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Bevezetés2



MOCSOK ÉS MEGTISZTULÁS

„… a gazdaságpolitika nem csupán a 
piaci kudarcok kijavítását, a hibák 
korrekcióját jelenti. Hanem …
figyelemmel kell lennie a politikai 
egyensúlyok várható alakulására is. 
Ez új gondolkodásai keretet 
igényel. ….. Egy ilyen új keret 
elméleti és empirikus 
megalapozása a jövő feladata.”

(Daron Acemoglu and James A. Robinson: 
Economics versus Politics: Pitfalls of Policy Advice, 
Journal of Economic Perspectives—Volume 27, Number 
2. 2013.)
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I. SZEMBENÉZÉS5



Egy főre eső GDP Magyarországon 
(12WE = 100)
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Forrás: Maddison Project http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm



Egy főre eső GDP Magyarországon és hét 

közép-kelet európai országban (USA = 100%)
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Forrás: Maddison Project http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm



Egy főre eső GDP Magyarországon és hét 

közép-kelet európai országban(USA = 100%)
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Forrás: Maddison Project http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm



Egy főre eső GDP Magyarországon 
(7EE = 100%)
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Forrás: Maddison Project http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm



Egy főre eső GDP Magyarországon 
(Lengyelország = 100%)
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Forrás: Maddison Project http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm



GDP/főalakulása Finnországban, Dél-Koreában és 
Japánban (1870-2010, WE12 = 100%)
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Forrás: Maddison Project http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm



II. A növekedés forrásai12



A Szent Grál keresése

� Stilizált tényeken 
alapuló elemzés

� Tradicionális 
közgazdasági 
analízis

� Komplex 
közgazdasági 
rendszerek elemzése
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Justin Yifu Lin: The Quest for Prosperity, How Developing Economies Can Take Off ,
Princeton University Press. Princeton 2012.



1. Stilizált tényeken alapuló elemzés

� Kaldor, N., Capital 
Accumulation and Economic 
Growth, in: The Theory of 
Capital. Macmillan&Co LTD. 
1961.

� Michael Spence (Chair), The 
Growth Report: Strategies for 
Sustained Growth and Inclusive 
Development,  Commission on 
Growth and Development. 
IBRD-WB, Washington. 2008.
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A sikeres felzárkózást elérő 13 ország 
közös jellemzői

1. Nyitott, export orientált, a 
világgazdaságba szervesen 
integrálódott gazdaság,

2. Makro-ökonómiai stabilitás, alacsony 
infláció, fenntartható közkiadások,

3. Magas beruházási és megtakarítási 
hányad,

4. A források piaci allokációja, igazodás a 
világpiaci árakhoz,

5. Hiteles, társadalmi befogadásra 
törekvő, tehetséges kormányzás.
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Forrás: The Growth Report. IBRD-WB, Washington 2008. 



Rossz ötletek
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� Energiaárak szubvencionálása
� Munkanélküliség csökkentésére közfoglalkoztatás
� Költségvetési hiány csökkentése hosszú távon megtérülő

közkiadások visszafogásával
� Speciális szektoroknak, ágazatoknak, vállalatoknak, 

foglalkozásoknak - nem szigorú feltételekhez kötött, nem szigorúan 
limitált időtartamra - nyújtott szubvenciók, védőintézkedések

� Kísérletek az árak közvetlen szabályozására
� Exportkorlátozások 
� Urbanizációs folyamatok visszafogása
� Környezetvédelmi szempontok háttérbe szorítása
� Ráfordításokkal, beiskolázási arányokkal operáló és nem az oktatás 

minősége alapján vezérelt oktatáspolitika
� Közalkalmazottak alulbérezése
� Pénzügyi szervezetek nem megfelelő szabályozása
� Túl korai valutafelértékelés



