 
 kedési rátájával egyezik meg. Vizsgáljuk meg részletesen, milyen folyamatok 
játszódnak le, ha nő a megtakarítási határhajlandóság! Ehhez induljunk ki a 8. 
ábrán bemutatott egyensúlyi szituációból 50 megtakarítási hányad mellett, majd 
vegyük szemügyre, mi történik, ha a megtakarítási hányad Sí nagyságúra nő.

12 Emlékeztetőül utalni kell rá, hogy autonóm fogyasztás hiányában, lineáris fogyasztási 
függvényt feltételezve a megtakarítási hányad és megtakarítási határhajlandóság fogalmak 
egybeesnek. Részletesen lásd az 1.6. alfejezetben.

8. ábra
A megtakarítási határhajlandóság növekedésének hatása

Amint az ábráról leolvasható, a megtakarítási határhajlandóság emelkedésének 
következtében az s- f(k) függvény görbéje fölfelé tolódik. Ennek következ
tében a korábbi k0 egyensúlyi tőkeintenzitás esetén nincs egyensúlyban a gaz
daság, abban az értelemben, hogy a (3.5) egyenletből adódóan a tőkeintenzitás 
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idő szerinti differenciálhányadosa pozitív. Ez viszont azt jelenti, hogy műkö
désbe lép az előző alfejezetben bemutatott egyensúlyteremtő mechanizmus, és 
jt tőkeintenzitás mellett új egyensúlyi helyzet alakul ki. A megtakarítási határ
hajlandóság emelkedésének hatásaként tehát új egyensúlyi helyzet jön létre, 
melyet a korábbinál magasabb tőkeintenzitás és egységnyi munkára eső kibo- 
csátás jellemez. Mivel a megnövekedett megtakarítási határhajlandósághoz 
történő igazodás során a munka növekedési rátája nem változik, a tőke növe
kedési rátájának meg kell haladnia a munka növekedési rátáját mindaddig, míg 
az új egyensúlyi tőkeintenzítás ki nem alakul. Ez azt jelenti, hogy az igazodási 

 folyamat során a tőkeállomány növekedési rátája átmenetileg meghaladja a 
munka növekedési rátáját. 13 Hasonló módol látható be, hogy az igazodási 
folyamat során a kibocsátás növekedési rátája is meghaladja a munka növeke
dési rátáját, míg az új egyensúlyi helyzet ki nem alakul. Hasonló gondolatme
net folytatható arra az esetre, amikor a megtakarítási határhajlandóság csök
ken. Az ennek nyomán kialakuló új egyensúlyi helyzetet a korábbinál alacso- 
nyabb tőkeintenzitás és egységnyi munkára eső kibocsátás jellemzi. Az igazo- 
dási folyamat során ebben az esetben a tőkeállornány és a kibocsátás növeke
dési rátája átmenetileg a munka növekedési rátája alá csökken.

l3/c,/č>0 miatt: k = K-L>Q, amiből: K>L

Megállapítható tehát, hogy a megtakarítási határhajlandóság növelése 
csak átmenetileg emeli a kibocsátás és a tőkeállomány növekedési rátáját a 
munka növekedési rátájának szintje fölé, hosszú távon csupán a tőkeintenzitás 
és az egységnyi munkára eső kibocsátás növekszik. Ez az eredmény ellent
mondani látszik a gazdaságpolitikusok azon közhelyszámba menő állításának, 
mely szerint kibocsátás növekedési rátájának emelése több megtakarítást tesz 
szükségessé. Meg kell azonban vizsgálni a megtakarítási határhajlandóság 
folytonos növelését célzó politika következményeit is. Az eddigi eredmények 
alapján könnyen belátható, hogy amennyiben a megtakarítási hányad tartósan 
növekszik, úgy a kibocsátás növekedési rátája hosszú távon is a munka növe
kedési rátája fölött tartható. A modell közgazdasági tartalmát alaposabban 
figyelembe véve azonban rögtön jelentkeznek e gazdaságpolitika korlátai: A 
megtakarítási határhajlandóság ugyanis nyilvánvalóan nem növekedhet korlát
lanul, hiszen értéke definíció szerint nem lehet nagyobb egynél. Mivel pedig a 
népesség fennmaradásához feltétlenül szükséges egy minimális fogyasztási 
szint fenntartása, a megtakarítási határhajlandóság folytonos növelését célzó 
gazdaságpolitika már jóval s elméleti maximumának elérése előtt ellehetetle- 
nül.

Az a tény, hogy a megtakarítási hányad nagyságának a főbb makro- 
változók növekedési rátájára hosszú távon semmiféle hatása nincs, természete
sen nem jelenti azt, hogy általában sincs hatása a modell változóira. Láttuk, 
hogy s emelkedésének hatására hosszú távon nő a tőkeintenzitás és az egység
nyi munkára eső kibocsátás, de a 8. ábra tanúsága szerint az egységnyi munká
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ra eső fogyasztás csökken. Ennek oka, hogy az új egyensúlyi helyzetben a 
kibocsátás nagyobb részét kell a tőke bővítésére felhasználni.

3.3.2. Az első harrodi probléma a neoklasszikus modellben

Harrod modelljének bemutatása során kiderült, hogy az aranykori nö- 
vekedés szükséges feltétele a garantált és természetes növekedési ráták meg
egyezése. Mivel azonban a természetes növekedési ráta a modéllben exogén 
nagyság, a garantált növekedési ráta pedig két másik exogén paraméter, a 
megtakarítási határhajlandóság és a tőkekoefficiens hányadosaként adódik, 
semmi nem biztosítja e két növekedési ráta egyenlőségét. A munka növekedési 
rátája és a megtakarítási határhajlandóság Solow modelljében is exogén adott
ság, annak okát tehát, hogy itt nem merül fel az első harrodi probléma, célsze
rű a tőkekoefficiensben keresni. Ehhez mindenekelőtt tisztázni kell a tőkeko- 
efficiens és a tőkeintenzitás közti kapcsolatot. A 2.2.1. szakaszban kimutat
tuk, hogy ha a tőke- és munkakoefficiensek konstansok, akkor a tőkeintenzi- 
tás is konstans. A fix koefficiensek föltevésével tehát Harrod egyértelműen 
 meghatározza azt az egyetlen tőkeintenzitást, amely mellett egyáltalán lehetsé- 
gesatermelés. Ez azonban a garantált növekedésirátát is egyértelműen defi- 

  niálja, ami esetleg megegyezik a természetes növekedési rátával, valószínűbb 
azonban, hogy nem. Solow ezzel szemben fölteszi, hogy a tőkeintenzitás, és 
így a tőke- és munkakoefficiens hányadosa is 
alkalmazkodni a munkanövekedési rátájához és a megtakarítási határhajlan
dósághoz, ami biztosítja az egyensúlyi növekedési pálya elérését.

A helyzet jobb megértése céljából jó lesz tisztázni a Solow és Harrod 
alapegyenletei közti összefüggést. Az egyszerűség érdekében tegyük föl, hogy 
a vállalkozói várakozások mindig teljesülnek, ezért nincs szükség sem a tőke
output határráta kétféle értelmezésére, sem pedig az aktuális és garantált nö
vekedési ráták megkülönböztetésére. Egyensúlyi helyzetben Solow modelljé
ben fennáll az

(3.6) sf(k) = nk

összefüggés. Mindkét oldalt K-val elosztva:

Ezek szerint tehát Solow modelljének alapegyenlete formálisan ekvivalens a 
Harrod-modell alapegyenletével. Solownál azonban k a modell endogén vál 
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tozója, ezért v is az14, következésképp bármilyen s és n érték esetén létezik 
"olyan V, ami áTénti egyenletet kielégíti.

14 Egyszerű számolással megmutatható, hogy a modellben a tőkeintenzitás egyértelműen
Y L f(k) , .  
---------  —-—. k szerinti deriválás
L K k

révén az is kimutatható, hogy a tőkckocfficicns a tőkeintenzitás szigorúan monoton csökke

nő függvény: — = 1^2t és a (3.2) egyenlet szerint a számlálóban a munka
dk k2

határtermclékcnysége szerepel, ami biztosan pozitív. Ez azt jelenti, hogy a tőkeintenzitás és 
a tőkekoefficiens egymást kölcsönösen meghatározzák.

Az iménti fejtegetések összegzéseként megállapítható: annak oka, 
hogy Solow modelljében nem merül fel az első számú harrodi probléma, 
Solow^zonTöHévésébeh keresendő, melyTzefint a tényezőarányok illetve a 
tőkeintenzítás rugálmasanXépesék aIkálmazkodni,az-X-és~náltaLmegjelénített 
gazcIásági környézethéz. 'E^foItévés létjogosultságát a 3.5. alfejezetben fogjuk 

Részletesebben megvizsgálni.

3.3.3. A stabilitási probléma neoklasszikus "megoldása"

Eredeti munkájában Solow hangsúlyozza, hogy a merev tényezőará
nyok melletti termelés föltevését feloldva a stabilitási probléma megoldást 
nyer. Harrod és Solow modelljei között a különbség azonban nem csupán az 
aggregát termelési függvény specifikációjában van, sőt a két modell között 
nem is ez a döntő különbség. A legalapvetőbb eltérés a két modell között, 
hogy a neoklasszikus megközelítéssel szemen Harrodnál a beruházási szándék 
nem függ közvetlenül a megtakarítás nagyságától. Ezért félrevezető az a 
megállapítás, mely szerint a harrodi stabilitási probléma folytonos, lineárisan 
homogén, jól viselkedő aggregát termelési függvény feltételezése esetén kikü
szöbölhető. Stiglitz és Uzawa már 1969-ben megjelent tanulmánykötetükben 
rámutattak:

"Annak oka, hogy Solow modellje stabil, Harrodé pedig instabil, nem 
az, hogy Solow megengedi a tőke munkával történő helyettesítésének 
lehetőségét, hanem hogy ... Harrod modelljében a kibocsátás változása 
alvállalkozói magatartással..és várakozásokkal kapcsolatos-speciális 
föltevésektől függ 11 Stiglitz-Uzawa [61 ]

Másrészt Sen kimutatta [54], hogy a megtakarításoktól független beruházási 
függvényt vezetve be a neoklasszikus modellbe, az instabillá válik akkor is, ha 
a konstans tényezőarányok feltevését a neoklasszikus termelési függvény he
lyettesíti.

A neoklasszikus megközelítés tehát nem megoldja, hanem megkerüli a 
stabilitási problémát. E probléma - mint láttuk - abból származott, hogy a 

meghatározza a tőkekoefficiens nagyságát: v = —
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beruházások nagysága a vállalkozók várakozásaitól függ, e várakozások pedig 
nem feltétlenül teljesülnek. A neoklasszikus modell egyszerűen nem tűri az 
ilyesfajta információáramlási zavart: Nincs beruházási függvény, és a vállalko
zói várakozásoknak sincs semmiféle szerepük, a piacok tökéletesen és késede
lem nélkül működnek.

3.4. A modell lehetséges kiterjesztései

A 3.1. alfejezetben ismertetett föltevések közül némelyek az általános
ság túlzott megszorításának tűnnek. Ebben a fejezetben ezeket a megkötéseket 
fogjuk egyenként feloldani, és megvizsgáljuk, hogy mellőzésük milyen követ
kezményekkel jár, illetve milyen tanulságok levonására ad módot.

3.4.1. Az értékcsökkenés bevezetése

Kezdjük a 3.1.3. föltevés módosításával, mely szerint nincs érték
csökkenés. Helyettesítsük ezt annak feltételezésével, hogy a 2-val jelölt amor-

 tizációs ráta értéke pozitív, és 2 a modell exogén paramétere. Ekkor a beru
házások egy része az amortizációs veszteségeket pótolja, a másik része pedig a 
gazdaság rendelkezésére álló tőke mennyiségét növeli:

I=K+XK

Felhasználva ezt az összefüggést a korábban alkalmazott I = k helyett, az 
alapegyenlet levezetése során (3.3) helyett az alábbi egyenlőség adódik:

k = L-(n + X)-K

Folytatva a levezetést a 3.2. alfejezetben ismertetett módon, az alábbi alap
egyenlethez jutunk:

k = s-f{k)-{n +X)k

Látható, hogy az így levezetett alapegyenletnek (3.5) egy speciális esete, ami- 
kor is az amortizációs ráta zérus. A 9. ábráról az is leolvasható, hogy az érték
csökkenés bevezetésének vagy az amortizációs ráta növekedésének hosszú 
távon semmiféle hatása nincs az egyes makrováltozók növekedési rátáira. Az 
amortizációs ráta csökkenésének hatása a gazdaságra hasonló a megtakarítási 
határhajlandóság növekedése által kiváltott hatáshoz. Eszerint egy gazdasági 
szerkezetváltás, melynek során a magasabb amortizációs rátával jellemezhető
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iparágakat (pl: nehézipar, bányászat) alacsonyabb amortizációs rátájú ipar
ágakkal helyettesítik (pl: szolgáltatások, informatikai ipar), átmenetileg növeli 
a kibocsátás és tőkeállomány növekedési rátáját, hosszú távon is magasabb 
lesz azonban a tőkeintenzitás és az egységnyi munkára eső kibocsátás. Egy 
ilyen szerkezetváltás olymódon értelmezhető a 9. ábra segítségével, hogy a 
gazdaság amortizációs rátája Ái -ről Áo-ra csökken. Látható, hogy ebben az 
esetben a magasabb  egyensúlyi tőkeintenzítás fenntartásához az egységnyi 
munkára eső kibocsátásból többet kell a tőke bővítésre fordítani. A tőkein- 
tenzitás növekedése miatt azonban~emelkedett az egységnyi munkára eső ki
bocsátás (azaz y), így az egységnyi munkára eső fogyasztás is.

9. ábra
Az amortizációs ráta megváltozásának hatása

3.4.2. Az aggregát termelési függvény általánosításának következmé
nyei

Továbbra is föltesszük, hogy az aggregát termelési függvény folytonos 
és lineárisan homogén, elvetjük viszont azon feltételezést, mely szerint inten
zív formája jól viselkedő15.

15 Ilyen függvényre példa a K-L-4K-L 
K2 + L2

aggregát termelési függvény, melynek intenzív

formája a 10. ábrán kerül bemutatásra.
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Egy ilyen függvény látható a 10. ábrán. Ebben az esetben a tőkeinten
zitás növekedése egy ideig növeli az egységnyi munkára eső kibocsátást, majd 
pedig csökkenti azt. A tőke határtermelékenysége egy darabig növekvő, majd 
pedig csökkenő. Most a munka növekedési rátájától függően három különféle 
helyzet alakulhat ki.

A munka n\ növekedési rátája esetén két különböző tőkeintenzitás, ki 
és k3 esetén is létrejöhet egyensúlyi növekedés a modellben. Az ábráról az is 
leolvasható, hogy a ki tőkeintenzitású egyensúlyi növekedési pálya instabil, a 
ki tőkeintenzitású pedig stabil. A kibocsátás növekedési rátája mindkét esetben 
ni, a két egyensúlyi növekedési pálya mégsem azonos. Ennek belátásához 
legyen a ki tőkeintenzitás melletti egyensúlyi növekedési pályán a kibocsátás 
időbeni alakulása: Zj (0) • e”17, a k3 tőkeintenzitás melletti egyensúlyi növeke

dési pályán pedig: ^(Oj-e”'7. Meg fogjuk mutatni, hogy y3(0)>}i(0). 
Valóban, mivel a munka időbeni alakulása a tőkeintenzitástól függetlenül 
L(0)-enrt, ésyi<y3:

Ydö)-eni'‘
-- ------ 77 = yi < Y3 = ------- 77
L(0)eni‘ L(p)e”lt

Elvégezve az egyszerűsítést, rögtön látszik, hogy ^(O) > ?j(0) teljesül. Eb
ben az esetben tehát egyértelműen létezik a kibocsátás egyensúlyi növekedési 
rátája, az egyensúlyi növekedési pálya azonban nem.

10. ábra
Egyensúlyi helyzetek a tőke változó határtermelékenysége esetén
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Abban az esetben, ha a munka növekedési rátája «2, az egyensúlyi nö
vekedési pálya egyértelműen létezik. Sajátságos eredményre vezet azonban a 
stabilitásvizsgálat. Ha ugyanis a tőkeintenzitás valamilyen zavar folytán megha
ladja az egyensúlyi szintet, akkor a (3.5) alapegyenlet értelmében csökkenés
nek indul. Eszerint az egyensúlyi növekedési pálya stabilnak tűnik. Megvizs
gálva azonban azt az esetet, amikor a tőkeintenzitás valamilyen oknál fogva az 
egyensúlyi érték alá csökken, azt tapasztaljuk, hogy a tőkeintenzitás tovább 
csökken. Ebben az esetben féloldali stabilitásról pontosabban jobboldali stabili
tásról beszélünk.

Vegyük szemügyre végül a munka /»3-as növekedési rátájának esetét. 
Az ábráról leolvasható, hogy ekkor nem létezik egyensúlyi növekedési pálya. 
A (3.5) egyenlet szerint a tökeintenzitás k minden lehetséges értéke esetén 
csökken.

Egy másik, jól viselkedőnek nem nevezhető aggregát termelési függ
vény intenzív alakjának görbéje látható a 11. ábrán. Ebben az esetben a tőke 
határtermelékenysége mindvégig növekvő.

11. ábra
Egyensúly a tőke növekvő határtermelékenysége esetén

Legyen a munka n\ növekedési rátája olyan, hogy <5-/'(0), ek
kor a (3.6) egyenlet egyetlen pozitív k-ra sem teljesül, ezért nem létezik 
egyensúlyi növekedési pálya. A tőkeintenzitás k minden értékére nő.

Abban az esetben, ha a munka növekedési rátája n2, egyértelműen lé
tezik egyensúlyi növekedési pálya a kQ tökeintenzitás mellett. Az is leolvasható 
azonban az ábráról, hogy ez az egyensúlyi növekedési pálya instabil.

A fenti példák alapján megállapítható, hogy amennyiben flk) nem jól 
viselkedő függvény, az egyensúlyi növekedési pálya egzisztenciája, unicitása
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és stabilitása nem feltétlenül áll fenn. A következő szakaszból az is kiderül, 
hogy az unicitás és a stabilitás akkor sem feltétlenül áll fenn, ha 7(k) jól visel
kedő.

3.4.3. Változó megtakarítási határhajlandóság

Ismeretes, hogy a jövedelem változásával együtt változik a gazdaság 
szereplőinek megtakarítási határhajlandósága. Ez a tény olymódon illeszthető 
a neoklasszikus elemzés eszközrendszerébe, hogy a megtakarítási határhajlan
dóságot az egységnyi munkára eső kibocsátás függvényének tekintjük. Mivel 
azonban az egységnyi munkára eső kibocsátás a tőkeintenzitás függvénye, a 
megtakarítási határhajlandóság is a tőkeintenzitástól függ. Reális föltevés, 
hogy a megtakarítási határhajlandóság az egységnyi munkára eső kibocsátás 
folytonos függvénye. Ha ezen kívül e függvény nem monoton, előfordulhat a 
12. ábrán bemutatott szituáció, melyben három különféle tőkeintenzitás mel
lett is megvalósulhat az egyensúlyi növekedés.

12. ábra
Az alacsony szintű egyensúly csapdája

Az is leolvasható az ábráról, hogy k\ és k$ tőkeintenzitások esetén az 
egyensúlyi növekedés pályája stabil, k2 mellett pedig instabil. Most vegyük 
szemügyre a ki tőkeintenzitás melletti egyensúlyi helyzetet. Az áttérés a maga
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sabb tőkeintenzitású stabil egyensúlyi növekedési pályára, ahol a munka átlag
termelékenysége is magasabb, csak egy "nagy ugrás" révén lehetséges. E 
"nagy ugrás" során a tőkeintenzitásban legalább egy ^2-^1 mértékű növeke
désnek kell bekövetkeznie, ellenkező esetben ugyanis a neoklasszikus egyen
súlyteremtő mechanizmus visszatéríti a gazdaságot a ki tökeintenzitású egyen
súlyi szintre. A jelenséget az alacsony szintű egyensúly csapdája (Low Level 
Equlibrium Trap) néven ismeri a szakirodalom.

3.5. A neoklasszikus megközelítés bírálata

Solow gondolati rendszere látszólag konzisztens és koherens képet 
nyújt a növekvő gazdaságról. A modellből adódó következtetések ellentétesek 
a postkeynesiánusok pesszimista jövöképével harmonikusan illeszkednek a 
neoklasszikus szemlélet önmagát egyensúlyban tartó, mechanisztikus gazda
sági folyamatához. E szemléletmód azonban nem szűkölködik kritikában, és a 
bírálatok száma együtt gyarapodott a neoklsszikus megközelítésmód bírálatá
val.

A neoklasszikus gndolati rendszert alapjaiban megkérdőjelező teore
tikusok a modern_cambridge-i iskola tagjai közül kerülték ki. Az elnevezés az 

  angliai Cambridge egyetemének közgazdaságtudományi karára utal, ahol 
olyan neves közgazdászok dolgozták ki elméleteiket, mint Malthus, Marshall, 
Pigou, Keynes vagy Robertson. A modern cambridge-i iskola tagjai közül 
Kahn, a magyar származású Káldor továbbá Pasinetti és Robinson intézték a 
legjelentősebb Támadásokat a neoklasszikus szemléletmód ellen. A neo- 
klasszikus megközelítésmód legfőbb védelmezőiként Samuelson és Solow 
professzorokat tartják számon a Massachusetts Institut of Technology egye- 
temről, a USA Massachusetts államabeli Cambridge-ben. A közgazdasági el
méletek története kevés olyan heves vitát ismer, mint a két cambridge-i iskola 
között a tőke fogalmáról, a gazdasági növekedésről és a technikai haladásról 
folyt polémia.

Ebben az alfejezetben a bírálatok három fő elméleti alapvonalát fogjuk 
kiemelni.

3.5.1. Az aggregát töke fogalmával kapcsolatos problémák

E problémát elsősorban a modem cambridge-i iskola vetette föl. A 
3.1.1. pontban láttuk, hogy egytermékes gazdaságban a tőkejavaktechnikailag 
és közgazdaságilag is homogének, továbbá nem specifikusak abban az érte
lemben, hogy tetszőleges mennyiségű munkával kombinálhatok bármely fel
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adat elvégzése céljából. A megtakarítási hányad vagy az amortizációs ráta 
megváltozásának vizsgálata során azt is láttuk, hogy a gazdaság minden kiin
duló tőkeintenzitásához véges jdötartamon belül képes egy új egyensúlyi tőke- 
intenzitást kialakítani. Nem derül azonban ki a modellből, hogy a kezdeti álla- 
potban már megvolt, a kiinduló tőkeintenzitásra tervezett gépek hogyan hasz- 
nálhatók  a korábbitól teljesen eltérő, új tőkeintenzitás mellett. A neoklasszikus 
megközelítés a tőkét képlékenynek fogja fel, ami azt jelenti, hogy az valamely 
kezdeti tőkeintenzitásról azonnal és költségmentesen átalakítható valamely 
tetszőleges más tőkeintenzítás melletti alkalmazásra. Ezt a jelenséget Meade 
úgy értelmezi, hogy ha bizonyos mennyiségű acélt egy gépbe beépítenek, az. 
azonnal és költségmentesen áta bármilyen másfajta géppé [38]. A 
képlékenység föltevése közvetlen kapcsolatban áll a tőke és a munka közti 
helyettesíthetőség fokával: az a gép, melyet tíz kezelőre terveztek, úgyanolyan 
hatékonyan működtethető két kezelővel is. Ebben az esetben a téves vállalko
zói döntéseknek semmiféle következményük nincs, ezért azoktól el lehet te
kinteni. Mihelyt kiderül ugyanis egy beruházás gazdaságtalan volta, abban a 
pillanatban többletköltség nélkül konvertálható gazdaságos beruházássá. Eb

 ben a gondolati-rendszerben valóban logikus a vállalkozói várakozások fi
gyelmen kívül hagyása. Ezen a ponton persze nemcsak a vállalkozói várako
zások figyelmen kívül hagyásáról van szó, hanem a lineárisan homogén, foly
tonos aggregát termelési függvény neoklasszikus koncepciójának elméleti 
gyengeségei is előtérbe kerülnek.

Maguk a neoklasszikus közgazdászok természetesen soha nem vallot
ták a tényleges tőkejavak fenti értelemben vett képlékenységét. Azt csupán 
hasznos föltevésnek tekintették, melyet gondolati rendszerükbe építve a növe
kedési folyamat igen egyszerű és tanulságos modelljéhez jutnak. Mégis, bár 
megengedhető hosszú távon bizonyos helyettesíthetőséget feltételezni a tőke 
és a nunka között, a neoklasszikus képlékenységi föltevés figyelmen kívül 
hagyja a növekvő gazdaság központi problémáit. E problémák a következők: 
tévedések történhetnek, a vállalkozói várakozások nem feltétlen teljesülnek, és 
a történelmi okok miatt esetleg szűkösen rendelkezésre álló tőkeállomány 
döntő korlátozó tényező lehet a rövid- és középtávú növekedési lehetőségek 
tekintetében.

3.5.2. A hosszú távú szemlélet időhorizontja

Láttuk, hogy a neoklasszikus növekedési modellben a gazdaság kimoz
dulva egyensúlyi növekedési pályájáról, oda automatikusan visszatér. Ilyen 
helyzet áll elő például abban az esetben, ha a modell exogén paraméterei (a 
munka növekedési rátája, az amortizációs ráta vagy a megtakarítási határhaj
landóság) értéke megváltozik. Kérdéses azonban, hogy mekkora időtartam 
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után tér vissza a gazdaság az egyensúlyi növekedési pályára, azaz milyen hosz- 
szú a "hosszú táv"? A probléma részletes vizsgálatát Sato végezte el a hatva
nas évek elején [51,52]. Eredményei szerint ez az igazodási idő igen hosszú 
lehet, akár száz évnél is tovább tarthat. Az ilyen hosszúságú 
egyensúlytalansági időtartam léte azonban kétségeket támaszt az állandó Üte
mű és kiegyensúlyozott növekedés fogalmának használatával kapcsolatban. 
Sato eredményei szerint ugyanis disequilibriumbeli növekedés jellemző a gaz
daságra. A neoklasszikus modell olyan módosítása esetén, amely megengedi a 
munkanélküliséget, Consilk 1966-os tanulmánya [10] szerint ez az igazodási 
idő egyharmadára csökken. Ekkor azonban az a kérdés merül föl, hogy neo
klasszikusnak tekinthető-e továbbra is a modell, hisz az megengedi a munka 
keresletének és kínálatának eltérését.

3.5.3. A keynesi éleslátás hiánya

Elemzésünk során mindeddig tökéletesen figyelmen kívül hagytuk a 
tényezőárak rugalmasságával kapcsolatos keynesi szkepticizmust. Márpedig a 
likviditási csapda figyelembe vételével súlyos nehézségek merülnek föl a neo
klasszikus alkalmazkodási mechanizmus során. Tegyük fel, hogy az új egyen
súlyi növekedési pálya eléréséhez a tőkeintenzitásnak növekednie kell, mint a 
8. ábrán bemutatott helyzetben a megtakarítási határhajlandóság emelkedése 
nyomán. Ha pedig az aggregát termelési függvény intenzív formája jól visel
kedő, akkor a magasabb tökeintenzitású pontban a görbéhez húzható érintő 
meredeksége kisebb. Beláttuk a 3.1.5. szakaszban, hogy ez a meredekség a 
tőke határtermelékenységével egyenlő. Elfogadva mármost a neoklasszikus 
jövedelemelosztási elméletet16, mely szerint a kamat a tőke határtermelékeny
ségével egyenlő, rögtön látszik, hogy a tökeintenzitás növekedésének együtt 
kell járnia a kamat csökkenésével. A kamat azonban nem csökkenhet a likvidi
tási csapda kamatszintje alá, ezért az alkalmazkodási folyamat során a tőkein
tenzitás egy a likviditási csapda által meghatározott felső korlátba ütközik. 
Létezik azonban a tőkeintenzitásnak egy alsó korlátja is, ha feltesszük, hogy a 
bérráta17 nem csökkenhet minden határon túl. A 3.1.5. pontban ugyanis kimu
tattuk azt is, hogy adott tőkeintenzitás mellett a bérráta nagyságát az intenzív 
termelési függvény érintőjének függőleges tengelymetszete határozza meg. 
Figyelembe véve a jól viselkedő függvény alakját, látható, hogy a tőkeintenzi
tás csökkenésével a bérráta is csökken. Ha pedig a bérráta nem csökkenhet 

16 A határtermelékenységi elméletet mint neoklasszikus jövedelemelosztási elméletet Mátyás 
Antal i.m. ismerteti 85-87 o.
17 Itt emlékeztetni kell a 3.1.1. szakaszba leírtakra, melyek szerint egytermékes gazdaságban 
nem tehető különbség a reál- és a nominálbérek között. A bért ugyanis a gazdaság által 
termelt egyetlen termékben, gabonában fizetik.
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egy minimális szint alá, akkor ez a tökeintenzitás csökkenését akadályozza, 
ami tovább szűkíti az alkalmazkodási mechanizmus mozgásterét. Itt azonban 
nem csupán Solow növekedési modelljének bírálatáról van szó, és nem is csak 
a folytonos, lienárisan homogén aggregát termelési fogalmának függvény el
méleti gyöngeségeire mutattunk rá. Problematikusnak tűnik maga a határter
melékenységi elmélet mint jövedelemelosztási elmélet is.

3.6. Összegzés

A fenti bírálatok egyre elfogadottabbak, nem utolsósorban a hagyomá
nyosan "neoklasszikus"-ként ismert közgazdászok körében is. Különösen a 
vállalkozói várakozások figyelmen kívül hagyását ismerik_el_problernatikus- 
nak. Úgy tűnik, egyet kell érteni Stiglitz alábbi megállapításával:

"Az ötvenes éveket követő kutatások fényében úgy tűnik, a Solow által 
megtervezett kép a gazdaságról, melyben egyenletes a konvergencia a 
kiegyensúlyozott növekedés felé, és a vállalkozói várakozásoknak 
nincs érdemleges szerepük, éppoly gyanús, mint ahogy Solow számára 
gyanúsnak tűnt Harrod korábbi elmélete." Stiglitz [60].

E súlyos bírálatok ellenére a neoklasszikus megközelítés a gazdasági 
növekedés tanulmányozásának éppoly fontos kiindulópontja mint a post- 
keynesi. Konzisztenciája és egyszerűsége miatt a továbbiakban is föl fogjuk 
használni a kétszektoros modellek, a technikai haladás és a gazdasági növeke
dés társadalmi jólétre gyakorolt hatásának vizsgálata során. Nem hagyhatók 
azonban figyelmen kívül az itt kifejtett problémák akkor sem, ha azokra köz
vetlen utalás a továbbiakban nem mindig történik.



4. Kétszektoros növekedési modellek

A gazdasági növekedés kétszektoros modelljei az eddigiekben bemu
tatott legegyszerűbb modellek természetes kiterjesztéseinek tekinthetők, azon
ban a többszektoros elemzés gondolata meglehetősen régi a közgazdasági 
elméletek történetében. Elsőként Quesnay Tableau économique-jaira kell 
utalni mint a többszektoros elemzés XVIII. századi előfutárára1. A 
kétszektoros elemzés módszere pedig Marx nevezetes újratermelési sémája 
révén vált általánossá a közgazdasági elméletekben.

1 Quesnay "Gazdasági táblázatait Mátyás Antal A polgári közgazdaságtan története a 
marxizmus megjelenése előtt c. kézirata ismerteti. Tankönyvkiadó, Budapest, 1981, 42-45 
o.

A jelen fejezetben bemutatásra kerülő modellek az 1.1. alfejezetben 
említett aggregálási folyamat megfordítása, a dezaggregálás irányába tett első 
lépésekként is felfoghatók. A kétszektoros növekedési modellek legfőbb ér
deme azonban, hogy kísérletet tesznek a fogyasztási cikkek és a tőkejavak 
közti különbség megragadására, továbbá egyfajta elmozdulást jelentenek a 
többszektoros, fejlettebb növekedéselméletek felé, rámutatva egyúttal az 
azokban jelentkező problémákra. Vitatott, hogy e modellek jobban leírják-e a 
valóságot, mint az egyszektorosak, de - mint látni fogjuk - itt már esetenként 
olyan életszerűbb vonások is megjelennek, mint az árak beépítése a modellbe. 
Ezek a konstrukciók rávilágítanak a postkeynesi és neoklasszius megközelítés 
néhány olyan tulajdonságára is, melyek az egyszektoros modellekben rejtve 
maradnak.

4.1. Feldman növekedési modellje

Az 1917-es oroszországi forradalom nyomán létrejött fiatal szovjet 
állam a gazdasági növekedés soha nem látott, szédítő perspektíváját vázolta a 
szocializmus építéséhez nagy hirtelen nekilátni kényszerített éhező milliók elé. 
E növekedés megtervezését, elméleti alapjainak kidolgozását a Szovjet Állami 
Tervbizottság (GOSZPLAN) kapta feladatul, ahol ebben az időben számos, a 
korábbi rendszerben rendkívül alapos multidiszciplináris ismereteket szerzett 
közgazdász dolgozott. Közülük Feldman volt az, aki a gazdasági növekedés 
egzakt elméleti modelljei közül az egyik elsőt megalkotta. Eredményeit 1928- 
ban ismertette a GOSZPLAN "A tervezett gazdaság" című folyóiratában [18], 
de megközelítésmódja nem nyert tetszést a sztálini vezetés szemében. Munká
járól a szovjet közgazdasági irodalom nem tett említést, maga Feldman pedig 
több társához hasonlóan, akik elmulasztottak külföldre menekülni, az 1930-as 
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évek tisztogatásainak esett áldozatául. Feldman eredményeire Domar hívat fel 
a nyugati szakirodalom figyelmét 1957-ben megjelent könyvében [13].

A modell tanulmányozását azonban nem annak kuriózum volta teszi 
szükségessé, hanem egyrészt az, hogy bár alapvetően a marxista makro- 
ökonómiára épül, hosszú távú következtetései mégis a postkeynesi modellek 
eredményeivel mutatnak hasonlóságot. Fölmerül tehát azon kérdés megvála
szolásának lehetősége, hogy a tervezett gazdaság elméletileg megoldást nyújt
hat-e a harrodi problémákra. Másrészt Feldman modellje azon kevés növeke
dési modellek egyike, melyek közvetlenül az aktuális gazdaságpolitika függ
vényében kerültek kidolgozásra, sőt mondhatni, a modell közvetlen politikai 
következményeket vont maga után. Bár Feldman eredményei nem gyakorol
tak számottevő befolyást a Szovjetunió politikai berendezkedésére, eredmé
nyeit az első két ötéves terv kidolgozása során figyelembe vették. A szovjet 
növekedési politika stratégiája, különösen a nehézipar preferálása könnyen 
vizsgálható Feldman modelljének gondolati rendszerében. Eredményei jelen
tős hatást gyakoroltak Mahalanobis indiai közgazdászra2 és az indiai tervgaz
dasági rendszerre. Alapföltevésként jelennek meg ugyanis a modellben a fejlet
len gazdaság jellegzetességei. Ez különös aktualitást kölcsönöz a feldmani 
gondolati rendszernek Magyarország jelenlegi állapotában, nem csupán a gaz
daság teljesítőképessége miatt, hanem mert az állami beavatkozás mértékének 
problémája a magyar gazdaság "örökzöld" témája. Feldman modellje különö
sen alkalmas az állami beavatkozás növekedésre gyakorolt hatásainak tanul
mányozására.

2 Mahalanobis modelljét magyar nyelven Andorka [2] ismerteti.

4.1.1. A modell föltevései

4.1.1.1. Feldman a gazdaságot két termelőszektorra osztja a marxi újraterme
lési séma alapján. Eszerint a teljes kibocsátás a két szktor egyikéből vagy má
sikából származik. A gazdaság két szektorra történő felosztása teljesen termé
szetes a marxi rendszerben gondolkodó közgazdászok számára, és Feldman 
ezt a felosztást használta saját céljaira.

Eredetileg Feldman az egyik szektorba a termelőkapacitásokat növelő 
tevékenységeket kívánta sorolni, a másikba pedig azokat, amelyek a kibocsá
tást az aktuális szinten tartják. E felosztás fogalmi szempontból igen kényel
mes, hiszen így a növekedés kulcsa egyértelműen az első szektorban van. 
Bármennyire csábító azonban elméletileg ez a séma, mégis le kell mondani 
róla, mivel lehetetlen empirikus jelentéssel felruházni, lévén hogy a gazdaság 
nem ilyen módon, hanem ágazatonként szerveződik. Munkájának utolsó vál
tozatában Feldman is az általános, már Marx által is alkalmazott felosztást 
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választja, amely szerint az egyik szektorban a tőkejavak, a másikban pedig a 
fogyasztási cikkek kerülnek előállításra. Az 1. szektorban előállított tőkejavak 
mindkét szektorban felhasználhatók, de ha egy tőkejószágot valamelyik szek
torban üzembe helyeztek, az később nem vihető át a másik szektorba. Föltesz- 
szük továbbá, hogy a tőkejavak //-ed részét allokálják az első szektorba, kö
vetkezésképp (1-// )-ed részét a másodikba, és // nagyságát a gazdasági veze
tés egyszer s mindenkorra rögzíti.
4.1.1.2. A tőke és munkakoefficiensek mindkét szektorban fixek. Ennek 
megfelelően az egyes szektorok kibocsátását leíró aggregát termelési függvény 
a következő:

Yj = mini—,— I, ahol /=1,2 
kv,-

ahol Y, az /-edik szektor kibocsátása, K, és L, az ott felhasznált tőke és munka 
mennyisége, v, a tőkekoefficiens az /-edik szektorban, w, pedig ugyanott a 
munkakoefficiens.

