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Alapításának ötvenedik évfordulója alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia Köz
gazdaságtudományi Intézete Gazdasági növekedés és fejlõdés (Economic Growth and 
Development) címmel 2004. október 1–2-án nemzetközi konferenciát rendezett. A kétna
pos konferencia keretében hat, a gazdasági növekedés és fejlõdés kérdéseivel foglalkozó 
elõadás hangzott el. Megnyitó beszédében Halpern László (MTA KTI és CEPR) hangsú
lyozta a gazdasági növekedés kutatásának fontosságát a magyar gazdaságpolitika számá
ra, és kiemelte az ötven éve fennálló Közgazdaságtudományi Intézet szerepét a magyar 
gazdaság hosszú távú fejlõdésének vizsgálatában. 

Az elõadások sorát Fabrizio Zilibotti (IIES és CEPR) kezdte, aki a John Hasslerrel 
(IIES és CEPR), Per Krusellel (Princeton, IIES és CEPR) és Kjetil Storeslettennel (University 
of Oslo, IIES és CEPR) közösen készített tanulmányukat ismertette a Tõkejószágok adóz
tatásának optimális idõzítésérõl (On the Optimal Timing of Capital Taxes). A tanulmány 
a hagyományos Ramsey-modellen alapszik, azzal a megkötéssel, hogy a közkiadások 
mértékét a költségvetés egyensúlya határozza meg. Az adók megválasztásának problé
máját – külsõleg adott közösségi kiadások és intertemporális költségvetési korlát mellett 
– a modell úgy kezeli, mintha a közkiadások endogén módon határozódnának meg min
den periódusban a költségvetés egyensúlya mellett. A modell két további kulcsfontossá
gú feltevése a tõkejószágok értékcsökkenésére és adózási szempontból való azonosságára 
vonatkozik. A szerzõk úgy találták, hogy a gyakorlatban a legtöbb tõkejószág értékcsök
kenésének mértéke életkorukkal együtt emelkedik. A kormányzat pedig nem képes élet
koruk alapján megkülönböztetni a tõkejószágokat, és különbözõ mértékû adót kivetni. 
Ezen keretek között a fogyasztók jólétét maximalizáló adópolitika periódusonként válta
kozó mértékû adókat és közkiadásokat jelent, mert így az adók idõzítésén keresztül a 
kormányzat simítani tudja az adó torzító hatásait. Az irodalomban gyakran idézett ered
mény – amely a tõkejószágok optimális adózására az elsõ periódusban magas adót, majd 
a további periódusokban állandó, nullához közelítõ mértékû adókulcsot javasol – csak a 
geometriai értékcsökkenést követõ tõkejavak esetében áll fenn. A tanulmány fontos kö
vetkeztetésekkel szolgál a kormányzatnak az adópolitika végrehajtására irányuló elköte
lezettségérõl is. Elkötelezettség hiányában az adó begyûjtésének határköltsége állandó, 
és ez az optimális adókulcs fluktuációjának csökkenését eredményezi. 

Hozzászólásában Max Gillman (CEU és MTA KTI) kiemelte a tanulmány hozzájárulá
sát a Ramsey-modellhez, ugyanakkor rámutatott, hogy az OLG és a kétperiódusos mo
dellekbõl vett példák nem feltétlenül érvényesek végtelen idejû optimalizálás esetén, va
lamint arra, hogy a költségvetés lagrange-i megjelenítése nem független az idõtõl. Fel
hívta a figyelmet arra is, hogy a gyakorlatban léteznek módszerek a különbözõ életkorú 
tõkejószágok megkülönböztetésére adózási szempontból. 

Koren Miklós (MTA KTI és Harvard University) Technológiai diverzifikáció és fejlõ
dés (Technological Diversification and Development) címmel tartott elõadásában két ta
nulmány eredményeit ismertette, amelyeket Silvana Tenreyroval (LSE) közösen készí
tett. Empirikus tanulmányuk arra keres választ, hogy az egyes országok ágazati szerke-
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zete mennyire magyarázza a termelésükben megfigyelhetõ ingadozásokat. Ehhez a szer
zõk – egy, a fejlett és fejlõdõ országok széles körét felölelõ mintán – kiszámították a 
munkaerõ termelékenységnövekedésének varianciáját. Az elemzés során azt vizsgálták, 
hogy a kockázatosság mérésére használt négy tényezõ – a specializáció mértéke, 
ágazatspecifikus ingadozások, országspecifikus ingadozások és az ágazatok változékony
sága makroökonómiai hatásokra – hogyan járul hozzá a termelés összvarianciájának ala
kulásához a gazdasági fejlõdés különbözõ szakaszaiban. 

