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1. Bevezetés: a közepes jövedelmi csapda 
fogalma és csapdája

- 2007-es koncepció

- Világbank közgazdászok  Gill and Kharas

- Fejlődési utak: GDP/fő alakulása a kevéssé fejlett 
országok esetén, ázsiai minták

• FDI alapú /tudás- és technológia import/ kezdeti 
gyors növekedés, majd megtorpanás

• Utána hogyan?

• Példák: Dél-Korea, Brazília 
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GDP/fő, 1960-2014 (ezer USA dollár, 
2010 évi áron)

Forrás: Britto, Romero, Freitas, Coelho, CEPAL Review, April 2019 3



OK: 

Dél-Korea időben átállt a FDI alapú növekedésről a 
tudás- és innovációvezérelt, saját tudást teremtő 
gazdaságra. (belső képességépítés)

„Unicorn-populáció” : Dél-Korea a 6-dik!

(Lakosság arányosan a negyedik!)

(K+F/fő: 2010-ben 578 euro, 2018-ban:1279 euro. 
(221%), felsőf.okt.-ban résztvevők/lakosság:6,1% 
(Mo: 2,2% (2018)

A brazil gazdaságfejlesztési modell megragadt a FDI 
alapú gazdasági növekedés ösztönzésénél.
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2. Jövedelem vagy fejlettség

A kettő aránya a gazdaságban befolyásolja a

társadalmi- gazdasági fejlettséget.

Értéklánc
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Egy főre jutó GDP nem méri a fejlettséget
- Repatriált profit
- Az eloszlás egyenlőtlensége

• 2019-ben a külföldre fizetendő tulajdonosi 
jövedelem a GDP 11%-a volt. A visszaforgatott 
jövedelemmel csökkentve: 6,3% (KSH)

• GINI index: 2010-ről 2018-ra 24,1-ről 28,7-re nőtt. 
(Lengyelország 27,8, Csehország 24,0, Szlovákia 
20,9 és mindhárom országban csökkent)

• - Ezért nem elég a GDP/fő alapján vizsgálódni, mert 
az félrevezető is lehet

• , Ezért jobb közepes fejlettségről és nem közepes 
jövedelemről célszerű beszélni.
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EBRD (2020):

- Új gazdaság fejlesztési modell kell (hangsúly: 
képességek, vállalkozószellem, innováció: 
endogén fejlesztési modell)

- Jó minőségű infrastruktúra és tudásberuházás

- TTT növelése (menedzsment, szervezés, tudás 
okos kombinálása, minőségi és nem mennyiségi 
termelékenységnövekedés)

- Hatékony innovációs ökoszisztéma (return on 
innovation) és állami intézményrendszer

7



3. Néhány fejlettségi adat Magyarország 
esetén: van-e csapda veszély?

- Innovációs tevékenységet végző vállalkozások 
aránya 

2010: 31,1%

2016-18: 28,7% (EU átlag: 50%)

- K+F/GDP

2010: 1,1%  2018: 1,51%

2019: 1,48 (EU átlag: 2,19, Dél-Korea: 4,5%)

Forrás: KSH és Eurostat
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Nemzetközi összehasonlítás (Eurostat, 2016)

Innovatív tevékenységet végző vállalkozások aránya (%)

Ország
Összes 

cég
Feldolgozó 

ipar
Info-

kommunikáció

Pénzügy 
és 

biztosítás
Termék

Termék 
és 

folyamat

Magyarország 28,7 29,2 50,3 43,6 14,3 5,9

Csehország 46,3 51,7 67,6 54,0 25,7 18,6

Lengyelország 22,0 24,7 32,1 31,9 10,0 6,6

Szlovákia 30,7 33,6 45,0 46,6 14,0 7,0

Ausztria 62,0 64,6 82,7 63,2 34,4 24,0

EU átlag 49,5 52,6 65,6 56,9 26,3 15,0
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4. Összefoglalás

- Fejlettséget a GDP/fő egyedül nem fejezi ki

- Új átfogóbb mutatószámrendszer kell (Innovatív 
cégek aránya, innovációs befektetések 
hatékonysága, tudásalapú munkahelyeken dolgozók 
aránya, továbbképzésben résztvevők aránya, 
szabadalmak)

- Hatékony állami szerepvállalás, a „piac” nem visz át 
egymagában egy magasabb fejlettségi szintre
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Köszönöm a figyelmet!
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