2. Tradicionális közgazdasági analízis

� Redukcióval, analízissel és 
aggregálással megismerhető

� A valószínűségek általában 
normális eloszlásúak

� A reakciók lineárisak
� Az egyének egymás közötti 

interakciója elhanyagolható
� Racionális szereplők
� Teljes információ
� Egyensúlyi állapot
� Önérdek
� Láthatatlan kéz
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Tradicionális közgazdasági 
narratíva

Milyen a „normális” gazdaság?
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Az oktatás minőségének hatása a gazdasági 
növekedésre

Eric A. Hanushek - Ludger 

Woessmann: The high cost of low 

educational performance. The long-

run economic impact of improving 

PISA outcomes. OECD. 2011

50 ország (1960 – 2000)

A PISA teszteredmények és 

a hosszú távú növekedés összefüggése,

szimulációs elemzések.



Erős kapcsolat a mért kompetencia-
szintek és a gazdasági növekedés között
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Forrás: Hanushek – Woessmann, 2011



2020

Eredmények

• Összefüggés  a kompetencia-szintek és a 
hosszú távú növekedés között;

• NEM az iskolázottság mértéke, hanem az 
oktatás MINŐSÉGE számít;

• Nem puszta korreláció, hanem  empirikus 
vizsgálatok tömegével alátámasztott 
OKSÁGI kapcsolat;

• A HOSSZÚ távú hatások számszerűsítése
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Mi a baj a történettel?
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� A kapcsolat gyenge
� Nem magyarázza a meglévő különbségeket
� Nem ad reményt a rövid-közép távú

utolérésre
� Nem ad útitervet, nincs használható

narratíva a részletek kidolgozásához
� Nem ad motivációt a kormányzat  rövid 

távú szakpolitikai intézkedései számára
� Nem magyarázza a folyamatok 

robbanásszerű felgyorsulását, vagy éppen 
beragadását



3. Komplex közgazdasági rendszerek 
elemzése

� Nem lineáris hatások
� Interakciók
� Hálózatok
� Tanulás
� Fejlődés
� Megfolyások
� Beragadások
� Útfüggőség
� Önszabályozás
� Hatványeloszlás, túl sok az extrém 

esemény
� A döntések nem racionálisak 
� Tartós nem-egyensúlyi állapotok
� Törékenység 
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Komplex rendszerek 
közgazdaságtana

„Anomáliák” a „normális”
gazdaságban



Ricardo Hausmann – Cesar Hidalgo 
Komplexitás és prosperitás

� Egy ország prosperitás 
függ a munkaerő által 
elsajátított tudás 
mennyiségétől és 
minőségétől

� Explicit és hallgatólagos 
tudás

� A képességek diverzitása

� A képességek 
exkluzivitása
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Új metafórák
ERDŐ - TERMELÉSI TÉR

A fejlődés során az országok 
olyan új termékek 
előállítására törekszenek 
melyek a korábbiakhoz 
hasonló ismereteket 
igényelnek.

A termelési térben a távolság 
két termék között az 
előállításukhoz szükséges 
képességek 
különbözőségétől függ.

A termelési tér elemzésével 
be tudjuk azonosítani 
azokat a fejlesztési 
irányokat melyek 
végrehajtásához szükséges 
képességeink megvannak 
illetve megszerezhetők.
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Képességek (Capabilities)
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� Az emberi és fizikai tőke, a jogrendszer, a 
különböző intézmények minősége az adott 
országban;

� Vállalati szinten mindaz a tudás, knowhow,
munkatapasztalat amelyet az adott vállalat 
dolgozói birtokolnak; 

� Szervezési képességek melyek képessé teszik 
a vezetőket arra, hogy alakítsanak, 
irányítsanak olyan tevékenységeket, melyek 
jelentős létszámú csoportok kooperációját 
igénylik.



A „termelési tér” és a gazdasági fejlődés
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� A gazdasági fejlődés lényegében egy 
tanulási folyamat amelyben egy ország 
egyre bonyolultabb termékek és 
szolgáltatások előállításához szükséges 
ismereteket sajátít el,

� ez a folyamat egyre komplexebb 
képességek elsajátítását igényli annak 
érdekében hogy képesek legyünk 
magasabb termelékenységű tevékenységek 
végzésére.