Fölteszi továbbá Feldman, hogy a munka minden mennyiségben ren
delkezésre áll, így az egyes szektorok kibocsátását leíró aggregát termelési 
függvények az alábbi formára egyszerűsödnek:

E föltevés, bármennyire valóságidegennek tűnik is, megfelel a húszas
harmincas évek szovjet valóságának részint a technológia alacsony színvonala 
miatt, részint pedig azért, mert az általános hadkötelezettséget a munkavég
zésre is kiterjesztették.
4.1.1.3. Nincs értékcsökkenés, azaz K = I -Y^, mivel a tőkejavakat az 1. 
szektor állítja elő. E föltevés csak kényelmes, de nem szükségszerű, az amorti
záció beépíthető a modellbe.
4.1.1.4. A gazdaság zárt, azaz tőkejavak külföldről nem importálhatok. Ez a 
feltevés bármennyire irreálisnak tűnjék is, szintén megfelel a húszas-harmincas 
évek szovjet valóságának.
4.1.1.5. A két szektor kibocsátása egymástól független, azaz a tőkejavak ter
melése független a fogyasztási javak termelésétől. Eszerint tőkejavakat olymó
don is elő lehet állítani, hogy közben a gazdaság fogyasztási javakat egyáltalán 
nem termel. Bármennyire abszurd is e föltevés, a szovjet szocializmus építésé
nek történetéből tudjuk, hogy a gazdaság irányítói gyakorlatilag elfogadták, és 
a fogyasztási javak termelését rendkívül alacsony szintre szorították le. Az 
eredmény ismert: nélkülözés, nyomor, tömeges éhhalál kísérte a szocialista 
gazdaság alapjainak lerakását a Szovjetunióban.
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4.1.2. A növekedés hosszú távú alakulása

Célszerű vizsgálódásainkat a beruházások növekedési rátájának meg
határozásával kezdeni. Mivel a 4.1.1.3. pontban tett kikötés szerint nincs ér
tékcsökkenés, a beruházások nagysága az 1. szektor kibocsátásával egyenlő. 
Alkalmazva a termelési függvény 4.1.1.2. pontban adott definícióját az 1. 
szektorra, az alábbiakat írhatjuk:

K • • K
I = Y\ = —- elvégezve pedig az idő szerinti differenciálást: / = K = —-

Vj Vj

Másrészt a 4.1.1.1. pontbeli feltevés alapján a beruházások //-ed részét allokál
ják az első szektorba, ezért amortizáció hiányában ott a tőkeállomány az kö
vetkezőképpen változik: Kx = = p-I. Behelyettesítve az előző összefüg
gésbe:

Í = ^-I = p-I
V1

adódik, ahol a p = p/v\ jelölést kizárólag az egyszerűbb írásmód érdekében 
vezettük be. Iménti egyenletünket átrendezve kapjuk a beruházások növeke
dési rátáját:

(4.1) j = P

Mivel a tervezett gazdaságban a különféle makrováltozók időbeni ala
kulását törvény írja elő, a piaci mechanizmusok egyáltalán nem vagy csak 
korlátozottan működnek, így nincs értelme egyensúlyról, illetve egyensúlyi 
növekedési rátáról beszélni. A (4.1) egyenlet egyensúlyi növekedési pályát 
nem definiál, csupán az alábbi kérdések megválaszolását teszi lehetővé:

1. Miért épp akkora a beruházások növekedési rátája, amekkora?
2. Adott p és V/ esetén a jövőben a beruházások mekkora növekedési rátájára 

lehet számítani?
3. Mit kell tenni annak érdekében, hogy a beruházások növekedési rátája egy 

kívánt nagyságot érjen el?

Könnyen látható a (4.1.) összefüggés alapján, hogy a beruházások növekedési 
rátája annál nagyobb, minél nagyobb az 1. szektorban üzembehelyezésre kerü
lő tőkejavak részaránya, és minél kisebb az 1. szektorban a tőkekoefficiens 
nagysága.
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A kibocsátás növekedési ütemének meghatározásához induljunk ki 
abból az összefüggésből, hogy a teljes kibocsátás a két termelőszektor kibocsá
tásának összegével egyenlő, azaz

(4.2) r = y1+y2

Az eddigiek alapján fj = I = /(0) • , hátra van Y2 , vagyis a fogyasztási
javak termelését leíró függvény meghatározása. Ez már csak azért is izgalmas
nak Ígérkezik, mert választ ad az életszínvonal alakulásának kérdésére.

Figyelembe véve, hogy a fogyasztási cikkeket a 2. szektor állítja elő, a 
termelési függvény 4.1.1.2. pontban adott definíciója alapján:

K KC = = —— Elvégezve az idő szerinti differenciálást: Ć = ——
v2 v2

Mivel a 4.1.1.1. pont alatti föltevés szerint a beruházások (1-/7 )-ed része 
kerül a 2. szektorban üzembe helyezésre: = G - /0 • • Behelyettesít
ve az előző összefüggésbe:

v2 v2

Ebből az idő szerinti integrálással kapjuk a 2. szektor kibocsátásának időbeli 
alakulását leíró függvényt. Az integrálási konstans meghatározására itt is, mint 
az 1.4. alfejezetben a /=0 helyettesítést alkalmazzuk. Az integrálás végered
ményeként

C(t) = C(0) + • (ept - 1)
v2 p \ /

adódik3, ahol C(0) a fogyasztás /=0 időpontban vett értékét jelenti. Minthogy 
a C(t) függvény és annak differenciálhányados függvénye is ismert, a fogyasz
tás növekedési rátája meghatározható. Egyszerűbben célt érünk azonban, ha 
először e növekedési ráta reciprokát határozzuk meg:

3 Részletesen a következőképpen történik az integrálás:

C(0 = J -—— • 7(0) • e^’dt = -—— • + z Alkalmazva a í=0 helyettesítést a z integ
ri V2 p

rálási konstans meghatározásához: C(0) = + amiből: Z = C(0) - *
v2 P v2 p

, és így: C(0=^^- —
v2 p v2 p
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C V2________[1-// /(0) p <
Č LzJL.j^.gP1

4 A részletes számítások egyszerűen elvégezhetők, de kissé hosszadalmasak, ezért ismerteté
süktől eltekintünk. Megtalálhatók egyébként Andorka [2] könyvében. Itt csupán arra az 
egyszerű számolással könnyen ellenőrizhető tényre hívjuk fel a figyelmet, hogy ha két 
makrováltozó azonos ráta szerint növekszik, akkor összegük is ugyanezen ráta szerint fog 
növekedni. Az állítás az (1.4) egyenlet felhasználásával könnyen igazolható.

v2

*2 Q0)
\-p 7(0) | 1 fep'r___ 1_|

eP-í +p ep t)

Rögtön látszik, hogy az így nyert kifejezés /-ben nem konstans, azaz a fogyasz
tás növekedési rátájának reciproka időben nem állandó. Ebből következően 
Feldman modelljében nem lehetséges az állandó ütemű növekedés. Alaposabban 
szemügyre véve azonban a fenti kifejezést, kiderül, hogy a fogyasztás növeke
dési rátája hosszú távon a beruházások növekedési rátájához tart. A jobb olda
lon álló kifejezés első tagjának számlálója Z-ben konstans, a nevező pedig Z 
növekedésével a végtelenhez tart. Ezért Z növekedésével az első tag nullához 
tart. A zárójelben álló kifejezés első tagja egy, a második tag Z növekedésével 
szintén nullához tart. Kaptuk tehát, hogy

lim — = — amiből lim C = p 
t-too C p

Azaz hosszú távon a fogyasztási javak kibocsátásának növekedési rátája a be
ruházások növekedési rátájához tart. Minthogy pedig (4.2) alapján a teljes 
kibocsátás a két szektor kibocsátásának összege, Y növekedési rátája sem 
konstans, hosszú távon ez is a beruházások növekedési rátájához tart4.

4.1.3. A tervgazdaság perspektívája

Eddigi eredményeink lehetővé teszik a tervezett gazdaság növekedési 
távlatainak felmérését. Minthogy a szocialista gazdaságirányításnak p értéke 
megválasztása révén módjában áll a beruházások növekedését meghatározni, 
ezzel egyszersmind meghatározza a kibocsátás hosszú távon tapasztalható 
növekedési rátáját. Felhasználva a C-re kapott és (4.2) alapján F-ra levezethe
tő függvényeket, az alábbiakban ezek növekedési rátáinak időbeni alakulását 
mutatjuk be. A 13. ábra a fogyasztás, a 14. ábra pedig az összkibocsátás idő
beni alakulását mutatja be 60 éven át p különböző értékei mellett az alábbi 
kiinduló paraméterek esetén:
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Yo Co V/ v2
10 9 3 3

4.1. táblázat
A 13. és 14. ábrán bemutatásra kerülő függvények paraméterei

A fogyasztás növekedési rátájának időbeni alakulása

A kibocsátás növekedési rátájának időbeni alakulása
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A 13. ábrát szemügyre véve, rögtön látszik, hogy minél nagyobb // 
értéke, azaz a tőkejavak minél nagyobb részét helyezik üzembe az 1. szektor
ban, annál előbb éri el a fogyasztás és a kibocsátás növekedési rátája a beruhá
zásokét. Ugyanakkor n értékének növelése a fogyasztás növekedési rátájának 
csökkenését eredményezi az időszak elején.

Az ábrák alapján érthető, miként szárnyalja túl a tervgazdaság rövid 
időn belül a fejlett tőkés országokat. Ehhez semmi másra nincs szükség, mint 
H értékét elegendően nagyra beállítani. Vegyük most szemügyre, milyen elmé
leti okok miatt nem következett ez be! Mindenekelőtt azt kell megállapítani, 
hogy bár a szocialista gazdasági vezetésnek lehetősége van rá, hogy a meg
termelt tőkejavakat teljes mértékben az 1. szektorban helyezze üzembe, még
sem helyezhet ott üzembe több tőkejószágot annál, mint amennyit a gazdaság 
megtermel. Tehát /r értéke nem emelhető 1 fölé5. Ez azt jelenti, hogy a kibo
csátás növekedési rátáját felülről korlátozza az 1/vj elméleti határ. E felső 
korlát jelentősége világosabbá válik Feldman modelljét Harrodéval összeha
sonlítva. Az összehasonlítás annál könnyebben megtehető, mivel a két modell 
szoros kapcsolatot mutat egymással.

5 Ha azonban a 4.1.1.4. kikötéssel szemben föltesszük, hogy tőkejavak külföldről is besze
rezhetők, akkor p értéke 1 fölé emelhető. Ez esetben viszont az a kérdés merül föl, hogy 
mivel fizet a gazdaság a külföldről behozott tőkejavakért? A fizetés történhet fogyasztási 
cikkek exportja révén vagy hitelekkel. Az első esetben arról van szó, hogy a külkereskede
lem a fogyasztási cikkeket tőkejószággá transzformálja, ez azonban csak az életszínvonal 
rovására történhet. A második esetben pedig az ország eladósodásának veszélye merül föl.
6 E föltevés a piacgazdaságban a jószágpiaci egyensúly feltétele, a tervgazdaságban pedig 
kényszermegtakarítások révén teljesül. Lásd Kornai [33].

Mivel definíció szerint p = K\lK továbbá az egyes szektorok kibo
csátását leíró aggregát termelési függvény 4.1.1.2. pontban adott definíciója 
szerint Kj = v, • Y, és kihasználatlan kapacitások hiányában: K = + K2,
az alábbiakat írhatjuk:

*1 ^lu = —- =-- 1— --
K Vj • }j + v2 • Y2

Továbbá mivel a 4.1.1.3. feltétel szerint nincs értékcsökkenés, I=Yi, majd át
térve egyszektoros modellre azon föltevés mellett, hogy a tőkekoefficiens 
nagysága mindkét szektorban azonos: v, végül feltéve, hogy a beruházások és 
megtakarítások egymással egyenlőek6, az alábbi összefüggéshez jutunk:

vr^i _ vr^ _ v'^ -L.- — - 
vi-Y\+v2-Y2 vi-Yi+v2-Y2 ^-(^1+^2) Y Y

Azt kaptuk tehát, hogy ^=s, tehát az első szektorban üzembe helyezésre kerü
lő tőkejavak részaránya formálisan megegyezik a megtakarítási hányaddal. 
Eszerint a kibocsátás Harrod által levezetett aktuális növekedési rátája meg
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egyezik azzal a növekedési rátával, melyhez a kibocsátás Feldman modell
jében tart, ha föltesszük, hogy a tőkekoefficiens mindkét szektorban ugyan
akkora. A két modell eredményei között azonban lényeges eltérések is mutat
koznak.

Feldmannál a gazdaság sohasem érheti el az állandó ütemű növekedés 
állapotát, de az idő előrehaladtával tetszőlegesen kis mértékben megközelíti 
azt7. Ha most valamilyen esemény letériti a gazdaságot ezen állandó ütemű 
növekedés felé tartó pályájáról, a fenti levezetések továbbra is érvényben ma
radnak, és az aktuális időponthoz t=0 értéket rendelve, megint csak egy állan
dó ütemű növekedés felé konvergáló pályán találjuk a gazdaságot. Ebben az 
értelemben beszélhetünk a gazdaság asszimptotikusan állandó ütemű növeke
déséről és a növekedési pálya asszimptotikus stabilitásáról.

7 Szigorúan matematikai értelemben véve ez a következőt jelenti: Bármilyen kicsi pozitív 
eltérést adunk is meg /Mól, mindig létezik egy olyan véges hosszúságú időtartam, melynek 
leltelte után a kibocsátás és a fogyasztás növekedési rátájának p-tól való eltérése kisebb a 
megadottnál.
8 A szocialista gazdaság történetéből tudjuk, hogy a Domar áltat említett alulberuházási 
tendencia soha nem fordult elő, a szándékolt beruházások nagysága tipikusan meghaladta a 
szándékolt megtakarítások nagyságát, ami kiváltképp a beruházási javak piacán állandó 
túlkeresletet eredményezett. Részletesen lásd Bauer [5], Kornai [33], Soós [59].
9 A megtestesült technikai haladás tárgyalása során az 5.1.3. szakaszban látni fogjuk, hogy a 
technikai haladás eredményeként a tökekoefficiens csökken.

Egy másik alapvető különbség Harrod és Feldman modellje között az, 
hogy míg a tőkés gazdaságban a megtakarítási hányad nagysága a háztartások 
és vállalkozók preferenciáitól függ, addig ezt a tervgazdasági rendszerben a 
gazdasági vezetés határozza meg. A tervgazdaságban nincs szerepe a vállalko
zói várakozásoknak sem, mivel a beruházási döntéseket a központi gazdaság
irányítás hozza. Ebből a szempontból Feldman modellje úgy is felfogható, 
hogy kiküszöbölte Harrod modelljéből az autonóm beruházási függvényt. En
nek következtében I=S mindig teljesül8, és ez biztosítja az egyensúlyi növeke
dési pálya stabilitását.

Tekintsünk most egy szocialista tervgazdaságot és egy fejlett tőkés 
piacgazdaságot, és tegyük fel, hogy mindkét gazdaság a kibocsátás minél ma
gasabb növekedési rátáját kívánja elérni. Láttuk, hogy ez a növekedési ráta 
annál nagyobb, minél magasabb a megtakarítási hányad. Azt is tudjuk, hogy a 
megtakarítási hányad (s vagy növelése egyszerűbb feladat a tervgazdaság 
számára, hisz ott ennek értékét a gazdasági vezetés szabja meg. Másrészt azt is 
láttuk, hogy a kibocsátás növekedési rátája annál nagyobb, minél kisebb a tő
kekoefficiens. Feltételezhető, hogy a fejlettebb technológiával rendelkező gaz
daságban kevesebb tőkejószág szükséges egységnyi kibocsátás előállításához, s 
e téren a modem tőkés termelés élvez előnyt9. A kérdés az, hogy képes-e a 
tervgazdasági rendszer ezt az előnyt a megtakarítások növelésével eliminálni, 
sőt a maga oldalán előnyt kiharcolni. Ma már tudjuk, hogy a történelem erre a 
kérdésre határozott nemmel felelt. Továbbra is megválaszolatlan azonban, 
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hogy miért nem sikerült a szocialista gazdaságnak legalább valamilyen ala
csony szinten egy asszimptotikusan állandó ütemű növekedést megvalósítani?

Ahhoz, hogy a kérdést Feldman modelljének keretei között megvála
szolhassuk, alaposabban szemügyre kell vennünk a két szektor kapcsolatát. 
Amennyiben az első szektor termelőberendezéseket, a második pedig fogyasz
tási cikkeket állít elő, akkor nyilvánvaló, hogy az első szektor fenntartásának 
nem lehet más célja mint hogy termelőeszközökkel lássa el a második szek
tort. Ez a megállapítás természetesen nem zárja ki, hogy az előállított 
tőkejavak egy részét további tőkejavak előállítására használják, a modell kö
vetkeztetései ezt különösen indokolttá is teszik. Látni kell azonban, hogy a 
tőkejavak első szektorban történő felhasználásának is csak a második szektor 
még több erőforrással történő ellátása lehet a végső célja. Úgy tűnik, az ilyen 
irányú magtartást hatékonyan kényszerítik ki a piaci mechanizmusok, a tervu
tasításos rendszerben azonban más összefüggések húzódnak meg a 
tőkejavakat előállító ágazat fejlesztése mögött. Ezeket a következőkben fog
lalhatjuk össze:

A tervutasításos rendszer tipikus termelőegysége, az állami nagyvállalat 
hatékonyan képes érdekeit érvényesíteni a központi tervező és irányító hatósá
gokkal szemben, éspedig annál hatékonyabban, minél nagyobb. A szocialista 
gazdaság vállalatai tehát beruházásaik minél nagyobb ütemű növelésében ér
dekeltek, nem a jövőbeni megtérülés, hanem a jobb érdekérvényesítési pozíció 
elérése céljából. A beruházási javak iránt ilyen módon hatalmasra duzzadt ke
reslettel szemben az elégségesnél ugyan kisebb kínálat áll, de a vállalatok igye
keznek elsősorban erre a piacra termelni fogyasztási javak előállítása helyett. 
Ennek egyik oka, hogy a beruházási javakkal szemben támasztott minőségi 
követelmények lényegesen alacsonyabbak annál, mint amit a fogyasztók el
várnak10. A másik ok az, hogy a tőkejavak vásárlói sokkal könnyebben viselik 
el az áremeléseket, mint a háztartások11. Mindezek alapján érthető, hogy a 
szocialista gazdaságban a beruházási javak termelése öncélúvá válik, a fo
gyasztási cikkeket előállító szektor igényeitől elszakad. Ezt az elszakadást iga
zolni látszik Feldman modelljének iménti eredménye, mely szerint a jövőbeni 

10 Ennek részben ideológiai okai is vannak, mivel a szocialista rendszerben a gazdaság 
működésének hibáit az állami vezetés igyekszik elhallgatni attól félve, hogy nyilvánosságra 
kerülésük a rendszer létjogosultságát kérdőjelezik meg. Könnyen belátható, hogy nehezebb 
egy bizonyos fajta fogyasztási cikk (pl. televízió) gyönge minőségét titokban tartani, mint 
egy tőkejószágét (pl. földmunkagép). A rossz minőségű termékek előállítása tehát sokkal 
több konfliktust okoz a gyártónak a felettes hatóságokkal, ha fogyasztási cikket termel, mint 
ha tőkejószágot.
11 Ez azért van így, mert a vállalatok termelési tényezők iránti keresletét a rendelkezésükre 
álló szabad pénzeszközök mennyisége csak igen kis mértékben korlátozza. Mivel az előző 
lábjegyzetben említett ideológiai okok miatt a szocialista rendszer vállalata nem kerülhet 
csődbe, a központi gazdaságirányítás mindig biztosítja a túlköltekező vállalat számára szük
séges finanszírozási forrásokat. A vállalatok költségvetési korlátja tehát puha, szemben a 
háztartásokéval. Bővebben a témáról lásd a 8. lábjegyzetben hivatkozott irodalmat.
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minél nagyobb ütemű növekedés érdekében a tőkejavakat előállító szektornak 
elsősorban önmaga felé kell fordulnia. Csakhogy Feldman beruházások alatt a 
gazdaság rendelkezésére álló termelőtőke állományának növelését érti, nem 
pedig a központi források hatalmi célú elsajátítására irányuló projekteket.

Összehasonlítva a piacgazdaságról Harrod által alkotott képet Feldman 
tervgazdasági modelljével, a különbség a következőkben fogalmazható meg: 
A vállalkozói várakozások szerepének kikapcsolása stabilizálta a gazdaságot, 
de nem biztosította, hogy kizárólag helyes beruházási döntések szülessenek. A 
vállalkozók szerepének kikapcsolásával egyidejűleg lehetetlenné vált a téves 
beruházási döntések felismerése, és a gazdaság stabil pályán haladt.12 Hogy 
milyen irányba, az ma már jól látható.

'■ E megállapítások hosszú időtávra vonatkoznak. A középtávon tapasztalható egyensúly
talansággal, a ciklusokkal részletesen foglalkoznak Bauer [5] és Soós [59] könyvei.
13 Szigorúan véve itt tulajdonképpen csak az 1. szektorra jellemző amortizációs rátát jelöli 
Á, az alábbi gondolatmenet azonban akkor is érvényben marad, ha a két szektorra jellemző 
amortizációs rátát megkülönböztetjük, és akkor is, ha nem. Ennek oka, hogy az amortizáció 
hatását a 2. szektorban figyelmen kívül hagyjuk.

4.1.4. Az alulfejlett gazdasági térségek növekedési lehetőségei

Az előző szakaszban tárgyalt gyakorlati problémák vizsgálata után még 
mindig megválaszolatlan a kérdés, elméletileg alkalmas-e a tervgazdaság a 
gazdasági növekedés beindítására valamely gazdaságilag elmaradott ország
ban, és ha igen, milyen problémákkal kell szembenéznie. Eddigi eredményeink 
alapján úgy tűnik, a kibocsátás egy viszonylag alacsony ráta szerint történő 
növekedése hosszú távon elérhető a fenti modell keretei között, ha sikerül a 
tervutasításos rendszerből kiküszöbölni a téves beruházási döntéseket. Súlyos 
problémák merülnek azonban föl a tőkeértékcsökkenés bevezetésével. Meg
ismételve most a beruházások növekedési rátájára a 4.1.2. szakaszban bemuta
tott levezetést, az amortizációs rátát 2 -val jelölve13: X miatt

Í=p l-X-Kx = I X I

V1 V1

Mivel I -Yi= K\lv\. Ebből a beruházások növekedési rátája:

Z = ^--2 = p-2
V1

Most a gazdasági növekedés feltétele a p>X feltétel teljesülése. Ez a feltétel azt 
jelenti, hogy gazdasági növekedés csak akkor mehet végbe, ha az 1. szektor 
képes az amortizációs pótlásokat meghaladó kibocsátásra. Ennek hiányában // 
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növelése révén indítható be a gazdasági növekedés. Ez azt jelenti, hogy a 2. 
szektorban esedékes pótlások elmaradnak, és helyettük az 1. szektorban kerül 
sor az ágazat rendelkezésére álló töke mennyiségét növelő beruházásokra. 
Ekkor a 2. szektor kibocsátása csökkenni fog, miközben a 1. szektor kibocsá
tása nő, és kiegyensúlyozott növekedés helyett aránytalan, diszharmonikus 
növekedési pályára kerül a gazdaság. Az ilyen típusú növekedési pálya veszé
lyeire Kornai már 1972-ben felhívta a figyelmet [34]. Azt is tudjuk, hogy /r 
értéke nem haladhatja meg az egyet, tehát még ez az erőltetett növekedés sem 
valósítható meg minden esetben.

Mindezek alapján fölöttébb borúlátó következtetés vonható le az alul
fejlett gazdasági térségek növekedési lehetőségeit illetően. E sötét prognózison 
csak az változtathat, ha a Feldman 4.1.1.1. pontban ismertetett korai nézetei 
alapján ismét föltesszük a kérdést, melyik ágazatba tartoznak a termelőkapaci
tásokat növelő tevékenységek. Ha erre az ágazatra magas amortizációs ráta és 
tökekoefficiens jellemző, a gazdaság helyzete kilátástalan. Ha azonban akár 
egy gazdasági szerkezetváltás eredményeként a termelőkapacitásokat előállító 
ágazat alacsonyabb amortizációs rátával dolgozik, lehetőség nyílik az önfenn
tartó gazdasági növekedés beindítására. Mindezek alapján úgy tűnik, nem cél
szerű a növekedés kulcsát kizárólag a nehéziparban látni, hanem szerencsé
sebb azt a lényegesen alacsonyabb amortizációs rátával terhelt oktatásba vagy 
szolgáltatásokba helyezni. Az amortizációs ráta csökkentésén túlmenően a 
szerkezetváltás másik célkitűzése a tőkekoefficiens csökkentése lehet. Ehhez a 
technikai haladás legújabb eredményeit kell a beruházásokban fokozottabb 
mértékben megvalósítani.

4.2. Uzawa kétszektoros neoklasszikus modellje

A kétszektoros neoklasszikus modellek általános jellemzője, hogy föl
tevéseik szerint a gazdaság egyszerű, homogén fogyasztási cikket termel ho
mogén tőke és munka felhasználásával. A homogén tőkejószágot egy elkülö
nült iparág állítja elő homogén tőke és munka felhasználásával. Hicks mindezt 
egy olyan gazdaság példájával illusztrálja [27], melyben tőkejószág gyanánt 
traktorokat, fogyasztási cikk gyanánt pedig gabonát állítanak elő, valamint 
mindkét gyártási folyamatban traktorokat és gabonát használnak föl. A felte
vést, mely szerint traktorokat használnak fel traktorok előállítására, maga 
Hicks sem tartja szerencsésnek, mindazonáltal e példa jól szemlélteti a neo
klasszikus megközelítés lényegét.

A szakirodalom számos kétszektoros neoklasszikus modellt ismer, 
annak hogy e könyv Uzawa konstrukcióját mutatja be, több oka van. Az egyik 
ok, hogy Uzawa folytonos, lineárisan homogén termelési függvényeket tételez 
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föl, ezért modellje könnyen tekinthető a Solow-modell kiterjesztésének. 
A másik ok, hogy Uzawa esetében Morishima szavaival élve egy 
gyufáskatulya méretű Walras-modellrő113 van szó [41], így lehetőség nyílik az 
általános egyensúlyelmélet megközelítésmódjából adódó problémák bemutatá
sára is. Végül a modell következtetései lehetőséget nyújtanak a 3.5.1. szakasz
ban bemutatott tőkeelméleti problémák mélyebb elemzésére.

13 A Walras modell egy másik egyszerűsített változatát mutatja be Kopányi: i.m. 477-483 o. 
Magáról a Walras modellről pedig lásd Mátyás Antal A modern közgazdaságtan története c. 
könyvét (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem AULA kiadó, 1993) 53-62 o.

4.2.1. A modell föltevései és jelölései

4.2.1.1. A modell legtöbb változója - például a kibocsátás: Y - a gazdaság 
több szférájára vonatkozhat, úgymint
• a tőkejószágot előállító szektorra, melyet a változó után alsó indexbe írt m 

jelöl: Y„
• a fogyasztási cikket termelő szektorra, melyet a változó után alsó indexbe 

írt c jelöl: Yc
• a gazdaság egészére, ez esetben nincs index: Y
• a két szektor bármelyikére, de a gazdaság egészére nem. Ezt a változó után 

alsó indexbe írt / jelöli: Y. i itt jelölhet w-et is és c-t is, azaz i &
4.2.1.2. Az egyes szektorok kibocsátását leíró aggregát termelési függvények 
folytonosak és lineárisan homogének, azaz

Y^FfK^f)

ahol Y, az i szektor kibocsátása, F, az i szektor kibocsátását leíró aggregát 
termelési függvény, K, az i szektorban felhasznált tőke mennyisége Lt pedig az 
/ szektorban alkalmazott munka mennyisége.

Fölteszi továbbá Uzawa, hogy mind a tőke, mind pedig a munka azon
nal és költségmentesen átcsoportosítható a szektorok között, a tőke pedig 
képlékeny.

Mivel Fj lineárisan homogén, a 3.1.5. szakaszban mondottak alapján 
felírható az ágazati aggregát termelési függvények intenzív formája:

y>

ahol y, -Yj/Lj, az egységnyi felhasznált munkára eső kibocsátás az i szek
torban, fi az i szektor tőkeintenzitása és egységnyi felhasznált munkára eső 
termelése közti kapcsolatot leíró függvény, k, = K, / f pedig az i szektorra 
jellemző tőkeintenzitás.
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Továbbra is föltesszük, hogy az / függvények jól viselkedőek a 3.1.5. 
szakaszban bevezetett értelemben.
4.2.1.3. A munka növekedési rátája n külső adottság, és a munka kínálata füg
getlen a bérrátától.
4.2.1.4. A tőkeállomány konstans 2 ráta szerint amortizálódik.
4.2.I.5. A termelési tényezők jövedelmét azok határtermelékenysége határoz
za meg, azaz

w = Pi • ćL,
ahol pt az / szektorban előállított termék ára, w a bérráta, r pedig a profitráta. 
Modelljében Uzawa tökéletes versenyt feltételez, ezért a bérráta nagysága a 
két szektorban megegyezik, és ugyanez igaz a profitrátára is.

Figyelembe véve továbbá az aggregát termelési függvény intenzív for
mája és az egyes tényezők határtermelékenysége között a 3.1.5. szakaszban 
levezetett összefüggéseket, az alábbiak egyenleteket írhatjuk föl:

(3.1) alapján: r = p, -f^k^

(3.2) alapján: w = Pi ■ [f,(k,)-kj- f^k,)]

4.2.1.6. A gazdaság teljes mértékben kihasználja a rendelkezésére álló terme
lési erőforrásokat, azaz:

Kr + Km = K és Lr + Lm = L Lz Hl V Hl

Ez a föltevés tulajdonképpen e miniatűr Walras-modell két egyenleteként is 
felfogható. Figyelembe véve, hogy az egyes tényezők összkereslete megegye
zik az egyes szektorok keresletének összegével, a bal oldali egyenlőség azt 
fejezi ki, hogy a tőkejavak kereslete és kínálata egymással megegyezik. 
Ugyanezt jelenti a jobb oldali egyenlőség a munkával kapcsolatban. Meg kell 
még jegyezni, hogy a fenti egyenlőségek naturáliákban, tehát például darab 
gépben illetve fö dolgozóban értendőek. >

4.2.1.7. Minden bérjövedelem elfogyasztásra kerül, és minden tőkejövedelem 
beruházásra. E föltevésből következik a fogyasztási cikkek és a tőkejavak 
iránti keresleti függvény, ahol a kereslet nagysága pénzben kerül kifejezésre. 
Mivel az egyes termékek kínálata a megfelelő szektor kibocsátásával egyenlő, 
az alábbiakat írhatjuk:

= és r-K = pmYm

Ez a két egyenlet is Uzawa gyufáskatulyányi Walras-modelljének része. Az 
első bal oldalán a fogyasztási cikkek kereslete, jobb oldalán azok kínálata áll. 
A második bal oldalán a tőkejavak kereslete, jobb oldalán azok kínálata szere- 
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pel. Az előző pontban föltett egyenletekkel szemben ezek az egyenlőségek 
pénzben fejezik ki az egyes javak keresletét és kínálatát.

Ezen a ponton tehát elvetjük az 1.6. alfejezetben bevezetett megtakarí
tási függvényt helyébe az S = r * K függvényt állítva. E föltevés szerint a 
megtakarítási határhajlandóság bérjövedelmekre nulla, tőkejövedelmekre pe
dig egy. Az új megtakarítási függvény bevezetésével a megtakarítási határhaj
landóság illetve megtakarítási hányad csakis akkor marad konstans nagyság, 
ha a profitjövedelmek a kibocsátással megegyező ráta szerint növekednek. 
Hasonló helyzet áll elő abban az esetben, ha a munkajövedelmekből képzett 
megtakarítás megegyezik a tőkejövedelmek elfogyasztásra kerülő részével14. 
A neoklasszikus gondolati rendszernek megfelelően minden megtakarítás egy
ben beruházás is, tehát tőkejavak iránti kereslet.

14 Ez a föltevés korántsem olyan irreális, mint első pillantásra látszik. A 7.1. alfejezetben 
például ki fogjuk mutatni, hogy egyenletes növekedés esetén ebben az esetben maximális az 
egységnyi munkára eső fogyasztás nagysága.

Vagy a fogyasztási függvény bevezetése. A két függvény közti összefüggést mélyebben 
világítja meg Oroszi i.m. 97-99 o.

4.2.1.8. Az egyes szektorokban foglalkoztatottak megoszlására az alábbi jelö
léseket vezetjük be:

4.2.1.9. Tényezőár-aránynak fogjuk nevezni a bérráta és a profitráta hánya
dosát:

M’ 
ry = — 

r

4.2.2. A pillanatnyi egyensúly meghatározása

Egytermékes gazdaságban valamennyi rendelkezésre álló termelési 
tényezőt nyilván a létező egyetlen termék előállítására kell felhasználni. Kérdés 
itt csupán az lehet, hogy az előállított kibocsátás mekkora része kerüljön elfo
gyasztásra, és mekkora része termelési célú felhasználásra. A problémát a 
megtakarítási függvény bevezetése oldja meg15. Jóval bonyolultabb a helyzet 
két termék esetén. Ekkor ugyanis meg kell válaszolni azt a kérdést, hogy a 
gazdaság rendelkezésére álló erőforrások miként kerüljenek megosztásra a két 
termék előállítás között? Ezt az allokációs problémát az ármechanizmus oldja 
meg olyan tényező- és termékárakat alakítva ki, melyek létrehozzák a gazda
ságban az optimális tényezőallokációt.
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Ebben a szakaszban arra a kérdésre keresünk választ, kialakulhatnak-e 
egyensúlyi árak a modell feltételei között, és ha igen, ezek az árak egyértel
műen léteznek-e? E kérdések megválaszolása alapvető fontosságú a 
kétszektoros neoklasszikus gazdaság növekedése szempontjából. Egyensúlyi 
árak hiányában ugyanis nyilván nem beszélhetünk egyensúlyi gazdasági növe
kedésről. Több egyensúlyi ár esetén pedig előfordulhat, hogy többféle egyen
súlyi szituáció állhat fenn a gazdaságban, és ezek mindegyikéhez más-más 
egyensúlyi növekedési pálya tartozik16.

16 Ilyen szituációt vizsgáltunk pl. a 3.4.2. szakaszban a 10. ábra alapján.

E szakaszban tehát az általános egyensúlyelmélet e miniatűr Walras 
modellre egyszerűsített alapproblémájára keresünk választ. Feladatunk a bérrá
ta, a profitráta, valamint a tőkejavak és a fogyasztási cikkek árainak meg
határozása. Mivel a bérráta egységnyi munka, a profitráta pedig egységnyi 
tőke áraként értelmezhető, itt tulajdonképpen négy ár meghatározásáról van 
szó. Az áraknak ez a négyelemű sorozata az árvektor. Az egyensúlyi árvektor 
biztosítja a gazdaság pillanatnyi egyensúlyát. Ennek meghatározása után kö
vetkezhet a hosszú távú egyensúly vizsgálata, ami az egyensúlyi növekedési 
pálya meghatározását jelenti.

4.2.2.1. A pillanatnyi egyensúly egzisztenciája és unicitása

Induljunk ki a tényezőár-arány definíciójából. A 4.2.1.5. pontban a 
bérrátára és a profitrátára kapott egyenletek felhasználásával az alábbiakat 
írhatjuk:

w = Pi [fi(ki)-ki ZUi)] 

r PifiW
Elvégezve az egyszerűsítést és az osztást:

(4.3) CD = k 
fiW '

adódik. Figyelembe véve, hogy az egyenlőségjel jobb oldalán álló kifejezés 
értéke kizárólag az i szektor tőkeintenzitásától függ, a (4.3) egyenlet a ténye- 
zőár-arányt a tőkeintenzitás függvényeként határozza meg. Ez a függvény 
természetesen mindkét szektorra felírható, és mindkét szektorra más-más ala
kú, hiszen / is eltérő az egyes szektorokban. A (4.3) függvény igen fontos 
tulajdonsága, hogy szigorúan monoton növekvő. Ez egyszerű differenciálás 
segítségével látható be. Vegyük cd = cDj(kj) k, szerinti deriváltfüggvényét:



74 4, fejezet

da = _! = _ ZCMTZW
dk< [ZUí)f [ZUJ]2

17 Részletesen e tőkeintenzitás-íúggvényről lásd Oroszi Sándor Bevezetés a mikroökonó- 
miába c. könyvét, Janus Pannonius Tudományegyetem, 1994, 95-96 o. Ott a tőkeintenzitás- 
függvény szigorúan monoton csökkenő, mert a szerző a tényezőár-arányt co reciprokaként 
definiálja.

A jobb oldalon álló tört nevezője biztosan nagyobb nullánál, mert a 3.1.5.1. 
pontban tett kikötés szerint a jól viselkedő függvény első deriváltja mindig 
pozitív. A számlálóban szereplő első tényező is biztosan nagyobb nullánál, 
mivel ez az i szektorban az egységnyi munkára eső kibocsátás nagyságát fejezi 
ki. A második tényező viszont biztosan negatív, a 3.1.5.2. pontban tett kikötés 
miatt, mely szerint a jól viselkedő függvény második deriváltja biztosan nega
tív. Figyelembe véve a törtkifejezés előtt álló negatív előjelet, a kifejezés érté
ke biztosan pozitív, eszerint tehát:

(4.4) <y;(^)>0

A tényezőár-arány tehát a tőkeintenzitás szigorúan monoton növekvő függvé
nye, ezért a függvény invertálható, ami azt jelenti, hogy a tényezőár-arány és 
az egyes szektorok tőkeintenzitása egymást kölcsönösen egyértelműen megha
tározzák. Eszerint nemcsak az egyes szektorok tőkeintenzitását ismerve hatá
rozható meg a tényezőár-arány, hanem a tényezőár-arány ismeretében is ki
számítható az egyes szektorok tőkeintenzitása, ha ismert a (4.3) függvény 
inverze. Ezt az inverzfüggvényt egyébként tőkeintenzitás-függvény néven 
ismeri a szakirodalom17. A tényezőár-arány és a tőkeintenzitás közti kapcsola
tot a 15. ábra szemlélteti.

Legyen a tőkeintenzitás az z szektorban kÍQ, ekkor az egységnyi mun

kára eső kibocsátás ft (kÍQ), az érintő meredeksége pedig fi'(kÍQ). Felírva az 
érintő meredekségét a 15. ábrán berajzolt derékszögű háromszögben:

,,,, X
fi ^'o ) = " 1 r amibo1 x = - ki0

Figyelembe véve a (4.3) összefüggést, rögtön látszik, hogy co = x, azaz az 
intenzív termelési függvény görbéjéhez húzott érintő vízszintes tengelymetsze
te a tényezőár-arány mértékét határozza meg.

A tényezőár-arány ismeretében tehát az egyes szektorok tőkeintenzitá
sa meghatározható, még azt kell tisztázni, hogyan határozható meg a tényező
ár-arány. Ehhez kölcsönösen egyértelmű kapcsolatot kell találnunk a teljes 
gazdaságra jellemző tőkeintenzitás és a tényezőár-arány között. Következő 
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feladatunk tehát a gazdaság teljes termelőapparátusára felírható tőkeintenzitás-
függvény levezetése.