Eredményeik azt mutatják, hogy a gazdasági fejlõdés során az egyes országok terme
lési szerkezetében teret nyernek a kis ingadozással jellemezhetõ ágazatok. A gazdasági 
fejlõdés korai szakaszait az ágazati koncentráció csökkenése kíséri, míg késõbb az ágaza
ti koncentráció mértéke állandósul. Az egyes országokra jellemzõ ingadozások mértéke 
csökken a fejlõdéssel. Ezek a megállapítások csak részben egyeznek a diverzifikációt és 
gazdasági fejlõdést vizsgáló elméleti eredményekkel. Ez motiválta a második, elméleti 
tanulmány elkészítését, amelyben a technológiai diverzifikáció endogén növekedési mo
delljét mutatják be. 

Ennek a modellnek a gazdaságai külkereskedelmi forgalomba kerülõ tõke- és fogyasz
tási javakat, valamint külkereskedelmi forgalomba nem kerülõ szolgáltatásokat termel
nek. Azok a szektorok, amelyek termelésükhöz többféle inputot használnak, könnyebben 
tudják az egyes inputok termelékenységét befolyásoló sokkok hatását kiküszöbölni. Az 
eredmények azt mutatják, hogy a fejlett országok a gépek szélesebb skáláját használják 
minden szektorban, így termelésük hatékonyabb, kevésbé ingadozó. A nagyobb orszá
gok, illetve a sokféle inputot használó ágazatok is kevesebb ingadozással termelnek. 
Fontos következtetés, hogy a pénzügyi integráció több gép használatához és kisebb ter
melékenységingadozáshoz vezet a hosszú távú egyensúlyi állapotban. 

Értékelésében Valentinyi Ákos (MTA KTI és University of Southampton) hangsúlyoz
ta, hogy módszertanát tekintve az empirikus tanulmány egy olyan könyvelési feladatot 
mutat be, amelynek nincs elméleti háttere. Az eredményeket ezért befolyásolhatja a koc
kázatosság tényezõinek megválasztása. A felhasznált adatokkal kapcsolatban úgy találta, 
hogy a nemzetközi dollárban, bázisévek és bázisországok adataiból számított árak félre
vezetõk lehetnek. Az elméleti tanulmányban pedig fontos lenne, hogy a termelékenység 
ingadozásait a gazdasági fejlõdés elméleteinek megfelelõen magyarázzák. 

Nominális növekedés egy kis, nyitott gazdaságban (Nominal Growth in a Small Open 
Economy) címmel tartott elõadást Benczúr Péter (MNB, CEU) Kónya Istvánnal (MNB, 
Boston College) közösen készített tanulmánya alapján. A cél egy olyan kétszektoros 
növekedési modell kidolgozása volt, amelyben a nominális hatások nem az árak és bérek 
ragadósságából erednek, illetve amelyben a nominális sokkok középtávon befolyásolják 
a relatív árak, a tényezõjavadalmazások, a beruházások és az ágazati megoszlás alakulá
sát. Így lehetõség nyílik a nominális konvergercia folyamatának tanulmányozására kül
sõleg adott, aszimmetrikus teljestényezõ-termelékenység (total factor productivity) ese
tén, különös tekintettel a nominális árfolyam változásainak lehetséges hatásaira. 