Gazdasági fejlettség és komplexitás
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III. Szakpolitikai megfontolások28



LSE: Growth Commission Report 2013 
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„A képzésbe, az infrastruktúra 
fejlesztésébe és az innováció
ösztönzésébe történő megfelelő
beruházások hiányában tartós 
strukturális feszültségek keletkeztek a 
gazdaságban. Mindezek arra vezethetők 
vissza, hogy nem sikerült stabil tervezési 
gyakorlatot kialakítani, nincs stratégiai 
vízió, politikai konszenzus a növekedést 
ösztönző intézkedésekről. Ezen 
változtatni kell, ha a jelenlegi és a 
jövőben várható kihívásokra válaszolni 
szeretnénk.”

(Aghion, F. et al., Investing for prosperity, Centre for 
Economic Performance, London 2013.)



LSE Growth Manifesto 
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� Az oktatási rendszer minőségének javítása annak 
érdekében, hogy a növekedés ne a kirekesztést, 
hanem a társadalmi befogadás és kohézió
növekedését eredményezze.

� A vállalkozási infrastruktúra kiszolgálására 
alkalmas intézményrendszer kialakítása és 
megerősítése.

� A magánberuházások és innovációk pénzügyi 
támogatásának ösztönzése.

� Független Nemzeti Növekedési Tanács létrehozása 
azzal a céllal, hogy tényekre alapozott, a gazdaság 
növekedését elősegítő szakpolitikai 
reformjavaslatokat  és azok szigorú értékelésére 
alkalmas  rendszereket dolgozzon ki.
Forrás: http://www.youtube.com/watch?v=VSb9bContNs



Ami a legfontosabb 
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� A gazdaság komplexitásának növelése nem 
csupán a munkaerő képességeinek növelését, 
hanem a helyi társadalmak tágabban 
értelmezett képességek fejlesztését követeli 
meg. (bizalom, kooperáció, jogkövetés …)

� Nem csupán a tudás növelése a feladat, hanem 
készségek komplex egészséges 
ökoszisztémájának fejlesztése

� Ez a feladat messze túlnő az iskolarendszer 
fejlesztésén, a helyi társadalmak 
kooperációját, aktivitását, autonómiáját kell 
erősíteni minden lehetséges eszközzel.



Növekedés és moralitás
32

� Bizalmatlanság - bizalom

� Szabályok áthágása - szabálykövetés 

� Adóelkerülés – adótudatosság  

� Önzés – kooperáció

� Innováció – beragadás

� Kíméletlenség - szolidaritás



MOCSOK ÉS MEGTISZTULÁS
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Mary Douglas: Purity and 
Danger, An Analysis of Concepts 
of Pollution and Taboo (1966)

� Rítusok társadalmi anomáliák 
megelőzésére és kezelésére

� Egyéni és társadalmi minták

� A mocsok és a rend

� Művészet, vallás, tudomány

� Közgazdaságtan és moralitás



„… as we grapple with the ever 
changing problems of the modern 
world …. we know we must put aside 
the pictures and souvenirs of the 
past, and we must turn a youthful 
eyes to meet the  emerging universe.”

„…miközben hadakozunk az 
állandóan változó modern világ 
problémáival … félre kell tennünk a 
múlt képeit és emlékeit és készek 
kell lennünk arra, hogy fiatal 
szemekkel lássuk a körülöttünk 
kibontakozó univerzumot.”
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Samuelson, Paul (1969), "The Way of an Economist", in 
Proceedings of the Third Congress of the International 

Economic Association, London: Macmillan, pp. 1–11.
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Fazekas Károly
Törökök és magyarok

Figyelő 39.sz. 2013. szeptember 26.

http://figyelo.hu/cikkek/torokok-es-magyarok
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Köszönöm a figyelmet!

fazekas@krtk.mta.hu