15. ábra
A tényezőár-arány és a tőkeintenzitás kapcsolata

A 4.2.1. szakaszban bevezetett definíciók és feltevések szerint:

K_KC+Km _KC Km _ Kc Lc t Km Lm 
L L L L Lc L Lm L

= qckc+qm-km

azaz:

(4.5) k — qc ' kc + Qm ’ km
Láttuk, hogy az ágazati tőkeintenzitások a tényezőár-aránytól függnek. Ha 
most sikerül q, -t is felírni a tényezőár-arány és a tőkeintenzitás függvényében, 
akkor (4.5) a keresett tökeintenzitás-függvénnyé alakítható. Ehhez végezzük 
el az alábbi átalakításokat:

Lm ' r ' K _ k ? _ k ' f m _ k _ A
L ‘ Pm ' ym Pm fm (km ) ® ’r km

/m(km)
Az első egyenlőségben q„ 4.2.1.8. pontban adott definícióját használtuk fel. 
Az ott szereplő tört számlálóját és nevezőjét is a 4.2.1.7. pontban tett kikötés 
miatt ugyanazzal a számmal szoroztuk. A következő lépésben k és ym definí
cióit használtuk fel. Ezután a 4 2.1.5. pontban föltett határtermelékenységi 
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elméletet alkalmaztuk, mely szerint r = pm- fm(.kmY Végül az utolsó lépés
ben a (4.3) egyenletet alkalmaztuk az m szektorra.

Másrészt q, definícióiból adódóan :

Qm + Ve = 1 amiből: qc = 1------  
®+km

Helyettesítsük most be a qrvc imént kapott összefüggéseket a (4.5) egyenlet
be:

k co+km)
k 1c — kk +_ * k - k m c \ k 
co + km ® + km

Mindkét oldalból kivonva k+kc -t és átrendezve:

-kc = k • km -kc-^~km 
w + km

Mindkét oldalt megszorozva a -{co + km^/{a> +kc} kifejezéssel a keresett
tőkeintenzitás-fuggvényt kapjuk:

(4.6)
co + kc co + kc(co)

A (4.6) egyenletből látható, hogy a teljes gazdaságra jellemző tőkeintenzitás a 
tényezőár-arány függvénye. Az egyensúlyi árvektor meghatározása során 
azonban a történelmileg adott tőkeintenzitáshoz kell megtalálni az egyensúlyi 
tényezőár-arányt. A kérdés most az, hogy minden lehetséges tőkeintenzitáshoz 
létezik-e a (4.6) egyenletet kielégítő tényezőár-arány, és ha igen, egyértel
műen létezik-e? A keresett tényezőár-arány egzisztenciájának és unicitásának 
kimutatásához elegendő azt belátni, hogy a (4.6) alatti tőkeintenzitás-függvény 
szigorúan monoton. Ehhez vegyük mindkét oldal természetes alapú logarit
musát!

ln£ = ln(íü + Aw)-ln(<y +£c) + ln££.

Most vegyük mindkét oldal co szerinti deriváltját: 
dk
dco _ 1+ km _ 1 + + kc _ ( 1_______ 1 + km . 1__ 1
k co + km co + kc kc \co + km co + kcJ co + km c \kc co + kc

ahol k'i az i szektor tőkeintenzitás-függvényének co szerinti deriváltját jelöli. A 
(4.6) tőkeintenzitás-függvény szigorúan monoton növekvő akkor, ha a jobb 
oldalon álló kifejezés pozitív. Ehhez elegendő föltenni km<kc teljesülését, tehát 
azt, hogy a fogyasztási cikkeket előállító szektorban a tőkeintenzitás nagyobb, 
mint a tőkejavakat termelő szektorban. Ez esetben ugyanis az első zárójelben 
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szereplő első tört nevezője kisebb, mint a másodiké, ezért az első zárójelben 
szereplő kifejezés biztosan pozitív. A középső tag pozitivitását a (4.4) egyen
lőtlenség biztosítja, melyből k^(a>)>0 következik18. Alkalmazva a fenti 
magfontolásokat a kifejezés utolsó tagjára, belátható ennek pozitivitása is.

18 Ennek oka az, hogy szigorúan monoton növekvő függvény inverze is szigorúan monoton 
növekvő az inverz függvény differenciálhányadosára vonatkozó szabály miatt. Lásd 
Komlósi i.m. 240. o.
19 A módszert Komlósi i.m. ismerteti 370-375 o.

Eddigi eredményeink alapján a gazdaság pillanatnyi egyensúlyának 
helyzete az alábbi módon határozható meg: Ismertek az egyes szektorok kibo
csátását meghatározó aggregát termelési függvények és a gazdaság rendelke
zésére álló tőke és munka mennyisége. Ekkor a (4.3) képlet segítségével meg
határozhatók az ágazati tőkeintenzitás-függvények inverzei, ezekből pedig az 
ágazati tőkeintenzitás-függvények. Ezeket felhasználva a (4.6) képlet felhasz
nálásával felírható a teljes gazdaság termelőszférájára vonatkozó tőkeintenzi- 
tás-függvény. Most az ismert tőke és munka mennyiségek hányadosát írva k 
helyére a (4.6) egyenletben a függvény monotonitása miatt egyértelműen lé
tezik az egyenletet kielégítő tényezőár-arány. Ezt behelyettesítve az ágazati 
tőkeintenzitás-függvényekbe kapjuk az egyes szektorokra jellemző tőkein
tenzitás nagyságát. A 4.2.1.6. pontban föltett egyenletek felhasználásával az 
alábbi egyenletrendszert írhatjuk fel:

Kc = kc-Lc 
=

K = Kc + Km 
L = Lc + Lm

Ebben az egyenletrendszerben már csak az egyes szektorokban felhasznált 
termelési tényezők mennyisége az ismeretlen. Kérdés, hogy megoldható-e 
minden esetben az egyenletrendszer, és közgazdaságilag értelmes megoldást 
kapunk-e? Nem értelmes közgazdasági szempontból a negatív megoldás. 
Elemi bázistranszformációk alkalmazásával19 könnyen ellenőrizhető, hogy az 
egyenletrendszernek mindig létezik közgazdaságilag értelmezhető megoldása. 
A megoldásként kapott tényezőmennyiségeket a megfelelő termelési függvé
nyekbe helyettesítve az egyes szektorok egyensúlyi kibocsátását kapjuk.

4.2.2.2. Az egyensúlyi árak meghatározása

Az egyensúlyi árak meghatározásához a 4.2.1.5. pontban feltételezett 
jövedelemelosztási egyenleteket kell felhasználni:
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=0

ŐFCW-—^.pc=0 
ŐLC

r_ . p =oPm

ŐFCr-------  pc =0 
dKc c

Minthogy az egyes szektorokban felhasználásra kerülő tényezők mennyiségét 
az előző pontban sikerült meghatározni, mindkét szektorban kiszámítható 
mindkét termelési tényező határtermelékenysége. Egyenletrendszerünkben 
tehát csak az árvektor elemei az ismeretlenek. Az egyenletrendszert szemügy
re véve rögtön látszik, hogy annak mindig van megoldása, mégpedig a zérus
vektor20. A kérdés most az, hogy ezen közgazdaságilag értelmezhetetlen 
megoldáson kívül milyen feltétel teljesülése esetén létezik a zérusvektortól 
eltérő, közgazdaságilag értelmezhető megoldás?

20 Vagyis olyan megoldás, ahol minden ár nulla.
21 Lásd Komlósi i.m. 320-325 o.
22 A determináns fogalmáról, értékének meghatározásáról lásd Komlósi i.m. 313-319 o.

A lineáris algebrából ismert Cramer-szabálya21, melyből következik, 
hogy egyenletrendszerünknek akkor lesz több különböző megoldása, ha 
együttható mátrixa szinguláris, azaz determinánsa zéró. Hogy ez milyen felté
telek fennállása esetén teljesül, könnyebben vizsgálható a mátrix-forma alkal
mazásával:

Fejtsük ki a mátrix determinánsát22 annak első oszlopa szerint, és vizsgáljuk, 
hogy az így nyert kifejezés milyen esetben zérus.

-V~* '“V~' 'V-'
+ =Q

ŐKm dLc ŐLm ŐKC
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A feltétel az egyes szektorokban alkalmazott tőke és munka határtermelékeny- 
ségére vonatkozik, és átrendezve az alábbi alakban írható fel:

MP r MPr

mpKc " MPKm

Eszerint zérustól különböző árvektort akkor kapunk, ha a technikai helyettesí
tés határrátája23 a két szektorban egymással megegyezik. Ez a feltétel a mikro- 
ökonómiából már ismert mint az egyensúlyi inputfelhasználás feltétele24.

A technikai helyettesítés határrátájáról lásd Kopányi i.m. 161-163 o.
Részletesen lásd Kopányi i.m. 463-469 o.
Részletesen lásd Oroszi Sándor A makroökonómia alapvető elméletei, Janus Pannonius 

Egyetemi Kiadó, 1992, 141 o.

Még egyszer szemügyre véve a jelen pont elején bemutatott egyenlet
rendszert, az is megállapítható, hogy zérustól eltérő árvektor esetén vagy vala
mennyi ár negatív, vagy pedig valamennyi ár pozitív. Közgazdasági szempont
ból természetesen csak az utóbbi esetnek van értelme. Tekintsük most egyen
letrendszerünknek egy közgazdaságilag értelmes megoldását! Szorozzuk meg 
ezt az árvektort egy tetszőleges pozitív kostanssal. Könnyen ellenőrizhető, 
hogy az így nyert árvektor is megoldása egyenletrendszerünknek. Ez azt je
lenti, hogy az egyensúlyi árvektor tetszőleges pozitív konstanssal vett szorzata 
is egyensúlyi árvektor. Válasszuk most ki az árvektor egy tetszőleges elemét, 
és szorozzuk meg az árvektort ezen elem reciprokával. Az így létrehozott 
árvektor szintén egyensúlyi lesz, és a kiválasztott elem ára egységnyi. Az így 
kiválasztott elemet a walrasi hagyományok nyomán numeraire-nek szokás 
nevezni. Az egyenletrendszer megoldása előtt rögzíteni kell, melyik jószágot 
vagy tényezőt tekintjük numeraire-nek. Ennek ára tetszés szerinti lehet, az 
egyszerűbb számolás érdekében célszerű e tetszőleges értéket egynek válasz
tani.

Alkalmazzuk most a mennyiségi pénzelmélet jövedelmi szemléletű 
cambridge-i egyenletét25 kétszektoros modellünkre:

M = k • (pc ■ Yc + pm • Ym )

ahol M a forgalomban lévő pénz mennyiségét, K pedig a forgási sebesség 
reciprokát jelöli. Legyen numeraire a fogyasztási cikkek ára. Mivel egyenlet
rendszerünkből:

A/Píc
Pm " MPl ’Pc

m

adódik, a cambridge-i egyenlet az alábbi formába írható:
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MPj 
m=kPc(yc +——-j;w) /c c MPf m

Ez viszont azt jelenti, hogy a pénz tetszőleges mennyisége és az egyes szekto
rok minden lehetséges kibocsátása esetén létezik olyan numaraire, amely ese
tén a forgalomban lévő pénz pontosan annyi, amennyi a fizetések lebonyolí
tásához szükséges. Ha a forgalomban lévő pénz mennyisége nő, akkor a 
numeraire értéke is növekszik, Ni értékének csökkenését pedig Pc csökkenése 
kíséri. Elfogadva Pc-t az árszínvonal mércéje gyanánt azt mondhatjuk, hogy a 
forgalomban lévő pénz mennyiségéhez az árszínvonal képes rugalmasan al
kalmazkodni, ezért a reálszféra alkalmazkodása szükségtelen.

Mindezek alapján a következő megállapítást tehetjük: A kétszektoros 
neoklasszikus modellben a forgalomban lévő pénz mennyisége csak az árvek
torra hat, a termelési tényezők allokációját és így az egyes szektorok egyensú
lyi kibocsátásának nagyságát, tehát a reálszférát nem érinti.

4.2.2.3. Egy konkrét számpélda az egyensúlyi árak meghatározására

Mivel az egyensúlyi árvektor meghatározásának mechanizmusa meg
lehetősen bonyolultnak tűnhet, célszerű azt egy számpélda segítségével bemu
tatni:

Legyen a gazdaság rendelkezésére álló munka mennyisége L=5 és a 
tőke K=1000. A munka mennyisége mérhető például ezer dolgozóban, a tőke 
pedig darab traktorban. A kiinduló adatok eltérő nagyságrendje csupán annak 
illusztrálását szolgálja, hogy semmiféle további megkötésre nincs szükség K és 
L történelmileg adott nagyságával vagy mértékegységeivel kapcsolatban.

Legyenek az egyes szektorok aggregát termelési függvényei:

Ym=^Kmlj„ és Yc = JKC ■ Lc

Meghatározandó az egyes szektorok egyensúlyi kibocsátása és egy egyensúlyi 
árvektor.

Mindkét függvény lineárisan homogén, ezért a 3.1.5. szakaszban be
mutatott módon a A = l/Lm illetve a A = \/Lc helyettesítéseket alkalmazva 
intenzív formájuk az alábbiak szerint adódik:

és fc{kc) ~

Szükség lesz még a fenti függvények differenciálhányados függvényeire is. 
Ezek az alábbiak:
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Most már könnyen meghatározhatók az egyes ágazatok termelését jellemző 
tőkeintenzitás-függvények. Behelyettesítve a (4.3) egyenletbe, majd az ágazati 
tőkeintenzitásokat kifejezve az alábbi összefüggések adódnak:

. 1 . .= ~^ es kc = ú)

Amiből rögtön látszik, hogy a traktorgyártás tőkeintenzitása feleakkora, mint a 
gabonatermesztésé, és ez utóbbi a teljes gazdaságra jellemző tényezőár-arány 
nagyságával egyezik meg. Fölírva a tőkeintenzitás-függvényt a teljes termelő
apparátusra, és figyelembe véve, hogy a teljes gazdaság tőkeintenzitása 200, a 
(4.6) összefüggés alapján a következő egyenlet adódik:

ö, + 2íy 3 800
200 =----- - — ú) = — a> amiből <y =  

co + ú) 4 3

Behelyettesítve az így nyert tényezőár-arányt az ágazati tőkeintenzitás- 
függvényekbe, meghatározhatók az ágazati tőkeintenzitások:

, 800 , , 400
kc =----- es k„. =-----

3 3

Ezzel kiszámoltuk a 4.2.2.1. pont végén bemutatott egyenletrendszer együtt
hatóit. Ezek után az egyensúlyi tényezőallokáció meghatározható. Fejezzük ki 
ehhez a (4.5) egyenletből a fogyasztási javakat előállító szektorban alkalma
zott munka mennyiségét, figyelembe véve, hogy qm = 1 - qc

2000
K - I - k 1000£ _ A L Km _________ 3

C kc-km 400
3

5
2

Felhasználva a tőkejavakat előállító ágazat tőkeintenzitására imént kapott ér
téket valamint azon 4.2.1.6. pontban tett föltevésünket, mely szerint a gazda
ság a rendelkezésére álló termelési erőforrásokat teljes mértékben kihasználja, 
az egyes szektorok tényezőfelhasználása a következőképpen alakul:

-A r 5 800 
m ~ 2 c ~ 2 3

2000 _ 5 400 _ 1000
3 m “ 2’ 3 " 3

Tehát a rendelkezésre álló munka felhasználása egyenlő arányban osz
lik meg a két szektor között, a tőkeállománynak pedig egyharmad része kerül 
felhasználásra a traktorokat és kétharmad része a gabonát előállító szektorban. 



82 4. fejezet

Az egyes ágazatok egyensúlyi kibocsátása az ott felhasznált termelési tényezők 
ágazati termelési függvényekbe történő visszahelyettesítése révén adódik:

1000 25 c ,Í5Ö „ 5 2000 „ Í2
--------- - = 5-3 — = J-------- = 50-J-

3 4 V 3 V 2 3 V3

Az egyensúlyi árvektor meghatározásához a 4.2.2.2. pont elején bemu
tatott egyenletrendszert kell megoldani. Mivel ennek együtthatói a különböző 
termelési tényezők egyes szektorokban mutatkozó határtermelékenységei, 
elsőként ezek értékét kell meghatározni. Ez nem különösebben nehéz, mivel 
az egyes ágazatok kibocsátását leíró aggregát termelési függvények adottak, és 
az egyensúlyi tényezőallokációt meghatároztuk. így alkalmazható a határter
melékenység mikroökonómiából ismert definíciója:

E határtermelékenységek segítségével a megoldandó egyenletrendszer felírha
tó:

-10^^ =

Könnyen ellenőrizhető, hogy a helyettesítés technikai határrátája a 4.2.2.2. 
pontban tett kikötésnek megfelelően mindkét szektorban megegyezik, a közös 
érték 3/800. Eszerint a fenti rendszernek legalább egy egyenlete a többi lineá
ris kombinációja, ezért létezik a zérusvektortól eltérő egyensúlyi árvektor. Azt 
is tudjuk, hogy ennek minden valós konstanssal vett szorzata is egyensúlyi 
árvektor. Válasszuk a fogyasztási cikk árát egységnyinek, legyen tehát ez a 
numeraire. Most az alábbi eredményeket kapjuk:
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Pc = 1 
w=10-ß 

V3
1 I?

40 V 2

Az utolsó egyenletből: pm = 2.397357. Ez az érték természetesen a kamat 
felhasználásával is kiszámítható:

Az eredmény nem változik.
Ellenőrzésképpen vizsgáljuk meg, vajon fennáll-e a most kiszámított 

árak mellett az egyensúly valamennyi jószág piacán25! Vegyük először a fo
gyasztási jószág piacát szemügyre! Mivel a fogyasztási cikk ára egységnyi, 
kínálata mind naturáliában mind pedig pénzegységben mérve: 50-^2/3. 
Ugyanis ezt az értéket kaptuk a fogyasztási cikket előállító ágazat egyensúlyi 
kibocsátásának meghatározása során. A 4.2.1.7. pontban tett föltevés szerint 
pedig minden bérjövedelem elfogyasztásra kerül, tehát a fogyasztási javak 
iránti kereslet megegyezik a teljes bérjövedelemmel. Ez pedig nem egyéb mint 
a gazdaság rendelkezésére álló munka és a bérráta szorzata, w imént kiszámí
tott értékét felhasználva ez a nagyság éppen 5-10-^2/3 . Megállapíthatjuk 
tehát, hogy a fogyasztási javak piacán egyensúly áll fenn. Lássuk, mi a helyzet 
a tőkejavak piacán! Láttuk, hogy a tőkejavak kínálata 5-^50/3 = 12.7718 
darab traktor26. A 4.2.1.7. pontban tett kikötés szerint minden tőkejövedelem 
beruházássá válik. A gazdaságban képződő összes tőkejövedelem egységnyi 
tőke jövedelmének, azaz a profitrátának és a rendelkezésre álló tőke mennyi
ségének szorzataként adódik. így r imént meghatározott értékét fölhasználva a 
tőkejavak pénzben kifejezett kereslete a következő: 
1000- 1/4O-^/3/2 = 30.6186. A tőkejavak keresletének meghatározásához azt 
kell kiszámolnunk, hogy ebből a pénzből mennyi traktort lehet vásárolni. Fi
gyelembe véve a tőkejószág imént meghatározott egységárát, ez a nagyság: 
30.6186/2.397357=12.7718, tehát ekkora kereslet mutatkozik a gazdaságban 
traktorok iránt. Mivel ez az érték épp a kínálat nagyságával egyezik meg, 

25 A tényezőpiacokat fölösleges vizsgálni, mivel a 4.2.1.6. pontban azok egyensúlyát kötöt
tük ki.
26 A mikroökonómiában megszokott módon továbbra is feltételezzük a javak korlátlan oszt
hatóságát
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megállapíthatjuk, hogy a tőkejavak piacát is egyensúly jellemzi. Ezek szerint a 
fent kiszámított árvektor valóban egyensúlyi. Hasonlóan egyensúlyi árvektor
hoz jutunk másik numeraire választása esetén is. A számítások elvégzését az 
Olvasóra bízzuk.

4.2.3. A hosszú távú egyensúly meghatározása

Hosszú távú egyensúlyon a gazdaság egyensúlyi növekedési pályáját 
értjük. Az e növekedési pálya legfontosabb tulajdonságait kifejező alapegyen
lethez abból a meggondolásból kiindulva juthatunk el, mely szerint a tőkejó
szágot előállító szektor termelésének egy részéből az amortizációs 
tőkeértékcsökkenés kerül pótlásra, másik részéből pedig a tőkeállomány nö
vekszik, azaz:

K = Ym- 2,-K = X-K = X]
Pm

Az első egyenlőség tehát azt fejezi ki, hogy a tőkeállomány növekedése a 
tőkejavakat előállító ágazat kibocsátásának és az amortizációs pótlásoknak a 
különbségével egyenlő. A második egyenlőségben azon 4.2.1.7. alatti föltevé
sünket használtuk ki, mely szerint minden tőkejövedelem beruházásra kerül. 
Végül a harmadik lépésben K kiemelése után a 4.2.1.5. pontban kikötött határ
termelékenységi feltételt alkalmaztuk. Osszuk végig egyenletünket K-val:

Láttuk továbbá (például a 3.2. alfejezet elején), hogy a tőkeintenzitásra al
kalmazva a hányados makroökonómiai változó növekedési rátájával kapcsola
tos 1.5.2. szakaszban tárgyalt tételt, a k = K - L összefüggéshez jutunk, 
melybe behelyettesítve iménti egyenletünket, a modell alapegyenletét kapjuk:

(4.7) k=f^km)-(X + n)

Láttuk a 3.2. alfejezetben, hogy a neoklasszikus értelmezés szerint a gazdaság 
egyensúlyát a tőkeintenzitás változatlansága definiálja. Ekkor a fenti egyenlet 
jobb oldalán álló kifejezésnek nullának kell lennie, tehát az egyensúlyi növe
kedés feltétele:

(4.8) = * + ”

Első pillantásra meglepő lehet, hogy az egyensúlyi növekedés feltéte
lében csak a tőkejószágot előállító szektor tőkeintenzitása szerepel, a másik 
szektoré pedig nem. Emlékezzünk azonban arra, hogy a tőkejószágot előállító
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szektor tőkeintenzitását a tényezőár-arány egyértelműen meghatározza,27, a 
tényezőár-arány pedig a teljes termelőapparátus tőkeintenzitásának a függvé
nye28. Eszerint a (4.8) egyenlet bal oldala a teljes gazdaság tőkeintenzitásának 
függvényeként is felfogható, így az egyenlet az alábbi alakban is felírható:

27 Lásd a (4.3) és (4.4) összefüggéseket.
Lásd a (4.6) függvényt és annak szigorú monotonitását.

Az egyenlőség bal oldalán az imént említett kétszeresen összetett függvény 
szerepel.

Az egyensúlyi növekedési pálya egzisztenciája és unicitása az fm függ
vény jól viselkedő voltából következik. A jól viselkedő függvények 3.5.1.3. és 
3.1.5.4. pontban kikötött tulajdonságai miatt ugyanis a függvény első derivált
ja nullában végtelenhez, végtelenben pedig nullához tart. A 3.5.1.2. feltétel 
miatt e differenciálhányados függvény szigorúan monoton csökkenő. Mindeb
ből az következik, hogy az (km függvény minden pozitív értéket 
egyszer és csak egyszer vesz föl, így a Á + n értéket is.

16. ábra
Dinamikus egyensúly Uzawa modelljében

A stabilitás kimutatásához először az (km (<w(£)) függvény 
monotonitását kell vizsgálni. Láttuk, hogy a tőke határtermelékenysége a 
tőkejavakat előálító ágazatban a tőkeintenzitás növekedésével csökken. Azt is 
láttuk, hogy a tőkejavakat termelő szektor tőkeintenzitása növekszik, ha nő a 
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tényezőár-arány, és azt is, hogy a teljes termelőapparátus tőkeintenzitásának 
emelkedése a tényezőár-arány növekedésével jár együtt. Ha tehát a teljes gaz
daságban nő az egységnyi munkára eső tőke mértéke, ez a tényezőár-arány 
emelkedését jelenti, amiből a tőkejavakat előállító ágazat tőkeintenzitásának 
növekedése következik. Ez viszont a tőke határtermelékenységének csökkené
sét jelenti ugyanezen ágazatban. Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy az 

függvény szigorúan monoton csökkenő29. Ezt a függvényt 
mutatja be a 16. ábra, melyről az egyensúlyi növekedési pálya stabilitása köz
vetlenül leolvasható.

29 Mármint a k változóban.
30 £=const miatt cu^const, és ezért L=const

Az egyensúlyi növekedési pálya egzisztenciája és unicitása azonnal 
látszik az ábráról. Látható az is, hogy amennyiben a tőkeintenzitás nem éri el a 
k0 egyensúlyi szintet, úgy a tőke határtermelékenysége a tőkejavakat előállító 
szektorban nagyobb, mint a munka növekedési rátájának és az amortizációs 
rátának az összege. Ekkor a (4.7) alapegyenlet jobb oldalán álló kifejezés 
pozitív, ami azt jelenti, hogy a tőkeintenzitás növekszik, tehát az egyensúlyi 
érték irányába mozdul el. Hasonló meggondolás végezhető arra az esetre is, 
amikor a tőkeintenzitás nem éri el az egyensúlyi szintet, az egyensúlyi növeke
dési pálya tehát stabil.

A gazdaság rendelkezésére álló tőke és a beruházások növekedési rátá
ja megegyezik a munka növekedési rátájával. A számolást a 3.2. alfejezetben 
bemutatott gondolatmenetet követve könnyen elvégezheti az Olvasó. Proble
matikusabb az egyes ágazati kibocsátások növekedési rátáinak vizsgálata. Itt 
az a kérdés vetődik fel, hogy a munka növekedési rátájával megegyező-e az 
egyes szektorok termelésének növekedési rátája, vagy előfordulhat olyan eset 
is, amikor az egyik ágazat kibocsátásának növekedési rátája ezt meghaladja, a 
másiké pedig elmarad ettől. Feldman modelljének tanulmányozása során kide
rült, mekkora fontossága lehet e kérdésnek például az életszínvonal alakulásá
nak szempontjából. Annyit máris megállapíthatunk, hogy mivel egyensúlyi 
helyzetben az egyes szektorok tőkeintenzitása konstans30, amennyiben az 
ezekben alkalmazott termelési tényezők növekedési rátája n, az ágazati kibo
csátások is ugyanezen ráta szerint növekednek. Annak belátásához tehát, hogy 
mindkét szektor termelése azonos n ráta szerint növekszik, elegendő azt kimu
tatni, hogy az ott felhasznált termelési tényezők mennyisége n ráta szerint nő. 
Ehhez írjuk föl a (4.5) egyenletet, figyelembe véve, hogy a 4.2.1.8. pontban 
adott definíció szerint qm=\-qc.

•' — qc • kc + (1 — <yc) • km

Differenciáljuk most mindkét oldalt az idő szerint, és vegyük figyelembe, hogy 
a különféle tőkeintenzitások idő szerinti deriváltja minden esetben nulla!
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Q - k - qc- kc + qc - kc + km - qc ■ km - qc • km - qc • (kc km)

Látható, hogy az egyensúlyi növekedési pálya mentén vagy konstans az egyes 
ágazatokban foglalkoztatott munka részaránya, vagy pedig megegyezik a két 
ágazat tőkeintenzitása. Az utóbbi eset vizsgálatától eltekinthetünk, mivel a 
4.2.2.1. pontban föltettük, hogy a fogyasztási javakat előállító szektorban a 
tőkeintenzitás szigorúan nagyobb, mint a másikban. Ha az egyes ágazatokban 
foglalkoztatott munka részaránya konstans, akkor Z, növekedési rátája a mun
ka növekedési rátájával egyezik meg, és mivel mindkét szektorban konstans a 
tőkeintenzitás, Kj is konstans ráta szerint növekszik. Eszerint mindkét ágazat 
kibocsátása konstans, n ráta szerint nő, nem merülnek föl tehát olyan arányta
lanságok, mint Feldman tervgazdasági modelljében.

4.2.4. A modell értékelése

A gazdasági növekedés kétszektoros neoklasszikus modelljének értéke
lésekor mindenekelőtt az egyszektoros neoklasszikus bírálat során a 3.5. alfe- 
jezetben kifejtett gondolatokra kell utalni, mivel ezek kivétel nélkül érvényben 
maradnak. A kétszektoros modell árnyaltabb megközelítése azonban további 
elméleti gyengeségekre hívja fel a figyelmet.

A bírálatok jelentős része a két szektor tőkeintenzitásával kapcsolatos 
feltételre irányul. Solow nézete szerint [58] paradox jelenség, hogy az egyen
súlyi növekedési pálya egyértelmű létezése egy ilyen technikai feltételtől 
függjön. E bírálattal kapcsolatban először is meg kell jegyezni, hogy a fo
gyasztási cikket előállító szektor magasabb tőkeintenzitása az egyensúlyi té- 
nyezőár-arány egzisztenciájának és unicitásának nem szükséges, csupán ele
gendő feltétele. Drandakis [14] kimutatta, hogy e föltevés helyettesíthető az
zal, hogy a helyettesítés rugalmasságának a két szektorban mutatkozó összege 
egynél nagyobb. Ez természetesen éppoly technológiai feltétel, mint az előbbi, 
csupán elvontabb, ezért paradox jellege kevésbé nyilvánvaló. Másrészt meg 
kell jegyezni, hogy a vitatott föltevés nemcsak az egyensúlyi növekedési pálya 
egyértelmű létezésének elegendő feltétele, de a pillanatnyi egyensúly egzisz
tenciájának és unicitásának is. E föltevés hiányában tehát előfordulhat, hogy 
valamely történelmileg adott tőke- és munkamennyiséghez továbbá technoló
giához egyáltalán nem létezik az egyensúlyt biztosító tényezőár-arány vagy 
több ilyen is adódik. Ez azonban már az általános egyensúlyelmélet bírálata. A 
modell alapján jól látható tehát, hogy már két termelési tényező és két termék 
esetén is súlyos nehézségek merülnek föl az általános egyensúlyelmélet szemlé
letmódjában. Ráadásul e nehézségek nem csupán az egyes szektorok tőkein
tenzitásával kapcsolatos feltevésben mutatkoznak meg, hanem a termelési 
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függvények lineárisan homogén jól viselkedő függvényekként való feltételezé
sében vagy a tökéletes verseny megkövetelésében is.

A modell azonban nemcsak az általános egyensúlyelmélet szemlélet
módjának problematikus voltára világít rá, hanem az aggregát tőke fogalmával 
kapcsolatos problémák mélyebb vizsgálatát is lehetővé teszi. Erre kerül sor a 
következő szakaszban.

4.2.5. A neoklasszikus tőkefogalom problémái

A (4.3) és (4.4) összefüggések az iparági tőkeintenzitás-függvények 
monoton növekedő voltát írják le. Eszerint ha a munka a tőkéhez képest meg
drágul, az a tőkeintenzitás növekedését eredményezi, tehát azt, hogy a terme
lők a relatíve drágább termelési tényezőt a viszonylag olcsóbbal helyettesítik. 
E nagyonis kézenfekvő hipotézis mögött a termelési tényezők egymással tör
ténő rugalmas helyettesíthetőségének föltevése húzódik meg. Fölmerül a kér
dés, mi a helyzet akkor, ha a termelési tényezők egymással nem helyettesíthe
tők. Hogyan változik a tőkeintenzitás a tényezőár-arány függvényében akkor, 
ha az egyes ágazatokban a kétféle termelési tényező csak véges sok különböző 
arányban kombinálható? A kérdés tisztázása azért fontos, mert mind a pilla
natnyi mind pedig a hosszú távú egyensúly egyértelmű létezésének szükséges 
feltétele, hogy a tényezőár-arány emelkedése a tőkeintenzitás növekedését 
eredményezze.

A kérdés tehát az, hogy helytálló-e Solow 1956-os megjegyzése a 
képlékeny tőke fogalmával kapcsolatban:

"A sikeres elméletalkotás művészete abban áll, hogy az elkerülhetetle
nül szükséges egyszerűsítő föltevéseket olymódon kell megtenni, hogy 
a végeredmény azoktól ne függjön túlságosan nagy mértékben." Solow 
[56]

Ha sikerül kimutatni, hogy a tényezőár-arány emelkedése a tőke és munka 
korlátozott helyettesíthetősége esetén is egyre magasabb tőkeintenzitású tech
nológiák választását eredményezi, akkor a neoklasszikus tőkefogalom fenn
tartható, és használata rendkívül hasznosnak bizonyul. Ellenkező esetben vi
szont Solow fenti megjegyzése nem állja meg a helyét a képlékeny tőke kon
cepciójával kapcsolatban.

A kérdés megválaszolásához tekintsünk egy olyan kétszektoros mo
dellt, ahol a tényezőkoefficiensek fixek. Az ágazati aggregát termelési függvé
nyek tehát az alábbiak;

V (Ki Li~\
Yj = min — ,—

Ujj
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(Továbbra is az Uzawa modelljében alkalmazott jelölésrendszert követjük, v, 
és u, az ágazati tényezőkoefficiensek.) Alkalmazva a 2.1.1.4. pontban követett 
gondolatmenetet, az ágazati tökeintenzitások a következőképpen alakulnak:

Lj Uj

Jelölje k a tőkeintenzitás-arányt, azaz a fogyasztási cikkeket és a tőkejavakat 
előállító szektorok tőkeintenzitásainak a hányadosát:

vcum 
^m vm ’ uc

Továbbra is föltesszük a tökéletes versenyt, ezért a bérráta és a profitráta 
mindkét szektorban megegyezik. Legyen a fogyasztási cikk a numeraire, érté
két válasszuk egységnyinek! Mivel az ágazati aggregát termelési függvények 
lineárisan homogének, az egyes szektorokban érvényes a kimentési elv31. 
Eszerint az egyes ágazatokra az alábbi egyenletek írhatók föl:

31 A kimerítési elv azt jelenti, hogy az adott vállalatnál vagy iparágban képződő összes árbe
vétel megegyezik az ott foglalkoztatott termelési tényezők alkalmazási költségeinek össze
gével. Bővebben lásd Kopányi i.m. 433-437 o.

2 Az egyenletek jobb megértését segíti, ha visszatérünk Hicks traktorokat illetve gabonát 
előállító gazdaságának példájához. Mérjük a tőkejavak mennyiségét darab traktorban, a 
fogyasztási cikkekét pedig mázsa búzában. Ekkor a tőkejavak árának mértékegysége: mázsa 
búza/darab traktor, a bérráta mértékegysége pedig mázsa búza/munkaóra, ha a munka 
mennyiségét munkaórában mérjük. A profitráta mértékegysége: 1.

Pm ’ = Pm 'r ’ ^m + w' ^m = Pm 'r ’ + w ‘
Tekintsük először a bal oldali egyenlőséget! Ennek bal oldalán a tőkejavakat 
előállító szektorban képződő összes árbevétel szerepel pénzben, azaz fogyasz
tási cikkben kifejezve. A jobb oldal első tagjában az összes tőkeköltség, a má
sodikban az összes bérköltség szerepel ugyancsak fogyasztási cikkben kifejez
ve32. A jobb oldali egyenlőség a fogyasztási cikket termelő szektorra alkal
mazza a kimerítési elvet. Ennek bal oldalán a szektor összes árbevétele szere
pel fogyasztási cikkben kifejezve. A jobb oldal első tagja itt is a tőkeköltséget, 
a második tagja a bérköltséget fejezi ki. Mindkét oldalt elosztva Tm-mel illetve 
Er-vel, továbbá figyelembe véve, hogy Y, = Kj/v, = , a fenti egyenletek
az alábbi alakban írhatók fel:

Pm = Pmrvm+wum = Pm r vcuc
Fejezzük ki a tőkejószág árát az első egyenletből, és helyettesítsük ezt a má
sodikba!
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rr um ■ l ■ vc
1 =----- -------- - + w-ur IV 

-r-v,n

Mindkét oldalt szorozva a nevezővel és átrendezve:

1 = f w • ("m ' vc - vm • “c ) + w ' uc + r ' vm

Egyenletünket átalakítva:

I um * Il = wr-vm uc --------------- 1 +w"uc +r-vm = w-r-vm-uc -(k-\) + w-uc +r-vm
'uc'vm /

Mivel az egyenlet a modellnek csupán két endogén változóját, a bérrátát és a 
profitrátát tartalmazza, alkalmas a két nagyság közti összefüggés kifejezésére. 
Az egyenletet kielégítő pontok halmazát tényezőár-hatámak nevezzük33 A 
tényezőár-határ egyenlete segítségével meghatározható, hogy adott bérráta 
esetén maximálisan mekkora profitráta érhető el a gazdaságban.

33 A britt cambridgc-bcli közgazdászok ezt az elnevezést meglehetősen szerencsétlennek 
tartják, mivel szerintük azt a következtetést sugallja, hogy a tőke éppolyan, termelési ténye
ző mint a munka, ezért ők a profit bérráta határa elnevezést részesítik előnyben. Kompro
misszum gyanánt Hicks a bér-határ elnevezést ajánlja.
34 Részletesen a transzformációs problémáról lásd Mellár [39]
35 A tőke szerves összetétele az állandó és változó rész hányadosát, terminológiánk szerint a 
tőkeintenzitást jelenti.
36 Egészen pontosan a meredekség abszolút értéke.

Samuelson 1962-ben megjelent tanulmányában [49] az alábbi föltevés
sel egészítette ki a modellt: A tőkekoefficiensek nagysága mindkét szektorban 
azonos, és ugyanez igaz a munkakoefficiensek vonatkozásában is. Ez ekviva
lens Marxnak a transzformációs probléma34 elkerülése érdekében tett azon 
föltevésével, mely szerint a tőke szerves összetétele35 minden szektorban azo
nos. Eszerint k=1, ami a tényezőár-határ egyenletének jelentős egyszerűsödé
séhez vezet, melynek eredményeként a bérráta és profitráta közti kapcsolat 
lineárissá válik:

1 = u. w + V • r

Mivel Samuelson föltevése alapján a tényezőkoefficiensek mindkét szektorban 
azonosak, indexezésük itt fölösleges.