A modell két dinamikus folyamaton keresztül biztosítja, hogy a nominális változások 
hatással legyenek a reálgazdaságra. Egyrészrõl a fogyasztók magatartását meghatározza, 
hogy kiadásaik fokozatosan a jövedelemhez igazodnak. Másrészrõl a tõkeállomány iga
zodása is fokozatos, a Tobin-féle q-elméletnek megfelelõen. Ennek következtében a rö
vid távú transzformációs görbe nem lineáris. A modellben egy kezdeti nominális felérté
kelõdés megváltoztatja a fogyasztók magatartását, akiknek a fogyasztása emelkedik. A 
megnövekedett fogyasztási kiadások a külfölddel nem versenyzõ ágazat termelését és 
relatív árait megemelik. Ennek következtében megváltozik a tõke és munka javadalmazá
sa és aránya a termelésben, illetve az ágazati szinten foglalkoztatott mennyisége. A kül
földdel nem versenyzõ termékek árának növekedése ideiglenesen a GDP-t is megnöveli. 
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Így a kezdeti nominális sokknak reálgazdasági hatása van a relatív árakon, tényezõjava
dalmazáson és a tõkefelhalmozáson keresztül. Az eredmények szerint az árfolyam válto
zásai középtávon mind a nominális, mind a reálváltozókat befolyásolják, hosszú távon 
azonban nincs reálgazdasági hatásuk. A nominális leértékelõdés mértéke középtávon 
befolyásolja a reálváltozókat, és hosszú távon a reálpénzmennyiséget. A reálgazdaság 
egyensúlyi pályája meghatározható a külkereskedelmi mérleg egyensúlyából, amelynek 
során a tõkefelhalmozás a külfölddel nem versenyzõ termékek árának további növekedé
séhez, a valuta fokozatos nominális felértékelõdéséhez és a pénzmennyiség túlzott növe
kedéséhez vezet. 

Hozzászólóként Michal Kejak (CERGE-EI, Károly Egyetem, Prága) pozitívan értékel
te a modell megalapozottságát és kidolgozását, valamint kiemelte, hogy neoklasszikus és 
neokeynesi tulajdonságokat is mutat. Javasolta továbbá a kormány fiskális politikájának 
és a nemzetközi kölcsönök hatásainak vizsgálatát is. 

A második nap programját Michele Boldrin (University of Minnesota, FRB Minneapolis 
és CEPR) nyitotta meg Globalizáció, szellemi tulajdon és gazdasági jólét (Globalisation, 
Intellectual Property and Economic Prosperity) címû elõadásával, amelyben David Levine
nel (UCLA) készített tanulmány eredményeit ismertette. A tanulmány cáfolja az iroda
lom növekedési, piac- és vállalat-, valamint külkereskedelmi elméleteinek hagyományos 
érvelését, amely szerint a szellemi tulajdon monopolizálása szükséges az innovációs te
vékenységek fenntartásához. A szerzõk szerint a szabad verseny modellje inkább alkal
mas az innovációs tevékenység és gazdasági növekedés kapcsolatának vizsgálatára – sem 
elméletben, sem a gyakorlatban nincs szükség monopóliumok teremtésére. A hagyomá
nyos modellekkel szemben a szellemi termékeket nem közjószágként kezelik, így mo
delljükben az eredeti szellemi termék újbóli elõállításának határköltsége sem nulla, nincs 
szükség emelkedõ mérethozadék, pozitív externáliák vagy monopolhelyzetek feltételezé
sére. Az innováció eredménye tõkejószág formájában megjelenik, és az innovációs pia
con verseny van. A szellemi termék tulajdonosai eladhatják a megtestesült terméket, 
vagy pedig megtaníthatnak másokat is a termék létrehozására, de az ötletek átadásának is 
vannak költségei. Mindkét esetben pozitív jövedelemre tehetnek szert, mert az eredeti 
szellemi termék társadalmi határköltsége pozitív, így a szabad versenyben is pozitív áron 
tudják értékesíteni. Fontos – az állandó költségekéhez hasonló – szerepe van a szellemi 
termék létrehozásában felmerülõ, minimális elõállítási méretbõl fakadó, megoszthatatlan 
költségeknek. Amikor ezek a költségek túlságosan nagyok az új termék iránt megnyilvá
nuló kereslethez mérten, a kompetitív piacon megszerezhetõ bevételek nem feltétlenül 
fedezik a feltalálás költségeit. A termék újraelõállítását lehetõvé tevõ technológia fejlõ
désével azonban az eredeti szellemi termék ára nõ (piaci versenyt és rugalmas keresletet 
feltételezve). 