Eddigi föltevéseink szerint mind a fogyasztási- mind pedig a tőkejavak 
előállításához csupán egyetlen technológia állt a gazdaság rendelkezésére, 
amely jól jellemezhető a k=v/u tőkeintenzitás segítségével. A (w,r) koordináta
rendszerben ábrázolva a tényezőár-határt egy egyenest kapunk, melynek me
redeksége a tőkeintenzitás reciprokával egyenlő36. Most tegyük fel, hogy a 
gazdaság többféle, például három különböző féle technológiát is választhat 
mindkét termék előállítása során. Mindegyik technológiához más-más ténye
zőkoefficiensek tartoznak, ezért azokat eltérő tőkeintenzitás jellemzi, követke
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zésképp eltérő meredekségű tényezőár-határ egyenesek adódnak. Annak ér
dekében, hogy a különféle technológiákhoz tartozó tényezőár-határok to
vábbra is egyenesek maradjanak, fenntartjuk azon föltevést, mely szerint bár
miképpen is választ technológiát a gazdaság, a tőkeintenzitás mindkét szek
torban megegyezik. Az így adódó három tényezőár-határ egyenest a 17. ábra 
mutatja be. Minél nagyobb egy technológia tőkeintenzitása, annál kevésbé 
meredek a hozzá tartozó tényezőár-határ. Vizsgáljuk most meg, miként vá
laszt technológiát a gazdaság a bérráta függvényében! Könnyen leolvasható az 
ábráról, hogy a legalacsonyabb w, bérráta mellett a legkisebb tőkeintenzitású 
technológia biztosítja a termelők számára a maximális profitot. A magasabb w2 
bérráta esetén a közepes tőkeintenzitású technológia maximálja a profitot, míg 
a legmagasabb wj bérráta mellett a legmagasabb tőkeintenzitású technológia. 
Míg tehát az ábrán egy tényezőár-határ egyenes egyetlen technológia mellett 
határozza meg az adott bérráta függvényében maximálisan elérhető profitráta 
mértékét, a vastagon rajzolt poligon az összes rendelkezésre álló technológia 
figyelembevételével mutatja meg, hogy mekkora profitráta érhető el adott bér
ráta esetén. A poligon töréspontjaihoz tartozó bérráta átlépésekor a gazdaság 
az egyik technológiáról átvált egy másikra, ezért e töréspontokat átváltási 
pontoknak szokás nevezni. A modell tetszőlegesen sok szektor és tetszőlege
sen sok technológia esetére is kiterjeszthető. Könnyen belátható az is, hogy a 
különböző technológiák számának a növelésével a vastagon rajzolt poligon 
egy folytonos, konvex görbéhez tart.

17. ábra
Tényezőár-határok egységes tőkeintenzitás esetén
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Mivel a profitráta akkor maximális, ha adott bérráta esetén a 17. ábrán 
vastag vonallal meghatározott technológiát választja a gazdaság, a jelen sza
kasz elején föltett kérdésre igenlő válasz adható. A tényezőár-arány növekedé
se egyre magasabb tőkeintenzitású technológiák választását eredményezi ab
ban az esetben is, ha a gazdaság számára csak kisszámú különböző termelési 
technológia áll rendelkezésre, és a tőke és munka egymással nem helyettesíthe
tő egyik technológia választása esetén sem.

Az eddigiek alapján úgy tűnik, hogy a képlékeny tőke fogalma valóban 
csupán hasznos egyszerűsítő föltevés, az ennek fölhasználásával adódó követ
keztetések megegyeznek a merev tényezőkoefficiensek feltételezése esetén 
adódó következtetésekkel. Meg kell azonban azt is vizsgálni, mi alapján téte
lezi föl Samuelson, hogy a tényezőkoefficiensek mindkét szektorban egyenlő- 
ek. Marxnak azon föltevése, mely szerint a tőke szerves összetétele valameny- 
nyi ágazatban megegyezik, számos figyelemre méltó bírálatot váltott ki37 , és 
azóta sem sikerült megnyugtató módon igazolni. Vizsgáljuk most meg, mi a 
helyzet, ha elejtjük Samuelson föltevését!

37 Ezekről lásd pl. Mellár i.m.
38 Ennek belátásához fejezzük ki a profitrátát a tényezőár-határ egyenletéből: 
r =-------------1--------------------- W ?c ,------  Egyszerű behelyettesítéssel adódik,

hogy zérus bérráta esetén a profitráta nagysága éppen \/v„, továbbá lim r < 0, mivel kc>k„ 

miatt <> 1

Ha nem kötjük ki, hogy a tőke- illetve munkakoefficiensek mindkét 
ágazatban azonosak, akkor tényezőár-határ egyenlete nemlineáris összefüg
gést fejez ki a bérráta és profitráta között. Tekintsük most azt a korábban is 
feltételezett esetet, amikor a fogyasztási cikkeket előállító ágazat tőkeintenzi
tása nagyobb, mint a tőkejavakat termelő szektoré. Ábrázolva most a tényező- 
ár-határt a (w,r) koordinátarendszerben, egy olyan hiperbolát kapunk, amely 
mindkét tengelyt valamilyen pozitív értéknél metszi38. Legyen most a gazdaság 
rendelkezésére álló egyik technológia ilyen, a másik pedig elégítse ki továbbra 
is Samuelson föltevését. Ekkor a másik technológiához tartozó tényezőár- 
határt egy egyenes reprezentálja koordináta-rendszerünkben. Az adott bérráta 
mellett maximálisan elérhető profitráta nagysága megint csak a két tényezőár- 
határ közös koordinátarendszerben történő ábrázolása révén adódik. A két 
tényezőár-határ egy lehetséges helyzetét mutatja be a 18. ábra.

Könnyen leolvasható az ábráról, hogy a bérráta növekedésével wt ér
téknél a gazdaság átvált egyik technológiáról a másikra, a w2 értéknél azonban 
visszavált a korábbi technológiára. Ez viszont azt jelenti, hogy a teljes terme
lőapparátusra értelmezett tőkeintenzitás-függvény nem lehet szigorúan mono
ton növekvő, hiszen a két technológiát két különböző konstans tökeintenzitás 
jellemzi. Az itt bemutatott jelenséget a technika visszaváltásának problémája
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néven ismeri a szakirodalom, és a gyakorlatban is gyakran előfordul39. így 
neoklasszikus szerzők is kénytelenek voltak elismerni, hogy az átváltási pon
tok problémája jelentősen csökkenti elméletük vonzerejét, továbbra is vitatják 
azonban, hogy általánosságában érintené a neoklasszikus építményt.

39 Egy ilyen példát ismertet Samuelson, magyarul megjelent Mátyás Antal i.m. 99-101 o.
40 Domar 2.2. alfcjezetben bemutatott modellje ugyan nem alkalmazza az aggregát termelési 
függvényt, de a harrodi problémákat sem küszöböli ki.

18. ábra
Tényezőár-határok eltérő tőkeintenzitások esetén

Visszatérve a gazdasági növekedés jelenségéhez megállapítható, hogy 
a neoklasszikus tőke fogalmának beépítése az aggregát termelési függvénybe 
súlyos elméleti problémákkal jár. Másrészt azonban a Harrod által bevezetett 
fix koefficienseket föltételező aggregát termelési függvényre épülő modell sem 
bizonyult probléma mentesnek. Fölmerül tehát a kérdés: Nem kerülhető-e el 
az aggregát termelési függvény alkalmazása a gazdasági növekedés modelle
zése során?40. A kérdés körültekintő megválaszolásához részletesebben meg 
kell vizsgálni a technikai haladás jelenségét.



5. A technikai haladás

Az eddig tárgyalt modellekben a gazdaság növekedését kizárólag a 
termelési tényezők mennyiségének növekedése biztosította. A nemzetgazdaság 
rendelkezésére álló munka mennyisége a természetes szaporodás nyomán, a 
tőkeállomány pedig a beruházások következtében növekedett, s mindez a ki
bocsátás szintjének emelkedését eredményezte. Technikai haladásról akkor 
beszélünk, ha a kibocsátás növekedése nem a felhasznált termelési tényezők 
mennyiségének emelkedése miatt megy végbe, hanem új termelési eljárások 
alkalmazásának eredményeként.

Bár Marx a kapitalizmus mozgástörvényeinek föltárása során központi 
szerepet juttatott a technikai haladás jelenségének, a gondolat sokáig kívül 
maradt a polgári gazdaságelmélet érdeklődésének homlokterén. Csak a 
huszadik század ötvenes éveinek empirikus tanulmányai fényében vált általá
nosan elismertté, hogy a technikai haladás a gazdaság növekedését meghatá
rozó legfontosabb tényező.

Az első kérdés, ami ezen a ponton fölmerül, hogy talán már a korábbi 
fejezetekben sem lett volna szabad figyelmen kívül hagyni a gazdasági növe
kedés e legfontosabb meghatározó tényezőjét. Valóban, csak didaktikai szem
pontokkal magyarázható, hogy mind ez ideig eltekintettünk a technikai hala
dás hatásától, rövidesen ki fog azonban derülni, hogy e didaktikai érvek fölöt
tébb nyomósak, mivel itt egy az eddig tárgyaltaknál lényegesen bonyolultabb 
folyamatról van szó.

Annak érdekében, hogy a gazdasági növekedés postkeynesi és neo
klasszikus elméleteiről teljes képet kapjunk, mindenekelőtt azt kell megvizs
gálnunk, miként jeleníthető meg a technikai haladás ezekben a modellekben, 
mennyiben változtatja meg a technikai haladás figyelembe vétele az e model
lekből levonható következtetéseket. Az egyszerűség és a rövidség érdekében 
csupán Harrod és Solow modelljeivel fogunk részletesebben foglalkozni, de az 
ennek során adódó eredmények kétszektoros esetre is kiterjeszthetők.

A gazdasági növekedés postkeynesi és neoklasszikus elméleteinek 
központi fogalma az aggregát termelési függvény, ezért elsőként azt kell tisz
táznunk, miként jelenik meg a technikai haladás e fogalmi apparátus keretei 
között. A technikai haladás figyelembevételének legáltalánosabb módja az 
aggregát termelési függvény alábbi kiterjesztése:

(5.1) Y = F(K,L,t)

A függvény (5.1) alatti alakja annyiban tér el az eddigitől, hogy a korábbi két 
változó helyett egy harmadikat is tartalmaz. A harmadik változót célszerű az 
idő gyanánt értelmezni. Technikai haladás esetén mármost függvényünk t-ben 
Szigorúan monoton növekedő1, technikai haladás hiányában /-ben konstans.

1 Tehát a függvény értéke K és L konstans szintje mellett is növekszik, ha t növekszik.
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Az aggregát termelési függvény korábban használatos alakja tehát annyiban 
speciális esete az (5.1) alattinak, hogy az t-ben konstans volt, így az idő, mint 
független változó szerepeltetése fölösleges lett volna. Megjegyezzük, hogy az 
irodalomban szokás a / változót a technikai haladás indexeként is felfogni, mi 
azonban a továbbiakban megmaradunk annak idő gyanánt történő értelmezése 
mellett.

Igen szemléletesen jeleníthető meg a technikai haladás hatása a neo
klasszikusok által alkalmazott folytonos, lineárisan homogén aggregát terme
lési függvény segítségével. Feltéve ugyanis, hogy az (5.1) alatti függvény K- 
ban és L-ben lineárisan homogén, fennáll a

ÁY=F(AK,ZL,t)

egyenlőség, amibe 2 = }/L -t helyettesítve az aggregát termelési függvény 
intenzív formáját kapjuk:

y = f(k,t)
ahol y és k közgazdasági tartalma változatlan. Könnyű észrevenni, hogy a li
neárisan homogén aggregát termelési függvény 3.1.5. pontban bevezetett in
tenzív formája is a fenti függvény speciális esete.

Tudjuk, hogy a technikai haladás hatásaként adott tőke és munka 
mennyiségének felhasználása mellett növekszik a kibocsátás. Ez azt jelenti, 
hogy változatlan tőkeintenzitás mellett nő az egységnyi munkára eső kibocsá
tás, tehát az intenzív termelési függvény görbéje fölfelé tolódik. Ezt mutatja be 
a 19. ábra:

19. ábra
A technikai haladás hatása hosszú távon

Az ábrán az alsó görbe az intenzív termelési függvény görbéje a to idő
pontban. A technikai haladás következtében a görbe a ti időpontra a felső 
helyzetbe tolódik el. Ennek eredményeként minden tőkeintenzitásnál (a nulla 
kivételével) a korábbinál magasabb az egységnyi munkára eső kibocsátás. Ez 
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azt jelenti, hogy a technikai haladás valamennyi technológiát egyformán érinti. 
Jóllehet a 19. ábra a szokásos tankönyvi ábrázolásnak felel meg, semmi okunk 
azt feltételezni, hogy a technikai haladás valóban egyszerre érinti az összes 
termelési technológiát. Eszerint viszont nem lehet szó az egész görbe fölfelé 
tolódásáról sem. Valószínűbb, hogy a görbének csupán azon pontjai mozdul
nak el fölfelé, melyek a technikai haladás által érintett technológiákhoz tartoz
nak. Mindezek alapján elfogadhatóbb a görbe kidudorodását, mint fölfelé to
lódását feltételezni, amint ezt a 20. ábra bemutatja.

20. ábra
A technikai haladás hatása rövid távon

k

Hosszú időszakot feltételezve azonban valószínűleg minden egyes termelési 
eljárást érint a technikai haladás, így elfogadható a 19. ábrán bemutatott meg
közelítés.

Hasonló meggondolásokat tehetünk az aggregát termelési függvény 
(5.1) alatt adott alakjával kapcsolatosan. Az Y = F(K,L) függvényt reprezen
táló háromdimenziós felület Y tengellyel párhuzamos eltolása helyett rövidebb 
időszakot tekintve közelebb jutunk a valósághoz, ha a technikai haladást a 
(K,L) sík adott konstans tökeintenzitású pontjai, tehát adott skálaegyenes fö
lötti2 kidudorodásként képzeljük el.

2 A (K,L) síkról mint a termelési függvény értelmezési tartományáról lásd Kopányi: i.m. 157 
old, a skálaegyencsről ugyanezen munka 174-175 o.

Az egyszerűség kedvéért tegyük fel a továbbiakban, hogy a technikai 
haladás oly módon tolja el a termelési függvényt, hogy bármely tőkeintenzitás 
mellett több output kerül előállításra akkor is, ha a felhasznált tőke és munka 
mennyisége nem növekszik. A technikai haladás hatása tehát megegyezik az 
alkalmazott termelési tényezők mennyiségének megnövelése nyomán jelentke
ző hatással. Ebben az esetben tényezőnövelő technikai haladásról beszélünk. E 
megfogalmazásban az aggregát termelési függvény így írható fel:

(5.2) Y = F(a(t)*K,ß(t)*L) 



A technikai haladás 97

ahol a(t) és ß(t) az idő monoton növekvő függvényei, továbbá t=0 időpont
ban vett értékük egységnyi.

Az (5.2) egyenlőség az (5.1)-nek egy speciális esete. A kibocsátás itt 
nem a felhasznált tőke és munka egyszerű függvénye. A tőke mennyiségét az 
cr(í) tényezővel, a munka mennyiségét pedig a ß(f) tényezővel kell megszo
rozni, s mindkét tényező az idő függvénye. A K = a(t) • K mennyiséget ha
tékony tőkének, pontosabban a tőke hatékonysági egységben mért mennyisé
gének szokás nevezni, az L = ß(t) * L mennyiséget pedig hatékony munká
nak.

Tisztán tőkenövelő technikai haladásról beszélünk abban az esetben, 
ha a(f) szigorúan monoton növekvő függvény, miközben ß(f) konstans3. Ha 
aft) konstans, ß(f) pedig szigorúan monoton növekvő, akkor tisztán munka
növelő technikai haladással van dolgunk, végül ha mind a/f), mind pedig ß(f) 
szigorúan monoton növekvőek, akkor a technikai haladás egyaránt tőke- és 
munkanövelő.

Emlékeztetünk rá, hogy minden konstansfüggvény monoton növekedő is egyben, de nem 
szigorúan monoton növekvő. A pontos definíciókat lásd Komlósi i.m. 70-71 o.

A parciális termelési rugalmasságokról lásd Kopányi i.m. 151. o.

A technikai haladás rátája alatt a kibocsátás változatlan tőke- és mun
kafelhasználás mellett tapasztalható növekedési rátáját értjük. Fölhasználva az 
(5.1) egyenletben alkalmazott jelöléseket, és m-mel jelölve a technikai haladás 
rátáját, ez az alábbiak szerint adódik:

Tisztán tőkenövelő technikai haladás esetén a technikai haladás rátáját 
a következőképpen kapjuk:

gF
a = ~Ká = ^=K-

ĆK ŐK a
= ^Y- = e(K)Y —

Y a a

Az első egyenlőség az összetett függvény deriválási szabályának alkalmazásá
val adódik, figyelembe véve, hogy K és L időben konstansok. A második 
egyenlőséghez a-val történő egyidejű szorzás és osztás révén jutunk, a har
madikban pedig ugyanezt tesszük K-nal. A negyedik egyenlőségben a parciális 
rugalmasság4 definícióját alkalmazzuk a hatékony tőkére, e(K) tehát a haté
kony tőke parciális termelési rugalmassága. Közgazdasági tartalmát tekintve e 
kategória megmutatja, hogy hány százalékkal változik a kibocsátás, ha az al
kalmazott hatékony tőke mennyisége egy százalékkal nő. A hatékony tőke 
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mennyisége két különböző módon növelhető: egyrészt ha több fizikai tőkejó
szág kerül alkalmazásra, másrészt ha az idő előrehaladtával a technikai haladás 
következtében válik hatékonyabbá a fizikai tőkejavak rendelkezésre álló állo
mánya. Általában a beruházások és a technikai haladás együttesen növelik a 
hatékony tőke rendelkezésre álló állományát, mivel azonban most a technikai 
haladás rátájának a meghatározása a célunk, foglalkozzunk azzal a szélsőséges 
esettel, amikor technikai haladás hiányában, pusztán a beruházások következ
tében nő a hatékony tőke mennyisége. Ennek hatása a kibocsátásra ugyanaz 
lesz, mintha kevesebb beruházás mellett a technikai haladás is hozzájárult vol
na a hatékony tőke állományának a növeléséhez. Ez viszont azt jelenti, hogy a 
hatékony tőke parciális termelési rugalmassága megegyezik a tőke parciális 
termelési rugalmasságával. Elosztva tehát fenti egyenletünk mindkét oldalát Y- 
nal, a technikai haladás rátája a következőképpen adódik:

m = £(K)- 
a

ahol e(K) a tőke parciális termelési rugalmasságát jelenti. Ha ez a nagyság 
konstans, (és általába ez a helyzet, gondoljunk csak a Cobb-Douglas típusú 
termelési függvényekre5,) akkor a technikai haladás rátája a növekedési rátá
jával egyezik meg. Hasonlóképpen látható be, hogy tisztán munkanövelő 
technikai haladás esetén a technikai haladás rátája ß növekedési rátájának és a 
munka parciális rugalmasságának a szorzata. Egyaránt tőke- és munkanövelő 
technikai haladás esetén, ha a és ß növekedési rátái megegyeznek, a technikai 
haladás rátájaként pontosan a közös növekedési ráta adódik, feltéve, hogy az 
aggregát termelési függvény K-ban és L-ben lineárisan homogén.

5 Egyszerű számolással ellenőrizhető, hogy e függvényekben az egyes termelési tényezőkhöz 
tartozó konstans kitevők azok parciális termelési rugalmasságával egyenlőek.

A technikai haladás rátája tehát számos esetben megegyezik a illetve ß 
növekedési rátájának konstansszorosával. Emiatt az irodalom sok helyütt a 
illetve ß növekedési rátáját nevezi a technikai haladás rátájának.

Fontos világosan látni, hogy a technikai haladás tényező növelő megje
lenési formájából semmiféle következtetés nem vonható le a technikai haladás 
okaival vagy forrásaival kapcsolatban. Ha például a technikai haladás tisztán 
munkanövelőként jelenik meg, ebből nem lehet a munka minőségének lénye
ges változására következtetni. Elegendő ismét a Cobb-Douglas típusú terme
lési függvényre utalni, ennek tisztán munkanövelő technikai haladást reprezen
táló alakja igen egyszerűen átírható tisztán tőkenövelő vagy egyaránt tőke és 
munkanövelő technikai haladást megjelenítő formára. A számolás elvégzését 
az Olvasóra bízzuk.

Ezen a ponton feltétlenül szükséges még egy megjegyzést tenni a 
technikai haladás okaival kapcsolatosan. Ezek az okok nyilvánvalóan jórészt 
magában a gazdaságban rejlenek, a gazdasági növekedés legtöbb egyszerű 
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modellje mégis azzal a föltevéssel él, hogy a technikai haladás rátája a gazda
ságtól független külső adottság, s nagysága konstans. E föltevés alkalmazása 
roppant kényelmes, azonban sem az elmélet sem a gyakorlat nem igazolja. 
Mindazonáltal az exogén technikai haladást feltételező modellek a további 
fejtegetések alkalmas kiindulópontját képezik, és e föltevéssel kell élnünk 
Harrod és Solow modelljének ilyen irányú kiterjesztése során is.

5.7. Exogén technikai haladás

Ebben az alfejezetben azt vizsgáljuk, miként hat a technikai haladás 
figyelembe vétele a Harrod és Solow modelljeiből levonható következtetések
re. E modellek központi fogalma az egyenletes növekedés, ezért elsőként azt 
kell tisztázni, hogy milyen feltételek mellett lehetséges állandó ütemű növeke
dés technikai haladás jelenlétében. A feltételek meghatározásához szükség lesz 
az exogén technikai haladás osztályozására.

5.1.1. A technikai haladás osztályozása

Az osztályozás azon alapul, hogy miként hat a technikai haladás a gaz
daságban képződő tőke- illetve munkajövedelmek egymás közti megoszlására. 
Föltesszük, hogy a gazdaságban csupán e két fajta jövedelem képződik. Jelölje 
a továbbiakban 77 a tőkejövedelmek és bérjövedelmek hányadosát, azaz:

Ezt a hányadost a továbbiakban a jövedelmek arányának fogjuk nevezni. 
Munkakimélő technikai haladásról beszélünk abban az esetben, ha a technikai 
haladás a jövedelmek arányának növekedését eredményezi, tőkekímélő tech
nikai haladásról, ha a csökkenését, semleges technikai haladásról pedig akkor 
van szó, ha a technikai haladás a jövedelmek változatlan aránya mellett megy 
végbe. Az elnevezések az alábbi gondolatmenet alapján indokolhatók: Előfor
dulhat, hogy a technikai haladás eredményeként olcsóbbá válnak a tőkejavak. 
Ennek következtében a termelők igyekeznek a viszonylag drága munkát tőké
vel helyettesíteni. így csökken az alkalmazott munka mennyisége és a bérráta 
is, miközben a felhasznált töke mennyisége nő. Mindezek miatt a jövedelmek 
aránya növekszik, míg a gazdaság kevésbé munkaigényes, azaz munkakímélő 
technológiára tér át. Az is előfordulhat azonban, hogy a technikai haladás kö
vetkeztében megnő a munka termelékenysége. Ennek következtében a gazda
ság munkaigényesebb, azaz tőkekímélő technológiára térhet át, melynek nyo
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mán a munkajövedelmek növekednek változatlan, esetleg csökkenő tőkejöve
delmek mellett.

Az iménti osztályozás fő problémája, hogy a jövedelmek aránya nem 
csak a technikai haladás eredményeként változhat. Ha tehát /7 változását a 
technikai haladás osztályozására kívánjuk felhasználni, ki kell kötnünk az 
egyéb feltételek változatlanságát. Annak kérdésében, hogy ez konkrétan mely 
nagyságok konstansént történő feltételezését jelenti, megoszlanak a vélemé
nyek. Figyelmünket elsősorban a Hicks és Harrod által bevezetett osztályozá
sok vizsgálatára fordítjuk.

5.1.1.1. A technikai haladás hicksi osztályozása

Az osztályozáshoz a tényezőár-arány 4.2.1.9. pontban bevezetett fo
galmát fogjuk felhasználni. Ki kell kötni továbbá a tőkeintenzitás változatlan
ságát. E kikötés szükségességét a későbbiekben fogjuk indokolni. Munkakímé- 
lő technikai haladásról beszélünk abban az esetben, ha a technikai haladás a 
tényezőár-arány csökkenését eredményezi, tőkekímélő technikai haladásról, 
ha a növekedését, semleges technikai haladásról pedig akkor van szó, ha a 
technikai haladás a tényezőár-arány változatlansága mellett megy végbe.6

6 Eredeti munkájában [26] Hicks a határtermelékenységi elméletet mint jövedelemelosztási 
elméletet elfogadva co helyett a tőke és munka határtermelékenységeinek hányadosa segítsé
gével definiálja a fenti kategóriákat. Egyszerűbb azonban a gondolatmenet co fölhasználásá
val. /

Könnyen látható, hogy a technikai haladás hicksi osztályozása az imént 
bemutatott osztályozással ekvivalens. Alkalmazva ugyanis a tőkeintenzitás és 
tényezőár-arány definícióit az előző egyenletre, az alábbi összefüggéshez ju
tunk:

W*L co
Világosan látszik az egyenletből, hogy változatlan tőkeintenzitás esetén 

a tényezőár-arány megváltozása az összes jövedelem tőke- és munkajövedel
mek közti megoszlásának megváltozását vonja maga után a tőkeintenzitás 
változatlansága mellett, és az is, miért szükséges változatlan tőkeintenzitás 
kikötése. Azonnal kitűnik ugyanis az egyenletből, hogy a jövedelmek aránya a 
tőkeintenzitástól sem független. Ez azt jelenti, hogy megengedve a tőkein
tenzitás tetszőleges megváltozását lehetetlenné válik a technikai haladás egyér
telmű osztályozása. A helyzet jobb megértését segíti, ha emlékezetünkbe idéz
zük a tényezőár-arány és tőkeintenzitás közti kölcsönösen egyértelmű megfe
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lelést leíró (4.3) és (4.4) összefüggéseket, valamint a 15. ábrát7. Módosítsuk 
most ezt az ábrát olymódon, hogy rajzoljuk be rá a technikai haladás követ
keztében eltolódott intenzív termelési függvény görbéjét is, és próbáljuk meg 
elvégezni a technikai haladás osztályozását a tőkeintenzitás különféle változá
sainak esetén:

7 Bár a 4.2.2.1. pontban kifejtett összefüggések csupán a gazdaság valamely termelőszekto
rára vonatkozóan kerültek levezetésre, egyetlen termelőszektort feltételezve, a teljes gazda
ságra is érvényesek.

21. ábra
Hicks- semleges technikai haladás

Tegyük föl, hogy a to időpontban a tőkeintenzitás ko, és ez a technikai 
haladás során ^/-re nő. Ebben az esetben az ábráról azt olvashatjuk le, hogy a 
tényezőár-arány mintegy kétszeresére, a tőkeintenzitás pedig másfélszeresére 
nőtt, tehát a jövedelmek aránya csökkent, így a technikai haladás tőkekímélő. 
Ha a technikai haladás során a tőkeintenzitás a felére csökken, ez azzal jár 
együtt, hogy a tényezőár-arány kevesebb, mint felére esik, következésképp a 
technikai haladás munkakímélő. Végül a tőkeintenzitás változatlansága esetén 
a tényezőár-arány sem változik, így a technikai haladás semleges.

Az osztályozás egyértelműségéhez tehát feltétlenül meg kell adni, mi
ként változik a tőkeintenzitás a technikai haladás során. Hicks azt az igen egy
szerű föltevést alkalmazza, hogy a tőkeintenzitás változatlan.

Az ábra alapján grafikusan is értelmezhető a Hicks-semleges technikai 
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haladás szükséges és elégséges feltétele. Eszerint a technikai haladás akkor és 
csakis akkor semleges, ha bármely tőkeintenzitás esetén a to és ti időpontok
ban érvényes intenzív termelési függvény érintői ugyanabban a pontban met
szik a vízszintes tengelyt. Fenntartva a képlékeny tőke neoklasszikus fogalmát, 
itt bármely tőkeintenzitás alatt tetszőleges pozitív valós számot kell érteni, 
feltételezve pedig, hogy a tőke és a munka csak korlátozott mértékben képe
sek egymást helyettesíteni, azt az egy vagy több (de véges sok) tőkeintenzitást, 
amely mellett hatékony termelés folytatható.

A technikai haladás tőkeintenzitásra gyakorolt hatása

A 4.2.5. szakaszban részletesen megvizsgáltuk azon föltevés követ
kezményeit, mely szerint a különféle technológiákat eltérő tőkeintenzitások 
reprezentálják. Az, hogy Hicks a tökeintenzitás változatlanságát követeli meg, 
ennek alapján azt jelenti, hogy szerinte a technikai haladás során nem változik 
az alkalmazott technológia, csupán termelékenyebbé válik. Ez az álláspont jól 
illeszkedik az exogén technikai haladás koncepciójába, hisz amennyiben vala
mennyi technológia termelékenysége nő, kézenfekvő föltenni, hogy a t0 idő
pontban leggazdaságosabbnak bizonyuló technológia lesz a 6 időpontban is a 
leggazdaságosabb. A tőkeintenzitás változatlanságának megkövetelése azon
ban súlyos nehézségeket vet föl a kiegyensúlyozott gazdasági növekedésre 
koncentráló modellekkel kapcsolatban. Természetesen ezek a nehézségek csak 
ott merülnek fel, ahol a modell föltevései egyáltalán megengedik a tőkeintenzi
tás változását, tehát a neoklasszikus modellekben. Legegyszerűbben Solow 
modelljének felhasználásával mutatható be a probléma. Egyensúlyi növekedés 
esetén a modell alapegyenletéből következően fenn kell állnia a (3.6) egyenlet
tel ekvivalens
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/(*)=-•*
5

összefüggésnek. A 22. ábrán a termelési függvény intenzív formája látható két 
különböző időpontban, figyelembe véve a két időpont közt végbement techni
kai haladás hatását. A neoklasszikus modell következtetései szerint egyenletes 
növekedés a t0 időpontban csak k0 tőkeintenzitás mellett, a ti időpontban pe
dig csak k] tőkeintenzitás mellett lehetséges. Technikai haladás jelenlétében a 
kiegyensúlyozott növekedés tehát csakis akkor maradhat fenn, ha a tőkein
tenzitás megváltozik. Ez azonban lehetetlenné teszi a hicksi osztályozás alkal
mazását.

5.1.1.2. A technikai haladás harrodi osztályozása

A technikai haladás harrodi osztályozása8 állandó ütemű növekedés 
esetén is alkalmazható. Ehhez a 22. ábrán bemutatott fije,to) függvény Zro-beli 
pontját kell összehasonlítani zzßjc,ti) függvény £/-beli pontjával. Mivel mind
két pontnak rajta kell feküdnie az (nls)-k egyenesen, ahhoz hogy az összeha
sonlítás egyenletes növekedés esetén is elvégezhető legyen, n/s konstans voltát 
kell kikötni.

8 Harrod [23]

Mindezek alapján a technikai haladás osztályozása akkor lehetséges, ha 
a munka növekedési rátájának és a megtakarítási határhajlandóságnak a há
nyadosa konstans. Figyelembe véve azonban, hogy az osztályozni kívánt je
lenség szorosan a termelés technológiai feltételeihez kapcsolódik, paradox 
követelmény annak osztályozhatóságát a munka exogén adottságnak tekintett 
növekedési rátájától vagy a társadalmi preferenciákat megjelenítő megtakarí
tási határhajlandóságtól függővé tenni. Szerencsére a 3.3.2. pontban beláttuk, 
hogy állandó ütemű növekedés esetén Solow modelljében éppúgy, mint 
Harrodnál fennáll az s/v=n összefüggés, amiből v=s/n adódik. Egyensúlyi nö
vekedés esetén így a munka növekedési rátájának és a megtakarítási határhaj
landóságnak a hányadosa akkor és csak akkor konstans, ha a tőkekoefficiens 
konstans. Mivel pedig a tőkekoefficiens közvetlenül a termelés technológiai 
feltételeit jellemző nagyság, helyesebb az osztályozhatóság érdekében az n/s 
hányados helyett a v konstans voltát megkövetelni.

Harrod tehát a jelen szakasz elején adott definíciókat a tőkekoefficiens 
konstans voltának kikötésével egészíti ki.

A Harrod-semleges technikai haladás geometriai értelmezéséhez indul
junk ki abból a föltevésből, mely szerint a termelési tényezőket a határtermé
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kükön díjazzák. Lineárisan homogén termelési függvény esetén a (3.1) és 
(3.2) egyenletek felhasználásával az alábbiakat írhatjuk:

r = f\k) , W = /(k)-k-f'(k)

Számítsuk most ki a gazdaságban képződő összes tőkejövedelem és béljövede
lem összegét9

9 Egytermékes gazdaságot feltételezve árak nélkül, melyben minden jövedelmet 
naturáliában, azaz a gazdaság által előállított egyetlen termék mennyiségében mérnek.
10 Lásd Kopányi i.m. 180. o.

r-K + w-L = f'(k)K + f{k)L-kf\k)L =

= f\k).K + yL-y.f’(k)-L = ~L = Y

Az eredmény megegyezik a mikroökonómiából ismert Euler-tétellel10. Ennek 
felhasználásával a Harrod-semleges technikai haladás egy másik igen gyakran 
használt, az iméntivel ekvivalens definíciójához jutunk. Láttuk, hogy semleges 
technikai haladásról akkor beszélünk, ha valamely konstans tőkekoefficiens 
mellett a technikai haladás eredményeként nem változik a jövedelmek aránya, 
azaz n konstans. Másrészt:

1 = w-L = Y-rK 1 t 
n r-K~ r-K ~rv

amiből rögtön látszik, hogy konstans tőkekoefficiens esetén a jövedelmek ará
nya akkor és csakis akkor konstans, ha a profitráta konstans.

23. ábra 
Harrod-semleges technikai haladás
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A Harrod-semleges technikai haladás definíciója tehát a következő
képpen is megadható: Semleges technikai haladásról abban az esetben beszé
lünk, ha tetszőleges konstans tőkekoefficiens esetén a technikai haladás hatá
sára nem változik meg a profitráta. A definíció felhasználásával a Harrod- 
semleges technikai haladás grafikus értelmezése a következő: A technikai ha
ladás akkor Harrod-semleges, ha az/(^^o) és ./(£,//) függvényekhez az origó
ból induló tetszőleges sugár által alkotott metszéspontokban húzható érintők 
egymással párhuzamosak. A 23. ábra az intenzív termelési függvény görbéjé
nek eltolódását mutatja be Harrod-semleges technikai haladás esetén. Az 
érintők párhuzamosságának az origóból induló egyenes tetszőleges pozitív 
meredeksége esetén fenn kell állnia.

5.1.1.3. A technikai haladás különféle osztályozásai közti kapcsolat

Az alábbi tétel az eddigiekben tárgyalt két osztályozás között teremt 
kapcsolatot, továbbá rávilágít a lineárisan homogén, Cobb-Douglas típusú 
termelési függvények központi szerepére a technikai haladást is figyelembe 
vevő egyszerű növekedési modellek körében:

Lineárisan homogén, Cobb-Douglas típusú aggregát termelési függ
vény esetén a technikai haladás semleges mind a hicksi mind pedig a harrodi 
definíció értelmében.

A tétel állítása egyszerű számolással ellenőrizhető. Cobb-Douglas típu
sú aggregát termelési függvényt feltételezve a technikai haladás az alábbi mó
don jeleníthető meg:

Y = em t ■ Ka • l)~a vagy intenzív formában: y = em t ■ ka

ahol m a technikai haladás rátája.
Hicks-semleges technikai haladásról akkor beszélhetünk, ha változatlan 

tőkeintenzitás esetén a tényezőár-arány sem változik. Alkalmazzuk a tényező- 
ár-arányra nyert (4.3) összefüggésünket egyetlen szektorra:

co = f(k) k_ em‘.ka k_

fW e^-a-k0^ a

amiből rögtön látszik, hogy konstans tőkeintenzitás esetén a tényezőár-arány 
sem változik, tehát a Cobb-Douglas típusú aggregát termelési függvény fenti 
alakjában megjelenített technikai haladás valóban Hicks-semeleges. A Harrod- 
semlegesség bizonyításához induljunk ki a tőkekoefficiens definíciójából:

v-K-k- k _ 1 kl_a 
Y y em-t .fra gmt
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amiből:

ka~'= —— 
em,-v

Másrészt, mivel a profitráta nagyságát a tőke határtermelékenysége határozza 
meg:

r = f'(k) = em t - a-ka~[ - em t a---- -— = —
em t-V v

adódik, mely szerint konstans tőkekoefficiens esetén a profitráta sem változik, 
tehát a technikai haladás Harrod-semleges.

Igaz továbbá a tétel megfordítása is, mely szerint ha az aggregát terme
lési függvény mind Hicks- mind pedig Harrod-semleges technikai haladást 
reprezentál, akkor az szükségképpen lineárisan homogén, Cobb-Douglas típu
sú. Ennek bizonyítása meglehetősen hosszadalmas és bonyolult matematikai 
eljárás révén lehetséges, ezért ismertetésétől eltekintünk11.

A bizonyítás egyébként megtalálható: Uzawa [62]

Míg tehát Hicks a két különböző időpontban érvényes intenzív terme
lési függvény azon pontjaiban veti egybe a jövedelmek arányát, melyekben a 
tőkeintenzitás nagysága azonos, addig Harrod az azonos tőkekoefficienshez 
tartozó pontokban hasonlítja össze. A teljesség érdekében meg kell jegyezni, 
hogy a technikai haladás osztályozásának egy harmadik, Solow nevéhez fűző
dő módja is ismert. Ebben az esetben az azonos munkakoefficienshez tartozó 
pontokban kerülnek összehasonlításra a jövedelmek arányai. A definíciók és 
következményeik megegyeznek a Harrod-semleges technikai haladás esetében 
bemutatottakkal, csupán a tőke és munka fogalmát kell fölcserélve alkalmazni. 
A Cobb-Douglas típusú aggregát termelési függvény segítségével reprezentált 
technikai haladás Solow-semlegessége is könnyen ellenőrizhető.

5.1.2. (Technikai haladás Harrod és Solow modelljeiben

Most már rendelkezésünkre áll az a fogalmi apparátus, melynek segít
ségével megfogalmazhatjuk, mely feltételek fennállása esetén maradhat 
egyenletes növekedési pályán a gazdaság, ha a technikai haladás hatásait is 
figyelembe vesszük. A kérdés megválaszolása azért fontos, mert az eddig tár
gyalt növekedési modellek kivétel nélkül az állandó ütemű növekedés elérésé
nek és stabilitásának problémájára koncentráltak. A válasz e kérdésre függet
len attól, hogy postkeynesi vagy neoklasszikus föltevéseket alkalmazunk. In
duljunk ki az aggregát termelési függvény (5.1) alatt bemutatott általános for
májából, mely technikai haladás esetén az alábbi formát ölti:

11
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Y = F(K,L,t)

Válaszoljuk most meg az alábbi kérdést: Hogyan változik a kibocsátás nagysá
ga, ha mind az alkalmazott tőke mind az alkalmazott munka mennyisége vál
tozik, és az idő is telik (azaz t értéke is nő)? Tegyük föl, hogy mindhárom 
változó növekedése tetszőlegesen kicsi. A kibocsátás mértékének keresett 
megváltozását most három tényező nagyságának egyidejű megváltozása okoz
za. Ezek Y-ra gyakorolt hatása megegyezik a parciális tényezőváltozások hatá
sainak összegével. Bontsuk tehát a vizsgálandó folyamatot három lépésre. Az 
elsőben változzon csak a rendelkezésre álló tőke mennyisége, miközben a 
felhasznált munka mennyisége állandó, és az idő is "megáll". A második lépés
ben ceteris paribus a munka mennyisége növekszik, végül a harmadikban 
konstans tényezőfelhasználás mellett az idő múlik. A kibocsátás mindhárom 
lépésben nő, és e növekedések összege egyenlő Y keresett megváltozásával. 
Ha csak a rendelkezésre álló tőke mennyisége változik, L és t konstans volta 
mellett, fennáll a dYldK=dFldK egyenlőség, amiből: dY={dF/dK)-dK. Hason
lóképpen amennyiben csak az alkalmazott munka mennyisége változik a tőke 
és az idő változatlansága mellett, a kibocsátás megváltozását az alábbi össze
függés írja le: dYldL=ćFlćL. Átrendezve: dY=(dF/dL)-dL. Végül ha a rendel
kezésre álló tőke és munka mennyisége egyaránt konstans, és csak az idő vál
tozik: dYldt=dFldl, amiből: dY={dF/dt)-dt. A három lépés együttes eredmé
nye12:

A fenti - kissé körülményes - gondolatmcnt helyett egyenletünkhöz az (5.1) alatti függ
vény totális vagy Fréchet-féle differenciálhányadosának meghatározása révén is eljuthatunk. 
Az eljárás matematikai hátterét ismerteti Komlósi i.m. 253-258 o.

dY = — • dK + — • dL + — ■ dl 
dK dL dl

Mindkét oldalt osztva dt-ve\ és figyelembe véve az egyes makrováltozók idő 
szerinti differenciálhányadosának definícióját:

dK ÓL dl

A fenti egyenlet jobb oldalán álló első tagban a töke határtermelékenysége 
szerepel. A határtermelékenységi elmélet szerint ez a tőke árával, azaz a ka
mattal egyenlő. Hasonlóképpen a második tagban a munka határtermelékeny
sége szerepel, ami a bérrátával egyezik meg. Mindkét oldalt osztva továbbá Y- 
nal és a jobb oldalon álló első tagot AT-val, a másodikat pedig L-lel bővítve az 
alábbi egyenlethez jutunk:

LK L'I ~77r I + — -I — -W I + —
L
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Az első zárójelben álló kifejezés a tőkejövedelmek részaránya az összes jöve
delemben, jelöljük a továbbiakban ennek nagyságát Z4~val. A második záró
jelben állókifejezés a béljövedelmek részaránya az összes jövedelemben. Mivel 
az 5.1.1. szakasz elején föltettük, hogy a gazdaságban csak tőke- és bérjöve
delmek képződnek, a bérjövedelmek és az összes jövedelem hányadosa a kö
vetkezőképpen is kifejezhető: l-Zfr. Vegyük észre továbbá, hogy a fenti 
egyenlet utolsó tagja a technikai haladás rátája. Ekkor az egyenletet átrendez
ve:

K)+m
I A L

alakban írható fel. Folytatva az átrendezést:

Alkalmazzuk most az 1.5.2. szakaszban ismertetett hányados makroökonómiai 
változó növekedési rátájára vonatkozó tételt egyenletünk bal oldalára valamint 
a zárójelben szereplő kifejezésre.

Az 1.7. alfejezetben adott definíció értelmében akkor van a gazdaság egyenle
tes növekedési pályán, ha tőkeintenzitás és az egységnyi munkára eső kibocsá
tás is konstans ráta szerint növekednek. Mivel exogén technikai haladás esetén 
annak rátája a gazdaságtól független konstans, y és k azonos ráta szerint törté
nő növekedésének szükséges és elegendő feltétele, hogy nK konstans legyen. 
Minthogy pedig definíció szerint ü^v-r, az állandó ütemű növekedés feltéte
le, hogy a vr szorzat nagysága időben ne változzon. Megmutatjuk, hogy 
egyensúlyi növekedési pályán ehhez a technikai haladás Harrod-semlegessége 
szükséges, ha a megtakarítási határhajlandóság és az amortizációs ráta kons
tans. Az 1.6. alfejezetben láttuk, hogy ha a tőkeállomány 2 ráta szerint amorti
zálódik, a beruházások felhasználására az alábbi egyenlőség érvényes:

I = K + Ä K = S = s-Y

A második egyenlőség a jószágpiaci egyensúlyt fejezi ki, a harmadik pedig 
nem egyéb, mint az 1.6. alfejezetben bevezetett megtakarítási függvény. Osz- 
szuk el ennek mindkét oldalát K-val, és fejezzük ki a tőkeállomány növekedési 
rátáját:

—--------------A — —
K K
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Egyenletünkből rögtön látszik, hogy a megtakarítási határhajlandóság és az 
amortizációs ráta konstans volta esetén csakis konstans tőkekoefficiens mellett 
lehetséges álladó ütemű növekedés. Ekkor azonban a bérjövedelmek rész
aránya az összes jövedelemben csak oly módon lehet konstans, ha a konstans 
tőkekoefficiens esetén a profitráta sem változik. Ez azonban épp a Harrod- 
semleges technikai haladás 5.1.1.2. pont végén adott definíciója.

A fenti gondolatmenetből az a következtetés adódik, hogy állandó 
ütemű növekedés csakis abban az esetben lehetséges, ha a technikai haladás 
Harrod-semleges. A kérdés ezek után az, hogy föltehető-e a technikai haladás 
Harrod-semlegessége. A kérdésre számos radikálisabb és kompromisszumot 
tükröző válasz született, az alábbiakban a két szélsőséges álláspont kerül is
mertetésre.

Az egyik nézet szerint létezik a gazdaságban valamiféle mechanizmus, 
mely a technikai haladás Harrod-semlegességét biztosítja. E nézetet képviseli 
Drandakis és Phelps [15], akik Bowley - a századfordulón feltárt - törvényé
re hivatkoznak, mely szerint a töke- és munkajövedelmek relatív megoszlása 
számos országban hosszú időn át konstansnak mutatkozott [11]. Eszerint Ük 
konstans volta biztosítja y és k konstans ráta szerint történő növekedését.

Számos szerző helyezkedik viszont arra az álláspontra, hogy semmi 
okunk nem lehet a technikai haladás Harrod-semlegességét feltételezni, s így 
komoly kétségek merülnek föl az állandó ütemű növekedés fogalmának hasz
nálhatóságával kapcsolatban. Ezt az álláspontot képviseli Hahn és Matthews 
[21].

A jelen fejezet további részében fogadjuk el mégis a technikai haladás 
semlegességét, és vizsgáljuk meg, miként építhető be a semleges technikai 
haladás Harrod és Solow modelljeibe. Semleges technikai haladáson ezentúl 
Harrod-semleges technikai haladást fogunk érteni. Beláttuk az 5.1.1.3. pont
ban, hogy a Cobb-Douglas típusú aggregát termelési függvény segítségével 
megjelenített technikai haladás Harrod-semleges. Mivel azonban az ilyen típu
sú aggregát termelési függvény megengedi a termelési tényezők egymással 
való helyettesítését, Harrod modelljébe történő beépítése ellentétes a 
postkeynesi gondolat rendszer alapelveivel. Az alábbiakban az (5.1) alatti agg
regát termelési függvénynek egy olyan speciális esetét mutatjuk be, mely 
Harrod-semleges, és egyaránt alkalmazható a képlékeny tőke föltevésére és az 
e föltevés tagadására épülő modellekben. E függvény a következő:

(5.3) Y = F(K,a(t)-L)

ahol a(t)=em\ és így a növekedési rátája m. Függvényünk tehát a jelen fejezet 
elején adott definíció értelmében tisztán munkanövelő technikai haladást rep
rezentál. A továbbiakban m-et a technikai haladás rátájának fogjuk nevezni13 

15 Szigorú matematikai szempontból nézve w-ct el kellene még osztani a tőke parciális ter
melési rugalmasságával, hogy a technikai haladás rátáját megkapjuk. Ezt az osztást azonban



HO 5. fejezet

Fölhasználva a hatékony munka fogalmát az (5.3) alatti függvény az alábbi 
alakban írható fel:

Y = F(K,L) ahol L = a(t)-L = en, t ■ L

Tegyük föl továbbá, hogy az F függvény X-ban és L -ban lineárisan homogén. 
Ez nem jelenti az általánosság megszorítását, mivel mind Harrod, mind pedig 
Solow lineárisan homogén aggregát termelési függvényeket tételeznek föl. Be 
fogjuk bizonyítani, hogy az F függvény Harrod-semleges technikai haladást 
reprezentál. F lineáris homogenitása miatt az alábbi intenzív írásmód alkal
mazható:

Az egyenlőség bal oldalán most az egységnyi hatékony munkára eső kibocsá
tás szerepel. Ezt a továbbiakban így jelöljük: y. A zárójelben az egységnyi 
hatékony munkára eső tőke nagysága szerepel. Ezt hatékony tőkeintenzitás- 
nak nevezzük, és k -sal jelöljük. Fölhasználva e jelöléseket az intenzív írás
mód:

ahol y = y-e~mt , f (k) = f (k ■ e~mt)

Mindezek alapján:

(5.4) y^e^

Alkalmazzuk most a tőke határtermelékenységének illetve, a profitrátának a 
meghatározására a (3.1) egyenlőség levezetése során követett gondolatmene
tet:

A tőkekoefficiens pedig definíció szerint a következőképpen határozható meg:

K _ k_ _ k _ k-e~m t _ k 

y y emtf(k-e~mt) f{ke~mt)

általában az irodalom figyelmen kívül hagyja (lásd pl: Allen (1]), mivel különösebb elméleti 
jelentősége nincs, csupán a tárgyalást bonyolítaná.
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Az eddigiek alapján megállapítható, hogy a hatékony tőkeintenzitás 
mind a profitráta, mind pedig a tőkekoefficiens nagyságát meghatározza. Mi
vel a tőkekoefficiens a tőkeintenzitásnak szigorúan monoton növekvő függvé
nye14, a tőkekoefficiens nagysága egyértelműen meghatározza a hatékony 
tőkeintenzitás mértékét, ez utóbbi pedig a profitráta nagyságát. Eszerint ha a 
tőkekoefficiens konstans, a profitrátának is konstansnak kell lennie. Mindezek 
alapján megállapítható, hogy az (5.3) alatti aggregát termelési függvény való
ban Harrod-semleges technikai haladást reprezentál.

.  k     f{k)-k-f'(k)
Deriváljuk ugyanis a y^ kifejezést a hatékony tőkeintenzitas szerint:--------------------

Könnyen ellenőrizhető, hogy a tört számlálójában a munka határtermelékenysége áll, ami 
pozitív. így a nevező pozitivitása miatt a derivált mindenütt pozitív, a tőkekoeífficiens tehát 
valóban a tőkeintenzitás szigorúan monoton növekedő függvénye.

5.1.2.1. Semleges technikai haladás Harrod modelljében

A technikai haladás hatásának figyelembe vétele Harrod modelljének 
föltevései közül csupán az aggregát termelési függvény definícióját változtatja 
meg. Alkalmazva a technikai haladás (5.3) alatti megjelenési formáját a (2.3) 
függvényre, az aggregát termelési függvény alábbi alakjához jutunk:

Most megismételhető a 2.1. alfejezetben követett gondolatmenet azzal a vál
toztatással, hogy a munka fogalmát a hatékony munka kategóriájával helyet
tesítjük. Természetes növekedési rátaként ebben az esetben n+m adódik, hi
szen a gazdaság rendelkezésére álló hatékony munka nagysága most egyrészt 
a dolgozó népesség természetes szaporodása miatt nő, másrészt pedig azért, 
mert az egyes dolgozók munkavégzése hatékonyabbá válik. A teljes foglalkoz
tatás melletti állandó ütemű növekedés feltétele semleges technikai haladás 
esetén is a garantált növekedési ráta és a technikai haladás hatását is megje
lenítő természetes növekedési ráta megegyezése

A modellben fölmerülő problémák továbbra is fennállnak. Mivel a 
megtakarítási hányad, a tőke-output határráta, a munka növekedési rátája és a 
technikai haladás rátája a modellben egymástól függetlenül meghatározódó 
külső adottságok, semmi nem biztosítja az állandó ütemű növekedés feltétel
ének teljesülését. Hasonló módon továbbra is fennáll a modellben a stabilitási 
probléma, mivel ennek megjelenése független a természetes növekedési ráta 
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nagyságától. Az exogén technikai haladás beépítése a modellbe tehát nem 
változtat annak pesszimista előrejelzésein.

5.1.2.2. Semleges technikai haladás Solow modelljében

A 3.2. alfejezetben láttuk, hogy Solownál az aranykori növekedési 
pálya definiálja az egyensúlyi növekedési pályát. Célunk most e növekedési 
pálya meghatározása. Ehhez induljunk ki az (5.4) egyenletből, és vegyük 
mindkét oldal természetes logaritmusát:

ln^ = mt +

Mindkét oldalt az idő szerint differenciálva:

-mt

y f(k-e~mt 

re~mt
m +----------
ye~mt

ahol a határtermelékenységi elmélet szerint r = f'(k-e m t), amint azt az 
(5.3) függvény K szerinti differenciálása során láttuk. A nevező átalakításánál 
az (5.4) egyenlőséget használtuk fel. Elvégezve az egyszerűsítést, egyenletünk 
az alábbi formára hozható:

k ( k \ k k / X k
----m\=m-\ 1 r + —-r—= m(l-v-r) + v-r- — 
.kJ \ y ) y k ' 7 k

Mivel az állandó ütemű növekedési pálya mentén a tőkekoefficiens konstans, 
és így a semleges technikai haladás miatt a profitráta nagysága is állandó, 
egyenletünk lineáris összefüggést mutat a tőkeintenzitás és az egységnyi mun
kára eső kibocsátás növekedési rátái között. Egyenletes növekedés esetén e 
két utóbbi növekedési rátának is meg kell egyeznie. Jelöljük e közös növeke
dési rátát y-val, és határozzuk meg a nagyságát!

y=m-(}-v-r) + v-r-y

Egyenletünket átrendezve:
/•(1-vr) = w(l-vr)

Amiből világosan látszik, hogy a keresett közös növekedési ráta éppen a 
technikai haladás rátájával egyenlő, ha a tőkekoefficiens és a profitráta szorza
ta nem egyenlő eggyel. E szorzat azonban csakis akkor lehet egyenlő eggyel, 
ha a tőkekoefficiens reciproka éppen a profitrátával egyezik meg. Mivel azon
ban az aggregát termelési függvény intenzív formája jól viselkedő, a függ
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vénygörbe egy adott pontjához húzható érintő meredeksége, azaz a profitráta 
sehol sem egyezhet meg az adott pontot az origóval összekötő egyenes mere
dekségével, ami a tőkekoefficiens reciproka.

Azt kaptuk tehát, hogy bevezetve Solow modelljébe a semleges tech
nikai haladást, a tőkeintenzitás és az egységnyi munkára eső kibocsátás is ép
pen a technikai haladás rátája szerint nő. Alkalmazva most a hányados 
makroökonómiai változó növekedési rátájára vonatkozó 1.5.2. szakaszban 
bizonyított tételt, azt kapjuk, hogy a kibocsátás és a tőkeállomány n+m ráta 
szerint növekednek15. A munka növekedési rátája természetesen továbbra is n, 
a hatékony munkáé pedig n+m.

m = k = K- L = K-n miatt. Hasonlóképpen igazolható y-ra is.

Érdekes következtetés levonására ad módot az egységnyi munkára eső 
fogyasztás növekedési rátájának vizsgálata:

C_c±_ _ t
L L L(0)en'

ami a c fogyasztási határhajlandóság konstans voltát feltételezve azt jelenti, 
hogy az egységnyi munkára eső fogyasztás a technikai haladás rátája szerint 
növekszik. Mivel pedig az életszínvonal alakulását meglehetősen jól jellemzi 
az egységnyi munkára eső fogyasztás, megállapíthatjuk, hogy az életszínvonal 
csak technikai haladás jelenlétében növekedhet.

Elgondolkodtató Krelle véleménye [35] a fenti eredményről:
"Ezen eredmény jelentőségét akkor ismerjük fel, ha a Harrod-Domar elmé
let eredményével hasonlítjuk össze. Ott a (kétségtelenül másképp definiált) 
egyensúlyi növekedési ráta a megtakarítási hányadtól és a tőkekoefficiens
től függött. Itt e két nagyság nem merül föl az egyensúlyi növekedési ráta 
meghatározása során. A gazdasági növekedés okai mélyebben fekszenek: 
a népességnövekedésben és az alkotó elmében, ami a technikai haladásban 
nyilvánul meg. Átszámítva az egységnyi munkára eső kibocsátás növeke
dési rátájára, csak ez utóbbi marad... Ezért rövidlátó politika a technikai 
haladás akadályozása."

5.1.3. A megtestesült technikai haladás

Az eddigiekben tárgyalt meg nem testesült technikai haladás csak ak
kor tekinthető a valóság többé-kevésbé kielégítő modelljének, ha feltételezzük, 
hogy valamennyi termelési tényezőre állandóan hatással van. Mivel azonban a 
20-30 éve használatban lévő gépek termelékenységét a műszaki fejlődés leg
újabb eredményei nem javítják, a technikai haladás csakis olymódon hathat 
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valamennyi tőkejószágra, ha kizárólag vadonatúj gépeken folyik a termelés. 
Mivel a valóságban nem ez a helyzet, szükséges a töke fogalmának olyan ár
nyaltabb megközelítése, mely a tőkejavak életkorát is figyelembe veszi. A 
technikai haladás tőkejavakban történő megtestesülésének első szigorúan for
mális modelljét Solow alkotta meg "Beruházás és technikai haladás" című 
1960-ban megjelent munkájában [57].

5.1.3.1. Solow évjáratmodellje

Solow modelljében a technikai haladás rátája exogén konstans, de ez 
csak az újonnan létrehozott tőkejavakat érinti. Ezért szükséges a gazdaságban 
follelhetö valamennyi tőkefelszerelési tárgyat megkülönböztetni előállításának 
dátuma, Solow szóhasználatával élve évjárata szerint. Az olyan modelleket, 
melyek ezzel a megkülönböztetéssel élnek évjáratmodelleknek nevezzük. Je
lölje tehát K(y,t) azon gépek állományát, melyek v évjáratúnk, azaz a v idő
pontban állították őket elő, és a t időpontban még használatban vannak. Te
gyük föl továbbá, hogy a tőkeállomány konstans 2 ráta szerint amortizálódik. 
Jelölje I(y) a v időpontban előállított tőkejavak mennyiségét! Mivel ezek elő
állításuk időpontjától (azaz v-től fogva) mostanáig (azaz a t időpontig) folya
matosan amortizálódtak, a t időpontban még használatban lévő16 v évjáratú 
gépek állományára az alábbi összefüggés adódik:

16 Az, hogy az amortizáció miatt egy gép idővel selejtezésre kerül, a következő mikroökonó- 
miai okfejtést követve látható be: Tekintsünk egy gépet egyetlen vállalatnak! E vállalat 
termelése az amortizáció miatt az idő előrehaladtával csökken. Mivel a tőke mennyisége 
csökken, a munka parciális hozadéki függvénye egyre laposabb lesz. Ennek megfelelően a 
rövidtávú teljesköltség-függvény egyre följebb tolódik, és meredeksége is nő. Mindezek 
miatt a határköltségfüggvény balra tolódik, az átlagváltozóköltség-függvény pedig balra 
fölfelé. így az üzemszüneti pont is balra fölfelé tolódik el, ami azt jelenti, hogy egyre maga
sabb az a termékár, amelyik mellett a vállalat még működésben tartható. Ha most az inflá
ciótól eltekintünk, akkor az emelkedő üzemszüneti pont előbb-utóbb eléri a termékárat, és 
ekkor az üzemet be kell zárni, azaz a gépet ki kell selejtezni. Figyelembe véve az inflációt, a 
termék ára ugyan emelkedik, de emelkedik a bérráta is, ami az átlagváltozóköltség- és ha- 
tárköltség-függvények, tehát az üzemszüneti pontnak a korábbinál is gyorsabb ütemű emel
kedéséhez vezet. Az e gondolatmenetben szereplő függvényekről lásd Kopányi i.m. 194-201 
o.

(5.5) K(y,t) = e-^~v) ■ I(y)

Jelölje továbbá Y(y,t) a v évjáratú gépeken a t időpontban előállított 
kibocsátás nagyságát! E mennyiség nagyságát az alábbi tényezők határozzák 
meg:
• A v évjáratú gépek t időpontban még üzemben lévő állománya, azaz K(y,t) 
• Az e gépek mellett alkalmazott munka mennyisége. Jelöljük ez utóbbi 

nagyságot L(v,f)-ve\.
• Az e gépekben megtestesülő technikai haladás foka.
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Lineárisan homogén Cobb-Douglas típusú termelési függvényt feltételezve a 
következő összefüggést írhatjuk föl:

(5.6) Y(v,t) = Bemv • K(y,t)'~a • L(y,í}a

ahol a B-em v tényező azt fejezi ki, hogy a technikai haladás rátája m. A meg
testesült technikai haladást leíró évjáratmodellek alapvető sajátossága, hogy a 
gépek hatékonyságát előállításuk időpontja határozza meg a technikai ismere
tek éppen fennálló szintjének megfelelően. Ezt követően a technikai haladás 
nem növeli a gépek termelékenységét, hanem azok 2 ráta szerint amortizálód
nak.

Ha a í időpontban megtermelt összes termék mennyiségét Y(f) jelöli, 
akkor ennek nagysága egyenlő valamennyi különböző évjáratú gépen előállí
tott kibocsátás összegével. Ha most abból a feltevésből indulunk ki, hogy bár
mely t időpontban tetszőlegesen régen előállított gépek is üzemben vannak, 
akkor ezt az évjáratonkénti összegzést időben a végtelenségig visszatekintve 
kell elvégezni. Ekkor az összkibocsátás nagyságára az alábbi improprius integ
rál-kifejezés17 adódik:

17 Az improprious integrálokról lásd Varga József Mérték és valószínűségelméleti alapok c. 
könyvét, Janus Pannonius Tudományegyetem, 1994, 64-83 o.
18 Mégpedig akkora, hogy a munka határtermékértéke éppen a bérrátával egyezzen meg.

(5.7) r(/)= Jr(v,/>

E megközelítés különösen abban az esetben kézenfekvő, ha föltesszük, hogy 
létezik olyan v0 évjárat, amelyet megelőző valamennyi évjáratra fennáll, hogy 
F(v,/)=0, vagyis valamennyi, a v0 évjáratnál korábban üzembe helyezett gép 
kikerül a termelésből a t időpontra. Ekkor az improprius integrál az alábbi 
módon küszöbölhető ki:

/
Y(t) = \Y(y,t)dv

vo

Fölteszi továbbá Solow, hogy a munkapiaci verseny tökéletes és a munka ho
mogén. Ebben az esetben a különböző évjáratú gépek mellett kifizetésre kerü
lő bérráta azonos, és a teljes gazdaság rendelkezésére álló munkát oly módon 
kell a különböző évjáratú gépekhez allokálni, hogy a munka határtermelé
kenysége valamennyi gépen azonos legyen18. Eszerint a különböző évjáratú 
gépek mellett tetszőleges mennyiségű munka alkalmazható, mindig annyi, 
amennyit a munka határtermelékenységével kapcsolatos fenti feltétel megkí
ván. Solow megint csak azzal a hallgatólagos feltételezéssel él tehát, mely 
szerint a tőkejavak tökéletesen képlékenyek. A munka e közös határtermelé
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kenysége a fent megadott lineárisan homogén Cobb-Douglas típusú termelési 
függvény felhasználásával a következőképpen adódik:

MPL(t) = = a B em'V ’ ■ K(y,t^-a

Ebből kifejezve a t időpontban a v évjáratú gépek mellett alkalmazott munka 
mennyiségét:

Z(v,/) = [a5e/wv] 1/(“

Helyettesítsük most be a K(y,f) helyére az (5.5) alatti függvényt, és vezessük 
be az alábbi jelölést:

1-a

Most a t időpontban a v évjáratú gépek mellett alkalmazott munka mennyisé
gére a v időpontban előállított tőkejavak függvényében az alábbi kifejezés 
adódik:

Z(v,0 = [a B]1/(1~a) -e“2-' [^(f)]1^"0-e^ I(y)

(5.8) Z,(v,0 = A(/) ^v Z(v)

ahol a h(f) jelölést kizárólag a rövidebb írásmód érdekében vezettük be.
Jelölje most L(t) a gazdaságban a t időpontban alkalmazott összes 

munka mennyiségét. Ennek nagysága a különféle évjáratú tőkejavak mellett 
alkalmazott munkamennyiség alapján a kibocsátáshoz hasonló módon adódik:

t
L(t)= \L(y,t}dv

Az improprius integrál a kibocsátással analóg módon itt is kiküszöbölhető.
Helyettesítsük most be a fenti integrálkifejezésbe az L(y,t) -re imént 

kapott összefüggést!

t
(5.9) /.(/) = /;(/)• [e^-Ky^dv

A t időpontban alkalmazásra kerülő összes munka mennyiségét tehát a 
korábbi időszakban eszközölt beruházások integrálfüggvényeként írtuk fel. Az 
integrálfüggvény közgazdasági tartalma a következő: A gazdaságban a t idő
pontban alkalmazott munka összmennyisége megegyezik a korábbi beruházá
sok eredményeként üzembehelyezett tőkejavak t időpontban jelentkező mun
kaszükségleteinek összegével. E munkaszükségleten természetesen a munka
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határtermelékenységének a különféle évjáratú gépeken való egyenlőségéhez 
szükséges munkamennyiséget értjük.

Helyettesítsük most be az (5.6) egyenletbe az (5.5) és (5.8) összefüg
géseket

Y(v,t) = B-em'v -/(v)]1-“ •[/»(/)• e'71' -/(v)]“

19
p definícióját figyelembe véve:

m-v- 2-(Z-v) •(!-«) + p-v a = m-v-A-t + A-f-a + A-v-2-v-a + A-v-a + V a m 
1-a

e kitevőin némi azonos átalakítást végezve19 a következőket írhatjuk:

E(v,Z) = t •[/?(/)]“ -ep v -Ky)

Láttuk, hogy a gazdaság t időpontbeli összkibocsátása a különböző évjáratú 
gépek termelésének összegeként adódik. Ezt fejezte ki az (5.7) összefüggés. 
Helyettesítsük most ebbe imént nyert egyenletünket:

Y(t) = Be -2(l-a)r A(/)al- \epv-I(v)dv =
J -oo

= Be~^l~a)t
t

h(ty [e^ I(y)dv
t
je?v I(y)dv

Figyelembe véve az (5.9) egyenletet könnyű észrevenni, hogy az első szögle
tes zárójelben éppen a gazdaságban alkalmazott összes munka mennyisége 
szerepel. így az aggregát termelési függvény alábbi végső formájához jutunk:

1-a
Y(t) = B.e-^1-01^1 •[/,(/)]“ • fep v ■

-oo

I(v)dv

E függvény szabályos Cobb-Douglas formát mutat, figyelembe véve, hogy a 
második szögletes zárójelben álló kifejezés a gazdaságban fellelhető tőkejavak 
olyan súlyozott összege, mely a korábban előállított tőkejavaknak alacso
nyabb, a később előállítottaknak pedig magasabb súlyt ad. E súlyozás tehát 
figyelembe veszi a tőkeállomány évjárat szerinti heterogenitását.

a)-t + v- , a-m /» + 2 +------
1-a.

-2-(l-a)-/ + v- 2+zm-Í 1+—— 
k k 1-a.

= -2-(l-a)-t +v-p
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5.1.3.2. Solow évjáratmodelljének következményei

Solownak tehát sikerült a megtestesült technikai haladást a folytonos, 
lineárisan homogén aggregát termelési függvény koncepciójának megtartásá
val modelleznie. Az így levezetett aggregát termelési függvény azonban már 
nem rendelkezik azzal a fogalmi szempontból rendkívül kényelmes tulajdon
sággal, hogy a belőle származtatható intenzív függvény görbéje a technikai 
haladás eredményeként fölfelé tolódik el. Ez nem is meglepő, hisz az aggregát 
termelési függvény explicit formában nem is tartalmazza a tőkeállományt. A 
második szögletes zárójelben álló kifejezést tekintve a tőkeállomány reprezen
tánsának, a technikai haladás hatása nem az intenzív függvénygörbe eltolódá
sában jelentkezik, hanem a tőkeállomány növekedési ütemében. Az 1.6. alfe
jezetben kifejtésre került, hogy a tőkeállomány növekedését a beruházások 
eredményezik. Csakhogy a megtestesült technikai haladást vizsgálva az egy
ségnyi beruházás tőkeállománynövelő hatása nem független attól, mikor esz
közölték ezt az egységnyi beruházást. A Solow által levezetett aggregát terme
lési függvényből világosan kitűnik ugyanis, hogy minél később került sor egy 
adott egységnyi beruházásra, annál nagyobb mértékben járul hozzá a jelenbeli 
tőkeállomány20 növeléséhez. Szemügyre véve p definícióját, az is kiderül, 
hogy ennek oka részint az amortizáció, részint pedig a technikai haladás.

20 Jelenbeli tőkeállományon természetesen a korábbi beruházások fenü módon súlyozott 
összegét értjük.

Vizsgáljuk meg azt is, mi történik, ha egy adott időszakban a beruhá
zási tevékenység szünetel. Ebben az esetben a második szögletes zárójelben 
álló kifejezés értéke nem változik, a tőkeállomány azonban az amortizáció 
miatt csökken, ami a kibocsátás csökkenését eredményezheti. Ezt az aggregát 
termelési függvény képlete ki is fejezi a második tényező negatív kitevőjében. 
Ebben az esetben a kibocsátás csökkenése csakis akkor kerülhető el, ha az 
amortizációs rátának és a tőke parciális termelési rugalmasságának a szorzata 
kisebb a munka növekedési rátájánál.

Solow megtestesült technikai haladást reprezentáló aggregát termelési 
függvénye problematikussá teszi a jelen fejezet elején adott definíciót is, mely 
szerint technikai haladáson azt a jelenséget értjük, amikor változatlan mennyi
ségű termelési tényezőt felhasználva a kibocsátás időben növekszik. A prob
léma nem az amortizáció bevezetése miatt merül föl, hiszen Solow modelljé
ben zérus amortizációs ráta mellett sincs kibocsátásnövekedés, ha nincsenek 
beruházások és a felhasználható munka mennyisége sem növekszik. Szüksé
gessé válik tehát a definíció módosítása olymódon, hogy technikai haladáson 
azt a jelenséget értjük, amikor egységnyi beruházás kibocsátás-növelő hatása 
annál nagyobb, minél később eszközük azt. Egyszerűbb definíció adható a 
2.1.2. pontban bevezetett tőke-output határráta fogalmának felhasználásával. 
Eszerint technikai haladásról akkor beszélünk, ha a tőke-output határráta idő
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ben csökkenő. Ez viszont azt jelenti, hogy a technikai haladás a tőkekoeffici
ens csökkenésével jár együtt, és így a annak harrodi osztályozása sem alkal
mazható.

Az előző szakasz elején kimutattuk, hogy állandó ütemű növekedés 
csakis Harrod-semleges technikai haladás esetén lehetséges. Mivel Solow évjá- 
ratmodellje a tőkekoefficiens feltételezett csökkenése miatt nem teszi lehetővé 
a technikai haladás Harrodi osztályozását, meg kell vizsgálni, lehetséges-e 
egyenletes növekedés ebben az esetben. Mint azt az 5.1.2. szakasz elején lát
tuk, a tőkeállomány növekedési rátájára fennáll az alábbi összefüggés:

K = --Ä 
v

Amiből rögtön látszik, hogy a tőkekoefficiens csökkenése esetén a tőke
állomány csakis az esetben növekedhet konstans ráta szerint, ha a megtakarí
tási határhajlandóság is csökken vagy az amortizációs ráta növekszik, s csök
kenése azonban ellentmond azon keynesi állításnak, mely szerint az egységnyi 
munkára eső fogyasztás növekedésével a megtakarítási határhajlandóság is 
növekszik21, és az amortizációs ráta növekedését is nehéz lenne indokolni. 
Másrészt az előző szakasz elején azt is láttuk, hogy az állandó ütemű növeke
dés szükséges feltétele a tőkekoefficiens profitrátával vett szorzatának kons
tans volta. Csökkenő tőkekoefficiens esetén ez a profitráta növekedését teszi 
szükségessé, ami ellentmond a profitráta már Marx által megfigyelt süllyedő 
tendenciájának. Solow évjáratmodellje tehát számos elméleti nehézséget vet
nek föl az állandó ütemű növekedés koncepciójával kapcsolatban.

21 Az 5.1.2.2. pont végén kimutattuk, hogy a technikai haladás az egységnyi munkára eső 
fogyasztás növekedését eredményezi, arról pedig, hogy ez a megtakarítási határhajlandóság 
növekedését vonja maga után lásd Oroszi i.m. 18 o.

Az eddigi eredmények világosabbá teszik a Domar illetve Feldman 
növekedési modelljeiből levonható következtetéseket is. A 2.2.1. szakaszban 
Domar modelljének vizsgálata során láttuk, hogy a teljes foglalkoztatottság 
fenntartásához a beruházások a-s ráta szerint történő növekedése szükséges. 
Már a következő szakaszban rámutattunk, hogy ha a kibocsátás növekedésé
vel együtt a megtakarítási határhajlandóság is növekszik, akkor a teljes foglal
koztatás fenntartásához a beruházások növekvő növekedési rátája szükséges. 
Mivel a technikai haladás folyamán a tőkekoefficiens csökken, teljes foglalkoz
tatást feltételezve az egységnyi tőkére eső kibocsátás, azaz a értéke növekszik. 
Ez azt jelenti, hogy a beruházásoknak munkapiaci egyensúly fenntartásához 
szükséges növekedési rátáját nemcsak a növekvő megtakarítási határhajlandó
ság, hanem a technikai haladás is növeli. Mindezek alapján nagyon is valósá
gosnak tűnik a Domar által említett krónikus alulberuházási tendencia. Solow 
évjáratmodellje alapján reálisnak tűnik az a 4.1.3. szakaszban alkalmazott föl
tevés is, mely szerint a fejlettebb technológiával rendelkező országban keve
sebb tőkejószág szükséges egységnyi kibocsátás előállításához.



120 5. fejezet

Bár Solow évjáratmodelljében a technikai haladás rátája a gazdaság 
számára továbbra is külső adottság, hatása erősen a gazdaság belső folyamatai
tól, mégpedig a beruházások alakulásától függ. Ebben a megközelítésben pe
dig a jelen szakaszban tárgyalt modell már az endogén technikai haladás kon
cepciója felé mutat.

5.2. Endogén technikai haladás

A technikai haladás tárgyalása során mind ez ideig azt valamiféle égből 
aláhulló mannának tekintettük, mintha költségei nem is lennének, nem vizs
gálva, miből származik termelékenységnövelő hatása. Még Solow évjáratmo- 
dellje is csupán annyiban adja a jelenség árnyaltabb megközelítését, amennyi
ben folteszi, hogy a műszaki fejlődés újabb eredményei nem testesülnek meg a 
korábban létrehozott tőkejavakban. Súlyos elméleti problémákat vet föl továb
bá az az 5.1.2. alfejezetben bizonyított állítás, mely szerint még az sem mind
egy, hogy ez a manna miként hullik alá az égből. Beláttuk ugyanis, hogy a 
technikai haladás következtében sem a tőkekoefficiens, sem a profitráta nagy
sága nem változhat, ellenkező esetben ugyanis nem lehet szó állandó ütemű 
növekedésről. Annak érdekében, hogy továbbra is fenntarthassuk az egyenle
tes növekedés fogalmát végleg föl kell adni azt a feltevést, mely szerint a 
technikai haladás rátája a gazdaságtól függetlenül meghatározódó külső adott
ság. Ebben az alfejezetben meg fogjuk vizsgálni, melyek a technikai haladás 
legfontosabb forrásai, és azok milyen kapcsolatban állnak a gazdaság működé
sével. A megemlítésre kerülő elvek részletes, modellszerű ismertetésétől elte
kintünk, illetve a technikai haladási függvény esetében a következő fejezetben 
kerítünk rá sort.

5.2.1. A technikai haladási függvény káldori koncepciója

Mindeddig azon föltevés mellett tárgyaltuk a technikai haladás kérdé
sét, mely szerint az a termelési tényezők hatékonyságát javítva járul hozzá a 
kibocsátás növekedéséhez. E megközelítés előnye Solow előző szakaszban 
ismertetett évjáratmodelljétől eltekintve az, hogy kényelmesen értelmezhető az 
aggregát termelési függvény által biztosított fogalmi keretek között. Ha azon
ban feltesszük, hogy a technikai haladás rátája nem a gazdaság rendszerétől 
függetlenül meghatározódó külső adottság, hanem a tőkefelhalmozás ütemétől 
függ, e megközelítés nyomban problematikussá válik. Ez esetben ugyanis nem 
húzható egyértelmű és éles határvonal az intenzív termelési függvény görbéjé- 
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nek a technikai haladás miatt bekövetkező eltolódása és a tőkefelhalmozás 
hatásaként a függvénygörbe mentén történő elmozdulás között.

Ezt a nézetet képviseli Káldor "A gazdasági növekedés egy modellje" 
című 1957-es munkájában [30]. Szerinte a technikai haladás hatását pontosab
ban mutatja be az általa konstruált technikai haladási függvény, mint az aggre
gát termelési függvény előzőekben vázolt módosításai. E függvény a tőkein
tenzitás és az egységnyi munkára eső kibocsátás növekedési rátái között te
remt kapcsolatot:

2 = /^ 
y UJ

Káldor szerint ez a függvény magában foglalja a technikai haladás és a tőke
felhalmozás hatását, ami az ortodox aggregát termelési függvények esetében 
egymástól élesen szétválik. A technikai haladás káldori megközelítésének 
legfontosabb jellegzetességeit a 24. ábra mutatja be.

A függvénygörbe nem az origóból indul, mivel egy bizonyos mértékű terme
lékenységnövekedés akkor is bekövetkezik, ha a tőkeintenzitás növekedési 
rátája zérus. Ennek belátásához elegendő csupán a semleges technikai haladást 
az (5.3) alatt definiáló aggregát termelési függvényre gondolni, mely szerint az 
egységnyi munkára eső kibocsátás változatlan tőkeintenzitás mellett is növe
kedhet például konstans tényezőfelhasználás esetén. Másrészt a tőkeintenzitás 
növekedési rátájának minden határon túl történő növekedése esetén az egy
ségnyi munkára eső kibocsátás növekedési rátája az _ymax véges nagysághoz 
tart. Káldor tehát azzal a feltételezéssel él, hogy a termelékenység növekedési 
rátája felülről korlátos, és ez a korlát bármilyen gyors ütemű tőke-felhalmozás 
esetén létezik. Berajzolva az ábrára az y = k 45 -os egyenest, rögtön látszik, 
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hogy egyértelműen létezik a függvénynek egy olyan pontja, ahol a tőkeintenzi
tás növekedési rátája megegyezik az egységnyi munkára eső kibocsátás növe
kedési rátájával. Jelölje ezt a közös növekedési rátát m. Azok a vizsgálódások, 
melyek homlokterében a kiegyensúlyozott növekedés áll, a függvény ezen 
pontjára koncentrálnak. Mi is ezt fogjuk tenni a következő fejezetben.

Még azt a kérdést kell tisztázni, van-e valamiféle összefüggés a tech
nikai haladási függvény és az eddig használt aggregát termelési függvény kö
zött? Megmutatjuk, hogy amennyiben a technikai haladási függvény lineáris, 
abból Cobb-Douglas típusú termelési függvény vezethető le. A gondolatmenet 
a technikai haladási függvény lineáris alakjából indul ki:

y u * — = a + b- — 
y k

Mindkét oldalt az idő szerint integrálva:

ln.y = a + b-lnk + lnC

ahol ln C az integrálási konstans. Az egyenletből az alábbi intenzív formájú 
termelési függvény adódik:

y = Ckbeat

Mindkét oldalt szorozva Ä-lel:

Y = C-Kb Ll~b ea t =C Kb \eatlV~b)-L^~b

alakú Cobb-Douglas típusú aggregát termelési függvényhez jutunk. A 4.2.2.3. 
pontban láttuk, hogy a lineárisan homogén Cobb-Douglas típusú aggregát 
termelési függvény konzisztens a képlékeny tőke, illetve a jól viselkedő inten
zív függvény neoklasszikus koncepciójával. Ha tehát a neoklasszikus fogalmi 
rendszer elméleti gyengeségeinek kiküszöbölése a cél, akkor a technikai hala
dási függvény sem lehet lineáris. Célszerű ekkor a 24. ábrán bemutatott szigo
rúan konkáv görbét feltételezni. Ez esetben azonban általában semmiféle agg
regát termelési függvény levezetése nem lehetséges.

5.2.2. Arrow gondolatai a tapasztalatok szerepéről

Az eddig tárgyaltakhoz képest minőségileg új szempontból bírálta 
Arrow az exogén technikai haladás koncepcióját. Véleménye szerint a munka
termelékenység növekedésének magyarázata során nem hagyható figyelmen 
kívül a tapasztalatok gyarapodásának folyamata. 1962-ben közzétett nevezetes 
"learning by doing" modelljében [4] a technikai haladás főként pedig a terme
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lékenység növekedése a gazdaság endogén változója. Abból az empirikus 
tényből indul ki, hogy egy adott típusú repülőgéptörzs előállításához annál 
kevesebb munkaóra szükséges, minél több került már abból a típusból legyár
tásra. A pszichológia vonatkozó részterületeinek tanulmányozása után Arrow 
az alábbi következtetésekre jut:
1. A tudás a tapasztalat terméke, így a termelékenység növekedése a gyártás 

során szerzett tapasztalatból származhat.
2. Amennyiben a gyártás során szerzett tapasztalatot alapvetően ugyanazon 

probléma ismétlődő megoldása jelenti, ezen ismételt problémamegoldás 
munkatermelékenység-növekedésben jelentkező hozadéka csökkenő.

E tapasztalat indexe gyanánt a kumulált bruttó beruházások nagyságát 
választva Arrow komplett növekedési modellt konstruált. Minden korábbi 
beruházás - függetlenül attól, hogy a kivitelezése során létrehozott tőkejószág 
üzemben van-e még vagy sem - a végrehajtása során nyert tapasztalatok révén 
hozzájárul a termelékenység aktuális szintjéhez. Solow a tragikus sorsú Titanic 
példájával igen találóan illusztrálja Arrow koncepcióját [7]:

"a modell lényege, hogy a Titanic még mindig hozzájárul a hajó
gyártáshoz. Még ha nem is szállít többé utasokat, az a tény, hogy egy
szer megépítették, valamennyi gyártási sorozatszámot megnöveli, és 
ennek következtében a tőkeállomány termelékenyebb, mint ha a 
Titanic sohasem létezett volna."

Évjáratmodelljében Arrow fólteszi, hogy minden egyes gép kapacitása fix. 
nagyság. Az egymást követő évjáratokban az egyes gépek üzemeltetéséhez 
szükséges munka mennyisége csökkenő tendenciát mutat. Az exogén techni
kai haladás koncepciójával szemben azonban e növekvő munkatermelékeny
ség nem kizárólag az idő függvénye, hanem az idők kezdete óta eszközölt 
bruttóberuházások kumulált nagysága határozza meg. Képlete:

G(t) = \l(v)dv

ahol I(y) a v évjáratban eszközölt bruttóberuházások nagysága. Jegyezzük 
meg, hogy mivel a tapasztalatok nem amortizálódnak, itt nincs lehetőség az 
improprius integrál (5.7) egyenlet esetében alkalmazható kiküszöbölésére. 
Arrow nézete szerint a G(/) nagyság sokkal alkalmasabb a munkatermelékeny
ség alakulását meghatározó tapasztalatmennyiség megragadására, mint a ku
mulált output. Ennek oka az, hogy minden újonnan előállított és üzembe he
lyezett gép kedvezőbb termelési környezetet alakít ki, míg a kumulált output 
egy statikus gazdaságban is viszonylag magas színvonalat érhet el. Márpedig a 
statikus gazdaságban kisebb a tanulási folyamat valószínűsége.

Arrow nézete szerint a munka termelékenységének időbeni alakulását 
az alábbi összefüggés írja le:

y = b-G(l)^ b,^>0, p<\
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Állandó ütemű növekedés esetén teljes foglalkoztatás mellett a modellben az 
n/(\-p) növekedési ráta adódik, ahol n a munka növekedési rátája. Ez az 
eredmény némileg ellentmond az endogén technikai haladás koncepciójának, 
hiszen n és p a modellben exogén nagyságok.

Arrow eredményeinek érdekes következménye, hogy egyetlen beruhá
zási aktusnak a jövőbeni befektetők is hasznát látják, azonban ezt a hasznos
ságot nem kell megfizetniük. A beruházás közvetlen haszna a beruházó tulaj
donába kerül, közvetett haszna azonban a tapasztalat mennyiségének növeke
dése révén az egész termelőszféráé, és ez a közvetett haszon a beruházó in
gyenes adománya a társadalomnak. A beruházások e magán- és társadalmi 
hasznossága közti eltérés alapján Arrow arra a következtetésre jut, hogy ál
lami beavatkozás nélkül kevesebb a beruházás, mint az társadalmi szempont
ból optimális lenne, s e következtetés a beruházások állami támogatása mellett 
szóló érvnek is tekinthető.

5.2.3. A kutatás és fejlesztés szerepe

A kutatás és fejlesztés új termelési eljárások tervszerű, céltudatos ki
dolgozása. Eredményei a találmányok, melyek hatása a technikai haladásban 
csak akkor jelentkezik, ha a termelési folyamatban alkalmazásra kerülnek, 
tehát ha innováció történik. Mivel a kutatás és fejlesztés nem lehetséges jelen
tős erőforrások (tőke és munka) felhasználása nélkül, a növekedési modellek
ben a következő allokációs probléma merül föl: Milyen mennyiségű erőforrást 
biztosítson a gazdaság a kutatási és fejlesztési tevékenységhez? A probléma 
megoldásához természetesen szükség van a ráfordítások és azok technikai 
haladásban jelentkező eredményeinek mérésére. Eltekintve a ráfordítások és 
az eredményeik közti tetemes időkülönbségtől, a kutatási és fejlesztési tevé
kenység a beruházásokkal analóg módon fogható fel, az eredményként nyert 
technikai tudás pedig a tőkeállományhoz hasonlóan kezelhető. Mindebből az a 
következtetés vonható le, hogy akkor valósul meg az erőforrások hatékony 
allokációja, ha azok határtermelékenységei a kutatás és fejlesztés területén 
megegyeznek a gazdaság más tartományaiban jelentkező határtermelékeny
ségekkel.

Látni kell azonban, hogy komoly eltérések vannak a beruházási és a 
kutatási és fejlesztési tevékenység között. Ezek egyike, hogy itt az ered
ménykilátások lényegesen bizonytalanabbak, mint a beruházások esetében. 
Egy-egy új technológia kidolgozása nem mindig jár sikerrel, de a technoló
giailag megvalósítható eljárások sem bizonyulnak mindig a leggazdaságosab
baknak. Másrészt ha sikerül is az új és a korábbinál gazdaságosabb technoló
gia kidolgozása, ennek magántulajdonban tartása lényegesen több nehézségbe 
ütközik, mint valamely beruházás nyomán létrejött tőkejószág esetében.
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Mindezek miatt a vállalatok kutatási és fejlesztési tevékenysége a társadalmilag 
kívánatos szint alatt marad, s így megint csak e tevékenység állami támogatása 
szükséges.



6. Neokeynesiánus növekedési modellek

Bár a technikai haladás mélyebb vizsgálata a gazdasági növekedés 
számos lényeges mozzanatára világít rá, továbbra sem tekinthetők megoldott
nak a Harrod modellje kapcsán fölmerült problémák. A neoklasz-szikus gon
dolati rendszer ugyan e problémák megoldásának presztízsével lép föl, meg
közelítésmódja azonban több szempontból is problematikusnak tűnik, amint 
arra a 3.5 alfejezet valamint a 4.2.4. és 4.2.5. szakaszok rávilágítani igyekez
tek. Elegendő itt annyit megjegyezni, hogy mind az autonóm beruházási függ
vény mellőzése, mind pedig a tőkekoefficiens rugalmas alkalmazkodásának 
feltételezése a határtermelékenységi elmélettel mint jövedelemelosztási elmé
lettel együtt súlyos elméleti nehézségek forrása. Morális szempontból szintén 
elfogadhatatlan Malthus növekedéselmélete1, melyben a három exogén nagy
ság2 közül a munka növekedési rátáját tekintve endogénnek, teljesül az s/vr=n 
egyenlőség. Ezek után csupán egyetlen lehetőség marad: a megtakarítási ha
tárhajlandóságot endogén változónak tekinteni. Ekkor s rugalmas alkalmaz
kodása biztosíthatja az első harrodi probléma megoldását. A jelen fejezetben 
ismertetésre kerülő modellek fölteszik a megtakarítási határhajlandóság ru
galmas alkalmazkodását, tartalmaznak autonóm beruházási függvényt, mellő
zik azonban a jövedelemelosztás határtermelékenységi elméletének és az agg
regát termelési függvénynek az alkalmazását. Allen [1] véleménye szerint e 
modellek elsősorban a beruházásokkal kapcsolatos föltevéseik miatt tekinthe
tők keynesiánusnak.

1 Erről bővebben lásd A. V. Anyikin i.m. 277-284 o.
2 Ezek a megtakarítási határhajlandóság, a tőke-output határráta és a munka növekedési 
rátája. Részletesebben az első harrodi problémáról lásd a 2.1.4. szakaszt.

Ez a fejezet szinte teljes egészében Káldor Miklós munkáin nyugszik. 
Mindenekelőtt azt kell megvizsgálnunk, miként magyarázható a megtakarítási 
határhajlandóság alakulása. A kérdésre Káldor alternatív jövedelemelosztási 
elmélete ad választ.

6.1. Jövedelemtípusonként eltérő megtakarítás

Mindeddig figyelmen kívül hagytuk azt a nagyonis nyilvánvaló tényt, 
hogy a tőkések és munkások megtakarítási határhajlandósága egymással nem 
egyenlő. Ha pedig elfogadjuk a megtakarítási határhajlandóságok e jövede
lemtípusonkénti eltérését, akkor a jövedelemelosztás megváltozása a gazda
ságban képződő megtakarítások mértékére is hatással van. A gondolat modern 
kifejtése Káldor "Alternatív jövedelemelosztási elméletek" című 1955-ös ta
nulmányában [29] jelent meg elsőként.
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6.1.1. Káldor jövedelemelosztási elmélete

Jelölje W a gazdaságban képződő bérjövedelmek, P pedig a tőke
jövedelmek nagyságát. Föltesszük, hogy a gazdaságban képződő összes jöve
delem a bérjövedelmek és tőkejövedelmek összege, azaz:

Y = W + P

Jelölje továbbá s^ a munkások sP pedig a tőkések megtakarítási határhajlan
dóságát. Ezekről továbbra is föltesszük, hogy nagyságuk konstans, a gazdaság 
számára exogén adottság. Föltevésünk szerint a munkások és tőkések megta
karításai az alábbiak szerint alakulnak:

• W Sp = s p • P

Mindezek alapján a következőket írhatjuk:

(6.1) S = s^y -W + sp ■ P = s^y (Y- P) + sp ■ P = (sp - sfy)- P + sfy -Y

Ha most a dinamikus egyensúly feltételének továbbra is a beruházások és 
megtakarítások egyensúlyát tekintjük, akkor ez az alábbi alakban írható föl:

I = (Sp — S^y ) ■ P + S^y • Y

Mindkét oldalt elosztva K-nal, és kissé átrendezve:

(6.2) - =------------ í------ --- -------
Y sp—sw Y sp—s^p

Megismételve továbbá az iménti azonos átalakításokat azzal az eltéréssel, hogy 
az első lépésben Y helyett Á'-val osztunk, az alábbi egyenlet adódik:

(4J)
K sp-s^ K Sp-Stf K

A P/Y hányados a profitjövedelmek összes jövedelemben vett részarányát fe
jezi ki. E nagyságot a továbbiakban profithányadnak nevezzük. A P/K hánya
dos pedig a profitráta3. Úgy tűnik, dinamikus egyensúly esetén e nagyságok a 
tőkések és munkások megtakarítási határhajlandóságaival vannak összefüg
gésben. Az Uzawa modelljében vizsgált speciális neoklasszikus esetben föltet
tük, hogy a munkások nem takarítanak meg, a tőkések pedig minden jövedel
müket megtakarítják. Ekkor sP= 1 és .$>=0. Legyen most továbbra is .y^O, de 
3/><l. Ebben az esetben a (6.3) egyenlet az alábbi alakúra egyszerűsödik:

3 Valóban, P=r*K miatt.

P; = J_J_
K sp' K
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Ha most az amortizációtól eltekintünk, akkor I/K éppen a tőkeállomány növe
kedési rátája, amely kiegyensúlyozott növekedés esetén éppen a munka növe
kedési rátájával egyenlő. Ha pedig továbbra is fenntartjuk azt a föltevést, mely 
szerint a munka növekedési rátája külső adottság, akkor a fenti egyenlet tanul
sága szerint a profitráta nagysága fordítottan arányos a tőkések megtakarítási 
határhajlandóságával4. Mivel magasabb profitráta eléréséhez alacsonyabb 
megtakarítási határhajlandóság szükséges, helyénvaló az sP= 1 helyett az S/><1 
föltevés alkalmazása.

4 Eszerint a tőkések megtakarítási magatartásuk révén képesek a profitráta egyensúlyi nagy
ságát meghatározni. Ez az eredmény egybevág az Erdős Tibor által kidolgozott 
makroprofitelmélettel. Munkájában [16] Erdős Tibor a marxi politikai gazdaságtan elem
zési apparátusát fölhasználva, annak posztulátumaiból kiindulva jut hasonló következtetés
re.
5 Értékcsökkenés esetén I = X - K + K miatt I/K = 2 + n, ahol a A amortizációs ráta 
a gazdaság számára éppúgy exogén adottság, mint n.

A (6.2) és (6.3) egyenletek Káldor szerint alternatívát jelentenek a ha
tártermelékenységi elmélettel mint jövedelemelosztási elmélettel szemben. A 
(6.3) egyenlőség alapján a profitráta egyensúlyi értéke az alábbi nagyságoktól 
függ:
1. A tőkések és munkások megtakarítási határhajlandóságától.
2. Értékcsökkenés hiányában a tőke növekedési rátájától. Ezt fejezi ki az I/K 

hányados. Kiegyensúlyozott növekedési pályán ez a munka növekedési rá
tájával egyenlő, ami exogén nagyság .5

3. A tőkekoefficiens nagyságától.
A profitráta (6.3) alatti magyarázata kétségkívül bonyolultabb, mint a határ
termelékenységi elméletre támaszkodó, de elméleti szempontból kevésbé 
problematikus. Az profitráta már Marx által megfigyelt csökkenő tendenciáját 
itt a tőkekoefficiens technikai haladás miatt bekövetkező csökkenése magya
rázhatja.

A jövedelemelosztás ezen elmélete lehetővé teszi Káldor szerint az első 
számú harrodi probléma kiküszöbölését. Osszuk el ugyanis a (6.1) egyenletben 
mindkét oldalt Y-nal. Ekkor az alábbi összefüggéshez jutunk:

5 P— = s = {sp - sw)- — +sw

Az egyenletből kitűnik, hogy a gazdaság egészére jellemző megtakarítási há
nyad immár endogén változó, mégpedig a profithányad függvénye. Káldor 
véleménye szerint a profithányad rugalmas alkalmazkodása biztosítja az s/vr=n 
egyenlőség teljesülését:

"a 'garantált' és 'természetes' növekedési ráták nem függetlenek egy
mástól; ha a profit rugalmasan változhat, az előző önmagát igazítja az 
utóbbihoz a profithányad megváltozása révén" Káldor [29]
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Ezzel szemben a neoklasszikus szerzők szerint semmi okunk föltételezni, hogy 
a megtakarítási határhajlandóságok megfelelő változása valóban biztosítaná a 
profithányad olyan alakulását, mely a garantált és természetes növekedési rá
ták egyenlőségét eredményezi. (Samuelson - Modigliani [50])

6.1.2. A Pasinetíi-paradoxon

A megtakarítások káldori megközelítését Pasinetti tovább finomította. 
[43] Szerinte nem kerül az összes tőkejövedelem sP része megtakarításra, mi
vel a tőkejövedelmek egy része a dolgozóknál képződik. A tőkejövedelmek 
dolgozóknál képződő részére az alacsonyabb megtakarítási határhajlandó
ság érvényes. E kritika a megtakarítási függvény kiigazítását teszi szükségessé, 
a személyes jövedelemelosztást állítva a funkcionális jövedelemelosztás helyé
be. Jelölje r a profitrátát és Kc a tőkések tőketulajdonát. Ekkor a módosított 
megtakarítási függvény:

S = sp r• Kc + -(Y-r- Kc)

alakban írható fel, ahol a jobb oldalon álló első tag a tőkések, a második tag 
pedig a dolgozók által megtakarított jövedelem nagyságát fejezi ki. Pasinetti 
szerint a kiegyensúlyozott növekedés feltétele továbbá, hogy a tőkések helye
sen tudják előrebecsülni a jövőben szükségessé váló tőkeállományt. Erre ab
ban az esetben képesek, ha tőketulajdonuk növekedési rátája a természetes 
növekedési rátával egyezik meg, a profitráta pedig konstans.

Jelölje most Pc a tőkések profitjövedelmét! Mivel a tőkések tőketulaj
dona csak a profitjövedelmükből történő megtakarítások révén növekedhet, az 
alábbiakat írhatjuk:

Kc = S p ' Pc ~ SP ’

Figyelembe véve mármost iménti föltevésünket, mely szerint a tőkések tőketu
lajdona a természetes ráta szerint növekszik, fennáll az

n = = SP
Kc Kc 

összefüggés, amiből:

n__ P^=P_ 
sP Kc ~ K

A második egyenlőség azt a feltételezést fejezi ki, hogy a gazdaságban csak 
egyetlen profitráta létezhet valamennyi tőkejövedelemre. Ez tehát az az egyen
súlyi profitráta, amely biztosítja a garantált és természetes növekedési ráták 
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egyenlőségét. Eredményünk megegyezik azzal, melyre a munkások zérus 
megtakarítási határhajlandóságának feltételezése esetén jutottunk. A tőkések 
tehát képesek megtakarítási határhajlandóságuk révén a profitráta nagyságát 
meghatározni, s erre a dolgozók megtakarítási határhajlandósága semmiféle 
hatással nincs. Ez az eredmény Pasinetti-paradoxon néven vált ismertté az 
irodalomban6.

6 Hosszú időtávot tekintve hasonló álláspontra helyezkedik Erdős Tibor is [17], rövidebb 
időszakokat véve figyelembe azonban véleménye szerint a bérből képzett megtakarítások 
csökkentik a profitráta nagyságát. E megállapítás sincs ellentétben Pasinetti eredményeivel, 
hiszen rövid távon a tőkések tulajdonában lévő tőkeállomány nem feltétlenül egyezik meg a 
természetes növekedési rátával, s így a profitráta csak a (6.3) egyenlet segítségével határoz
ható meg. Ebből az egyenletből viszont az következik, hogy a munkások megtakarítási ha
tárhajlandóságának növekedése a profitrátát csökkenti.

A Pasinetti-paradoxon a következő kérdést veti föl: Ha megtakarítási 
magatartásuk által a tőkések képesek a profitráta nagyságát meghatározni, 
akkor miért nem biztosítják a maximális profitráta elérését? A kérdés a követ
kezőképpen válaszolható meg: Ahhoz, hogy a tőkések megtakarításaik nagy
sága révén képesek legyenek a profitrátát befolyásolni, egységes gazdasági 
magatartást kellene, hogy tanúsítsanak. Ebben az esetben, ha valamely tőketu
lajdonos megtakarításait csökkenti, biztosra veheti, hogy a többi is hasonló
képpen fog eljárni. A tőketulajdonosok közti jobb befektetési lehetőségekért 
folyó konkurencia azonban nem teszi lehetővé az egységes gazdasági magatar
tást. Ha tehát valamely tőketulajdonos megtakarításait csökkenti, csupán vár
ható profitjának csökkenésére számíthat, arra azonban nem, hogy a többiek is 
hasonlóképpen fognak cselekedni, emelve ezáltal a profitráta nagyságát.

6.2. A gazdasági növekedés káldori megközelítése

A jelen alfejezetben bemutatásra kerülő két növekedési modell a 
neokeynesiánus megközelítésmód két kiemelkedő képviselője. A második 
modell továbbá évjáratmodellként reprezentálja a megtestesült technikai hala
dást. Mindkét modellben az 5.2.1. szakaszban bevezetett technikai haladási 
függvény helyettesíti az aggregát termelési függvényt. A jövedelemelosztás 
határtermelékenységi elméletének mellőzését pedig Káldor alternatív jövede
lemelosztási elmélete teszi lehetővé. Az egyszerűség érdekében mindkét mo
dell eltekint az értékcsökkenés figyelembe vételétől.
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6.2.1. Meg nem testesült technikai haladás

Az itt kifejtésre kerülő modell Káldor "A gazdasági növekedés egy 
modellje" című 1957-es munkáját veszi alapul. [30] Az irodalom a modell 
számos interpretációját ismeri (lásd pl: Allen [1], Müller-Ströbele [42], 
Hacche [19]). Ezek nyomán, ám egyikhez sem ragaszkodva mutatjuk be a 
modellt. Terjedelmi korlátok miatt kénytelenek leszünk a stabilitási probléma 
mélyebb elemzésétől eltekinteni, Ezzel kapcsolatban McCallum [37] tanulmá
nyára hívom fel a figyelmet.

6.2.1.1. A modell föltevései

6.2.1.1.1. A megtakarítási függvény a (6.1) képlet szerint kerül definiálásra, 
továbbá föltesszük 0<A>öp<1 teljesülését.
6.2.1.1.2. A munka növekedési rátája n exogén konstans.
6.2.1.1.3. A meg nem testesült technikai haladást az 5.2.1. szakaszban beveze
tett technikai haladási függvény reprezentálja, a tőkekoefficiens pedig exogén 
konstans.

Az 5.1.3.2. pontban láttuk, hogy a technikai haladás során a tőkekoef
ficiens csökken, így e föltevés némi kommentárt igényel. A föltevés hátterében 
nem a technikai haladás Harrod-semlegessége húzódik meg, hisz ez csupán az 
aggregát termelési függvény fogalmára épülő modellek esetében szükséges 
feltétele az állandó ütemű növekedésnek. Káldor e föltevést a képlékeny tőke 
elkerülése érdekében alkalmazza.
6.2.1.1.4. Eltekintünk az amortizációtól.
6.2.1.1.5. A beruházási függvény levezetése során Káldor abból a már Kalecki 
által felismert jelenségből [32] indult ki, hogy a magasabb tőkekoefficiens ma
gasabb kockázattal jár együtt. Mivel a magasabb kockázat magasabb profitrá
tát kíván, a vállalkozók csak akkor igyekeznek magasabb tőkekoeffi-ciens 
elérésére, ha magasabb profitrátára számíthatnak. Mindezek alapján Káldor a 
vállalkozók áltat elérni kívánt tőkekoefficiens értékét  a profitráta szigorúan 
monoton függvényének tételezi föl:

7

7 Formálisan e nagyság a 2.1.2. szakaszban bevezetett v, mennyiséggel egyenlő. Itt azonban 
vr a vállalkozók profitrátával kapcsolatos várakozásaitól is függ.

(6.4) -^ = a+ß-rE
YE

ahol a és ß a lineáris függvény pozitív konstansai, az E felső indexszel jelölt 
nagyságok pedig a vállalkozók által anticipált értékekre vonatkoznak. Mindkét 
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oldalt szorozva a kibocsátás vállalkozók által anticipált nagyságával, majd az 
idő szerint differenciálva az alábbi beruházási függvényhez jutunk:

K = I = a-YE +ß-YE rE +ß-YE-rE =(a+ß rE)-YE +ß-rE-YE

Az egyenlet az akcelerátor-modell8 káldori kritikáját fejezi ki. A fenti beruhá
zási függvényből ugyanis az alábbi - az akcelerátor elméletnek ellentmondó - 
következtetések adódnak:

8 Az. akcelerátor modellt részletesen ismerteti Oroszi i.m. 105-108 o. Ott a tőke/kibocsátás 
arány, azaz a tökekoefficiens konstans volta alapföltevés. A modell egyenes arányosságot 
feltételez a kibocsátás várható változása és a beruházások nagysága között, az arányossági 
tényező pedig a tőkekoefficiens. A beruházások nagysága pedig független a vállalkozók 
profitrátával kapcsolatos várakozásaitól.
9 / természetesen a szándékolt beruházások, S pedig a szándékolt megtakarítások nagyságát 
jelöli. Az E felső index használatától e két változó esetében eltekintünk.

1. A beruházások nagysága a vállalkozók által anticipált profitrátától, sőt an
nak várható változásától is függ.

2. A beruházások nagysága nemcsak a kibocsátás várható változásától függ, 
hanem annak abszolút nagyságától is. Ez azért érdemel különös figyelmet, 
mert a modell nem tartalmaz értékcsökkenést.

Vegyük észre azt is, hogy /2=0 esetén a fenti beruházási függvény az akcelerá- 
tor-egyenletre egyszerűsödik. A tőkekoefficiens nagysága ez esetben a.

6.2.1.2. Az egyensúlyi növekedési pálya meghatározása

Az egyensúlyi növekedési pálya mentén a vállalkozói várakozások 
teljesülnek, fennállnak tehát az YE=Y és az f=r egyenlőségek, továbbá egyen
súly van a jószágpiacon, azaz I=S.9 Mivel a 6.2.1.1.3. föltevés szerint a tőke
koefficiens konstans, a (6.4) egyenlet szerint egyenletes növekedési pályán a 
profitráta is állandó.

A tőkekoefficiens konstans voltából adódóan, a tőke és a kibocsátás 
azonos ráta szerint növekednek. Ebből következően a tőkeintenzitás és az egy 
főre eső kibocsátás növekedési rátája is azonos. A technikai haladási függvény 
24. ábrán bemutatott alakja esetén ilyen közös növekedési ráta egyértelműen 
létezik, nagyságát jelölje továbbra is m. Káldor ezt a nagyságot tekinti a tech
nikai haladás rátájának. Ha most a munka növekedési rátája n, akkor a hánya
dos makroökonómiai változó növekedési rátájára vonatkozó tétel alapján a 
kibocsátás és a tőkeállomány is m+n ráta szerint növekszik.

A jószágpiaci egyensúly feltételének levezetéséhez szükség lesz a pro- 
fíttömeg időbeni alakulását leíró függvény meghatározására. Mivel a tőke
állomány növekedési rátája m+n, a profitráta nagysága pedig konstans, a 
profittömeg is m+n ráta szerint növekszik. A függvény pontos meghatáro



Ncokcynesiánus növekedési modellek 133

zásához még a P(0) nagyság kiszámítása szükséges. Ehhez írjuk föl a (6.4) 
egyenletet, figyelembe véve, hogy a vállalkozói várakozások teljesülése miatt 
az ex post nagyságok az ex ante értékekkel egyeznek meg. Ekkor az egyenlet 
bal oldalán a tőkekoefficiens áll.

o P v = a + ß- —
K

Kifejezve a profittömeg nagyságát, a t változót is feltüntetve az alábbi egyen
lőség adódik:

P(t) = 1. (v - a) • K(0) e(n +m) t

A jószágpiac akkor van egyensúlyban, ha a beruházások a megtakarí
tásokkal egyeznek meg. Mindkét oldalt elosztva K-val, továbbá figyelembe 
véve, hogy értékcsökkenés hiányában fennáll az K = I egyenlőség, az alábbi
akat írhatjuk:

K S Y ( Á P ~K=~K = siy ~K^^sp~sw' ~K

A második egyenlőséget a (6.1) alatti megtakarítási függvény alkalmazása 
révén nyertük. Most a bal oldalon a tőkeállomány növekedési rátája áll, ami a 
fentiek szerint m+n. A jobb oldal első tagjában a tőkekoefficiens reciproka 
szerepel, a második tag pedig a profittömeget tartalmazza. Helyettesítsük ide 
be a /’(/)-re imént kapott összefüggést!

m + n = ^ + ~(sP-Sfp)-(v-a) 
v ß

Az így kapott egyenlet teljesülése esetén egyensúly áll fenn a jószágpiacon. A 
6.1.1. szakaszban láttuk, hogy Káldor véleménye szerint a profithányad rugal
mas alkalmazkodása biztosítja az első számú harrodi probléma megoldását, itt 
azonban egy v-ben másodfokú egyenlethez jutottunk, amely nem feltétlenül 
rendelkezik valós megoldással. További vizsgálódásra van tehát szükség, hogy 
milyen feltételek fennállása esetén létezik a fenti egyenletet kielégítő, közgaz
daságilag értelmezhető tőkekoefficiens, v értékének meghatározása egyébként 
a profittömeg növekedési pályájának egzakt definíciójához is szükséges. Egy
szerű, bár kissé hosszadalmas10 számolással látható, hogy a fenti egyenlet ak
kor rendelkezik valós megoldással, ha fennáll az

10 Ehhez írjuk föl egyenletünk diszkriminánsát, majd alakítsuk szorzattá:
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< a (n + m)

összefüggés. Hacche [19] szerint a fenti egyenlőtlenség teljesülése empirikusan 
igazolható, és hasonló álláspontra helyezkedik Allen [1] is. Szükséges továbbá 
megjegyezni, hogy a fenti egyenlőtlenség közgazdasági tartalma a következő: 
a bérjövedelmekre vonatkozó megtakarítási határhajlandóság ne legyen túlsá
gosan magas, a viszont igen. Ez utóbbi követelmény azt jelenti, hogy a tőke- 
koefficiens szándékolt nagysága ne függjön túlságosan nagy mértékben a 
profitrátával kapcsolatos várakozásoktól. Kérdéses továbbá, hogy másodfokú 
egyenletünk valós gyökei nem kisebbek-e nullánál, és ha két pozitív gyök van, 
akkor melyiket tekintsük a tőkekoefficiens egyensúlyi nagyságának. Egyszerű 
behelyettesítéssel ellenőrizhető, hogy a másodfokú függvény értéke v=0 ese
tén sw, v=a esetén pedig Sw-(m+n)-a<0. Továbbá a másodfokú tag együttha
tójának pozitivitása miatt a parabola fölfelé nyílik. Ez azt jelenti, hogy egyenle
tünknek két pozitív gyöke van, és ezek közül az egyik a (0,a] intervallumba, a 
másik pedig az [«,<») intervallumba esik. A profittömeg időbeni alakulását 
leíró függvény képletéből leolvasható, hogy nemnegatív profit csakis akkor 
lehetséges, ha a tőkekoefficiens nagyobb, mint a, tehát ha a két gyök nem esik 
egybe, akkor mindig a nagyobbikat kell figyelembe venni.

6.2.1.3. Az egyensúlyi növekedési pálya tulajdonságai

Az eddigiek alapján a modellből levonható következtetések a követke
zőkben foglalhatók össze: Az egyensúlyi növekedési pálya egyértelműen léte
zik, a kibocsátás, a tőkeállomány és a profittömeg növekedési rátája n+m. 
Ezek az eredmények megegyeznek a semleges technikai haladást tartalmazó 
Solow-modell eredményeivel. Van azonban a két modell között egy nagyon 
lényeges különbség: Káldor nem alkalmaz aggregát termelési függvényt. Eb-

Az első szögletes zárójelben álló kifejezés mindig pozitív, a második szögletes zárójelben 
álló kifejezés pedig á a -(m+n) esetén biztosan kisebb, mint

m + n-2^(n+m)-~(sP-s^)+^ 

ami biztosan nem kisebb nullánál. 
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böl következően Káldomál nem definiálható a termelési tényezők határterme
lékenysége, így a tényezőtulajdonosok jövedelme sem a termelési tényezők 
határtermelékenysége alapján adódik. A tőkejövedelmek nagysága azonban a 
modell endogén változója, időbeni alakulását meghatároztuk. A bértömeg 
ugyan nem jelenik meg explicit formában a modellben, mivel azonban 
JF=y-P, a bértömeg is m+n ráta szerint nő. Mivel pedig a munka növekedési 
rátája n, a bérráta m ráta szerint növekszik. Ebből az egységnyi munkára eső 
fogyasztás m ráta szerinti növekedésére kell következtetnünk, s ez megint csak 
megegyezik Solow semleges technikai haladást tartalmazó modelljének követ
kezményével.

További kérdés az egyensúlyi növekedési pálya stabilitása. Káldor 
ugyan a stabilitás fennállását hangsúlyozza, érvelése azonban nem elég meg
győző. A stabilitás vizsgálatához ugyanis olyan disequilibrium-modellt kellene 
konstruálni, amely tartalmazza a hibás alkalmazkodás feltételét. Ez többféle 
módon megtehető, azonban semmiképp sem egyszerű, ezért csak a lineáris 
technikai haladási függvényre épülő modell stabilitásvizsgálatának eredményét 
ismertetjük Müller-Ströbele [42] nyomán.

Legyen az alkalmazkodás feltétele a következő: A várt és ténylegesen 
elért profitráta eltérése esetén a profitrátával kapcsolatos várakozások az 
alábbiak szerint változnak:

fE =y (r-rE )

A stabilitás feltétele ekkor y és ß kellőképpen alacsony értéke. Ezek szerint a 
stabilitáshoz egyrészt az szükséges, hogy a vállalkozók profitrátával kapcsola
tos várakozásaikat csak lassan korrigálják, másrészt az, hogy a beruházási 
függvényben az akcelerátor-hatás legyen a meghatározó. Hasonló eredményre 
jutottunk az előző pontban is az egyensúlyi tőkekoefficiens egzisztenciájának 
vizsgálata során, amikor kimutattuk, hogy ennek feltétele, hogy a tőkekoeffi
ciens szándékolt nagysága csak kismértékben függjön a profitrátával kapcsola
tos várakozásoktól.

Ez az eredmény, mely szerint a várakozások túlságosan gyors korrek
ciója esetén instabilitás léphet föl, korántsem meglepő. Tekintsük ugyanis az 
egyensúlyi növekedésnek egy túlkeresletet eredményező külső zavarát. Ez 
nyilván a tőkejövedelmek javára módosítja a jövedelemelosztási arányokat. 
Ennek következtében nőnek a megtakarítások, és új jószágpiaci egyensúly 
alakul ki. Ha azonban a magasabb profitráta túlságosan gyorsan vezet maga
sabb beruházásokhoz, akkor a gazdaságban további túlkereslet lép föl, és a 
folyamat vég nélkül folytatódik, egyre távolodva az egyensúlyi növekedési 
pályától.
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6.2.1.4. A modell bírálata

Az előző pontban megállapítottuk, hogy a modell következtetései 
megegyeznek Solow 5.1.2.2. pontban bemutatott neoklasszikus modelljének 
eredményeivel. Ebből viszont az a következtetés vonható le, hogy a neoklasz- 
szikus fogalmi rendszer11 bár számos elméleti problémát vet föl, olyan hasznos 
egyszerűsítő feltevésnek tekinthető, melynek alkalmazása a modellből levon
ható következtetéseket nem befolyásolja.12 Scott [53] szerint mindez nem je
lenti azt, hogy Káldor szándéka a lineárisan homogén folytonos aggregát ter
melési függvényhez történő visszatérés lett volna, vagy hogy véleménye sze
rint y növekedése független k növekedésétől. A modellben szereplő technikai 
haladási függvény Scott szerint azonban nem megfelelő eszköz a termelé
kenység növekedési rátája és az I/Y hányados között Káldor által elgondolt 
összefüggés megragadására.

11 Azaz a lineárisan homogén, folytonos aggregát termelési függvény, a határtermelékeny- 
ségi elmélet mint jövedelemelosztási elmélet továbbá a képlékeny tőke föltevése.
12 V.ö: a 4.2.5. szakasz elején idézett solowi gondolattal a sikeres elméletalkotásról.

Hacche [19] bírálatának lényege, hogy a modell nem ad választ arra a 
kérdésre, mi történik abban az esetben, ha valamilyen zavar következtében a 
gazdaság letér az egyensúlyi növekedési pályáról. A modellben szereplő beru
házási függvény felhasználásával az alábbi kapcsolat mutatható ki a tőke és a 
kibocsátás növekedési rátái között:

£ _ g-YE +ß-YE-rE +ß-YE -rE _ ?E {a + ß-rE} ß,fE 

K a-YE+ß-YE-rE YE \a +ß-rEj a+ß-rE

k__y_
K a + ß-rE

amiből rögtön látszik, hogy egyenletes növekedés csakis abban az esetben 
lehetséges, ha a vállalkozók profitrátával kapcsolatos várakozásai változatla
nok. E várakozások azonban aligha maradnak meg valamely konstans szinten, 
ha valamilyen külső zavar következtében a gazdaság az egyensúlyi növekedési 
pályáról letér. Hacche véleménye szerint a modell nem veszi kellőképpen fi
gyelembe a vállalkozói várakozásokat. A beruházási függvény specifikációja 
mögött meghúzódó Kalecki-féle megjegyzéssel szemben pedig rámutat arra, 
hogy a magasabb tőkekoefficiens nem jár nagyobb fokú kockázattal, ha 
egyúttal emelkedik a kibocsátás növekedési rátája.

Az említett bírálatok ellenére a modell kiemelkedő helyet foglal el a 
gazdasági növekedés alapvető elméletei között. Amint azt Scott megjegyzi: 
"Káldor modellje számos érdekes vonással rendelkezik, amelyek megkülön
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böztetik azt az ortodox növekedési modellektől; ..." (Scott [53]) Tekintve, 
hogy Scott ortodoxnak tekinti valamennyi korábban tárgyalt modellünket, ez 
az értékelés igazán figyelemre méltó.

6.2.2. Megtestesült technikai haladás

1962-es tanulmányukban [31] Káldor és Mirrlees mellőzték az össztő
ke koncepcióját, és csupán a bruttóberuházások fogalmára támaszkodva évjá- 
ratmodellt konstruáltak. Ennek eredményeként a modell bonyolultsága lénye
gesen megnőtt, ezért annak bemutatása során Allen egyszerűsített változatára 
[I] fogunk támaszkodni.

6.2.2.1. A modell föltevései

6.2.2.1.1. Továbbra is föltesszük a (6.1) alatt bevezetett megtakarítási függ
vényt azzal a módosítással, hogy a bérjövedelmekből nem képződik megta
karítás. Eszerint:

S = sp (Y-wL)

6.2.2.1.2. A munka n exogén konstans ráta szerint növekszik.
6.2.2.1.3. Aggregát termelési függvény helyett továbbra is technikai haladási 
függvényt alkalmazunk, nem hagyva figyelmen kívül, hogy az évjáratmodellek 
sajátosságának megfelelően e függvény a megtestesült technikai haladásra 
vonatkozik. Jelölje y0(f) az egységnyi munkára eső kibocsátás nagyságát a t 
időpontban üzembe helyezett gépeken, L0(t) az ugyanezen gépek mellett fog
lalkoztatott munka mennyiségét, K0(í) pedig a bruttóberuházások nagyságát a 
t időpontban. Föltesszük továbbá, hogy a fenti nagyságok az idő előrehaladtá
val nem változnak. Ekkor az egységnyi munkára eső bruttóberuházás nagysá
ga a t időpontban a következőképpen határozható meg: kQ(t)=KQ(flLo(t). A 
technikai haladási függvény most a következő képlettel definiálható:

yM dWi

Föltesszük, hogy a függvény a 24. ábrán bemutatott alakú, most azonban a 
vízszintes tengelyen az egységnyi munkára eső bruttóberuházás növekedési 
rátája szerepel, a függőleges tengelyen pedig az egységnyi munkaára eső kibo
csátás növekedési rátája a legújabban üzembe állított gépeken.
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6.2.2.1.4. A beruházásokkal kapcsolatban föltesszük, hogy azok költségeinek 
egy adott h időszak alatt meg kell térülniük, h a modell exogén konstansa. A 
beruházások költségei az árbevétel és a bérköltség különbségéből térülnek 
meg. Jelölje To(O a t időpontban üzembe helyezett gépek kibocsátásának 
nagyságát. Az előző föltevés következményeként ez a nagyság is konstans. 
Most a beruházások nagysága a / időpontban (azaz a beruházási függvény) az 
alábbi képlettel definiálható:

t+h
W) = K0(t)=

t

ahol w(t) a reálbérráta nagysága a / időpontban. Eszerint a h megtérülési idő
szak növekedése a beruházások növekedését eredményezi. Jegyezzük meg azt 
is, hogy a bérráta növekedése esetén a megtérülési időszak növelésével sem 
növelhetők a beruházások minden határon túl.
6.2.2.1.5. A modell nem tartalmaz tőkeértékcsökkenést. Fölhívjuk a figyelmet, 
hogy e föltevés az előzőekkel együtt csupán azt jelenti, hogy valamennyi gép 
fizikai élettartama végtelen. Megmutatjuk, hogy növekvő bérráta esetén a gé
pek gazdasági élettartama véges. Tekintsük a T időpontban üzembeállított 
gépeket! A modell beruházási függvénye alapján e gépek csakis oly módon 
kerülhettek a termelésbe, hogy fennállt az

Y(T)>W(T)^T)

egyenlőtlenség. A bal oldalon termelés nagysága szerepel a T időpontban, a 
jobb oldalon a bérköltség ugyanebben az időpontban. A kettő különbségéből 
térül meg a gépek beszerzésének költsége. E gépek termelése az idő előreha
ladtával nem változik, és a mellettük foglalkoztatott munka mennyisége sem. 
Növekvő bérráta esetén a bérköltségek egyre nőnek, a gépek üzemben tartá
sából származó bevétel azonban nem. Amikor pedig a bérköltségek elérik a 
termelésből származó bevétel nagyságát, ki kell őket vonni a termelésből13. 
Tegyük föl, hogy ez a / időpontban következik be. Most a gépek selejtezése
kor az alábbi egyenlőség áll fenn:

13 Visszatérve az előző fejezet 16. lábjegyzetében alkalmazott mikroökonómiai megközelí
téshez, a gépek véges gazdasági élettartama a következőképpen indokolható: Tegyük föl, 
hogy a reálbérek növekedését a nominálbér szintjének emelkedése okozza változatlan ter
mékárak mellett. Ekkor a bérráta növekedése a változóköltség-függvény fölfelé történő elto
lódását eredményezi. Ennek következtében a határ- és átlagváltozóköltség-függvényck is 
fölfelé mozdulnak el, következésképp azok metszéspontja, tehát az üzemszüneti pont is. 
Amikor az üzembezárási pont eléri a termékárat, a korábbi tendencia folytatódására számít
va a termelést be kell szüntetni, a gépeket pedig ki kell selejtezni. A folyamat jobb megérté
sét segíti, ha a Kopányi i.m. 364 oldalán látható ábra alapján végiggondoljuk, mi a helyzet 
növekvő nominálbérek esetén. Végjük azonban észre, hogy most a határtermelékenységi 
elmélet mellőzésével jutottunk a mikroökonómiából már jól ismert eredményre.

(6.5) ya(l- T) =w(l) 
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ahol T a tőkejavak gazdasági élettartamának hosszát jelöli. Eszerint egy gép 
akkor éri el gazdasági élettartamának végét, amikor az egységnyi munkára eső 
kibocsátás nagysága eléri a reálbér színvonalát.

A föltevések ismertetése után rá kell mutatni, néhány fontos eltérésre 
Solow évjáratmodelljétől:
1. A modell nem köti ki a különböző évjáratú gépek mellett alkalmazott mun

ka határtermelékenységének azonosságát, tehát nem tartalmazza a képlé
keny tőke föltevését.

2. A modell nem tartalmaz értékcsökkenést.
3. A modellben nem értelmezhető a gazdaság rendelkezésére álló össztőke 

fogalma.

6.2.2.2. Az egyensúlyi növekedési pálya és tulajdonságai

Káldor és Mirrlees az aranykori növekedési pályát tekintik egyensúlyi
nak, abban az értelemben, hogy y^f), koQ) és w(t) azonos növekedési rátájá
nak egzisztenciáját és unicitását vizsgálják. A technikai haladási függvény 24. 
ábrán bemutatott alakja esetén egyértelműen létezik olyan m érték, mely az 
egységnyi munkára eső bruttóberuházás és az új gépek egységnyi munkára eső 
kibocsátásának közös növekedési rátája. Ez az m nagyság értelmezhető a mo
dell keretei között a technikai haladás rátájaként.

A bérráta növekedési rátájának meghatározásához vegyük a (6.5) 
egyenlet mindkét oldalának természetes logaritmusát, és differenciáljuk az idő 
szerint:

^(0 y^t-T) myo(.O)em-,.e-mT 
yo(t)-e~mT

A második egyenlőséghez olymódon jutottunk, hogy yo(t) = yo(0)-em 1 

miatt = =y0(0) e“'' ‘~'nT
Ez azt jelenti, hogy amennyiben az egységnyi munkára eső bruttó

beruházások állományának növekedési rátája megegyezik az új gépek egység
nyi munkafelhasználására eső kibocsátásának növekedési rátájával, akkor a 
reálbérek rátája is e közös ráta szerint növekszik. Mivel a munka
jövedelmekre vonatkozó fogyasztási határhajlandóság a 6.2.2.2.1. föltevés 
szerint egy, ez az eredmény megegyezik a Harrod-semleges technikai haladást 
tartalmazó neoklasszikus modell (5.1.2.2. pont) azon eredményével, mely 
szerint az egységnyi munkára eső fogyasztás a technikai haladás rátája szerint 
növekszik.
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A modell azon tulajdonsága, hogy az m ráta szerint növekvő reálbérrá
ta biztosítja a tőkejavak gazdasági élettartamának végességét, az alábbi kérdést 
veti föl: Vajon konstans hosszúságú-e a gépek gazdasági élettartama? Megmu
tatjuk, hogy igen. Az iménti levezetésben láttuk, hogy

w(t) = y0(t) ■ e~m T amiből f = —-In — 
m w(t)

Láttuk, hogy yo(í) és w(f) azonos ráta szerint növekednek, ezért hányadosuk 
konstans. így a tőkejavak gazdasági élettartama is állandó nagyság.

Annak vizsgálatához, hogy milyen feltétel mellett jellemzi teljes foglal
koztatottság az egyensúlyi növekedési pályát, induljunk ki a munkapiaci 
egyensúly definíciójából:

L^)-ent= 
t-T

Az egyenlőség bal oldalán a munka összkínálata szerepel a 6.2.2.1.2. föltevés
nek megfelelően. A jobb oldalon a munka összkereslete áll, figyelembe véve, 
hogy ez nem más, mint a különböző évjáratú, még üzemben lévő gépeken 
alkalmazott munka összege. Vegyük mindkét oldal idő szerinti differenciál
hányadosát!

n.L(O)-en-1 = ^-^-7)

Ez az egyenlőség akkor teljesül, ha a különböző évjáratú gépek mellett alkal
mazott munka mennyisége is n ráta szerint növekszik. Ez esetben ugyanis:

WM- T) = 1^(0) e"'1 -1^(0) = ^(0) e"'' ■ (1 -'-"T)

Munkapiaci egyensúly tehát akkor áll fenn, ha a legfrissebb évjáratú gépek 
mellett alkalmazott munka a teljes munkakereslet konstans hányadát képezi. E 
konstans hányad nagysága pedig: zz/(l-e’"r)

Az összkibocsátás a különböző évjáratú gépek kibocsátásainak össze
geként adódik, azaz:

H0 = Lo(s)dr= \yQ(t-T) em'T ■ LQ{t-T) en'TdT
t-T t-T t-T

A második egyenlőség fölírása során definícióját használtuk fel. A harmadik 
egyenlőséget pedig yo és Lo növekedési rátáinak fölhasználása révén kaptuk a 
munkapiaci egyensúly föltevése mellett. Az (1.4) egyenlet alkalmazása során 
ezúttal a t-T időpontot tekintettük a megfigyelés kezdetének. Elvégezve az 
integrálást, az összkibocsátás alábbi egyensúlyi növekedési pályáját kapjuk:
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/ , _ -T\m+n)
Y^y^L^)- J e(m+^dT = yQ(QyL^------------

t-T m + n

Az összkibocsátás növekedési rátája tehát m+n, így az egységnyi munkára eső 
kibocsátás n ráta szerint növekszik.

A profitráta meghatározásához abból a 6.1.1. szakasz elején tett fölte
vésből indulunk ki, mely szerint a gazdaságban kizárólag bér- és tőke
jövedelmek képződnek. Ekkor a profitráta nagyságára az alábbi összefüggés 
érvényes:

Y-w-L , w r =-----------=1-----
y y

Mivel pedig w és y azonos m ráta szerint növekednek, a profitráta nagysága 
időben állandó.

A kibocsátás növekedési pályájának meghatározása során követett 
gondolatmenetet alkalmazva könnyen látható, hogy a bruttóberuházások is 
m+n ráta szerint növekednek. Az egyes endogén változók egyensúlyi növeke
dési pályájáinak egzakt meghatározásához szükség lenne még az _yo(O), ko(O) 
és ^(0) nagyságok pontos kiszámítására. Ez azonban meglehetősen hossza
dalmas matematikai eljárás, és különösebb elméleti érdekességet sem tartal
maz, ezért ismertetésétől eltekintünk.14. E nagyságokról csupán annyit szüksé
ges megjegyezni, hogy értékük a technikai haladás rátájától, a munka növeke
dési rátájától, a beruházások megtérülésének időtartamától és a profitjövedel
mekre vonatkozó megtakarítási határhajlandóságtól függ.

14 Lásd Allen [1]

Az endogén változók növekedési rátáira tehát csak a munka és a tech
nikai haladás növekedési rátái vannak hatással, a profitjövedelmekre vonatko
zó megtakarítási határhajlandóság és a beruházási döntésekben megjelenő 
megtérülési periódus hossza nem. E két paraméter csupán az endogén válto
zók kezdeti nagyságára van hatással.

A stabilitás vizsgálata e modell esetében is meglehetősen bonyolult, 
ezért csak annyit jegyzünk meg, hogy mivel a beruházási függvényben antici- 
pált nagyságok nem szerepelnek, a stabilitással kapcsolatban kevesebb prob
léma várható, mint az előző pontban ismertetett modellnél.

Káldor és Mirrlees a modell tulajdonságait Champernowne segítségé
vel egy számítógépes szimuláció révén mutatták be. E szimuláció alapján az 
alábbi következtetések vonhatók le:
• Ha a tőkejövedelmekre vonatkozó megtakarítási határhajlandóság nő, ak

kor
• a profitráta csökken. Ez a következtetés egybevág a 6.1. alfejezet ered

ményeivel.
• a gépek gazdasági élettartama csökken.
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* az új gépek mellett alkalmazott munka részaránya növekszik.
• A gazdaság rendelkezésére álló munka növekedési rátájának emelkedésével

• a profitráta növekszik.
• a gépek gazdasági élettartama növekszik.
• az új gépek mellett alkalmazott munka részaránya növekszik.

• A technikai haladás rátájának növekedése esetén
• a gépek gazdasági élettartama növekszik
• az új gépek mellett alkalmazott munka részaránya csökken

Allen [1] fölhívja továbbá a figyelmet arra, hogy amennyiben a gépek gazda
sági élettartama minden határon túl nő, a bérráta nullához tart.

6.2.2.3. A modell bírálata

A modell nagyfokú bonyolultsága és nehéz gyakorlati alkalmazhatósá
ga mellett a fö problémát a technikai haladási függvény 6.2.2.1.3. alatti speci
fikációja jelenti. Elméletileg nem kellőképpen tisztázott ugyanis, hogy, miért a 
legutolsó periódusban létrehozott termelőapparátus tőkeintenzitásának növe
kedési rátája határozza meg az új gépeken a munkatermelékenység növekedési 
rátáját. A technikai haladási függvény modellben feltételezett alakja érdekes 
következtetés levonására nyújt lehetőséget. Ehhez Scott [53] fejtegetéseit kö
vetve vegyük szemügyre az alábbi gondolatkísérletet:

Legyenek A és B egymástól független gazdaságok! Perióduselemzést 
alkalmazva jelölje k* illetve ktB az egységnyi munkára eső bruttóberuházás 
nagyságát az A illetve B gazdaságban a t periódusban. Tegyük föl továbbá, 
hogy V >ktB, és a 5 gazdaság olymódon próbálja meg lemaradását behozni, 
hogy egységnyi munkára eső bruttóberuházásainak növekedési rátáját növeli, 
és ilyen módon utol is éri az A gazdaságot, azaz eléri, hogy V=V teljesüljön. 
Vizsgáljuk most meg, mi történik, ha a következő periódusban az A gazdaság, 
hogy lemaradását elkerülje, egységnyi munkára eső bruttóberuházásának 
nagyságát a B gazdaság szintjére emeli. Kézenfekvő feltevés, hogy ezt követő
en a két gazdaság növekedési pályája megegyezik, a technikai haladási függ
vény modellben föltett formájából azonban nem ez következik. A t időpontban 
ugyanis a B gazdaságban már jóval magasabb az egységnyi munkára eső kibo
csátás a legújabb évjáratú gépeken, mint az A gazdaságban, mivel a B gazda
ságban a korábbi időszakban magasabb volt az egységnyi munkára eső brut
tóberuházás nagysága. így a két gazdaság továbbra sem lesz azonos növeke
dési pályán. Ezek szerint amennyiben a B gazdaságnak sikerül utolérnie az A 
gazdaságot, úgy szükségképpen túl is szárnyalja azt.
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6.3. A jószágpiaci egyensúly és a teljes foglalkoztatottság problémája

Ismeretes, hogy a határtermelékenységi elmélet mint jövedelemelosz
tási elmélet alapján miként biztosított a jószágpiaci egyensúly és a teljes foglal
koztatottság fennállása. A jelen fejezetben tárgyalt két növekedési modellel 
kapcsolatban fölmerülő legalapvetőbb probléma az, hogy a határtermelékeny
ségi elmélet hiányában mi biztosítja a jószágpiaci egyensúly és a teljes foglal
koztatottság fennállását.

Kezdjük a foglalkoztatás problémájával, és induljunk ki annak vizsgála
tából, hatnak-e alulfoglalkoztatottság esetén olyan mechanizmusok a gazda
ságban, melyek azt a teljes foglalkoztatottság irányába mozdítják el. Ismeretes, 
hogy a keynesi elméletben a foglalkoztatottság színvonalát a jószágpiac hatá
rozza meg. A multiplikátoregyenlet alapján a foglalkoztatottság akkor nő, ha a 
beruházások nőnek, vagy a megtakarítási határhajlandóság csökken. A 6.2.1. 
és 6.2.2. szakaszokban bemutatott modellekben specifikált beruházási függvé
nyek alapján azonban a beruházások növekedése a profitráta növekedését téte
lezi föl, ami az árszínvonal növekedése vagy a bérráta csökkenése révén kö
vetkezhet be. Alulfoglalkoztatottság esetén azonban mind a bérráta, mind pe
dig az árszínvonal exogén adottságként jelennek meg a fenti modellekben így 
sem a beruházások sem a megtakarítási határhajlandóság nem változnak, tehát 
nincs olyan mechanizmus, mely az alulfoglalkoztatottságból kivezet.

Ilyen mechanizmus hiányában e modellek kénytelenek a teljes foglal
koztatottság feltételezéséből kiindulni. E föltevést Káldor arra az állításra ala
pozza, mely szerint minden növekvő gazdaság tart a teljes foglalkoztatott
sághoz. Az állítást azzal indokolja, hogy a növekedési folyamat állandóan ma
gasabb beruházásokat indukál, és a növekvő összkibocsátásra reagáló megta
karítások növekedési üteme nem éri el a beruházások növekedési ütemét. Ez 
utóbbi föltevés biztosítja, hogy a növekedés a teljes foglalkoztatottság állapo
tának elérése előtt nem áll le.

Fölöttébb problematikusnak tűnik azonban az a kijelentés, mely szerint 
a növekedési folyamat egyre növekvő beruházásokat indukál. Az állítás hátte
rében az akcelerátor-hatás sem állhat, hisz azt Káldor elveti, s a bemutatott 
beruházási függvényekből sem következik a beruházások növekvő volta. 
Mindössze az vehető biztosra, hogy alulfoglalkoztatás esetén a béljövedelmek 
csökkenése a profitrátanövekedés révén megnöveli a beruházásokat, s e növe
kedési impulzus lehetővé teszi a munkanélküliség csökkenését.

Térjünk most át a jószágpiaci egyensúly vizsgálatára, és tegyük fel, 
hogy a gazdaság a teljes foglalkoztatottság állapotában van. Ebben az esetben 
a kereslettöbblet vagy kereslethiány az árszínvonal megváltozásához vezet, 
ami a jövedelemelosztási viszonyok módosulását eredményezi. Ha adottnak 
tekintjük a nominálbérek nagyságát, akkor a kereslettöbblet következtében 
fellépő áremelkedés a reálbérek csökkenését és a profitjövedelmek növekedé
sét vonja maga után. Ezért a káldori megtakarítási függvény (6.1) alapján nő- 
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nek a megtakarítások, hiszen a profitjövedelmekre érvényes megtakarítási 
határhajlandóság nagyobb a bérjövedelmekre érvényes megtakarítási határhaj
landóságnál. A megtakarítások növekedése pedig a túlkereslet legalábbis rész
beni leépüléséhez vezet. Másrészt a bemutatott növekedési modellekben a 
beruházások nagysága sem volt független a profitrátától, r növekedése a beru
házások növekedését, így a beruházási javak iránti kereslet növekedését ered
ményezte. Tehát a jószágpiac csak abban az esetben kerülhet egyensúlyba, ha 
a profitráta növekedésének eredményeként a megtakarítások erősebben nő
nek, mint a beruházási kereslet.

Még azt a kérdést kell tisztázni, hogy alulfoglalkoztatottság esetén 
fennáll-e a jószágpiac egyensúlya. Ilyen esetben a kereslettöbblet nem vezet az 
árszínvonal emelkedéséhez, mert a gazdaság tényleges kibocsátása a potenciá
lis szint alatt marad, így a jövedelemelosztás módosulásának fenti egyensúlyte
remtő mechanizmusa nem müködik. A keresletnövekedés azonban az egész 
gazdaságra jellemző megtakarítási hányad csökkenésének hatására következik 
be, s a megtakarítási határhajlandóság e csökkenése a multiplikátorhatás révén 
biztosítja az összkibocsátás növekedését, ami a jószágpiaci egyensúly irányába 
mozdítja el a gazdaságot.

A jószágpiaci egyensúly föltételezése tehát indokolt, ha a beruházások 
kevésbé reagálnak az ár- és profitrátaváltozásokra, mint a megtakarítások. 
Úgy tűnik, az e fejezetben bemutatott két modell e követelménynek megfelel. 
A teljes foglalkoztatás föltételezése azonban keynesiánus vagy neokeynesiánus 
érveléssel aligha támasztható alá.



7. Társadalmi jólét és gazdasági növekedés

Az eddig tárgyalt modellek elsősorban a gazdasági növekedés folyama
tának magyarázatára koncentráltak, bár bizonyos gazdaságpolitikai következ
tetések levonása sem maradt el. Az eddigi elemzéseket az a hallgatólagos föl
tevés kísérte végig, hogy a gazdasági növekedés a társadalom számára hasznos 
és kívánatos. Ebben a fejezetben az optimális gazdasági növekedés kérdését 
fogjuk elemezni. Optimális növekedésen az adott társadalom által elérhető 
növekedési pályák közül az illető társadalom számára valamilyen szempontból 
legjobb növekedési pályát értjük. A probléma vizsgálata során tehát szüksé
gessé válik annak tisztázása, milyen kritériumok szerint rangsorolható a külön
féle növekedési pályák társadalmi hasznossága. Mindvégig szem előtt fogjuk 
tartani, hogy a gazdaságnak mint társadalmi alrendszernek - és így a gazda
sági növekedésnek is - fő célja a társadalom anyagi jólétének minél magasabb 
szinten való tartása.

7.1. A felhalmozás arany szabálya

A neoklasszikus és postkeynesi növekedéselméletek egyik általános 
következtetése, hogy a tőkeintenzitás magas szinten tartása vagy gyors ütemű 
növelése jó hatással vana gazdaság állapotára. A neoklasszikus aggregát ter
melési függvény intenzív formája azt fejezi ki, hogy minél magasabb a tőkein
tenzitás, annál nagyobb a munka átlagtermelékenysége. Az alacsony szintű 
egyensúly 3.4.3. szakaszban tárgyalt csapdájában pedig a tőkeintenzitás növe
kedési lehetőségei korlátozzák a gazdaságot egy magasabb termelékenységgel 
jellemzhető növekedési pálya elérésében. A technikai haladási függvény fölte
vése szerint az egységnyi munkára eső kibocsátás növekedési rátája annál ma
gasabb, minél gyorsabb ütemű a tőkeintenzitás növekedése. A társadalmi jólét 
és gazdasági növekedés összefüggéseit tanulmányozva az első kérdés, amit 
tisztáznunk kell tehát, a következő: Igaz-e, hogy a tőkeintenzitás növekedése 
az életszínvonal emelkedését vonja maga után? Vizsgálódásainkat a neoklasz- 

 szikus modell fogalmí rendszerén belül a legegyszerűbb elvégezni.
Képzeljünk el egy zárt gazdaságot, mondjuk egy elszigetelt országban, 

amely a neoklasszikus föltevéseknek mindenben megfelel. Phelps nyomán [44] 
kézenfekvő ezt az országot Solóviának nevezni. Soloviában tehát az egység
nyi munkára eső kibocsátás a tőkeintenzitás jól viselkedő függvénye, a nunka 
pedig n konstans exogén ráta szerint növekszik. Az egyszerűség érdekében 
tegyük föl továbbá, hogy nincs technikai haladás sem pedig 
tőkeértékcsökkenés. A neoklasszikus modell alapegyenletének levezetése so- 
rán nyert (3.4) egyenlet átrendezésével az alábbi egyenlőséghez jutunk:
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y = f(k)-nk-k

Jellemezzük most az életszínvonalat az egységnyi munkára eső. fogyasztás 
mértékével. Ez szerepel az egyenlőségjel bal oldalán. A jobb oldalon álló há
rom tag közgazdasági tartalmát a 3.2. alfejezetben megtárgyaltuk, és azt is 
láttuk, hogy az egyensúlyi növekedési pályán az utolsó tag nagysága zérus.

A (3.6) egyenlet tanúsága szerint adott, jól viselkedő aggregát terme
lési függvény, megtakarítási határhajlandóság és a munka adott növekedési 
Tatája esetén mindig létezik egyetlen olyan tőkeintenzitás, amely az egyensúlyi 
növekedést biztosítja. Tegyük most föl, hogy a társadalom valamilyen módon 
képes megválasztani a megtakarítási határhajlandoság nagyságát, legyen tehát 

a modell endogén változója. Ha most a társadalom döntést hoz a megtakarí
tási határhajlandóság mértékéről, ezzel egyúttal (3.6) egyenlet alapján az 
egyensúlyi, tőkeintenzitás nagyságát, és az egyensúlyi növekedési pályát is 
meghatározza. A kérdés, ami ezen a helyen fölmerül, a következő: Mekkora a 
megtakarítási határhajlandóság azon értéke, amelyik a maximális életszínvona- 
lat biztosítja? A kérdés megválaszolásához elsőként azt vizsgáljuk meg, me
lyik az az egyensúlyi tőkeintenzitás, amelyik mellett az egységnyi munkára eső 

fogyasztás maximális. Ehhez vegyük szemügyre a 25. ábrát!

25. ábra
A legmagasabb életszínvonalat biztosító tőkeintenzitás

Az ábrán az egységnyi munkára eső fogyasztás azy(^) görbe és az n k egyenes 
távolságaként adódik. Ezt a távolságot, mely az életszínvonalat reprezentálja, 
vastag vonal jelöli három különböző tőkeintenzitás mellett. Amint az ábráról 
leolvasható, az életszínvonal a ko tőkeintenzitás mellett a legmagasabb. £2 tőke- 
intenzitás esetén az egységnyi munkára eső kibocsátás alacsony szintje korlá
tozza az életszínvonalat. k\ tőkeintenzitás esetén az egységnyi munkára eső 
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kibocsátás színvonala igen magas, azonban ennek oly nagy részét kell a tőke 
bővítésére fordítani, hogy fogyasztásra alig marad. Még rosszabb a helyzet a 
k3 tőkeintenzitásnál, amikor a tőke bővítéséhez szükséges beruházások állo
mánya meghaladja az összkibocsátás színvonalát. Ilyen szituációban a társada
lom külföldi hiteleket is kénytelen bevonni a tökeintenzitás fenntartására. Eb
ben a megközelítésben a fogyasztást vagy a külföldi hitelek finanszírozzák, 
vagy a feketegazdaság termelése kerül elfogyasztásra. A 4.1.4. szakaszban 
bevezetett fogalmi rendszer segítségével ez a helyzet úgy jellemezhető, hogy 
az 1. szektor termelése még az 1. szektorban szükségessé váló amortizációs 
pótlásokhoz sem elegendő.

Az ábráról az is leolvasható, hogy Ao az egyetlen tőkeintenzitás, mely
nél az fik) görbéhez húzott érintő meredeksége éppen n. Hasonló eredményre 
jutunk egyébként az esetben is, ha az egységnyi munkára eső fogyasztás alaku
lását, a fenti egyenlet által definiáló függvény maximumhelyét a differenciál
számítás felhasználásával határozzuk meg. A maximumhely analitikus megke
resését az olvasóra bízzuk. Tudjuk továbbá, hogy az j(k) görbe érintőjének 
meredeksége éppen a profitrátával egyenlő1, a maximális életszínvonalat biz
tosító növekedési pályán tehát a profitrátának éppen a munka növekedési rátá- 
jával kell megegyeznie.

1 Lásd a 3.1.5. szakaszt.
2 2 A megtakarítási hányad a postkeynesi és neoklasszikus modellek esetében is konstans
volt, ott azonban ezt a modellek feltételei biztosították. Most azonban nem kötöttük ki s
konstans voltát, mégis azt kaptuk, hogy változatlan megtakarítási hányad esetén maximális
a társadalom életszínvonala.

A megtakarítási hányad keresett nagysága most a következőképpen 
adódik:

r-c
4 s~S = Y~C L ^f(k)-f(k)+n k _n k v /

y y y fw
1----------------------- L -------------------J

ahol a v tőkekoefficiens a modell endogén változója. s értékének meghatáro
zása során tehát szükség van az imént levezetett f(k)=n egyenletre is. Az 
5.1.1.2. pontban kimutattuk, hogy az egyensúlyi növekedési pályán a tőke
koefficiens nagysága konstans, és a neoklasszikus modell 3.1.4. pontbeli fölte
vése szerint a munka is konstans n ráta szerint növekszik. Azt kaptuk tehát, 
hogy a megtakarÍtásI hányad optimális értéke is konstans.2 * * Ez azt jelenti, hogy 
minden generáció jövedelmének akkora hányadát takarítja meg a későbbi ge
nerációk számára, amekkora jövedelemhányadot a korábbi generációk neki 
megtakarítottak. Érvényesül tehát az egyes generációk közti kapcsolatra a 
bibliai aranyszabály: "Úgy bánjatok az emberekkel, amint akarjátok, hogy ve
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letek is bánjanak!" (Szt. Lukács 6.31), ezért a fenti eredményt a felhalmozás 
aranyszabálya néven ismeri a szakirodalom

A gyakorlatban azonban általában nincs lehetőség a megtakarítási ha
tárhajlandóság közvetlen meghatározására, ezért szükséges eredményünk 
olyan formába történő átfogalmazása, melyben közvetlenebb módon befolyá
solható nagyság szerepel. A neoklasszikus modell levezetése közben jutottunk 
a (3.3) egyenlethez, melyből egyensúlyi növekedési pályán az I/L=n k egyen
lőség adódik. A felhalmozás aranyszabályának teljesülése esetén r=n, és így 
I=r*K formába írható át a maximális életszínvonal elérésének feltétele. Az egy
ségnyi munkára eső fogyasztás maximális szintje tehát abban az esetben érhető 
el, ha a beruházások nagysága éppen a profitjövedelmek mértékével egyezik 
meg. Ez a föltevést alkalmazta modelljében Uzawa (4.2.1.7.).

A felhalmozás—aranyszabálya meglehetősen egyszerű összefüggés, 
azonban ennek segítségével csupán az álladó ütemű növekedési pályák közül 
választható ki a maximális életszínvonalat biztosító alternatíva. Megválaszo- 
latlan marad azonban a kérdés, nincs-e olyan növekedési pálya, amely ugyan 
nem egyenletes, de a társadalom jobbnak tartja, mint a legjobb állandó ütemű 
növekedési pályát. Ezen a ponton tehát végleg elvetjük az egyenletes növeke- 
des eddig is számos elméleti nehézséget fölvető koncepcióját.

7.2. Az optimális növekedési pálya megválasztásának feladata

Optimálisnak azt a növekedési pályát nevezzük, amelyik legalább olyan 
jó, mint a társadalom számára elérhető bármelyik növekedési pálya, sőt ezek 
legtöbbjénél jobb is. E meghatározás egyelőre nem különösebben sokatmon
dó, mivel még nem határoztuk meg, milyen kritériumok alapján tekinthető egy 
növekedési pálya egy másiknál jobbnak, rosszabbnak vagy éppen olyan jónak. 
A választáshoz először a növekedési pálya fogalmát kell alaposabban szem
ügyre vennünk.

Növekedési pályán az eddigiekben általában a gazdaság valamilyen 
egyenletes növekedését értettük, melynek során a különféle makroökonómiai 
nagyságok konstans ráta szerint növekedtek. E növekedési ráták aztán egy
mással vagy megegyeztek vagy igen egyszerű függvénykapcsolat volt köztük 
kimutatható. Emlékezzünk azonban, hogy az 1.4. alfejezetben a növekedési 
pálya fogalmát ennél általánosabban definiáltuk, ott a fontosabb 
makroökonómiai változók időbeli alakulását leíró függvények összességét 
neveztük növekedési pályának. A definíció könnyebb alkalmazása érdekében 
célszerű a makrováltozók következő csoportosítása: A gazdaság állapotválto- 
zóinak nevezzük azokat a makrökonómiai nagyságokat, melyek értékére 
egyetlen gazdasági szereplő sem lehet közvetlen hatással, és értéke több azo
nos típusú gazdasági szereplő összehangolt magatartása révén sem befolyásol-
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ható közvetlenül. Intézkedési változóknak nevezzük azokat a nagyságokat, 
melyek értékét a gazdaság egyetlen szereplője vagy azonos magtartást tanú
sítva több azonos típusú szereplő közvetlenül képes befolyásolni. E definíciók 
szerint például a profitráta a gazdaság állapotváltozója, a fogyasztás mértéke 
azonban intézkedési változó. Az elhatárolás sok esetben függ a modell föltevé
seitől. Előfordulhat például, hogy ugyanaz a nagyság az egyik modellben álla
potváltozó, egy másikban pedig intézkedési változó. Káldor alternatív jövede
lemelosztási elméletében például a megtakarítási hányad a gazdaság állapotvál
tozója, hisz nagyságát közvetlenül sem a profitjövedelemből sem a béljövede
lemből élők nem képesek befolyásolni. Feldman modelljében ezzel szemben a 
megtakarítási hányad a gazdaság intézkedési változója, hiszen a gazdaságirá
nyítás n értékének megválasztása révén meghatározza s nagyságát.

Legyen most X=(X, X2, ... X) egy a gazdaság állapotváltozóiból ösz- 
szeállított vektor, U=(f/i, U2,... Um) pedig egy a gazdaság intézkedési változó
iból összeállított vektor. Ekkor a gazdaság mindenkori állapota leírható az 
X(t) vektor segítségével. Ez az állapot természetesen az idő előrehaladtával 
változik, a változás iránya és mértéke pedig egyrészt az állapotváltozók más
részt az intézkedési változók aktuális értékétől függ. Ez a változás rátaelemzés 
esetén az alábbi átmeneti vagy mozgásegyenlettel írható le:

X = /(X,U)

Perióduselemzés esetén pedig:

X(/ + 1) = /(X(/),U(/))

Ilyen mozgásegyenletként fogható fel például Solow neoklasszikus modelljé
nek alapegyenlete (3.5), ahol a tőkeintenzitás a gazdaság állapotváltozója, a 
megtakarítási határhajlandóság pedig intézkedési változó.

Az optimális növekedési pálya megválasztásának feladata mármost 
akkor írható fel, ha létezik valamilyen társadalmi preferencia a lehetséges nö
vekedési pályák rangsorolására. Egyelőre tegyük fel, hogy ilyen preferenciát 
fejez ki az SWF(X, U) társadalmi jóléti függvény3, melynek legfontosabb tu
lajdonságai az alábbiak:

3 A társadalmi jóléti függvény elméleti alapjairól lásd Kopányi i.m. 489 o.

• SWF a gazdaság összes elképzelhető növekedési pályájához hozzárendel 
egy-egy társadalmi hasznossági értéket.

• SWF független változóit a gazdaság állapot- és intézkedési változói képe
zik.

• Bár a független változók az idő függvényei, SWF értéke /-től független, 
mivel az állapot- és intézkedési változók valamennyi időpontban fölvett ér
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téke hatással van SWF értékére. SWF tehát nem tekinthető t közvetett 
függvényének.4

4 Leghelyesebb úgy felfogni, hogy SWF független változói függvények, SWF értéke pedig 
nem e függvények aktuális helyettesítési értékétől függ, hanem az alakjától.
5 A feltételes szélsőértékfeladat fogalmát Komlósi i.m. vezeti be, 432 o.
6 Lásd Kopányi i.m. 494-496 o.

• SWF értékkészlete a nemnegatív valós számok halmaza.
E társadalmi jóléti függvény megkonstruálásának elméleti alapjait a következő 
alfejezetben fogjuk szemügyre venni, az optimális növekedési pálya megvá
lasztásának feladata azonban már most megadható az alábbi feltételes 
szélsőértékfeladat5 formájában:

X(0) = X

X(/-H) = /(X(/),U(f))
SWF(X, U) —> max.

A társadalmi jólét maximalizálása az optimális növekedési pálya megválasztása 
által történik. Ennek során azonban csak a gazdaság aktuális állapotából lehet 
kiindulni, ezt fejezi ki az első feltétel. Figyelembe kell továbbá venni az opti
mális növekedési pálya megválasztása során, hogy a gazdaság csak bizonyos 
szabály alapján kerülhet át egyik állapotból valamelyik másik állapotba. Ezt 
fejezi ki a második feltétel.

A feladat megoldása meglehetősen komoly matematikai felkészültséget 
igényel, mindazonáltal a feladatból kiindulva fontos közgazdasági következ
tetések levonására nyílik lehetőség. Először azonban a célfüggvényben szerep
lő társadalmi jóléti függvény megkonstruálásának elméleti alapjait kell áttekin
tenünk.

7.3. A társadalmi jóléti függvény megkonstruálásának elméleti alap
jai

7.3.1. A társadalmi jóléti függvény alakja

Az egyéni preferenciák társadalmi preferenciákká történő aggregá- 
lásának félelmetes nehézségei az Olvasó számára bizonyára ismertek. Elegen
dő csupán Arrow szavazási paradoxonára és lehetetlenségi tételére6 utalnunk. 
Másrészt az is nyilvánvaló, hogy a növekedési pályák rangsorolása nélkül az 
optimális növekedési pálya kiválasztása nem lehetséges, így a társadalmi jóléti 
függvény valamely egyszerűsített formájára lesz szükség feladatunk megoldá
sához.
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Mindenekelőtt azt kell tisztáznunk, melyik az a makroökonómiai vál
tozó, amelyik a társadalom jólétének mérésére a legalkalmasabb. A szóba jö
hető nagyságok közül a fogyasztás színvonala tűnik a legkézenfekvőbbnek. 
Nem lehet közömbös a társadalom rendelkezésére álló tőke és munka mennyi
sége sem. Különösen szerencsésnek látszik az egységnyi munkára eső fogyasz
tás nagyságának figyelembe vétele, amint azt a 7.1. alfejezetben ismertetett 
egyszerű modellben tettük. Alulfejlett gazdasági térségekben gyakori, hogy a 
társadalmi jólét nagyságát nem kizárólag az egységnyi munkára eső fogyasztás 
abszolút nagysága határozza meg, hanem annak valamely referenciaszinttől 
való eltérése is. E referenciaszintet jobbára az egységnyi munkára eső fogyasz
tás egy másik, az életszínvonal alakulása szempontjából irányadónak tekintett 
országban tapasztalható nagysága jelenti.

Alkalmazzuk most az egyszerűség érdekében a fejezet elején ismerte
tett modell azon föltevését, mely szerint a társadalom azt a növekedési pályát 
preferálja, melynek során az egységnyi munkára eső fogyasztás nagyobb. A 
társadalmi hasznossági függvény független változója eszerint az egységnyi 
munkára eső fogyasztás időbeli alakulását leíró függvény. Van azonban egy 
nagyon lényeges különbség a 7.1. alfejezetben vizsgált probléma és a mostani 
között. Míg a 7.1. alfejezetben az egységnyi munkára eső fogyasztás nagysága 
minden választható (tehát egyenletes) növekedési pályán állandó, most ilyen 
föltevéssel nem élhetünk. Meg kell tehát határozni, hogy a különböző időpon
tokban esedékes fogyasztás milyen mértékben hat a társadalom jólétére, és azt 
is, hogy a társadalmi jólétet milyen időhorizonton értelmezzük. Foglalkozzunk 
elsőként az időhorizont problémájával!

A kérdés, amit itt tisztázni kell az, hogy véges vagy végtelen időhori
zontot vegyünk alapul. A társadalmi jólét valamely véges időhorizonton törté
nő maximalizálásának feladata ebben az esetben azt jelenti, hogy e véges idő
tartam alatt minden elfogyasztható jószágot el kell fogyasztani, az időszakon 
túlra hagyni semmit nem szabad. Az e követelményből fakadó nehézségeket 
jól illusztrálja a 3.1.1. szakaszban ismertetett egytermékes gabonatermelő gaz
daság példája. Itt e követelmény azt jelenti, hogy az időhorizont végéig min
den gabonát el kell fogyasztani, az időhorizonton túlra nem maradhat gabona, 
amit el lehetne vetni vagy meg lehetne enni.

Ez a nehézség egyszerűen kiküszöbölhető, ha iménti feltételes 
szélsőértékfeladatunkat egy végfeltétellel is kiegészítjük, melyben bizonyos 
állapotváltozók időhorizont végi értékeire teszünk kikötést. A neoklasszikus 
példában ez azt jelenti, hogy a feltételek között azt is ki kell kötni, hogy a 
tőkejavak állománya (egytermékes gazdaságunkban tehát a gabona mennyi
sége) az időhorizont végére nem csökkenhet bizonyos szint alá. Hogy ez a 
szint mekkora, azt a társadalom időhorizont után várható gabonaszükséglete 
határozza meg. Ez viszont azt jelenti, hogy az optimális növekedési pálya 
megválasztása során a figyelembe vett időhorizonton túli időszakra is tekintet
tel kell lennünk.
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Mindezek alapján kézenfekvőnek tűnik az a megállapítás, hogy az 
egyetlen elfogadható időhorizont a végtelen. Ebben az esetben azonban súlyos 
elméleti és gyakorlati problémák merülnek föl. Mindenekelőtt arra kell rámu
tatnunk, hogy végtelen időhorizonton semmiképp sem tételezhető fel a társa
dalmi preferenciák változatlansága, a jövőbeli preferenciák hiánya pedig lehe
tetlenné teszi a növekedési pályák rangsorolását. Komoly gyakorlati problémát 
vet föl továbbá, hogy végtelen időhorizonton nem feltétlenül értelmezhető a 
társadalmi jólét nagysága. Ez a nehézség akkor merül fel (és álatalában ez a 
helyzet), ha a társadalmi jólét nagyságát az egyes időszakok társadalmi jólét
ének valamilyen súlyozott összege méri. Véges időhorizont esetén ez az ösz- 
szeg véges sok tagból áll, ezért mindig létezik. Végtelen időhorizont esetén 
azonban igen szigorú megkötéseket kell tenni a súlyokra és/vagy a társadalmi 
jólét egyes periódusokban adódó értékeire az összeg létezése érdekében. így 
szükséges - de nem elégséges - például kikötni, hogy az egyes periódusokban 
adódó társadalmi jóléti szinteknek az illető periódusokhoz tartozó súlyokkal 
vett szorzatai konvergens sorozatot alkossanak.7

7 A szükségesség a konvergens sor összegének definíciója alapján könnyen igazolható, azt 
pedig, hogy a feltétel nem elégséges, jól mutatja, hogy pl. az \/n sorozat tagjainak összege 
nem létezik.

A probléma kiküszöbölhető a Ramsey-Weizsacker-féle [45,64] mege
lőzési kritérium alkalmazása révén. Jelölje ugyanis

T
Eg(O-SfVF(c(t)) 

/=0

a társadalmi jólét súlyozott összegét a jelentől a 7-edik periódusig, ahol 
SWF(c(t)) a társadalmi jólét t-edik periódusban tapasztalható mértékét jelöli. E 
nagyság az egységnyi munkára eső fogyasztás e periódusra jellemző értékétől 
fögg. g(f) továbbá a f-edik periódushoz tartozó súly. A Ramsey-Weizsäcker- 
féle megelőzési kritérium értelmében a c(/) növekedési pálya jobb, mint a c\f) 
növekedési pálya, ha létezik olyan 7* periódus, hogy minden 7* <T esetén 
fennáll:

£ g(/) • SWF(c\t}) < • SWF(c^)

t=0 t=0

Egy növekedési pálya jobb tehát egy másiknál, ha létezik olyan periódus, 
amelynél tetszőlegesen tágabb időhorizontra végezve el az összegzést, a társa
dalmi jólét mértéke nagyobb. A kritérium nagy előnye, hogy nem szükséges 
semmiféle megkötést tenni a társadalmi jólét vagy a súlyok egyes periódusok
ban adódó nagyságaira. Komoly hátrány viszont a nehéz alkalmazhatóság.
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7.3.2. Az időpreferencia problémája

Ebben a szakaszban azt vizsgáljuk, hogy milyen feltételek esetén mel
lőzhető a bonyolult RamseyWeizsackerféle megelőzési kritérium. Az előző 
szakaszban láttuk, hogy ennek szükséges feltétele a g(t) súlyok időben csök
kenő volta, melynek közgazdasági tartalma a következő: Minél később esedé
kes egy adott fogyasztásmennyiség, annál kisebb mértékben járul hozzá a tár
sadalmi jólét növeléséhez. Ha ez a helyzet, akkor a társadalom pozitív időpre
ferenciájáról beszélünk. A kérdés tehát az, hogy föltehető-e, hogy a korábban 
esedékes fogyasztást a társadalom magasabbra értékeli, mint azt, amelyikre 
csak később kerül sor?

A fogyasztó pozitív időpreferenciája a mikroökonómiából ismert. De
mokratikus elvek alapján megszerkesztett társadalmi jóléti függvényben ennek 
kifejezésre is kell jutnia, tehát amennyiben a társadalom tagjainak a többsége a 
jelenbeli fogyasztást preferálja a jövőben esedékes fogyasztással szemben, úgy 
a társadalmi jóléti függvény a jövőbeli fogyasztást csak a jelenbelinél kisebb 
súllyal veheti figyelembe.

Különösen kézenfekvőnek tűnik a társadalom pozitív időpreferenciá
jának föltevése növekvő gazdaság és technikai haladás esetén. Ez esetben 
ugyanis az idő előrehaladtával csökken a fogyasztási cikkek szűkössége. A 
jövőbeli generációk helyzete ekkor egyértelműen jobbnak tűnik a jelenbeli 
generációk helyzeténél, így a nemzedékek közti morális igazságosság egyene
sen megköveteli, hogy a jövőbeli hasznosságot a mainál kisebb súllyal vegyük 
figyelembe. Ez az érvelés természetesen a visszájára fordul a jövőt illető pesz- 
szimista kilátások (pl: erőforrások leépülése, környezetszennyezés, stb.) ese
tén.

A társadalom pozitív időpreferenciája a valószínűségszámítás eredmé
nyeiből is levezethető, ha föltesszük, hogy a világ pusztulását eredményező 
események (kozmikus katasztrófa, atomháború) valószínűsége tetszőlegesen 
kis, konstans nagyság. Tegyük föl továbbá, hogy valamely rögzített hosszúsá
gú időszakban a világ végét előidéző események száma Poisson eloszlást kö
vet, 2 paraméterrel. Ekkor az első világ végét okozó esemény bekövetkeztéig 
hátralévő idő egy exponenciális eloszlású valószínűségi változó 2 paraméter
rel.8 Ha most a társadalmi jólét várható értékét kívánjuk maximálni, akkor a 
jövőben várható hasznosságot a jelenbelinél kisebb súllyal kell figyelembe 
venni, a diszkonttényező értéke pedig éppen a 2 paraméterrel egyezik meg. 
Más kérdés, hogy az emberiség a végtelen jövő távlatának elképzelése nélkül 
- még akkor is, ha ez csak nagyon absztrakt módon gondolható el - emberi 
mivoltának egy igen fontos dimenzióját veszíti el.

8 A szükséges definíciók és levezetések megtalálhatók Varga i.m. 297-304 és 309-314 o.

Mindezek alapján kézenfekvőnek tűnik a pozitív időpreferenciát meg
jelenítő társadalmi jóléti függvény alkalmazása. Számos szerző mutatott rá 
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ugyanakkor, hogy a jövőbeli hasznosság jelenbelinél alacsonyabb súllyal törté
nő figyelembevétele erkölcsi szempontból nem védhető. Különösen proble
matikus a pozitív időpreferencia demokratikus elvek alapján megszerkesztett 
társadalmi jóléti függvényből történő levezetése, mivel e függvény csak a tár
sadalom jelenben élő tagjainak preferenciáit veszi figyelembe, azokét, akik 
még nem születtek meg, figyelmen kívül hagyja. Elterjedt vélekedés, hogy a 
későbbi generációk érdekeit a mindenkori kormányzatnak kell képviselnie, 
mások viszont ezt az eljárást tartják megengedhetetlenül antidemokratikusnak. 
Még olyan vélemény is napvilágot látott, mely szerint állandóan tennünk kell 
valamit az utókorért, és jó volna azt is látni, hogy az utókor is tesz valamit 
értünk.

E nézetek etikai megítélése nem a közgazdaságtudomány feladata, 
mint ahogy az időpreferencia-probléma megoldása is alapvetően erkölcsi 
meggyőződés kérdése. A közgazdaságtan mindössze arra vállalkozhat, hogy a 
különféle megoldási módok következményeit minél radikálisabban végig
gondolja és bemutassa.

7.4. Az optimális növekedés feltétele

A legfontosabb elméleti problémák megtárgyalása után felírhatjuk azt a 
feltételes szélsőértékfeladatot, mely egy egyszerű neoklasszikus gazdaság op
timális növekedési pályájának meghatározására alkalmas. A könnyebb kezel
hetőség érdekében alkalmazzunk most perióduselemzést, a szimbólumok jobb 
megértése végett pedig minden olyan makroökonómiai változó esetében, 
amelyik az idő függvénye, feltüntetjük, hogy melyik periódusra vonatkozik.

A szokásos neoklasszikus aggregát termelési függvény technikai hala
dás hiányában a következő:

(7.1) r(í) = F(mi(O)
Az összkibocsátás felhasználását definiáló azonosság:

(7.2)

A munka növekedési rátája:

(7.3) n = ^(/ + 1)

Jegyezzük meg, hogy L növekedési rátájának ilyen formában történő felírása 
esetén n= 1 jelenti azt, hogy a munka nem növekszik. Föltesszük, hogy nincs 
értékcsökkenés, így a tőkeállomány változása valamely periódusban az e peri
ódusban eszközölt beruházások nagyságával egyezik meg, azaz
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Mivel az aggregát termelési függvény lineárisan homogén, az a 3.1.5. pontban 
bemutatott módon intenzív formában is felírható:

(7.4) X0 =

Osszuk el a (7.2) egyenlet mindkét oldalát Z(/)-vel:

L(í) L(l)

A 7^7*

(7.5) j(0 = c(/) + zU(0

Legyen a társadalmi jóléti függvény alakja a következő:

(7.6) SWF[c(t)) = 5^F(c(0),c(l)>...,c(r))

Az egyenlőségjel bal oldalán a társadalmi jóléti függvény argumentumában 
nem az egységnyi munkára eső fogyasztás / periódusbeli nagysága szerepel, 
hanem az egységnyi munkára eső fogyasztás alakulását meghatározó függ
vény. Ez világosan kitűnik egyébként a (7.6) egyenlőség jobb oldalából is, 
ahol a társadalmi jóléti függvény nagysága a c(t) függvény valamennyi t lehet
séges nagysága mellett adódó értékétől függ. Föltesszük, hogy a függvény 
által reprezentált társadalmi preferenciák jól viselkednek.9 A véges időhorizont 
föltevése elkerülhetővé teszi a jövőbeli hasznosság diszkontálását vagy a bo
nyolult Ramsey-Weizsacker-féle megelőzési kritérium alkalmazását.

9 Jól viselkedő preferenciákról abban az esetben beszélünk, ha érvényesül a dominancia 
elve, és a preferenciák konvexek. Lásd Kopányi: i.m. 39-40 o.

Történelmi adottságként tekintve a gazdaság rendelkezésére álló tőke 
és munka mennyiségét a /=0 periódusban, továbbá a (7.1) alatt definiált agg
regát termelési függvényt, a modell állapotváltozói a tökeintenzitás és az egy
ségnyi munkára eső kibocsátás, intézkedési változója pedig az egységnyi mun
kára eső fogyasztás. Mivel a (7.4) egyenlet szerint az egységnyi munkára eső 
kibocsátás a tőkeintenzitás függvénye, elegendő k mozgásegyenletét meghatá
rozni. Mivel K(J +1) = K(t) + AK(t) é s L(t +1) = n • L(t),

K(t + \) K(t) | AK(t) 
Á(/ + l) n-L(t) n-L(t)

és így:

(7.7) *(/ + 1) = -^ + ^^
n n

Kiindulási feltételünk a gazdaság által a t=0 időpontra elért tőkeintenzitás 
adott nagysága, jelölje ezt k'. A véges időhorizont miatt szükségessé váló 
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végfeltétel szerint a T periódus végén k' nagyságú tőkeintenzitást kell az utó
korra hagyni. Jelölje továbbá s(t) a megtakarítási hányad nagyságát a t perió
dusban, azaz s(t)=S(t)IY(t). Most a (7.5) egyenlet alapján az alábbiakat írhat
juk:

f(k(D) = cW + = c(i) + = c(z) + XO ./(kV)

Az első egyenlőség felírásánál fölhasználtuk az I(t)=AK(t) összefüggést, a má
sodiknál pedig azt, hogy a neoklasszikus modellben a beruházások nagysága 
automatikusan megegyezik a megtakarítások nagyságával. Az utolsó egyenlő
ség felírása során a (7.4) egyenletet használtuk föl. Egyenletünkből c(/)-t kife
jezve az alábbi összefüggéshez jutunk:

(7.8) c(/) = /(*(<))-X<)/(i(<))

Most már felírhatjuk az optimális növekedési pályát definiáló feltételes 
szélsőértékfeladatot:

kiindulási feltétel: k(G)=k'

végfeltétel: k(T)=k*

mozgásegyenlet: k (t + 1) = —— +--------- -------
n n

célfüggvény: - s(J) ■ f(k(t)^ -> max.

A feladat megoldásához szükséges matematikai apparátus sajnos nem 
áll rendelkezésünkre, lehetőségünk van azonban egy - a növekedési pálya 
optimalitásához szükséges - feltétel levezetésére. Mindenekelőtt vegyük észre, 
hogy itt egy a mikroökonómiából ismert intertemporális választási problémá
val10 állunk szemben. Minden egyes periódusban el kell ugyanis dönteni, hogy 
a kibocsátás mekkora része kerüljön megtakarításra és egyúttal beruházásra, 
figyelembe véve, hogy a nagyobb mértékű megtakarítás a későbbiekben maga
sabb fogyasztást tesz lehetővé.

10 Az intertemporális választások problémáját ismerteti Kopányi i.m. 400-407 o.

Az egyszerűség érdekében szorítkozzunk most csupán két periódus 
vizsgálatára. Ehhez tegyük föl, hogy sikerült megtalálni az egységnyi munkára 
eső fogyasztás optimális növekedési pályáját. Jelölje ezt a

c°(0), ..., c°(/), c°(/+l),..., c°(7)

sorozat. Rögzítsük most ennek megfelelően az egységnyi munkára eső fo
gyasztás nagyságát valamennyi periódusban a t és /+1 periódusok kivételével. 
Határozzuk most meg, hogy mekkora / periódusbeli megtakarítás esetén ma
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ximális a társadalmi jóléti függvény értéke. Mivel a í+2 periódusban az egy
ségnyi munkára eső fogyasztás nagysága rögzített, c(/) csökkentése esetén a 
megtakarítások növekedése révén fölszabaduló többletterméket a /+1 perió
dusban el kell fogyasztani. Hasonlóképpen c(/) növelése esetén a kieső megta
karítás mennyiségét a /+1 periódusban pótolni kell. A társadalmi jóléti függ
vény (7.6) alatti definíciója szerint függvényünk most a c(/) és c(/+1) változók 
kivételével valamennyi változójában konstans, így felrajzolhatók a közömbös- 
ségi görbék az iménti két változót megjelenítő koordináta rendszerben, amint 
ez a 26. ábrán látható. Ha a társadalmi jóléti függvény jól viselkedő preferen
ciákat reprezentál, e közömbösségi görbék konvexek.

A társadalom lehetséges döntési variánsait a beruházási lehetőségek 
görbéje fejezi ki. (Ez a vastagabb görbe az ábrán.) Ennek vízszintes tengely
metszete azt a lehetőséget reprezentálja, hogy a társadalom a t periódusban 
előállított kibocsátást teljes egészében elfogyasztja. Mivel e pont függőleges 
koordinátája zérus, a /+1 periódusban nincs fogyasztás. Az ábrán az is megfi
gyelhető, hogy a közömbösségi görbék nem érik el ezt a pontot, s ez úgy ér
telmezhető, hogy a társadalom ezt a lehetőséget minden más lehetőséggel 
szemben diszperferálja. Hasonlóképpen értelmezhető a beruházási lehetőségek 
görbéjének a függőleges tengellyel vett metszéspontja. Ebben a helyzetben a / 
periódusban egyáltalán nincs fogyasztás, és az ilyen módon eszközölt többlet
beruházás eredménye teljes egészében a /+1 periódusban kerül elfogyasztásra. 
(Feltéve, hogy a t periódus elég rövid ahhoz, hogy a társadalom túléli.) Az is 
nyilvánvaló, hogy ilyen feltételek mellett minél kevesebbet fogyaszt a társada
lom a / periódusban, annál többet fogyaszthat a t+1 időszakban, tehát a beru
házási lehetőségek görbéje negatív meredekségű.

26. ábra
A társadalmi jólét maximalizálása két periódus esetén
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Egyszerűen leolvasható az ábráról, hogy a társadalom számára az az 
optimális választás, ha a beruházási lehetőségek görbéje a legmagasabb társa
dalmi jólétet reprezentáló közömbösségi görbét érinti. Az érintési pont egyér
telmű létezése az ábráról leolvasható, és az is nyilvánvaló, hogy az érintési 
pontban a két görbe meredeksége azonos. A továbbiakban e meredekségek 
közgazdasági tartalmát vizsgáljuk.

Tekintsük a beruházási lehetőségek görbéjének egy tetszőleges pontját, 
és tegyük fel, hogy ehhez a helyzethez képest a társadalom végtelen kis egy
séggel növeli megtakarításainak nagyságát. Jelölje e többletmegtakarítás mér
tékét dC. Mivel a neoklasszikus föltevés szerint e többletmegtakarítás automa
tikusan beruházásra kerül, a következő periódusban dC-MP^ mennyiségű 
többlettermék keletkezik. Figyelembe véve továbbá, hogy nincs értékcsökke
nés, ahhoz, hogy a tőkeintenzitás a /+2 periódusba a változatlan, rögzített 
szinten maradjon, a /+1 periódusban dC mennyiséggel kevesebbet kell beru
házni, hisz ez a mennyiség már az előző periódusban beruházásra került. A 
/+1 periódusban tehát dC+dC-MPK nagyságú többletfogyasztásra nyílik lehe
tőség az előző periódusban eszközölt dC többletmegtakarítás eredményeként. 
Vizsgáljuk most meg, mit jelent mindez az egységnyi munkára eső fogyasztás 
szempontjából! A t periódusban végrehajtott többletmegtakarítás eredménye
ként ott az egységnyi munkára eső fogyasztás dc{t)-dC/L(f) nagysággal csök
ken, a /+1 periódusban pedig

JZ dC + dC-MPK dC(\ + MPK) +
dc(t +1) =-----------------=------------------ = dc(t)--------------

L(J + V) n

mennyiséggel nő, amiből

dc(t + 1) _ 1 + MPg 
dc(j) n

A bal oldalon a beruházási lehetőségek görbéjéhez húzott érintő meredeksége 
áll. Eredményünkből az is látszik, hogy a tőke csökkenő határtermelékenysége 
esetén e görbe konkáv.11

11 Ez az eredmény természetesen nem mond ellent a görbe negatív meredekségének sem, 
hiszen dc(t) és dc(t+1) ellentétes előjelű nagyságok.
12 Lásd Kopányi i.m. 44 o.
13 AzA/lf(0 nagyságot a társadalom t periódusban vett határhasznának is nevezhetnénk, ezt 
az elnevezést azonban az egyértelműség érdekében egy másik, a további elemzésekben még 
fontosabb szerephez jutó kategória számára tartjuk fenn.

A mikroökonómiából ismert továbbá, hogy a társadalmi hasznossági 
függvény közömbösségi görbéihez húzható érintő meredeksége mindenhol az 

hányadossal egyenlő12, ahol MW(t)=dSWF(t)/dc. MW(t) te
hát azt mutatja meg, miként változik a társadalmi jóléti függvény értéke, ha az 
egységnyi munkára eső fogyasztás nagysága a t periódusban egy tetszőlegesen 
kicsiny dc nagysággal nő.13
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Optimális növekedési pályán tehát a két görbéhez húzott érintő mere
dekségének megegyezése miatt teljesülnie kell az

MW(t) 1 + MPk 
MW (t + 1) n

amiből:

MW(J +1) = -MPk

Felhasználva a (7.3) egyenletet, osszuk el az egyenlőségjel bal oldalán álló tört 
számlálóját és nevezőjét is L(t+\) -gyei!

MW(J +1) MW(P) mo. - no .
+ 1) K

L{í+1T

Vizsgáljuk most meg, miféle makrováltozó növekedési rátája szerepel az 
egyenlőségjel bal oldalán! MW(t) definíciójának felhasználásával az alábbiakat 
írhatjuk:

MW(t) 1 dSWF _ dSWF _dSWF
L(t) “ L(t) de " r(t. dC ' dC 

' L(t)

A jobb oldalon álló kifejezés közgazdasági tartalmát tekintve megmutatja, 
hogy miként változik a társadalmi hasznossági függvény értéke a t periódus
ban, ha egyéb feltételek változatlansága esetén az adott időszakban a fogyasz
tás egységnyivel növekszik. Ezt a kategóriát nevezzük a társadalom t perió
dusban vett határhasznának. Vegyük észre, hogy e változó nagysága periódu
sonként más és más lehet. Ha a társadalom t periódusban vett határhaszna 
negatív, ez azt jelenti, hogy egységnyi többletfogyasztás annál kisebb mérték
ben növeli a társadalom jólétét, minél később kerül rá sor. A társadalom csök
kenő határhaszna tehát annak pozitív időpreferenciáját fejezi ki.

Mivel elemzésünk tetszőleges 1</<7’~1 periódusra elvégezhető, ered
ményünket a következő állításban foglalhatjuk össze: Az optimális növekedési 
pályán a társadalom határhaszna csökken, a csökkenés rátája pedig a tőke 
mindenkori határtermelékenységével egyezik meg. Elfogadva a határtermelé
kenységi elméletet mint jövedelmelosztási elméletet, a kamat illetve profitráta 
nagysága a tőke határtermelékenységével egyenlő, ezért állításunkat az alábbi 
formában is megfogalmazhatjuk: A társadalom határhasznának növekedési 
rátája az optimális növekedési pályán éppen a kamat illetve profitráta -1 - 
szeresével egyenlő.
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Állításunk természetesen nem jelenti azt, hogy az optimális növekedési 
pályán az idő előrehaladtával a társadalom egyre kisebb hasznossághoz jut, 
csak azt, hogy egységnyi többletfogyasztás az idő előrehaladtával egyre kisebb 
mértékben növeli a társadalmi jóléti függvény értékét. Ennek oka a tőke csök
kenő határtermelékenysége.

Eredményünk egyik következménye, hogy az optimális növekedési 
pályát a társadalom pozitív időpreferenciája jellemzi. Ez annál figyelemre
méltóbb, mert a pozitív időpreferenciát sehol nem kötöttük ki, sőt éppen en
nek elkerülése érdekében szorítkoztunk véges tervezési időhorizontra.

Jegyezzük meg továbbá, hogy a most levezetett állítás valamely növe
kedési pálya optimalitásának csupán szükséges, de nem elégséges feltétele! E 
feltételt Ramsey-feltétel néven ismeri a szakirodalom. Elegendő feltétel a 
Lagrange-féle határozatlan együtthatós módszer dinamizált változatának al
kalmazása révén nyerhető.14

Végezetül arra kell rámutatni, hogy a Ramsey-feltétel közvetett módon 
a gazdaság egy fontos intézkedési változójával, mégpedig a megtakarítások 
nagyságával szemben támaszt követelményt. Adottnak tekintve ugyanis a tár
sadalmi preferenciákat kifejező társadalmi jóléti függvényt és az abból imént 
levezetett határhaszon nagyságát, a feltétel teljesüléséhez a tőke határtermelé
kenységének kell a megfelelő értéket fölvennie. A tőke határtermelékenysége 
azonban a tőkeállomány nagyságától függ, ami a beruházások illetve neoklasz- 
szikus modellben a megtakarítások révén a gazdaság szereplői által befolyá
solható.

14 A módszerről lásd Müller-Ströbele [42]



Felhasznált irodalom

1, Allen, R. G. D. Macro-Economic Theory: A Mathematical Trearment 
Macmillan, London, 1968

2, Andorka, R. (szerk) Dinamikus népgazdasági modellek Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1967

3, Anyikin, A. Egy tudomány ifjúkora Kossuth Könyvkiadó, 1978
4, Arrow, K. J. The Economic Implications of Learning by Doing The 

Rewiew of Economic Studies, 1962
5, Bauer, T. Tervgazdaság, beruházás, ciklusok Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest, 1981
6, Baumol, W. J. Economic Dynamics 2nd edn, Macmillan, London, 1959
7, Brown, M. (ed) The Theory and Empirical Analysis of Production 

National Bureau of Economic Research, New York, 1967
8, Cassel, G. Theory of Social Economy (Leipzig 1918) Key Fisher Unwin, 

London, 1923
9, Chiang, A. C. Fundamental Methods of Mathematical Economics 

McGraw-Hill, 1984
10, Consilk, J. Unemployment in a Neoclassical Growth Model: The Effect on 

Speed of Adjustment The Economic Journal, 1966
11, Deane, P. and Cole, W. A. British Economic Growth 1688-1959: Trends 

and Structure 2nd edn, Cambridge University Press, 1967
12, Domar, E. D. Capital Expansion, Rate of Growth and Employment 

Econometrica, 1946
13, Domar, E. D. Essays in the Theory of Economic Growth Oxford 

University Press, New York, 1957
14,Drandakis, E. M. Factor Substitution in the Two-Sector Growth Model 

The Rewiew of Economic Studies, 1963
15,Drandakis, E. M. and Phelps, E. S. A Model of Induced Invention, Growth 

and Distribution The Economic Journal, 1966
16, Erdős, T. A termelés korszerűsödése és a gazdasági növekedés Kossuth 

Könyvkiadó, Budapest, 1974
17, Erdős, T. Profitnagyság a mai kapitalizmusban Közgazdasági szemle, 

1978
18, Feldman, G. A. K teorii tempov narodnogo dihoda Planove Hozjajsztvo 

1928
19 ,Hacche, G. The Theory of Economic Growth: An Introduction 

Macmillan, London, 1979
20, Hahn, F. H. and Brechling F. P. R. The Theory of Interest Rates 

International Economic Association, Macmillan, London, 1965
21, Hahn, F. H. and Matthews, R. C. O. The Theory of Economic Growth: A 

Survey The Economic Journal, 1964
22, Harrod, R. F. An Essay in Dynamic Theory The Economic Journal, 1939



162 Felhasznált irodalom

23, Harrod, R. F. Towards s Dynamic Economics Macmillan, London, 1948 
Megjelent magyar nyelven Mátyás [36]

24, Harrod, R. F. Domar and Dynamic Economics The Economic Journal, 
1959

25, Harrod, R. F. Second Essay in Dynamic Theory The Economic Journal, 
1960 Megjelent magyar nyelven Mátyás [36]

26, Hicks, J. R. The Theory of Wages 2nd edn, Macmillan, London, 1963
27, Hicks, J. R. Capital and Growth Oxford University Press, 1965
28, Jones, H. G. An Introduction to Modern Theories of Economic Growth 

Nelson, Sunbury-on-Thames, 1975
29, Kaldor, N. Alternative Theories of Distribution The Rewiew of 

Economic Studies, 1955/6
30, Kaldor, N. A model of Economic Growth The Economic Journal, 1957
31, Kaldor, N. and Mirrlees, J. A. A New Model of Economic Growth The 

Rewiew of Economic Studies, 1962 Megjelent magyar nyelven Mátyás 
[36]

32, Kalecki, M. Determination of Investment Allen & Unwin, London, 1943
33, Komai, J. A hiány Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1989
34, Komai, J. Erőltetett vagy harmonikus növekedés Akadémiai Kiadó, Bu

dapest, 1972
35,Krelle, W. Theorie des Wirtschaftlichen Wachstums Berlin
36, Mátyás, A. (szerk) A gazdasági fejlődés feltételei Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, 1963
37, Mc Callum, B. T. The Instability of Kaldorian Models Oxford Economic 

Papers, Vol. 21. 1969
38, Meade, J. E. A Neo-Classical Theory of Economic Growth Allen and 

Unwin, London, 1961
39, Mellár, T. A marxi transzformációs problémáról Közgazdasági Szemle, 

1983/5
40, Mirrlees, J. A. and Stem, N. (eds) Models of Economic Growth 

International Economic Association, Macmillan, London, 1973
41, Morishima, M. Theory of Economic Growth Oxford University Press, 

1969
42, Müller, K. W. - Ströbele, W. Wachstumstheorie R. Oldenbourg Verlag 

München, 1985
43,Pasinetti, L. L. Rate of Profit and Income Distribution in Realtion to the 

Rate of Economic Growth The Rewiew of Economic Studies, 1962
44, Phelps, E. S. The Golden Rule of Accumulation: A Fable for Growthmen 

The American Economic Rewiew, 1961
45, Ramsey, F. P. A Mathematical Theory of Saving The Economic Journal, 

1928
46, Robinson, J. The Production Function and the Theory of Capital The 

Rewiew of Economic Studies, 1953



Felhasznált irodalom 163

47, Robinson, J. The Accumulation of Capital 3rd edn, Macmillan, London, 
1969

48, Samuelson, P. A. Interactions between the Multiplier Analysis and the 
Principle of Acceleration The Rewiew of Economic Statistics, 1939

49, Samuelson, P. A. Parable and Realism in Capital Theory: The Surrogate 
Production Function The Rewiew of Economic Studies, 1962

50, Samuelson, P. A. and Modigliani, F. The Pasinetti Paradox in 
Neoclassical and More General Models The Rewiew of Economic 
Studies, 1966

51, Sato, R. Fiscal Policy in a Neoclassical Growth Model: An Analysis of 
the Time Required for Equilibrating Adjustment The Rewiew of 
Economic Studies, 1963

52, Sato, R. The Harrod-Domar Model v. the Neoclassical Growth Model 
The Economic Journal, 1964

53, Scott, M. F. A New View of Economic Growl Clarendon Press, Oxford, 
1989

54, Sen, A. K. The Money Rate of Interest in the Pure Theory of Growth in 
Hahn and Brechling (eds) [20]

55, Sen, A. K. Growth Economics Penguin, Harmondsworth, 1970
56, Solow, R. M. A Contribution to the Theory of Economic Growth The 

Quarterly Journal of Economics, 1956
57, Solow, R. M. Investment and Technical Progress in Arrow, K., Karlin, S. 

and Suppes, P. (eds) Mathematical Methods in the Social Sciences 
Stanford, 1960

58, Solow, R. M. Note on Uzawa's Two Sector Model of Economic Growth 
The Rewiew of Economic Studies, 1961

59, Soós, K. A. Terv, kampány, pénz Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bu
dapest, 1986

60, Stiglitz, J. E. Recurrence of Techniques in a Dynamic Economy in 
Mirrlees and Stem (eds) [40]

61, Stiglitz, J. E. and Uzawa, H. (eds) Readings in the Modem Theory of 
Economic Growth M.I.T. Press, Cambridge, Mass., 1969

62, Uzawa, H. Neural Inventions and the Stability of Growth Equilibrium 
The Rewiew of Economic Studies, 1960

63, Uzawa, H. On a Two-Sector Model of Economic Growth The Rewiew of 
Economic Studies, 1962

64, von Weizsäcker, C. C. Existence of Optimal Programmes of 
Accumulation for an Infinite Time Horizon The Rewiew of Economic 
Studies, 1965





Tárgymutató

aggregát termelési függvény 4
aktuális növekedési ráta 21
alacsony szintű egyensúly

csapdája 54
állandó ütemű növekedés 13
állapotváltozó 148
allokációs probléma 72
állományváltozó 2
amortizáció 11
amortizációs ráta 12
aranykori növekedés 14
árvektor 73
asszimptotikus stabilitás 66
asszomptotikusan állandó ütemű

növekedés 66
átváltási pont 91
bérráta 2
beruházások 11
egy aránt tőke- és munkanövelő

technikai haladás 97
egyenletes növekedés 13
egzisztenciaprobléma 13
első harrodi probléma 23
endogén változó (lj.) 3
exogén változó (lj.) 3
évjáratmodell 114
féloldali stabilitás 52
flow változó 2
garantált növekedési ráta 22
gazdasági növekedés 5
hatékony munka 97
hatékony tőke 97
hatékony tőkeintenzitás 110
heroikus aggregátum 15
homogén munka 2
innováció 124
intenzív forma (termelési fgv)

- technikai haladás nélkül 38
- technikai haladással 95

intézkedési változó 149
jobboldali stabilitás 52
jól viselkedő függvény 40
jövedelmek aránya 99
kamatláb 4
képlékeny tőke 55
késél probléma 26
kibocsátás 4
kiegyensúlyozott növekedés 14

kihasználatlan erőforrások 5
konjunktúraingadozások 28
konstans ráta 7
kutatás és fejlesztés 124
learning by doing 122
makroprofitelmélet (lj.) 128
makroökonómiai változó 1
makrováltozó 1
második harrodi probléma 23
megtestesült technikai haladás 113
munkakímélő technikai haladás 99,100
munkakoefficiens 17
neoklasszikus felfogás 36
növekedési pálya 8
növekedési ráta 6
numeraire 79
optimális növekedés 145
pcrióduselemzés 6
pozitív időpreferencia 153
profithányad 127
profitráta 4
rátaelemzés 6
semleges technikai haladás 99

- Hicksnél 100
- Harrodnál 105

stabilitási probléma 13
stock változó 2
társadalom t periódusban vett

határhaszna 159
technikai haladás 94
technikai haladás rátája 97
technikai haladási függvény 121
technika visszaváltása 92
természetes növekedési ráta 16
tényezőár-határ 90
tényezőnövelő technikai haladás 96
tisztán munkanövelő technikai

haladás 97
tisztán tőkenövelő technikai

haladás 97
tőke bővülése 44
tőkeintenzítás 18
tőkeintenzitás-függvény 74
tőkekímélő technikai haladás 99,100
tőkekoefficiens 17
tőke-output határráta 19
unicitási probléma 13
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