Egy sok terméket és oszthatatlan költségeket magában foglaló végtelen idejû optimali
zálási modell segítségével azt is bemutatják, hogy a szabad verseny optimuma nem a 
legjobb megoldás erre a problémára, azonban a gazdaság méretének növelésével egyre 
inkább közelít hozzá. Így a globalizáció elõrehaladtával egyre kevesebb monopóliumra 
van szükség a szellemi termékek piacán. A modell általános egyensúlyelméleti elemzé
se pedig egyenesen azt mutatja, hogy a szabadalmak védelme kevesebb innovációhoz 
vezethet. 

Az elõadást Vincze János (MTA KTI és Corvinus Egyetem) értékelte, aki szerint az 
externáliák szerepe nem elhanyagolható az innovációk tanulmányozásában. Kiemelte to
vábbá a megoszthatatlan és az állandó költségek közötti különbségek szerepét, illetve az 
általános egyensúlyelméleti elemzéssel kapcsolatban azt, hogy bár a modell idõtõl füg
getlen, az innovációk és externáliák megjelenése függ az idõtõl és a termelési fejlettsé
gének szintjétõl. 
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Valentinyi Ákos Az országok közötti jövedelmi, beruházási és árkülönbségek elszámo
lása (Accounting for the Cross-country Differences in Income, Investment and Prices) 
címmel tartott elõadást, amelynek társszerzõje Berthold Herrendorf (Arizona State 
University). A szerzõpáros fõ célja annak tanulmányozása volt, hogy a neoklasszikus 
növekedési modell mennyiben tudja megmagyarázni ezeket a különbségeket a Penn World 
Table hét, a gazdasági fejlõdést jellemzõ megállapításának vizsgálata alapján. A relatív 
árak különbségeinek két forrása van a modellben: ágazati teljestényezõ-termelékenység
beli különbségek és a külfölddel nem versenyzõ termékek eltérõ mértékû adóztatása az 
egyes országokban. Így az adók torzító hatása országonként eltérõ lehet. A külfölddel 
nem versenyzõ termékeket gyártó ágazat szolgáltatásokat és építõipari szolgáltatásokat 
állít elõ, a külfölddel versenyzõ ágazat pedig fogyasztói javakat és gépeket, berendezése
ket. Észak (a gazdag, fejlett országok) mindkét szektorban nagyobb termelékenységet 
mutat, mint Dél (a szegény, fejlõdõ országok). A fogyasztói javak azonban olcsóbbak 
Délen, mert alacsonyabbak az elosztás költségei. Míg Észak minden külfölddel verseny
zõ terméket gyárt, Dél csak a fogyasztói javak termelésére specializálódik. Észak és Dél 
ágazatainak termelékenységeit autarkia és külkereskedelem eseteire megbecsülve az ta
pasztalható, hogy a termelékenységbeli különbségek önmagukban is tökéletesen magya
rázzák a jövedelmi és a relatív árbeli különbségeket. Az adók nem játszanak szerepet a 
fejlõdés vizsgált folyamatainak alakításában, és a beruházások korlátozására nincs szük
ség adókra. 

Kónya István értékelte az elõadást, aki szerint a termelékenységek közötti különbségek 
okainak vizsgálata is fontos lenne a tanulmányban. Kiemelte továbbá, hogy az eredmények 
egy adott, részleges szakosodás feltételezésén nyugszanak. A modell ricardói szerkezete 
pedig befolyásolhatja azt az eredményt, mely szerint az adóknak nincs hatása. 

A konferencia utolsó elõadója Antonio Ciccone (Universitat Pompeu Fabra, CREI és 
CEPR) volt, aki Földrajzi adottságok, kereskedelem és gazdasági növekedés 1960 és 
1996 között (Geography, Trade and Economic Growth 1960–1996) címû tanulmányát 
ismertette, mely a földrajzi adottságok miatt kialakuló kereskedelem gazdasági növeke
désre gyakorolt hatásait vizsgálja. A tanulmány további célja volt a gyenge instrumentu
mok kiszûrése és a magyarázó változók robusztusságának szisztematikus elemzése. Mo
dellje Frankel–Romer [1999] munkáján alapszik, akik a gazdasági növekedés kereskede
lemre gyakorolt hatásainak kiszûrése érdekében a földrajzi és népességi jellemzõket tö
mörítõ GEOTRADE változót használják instrumentumként. Nem vizsgálják azonban szá
mos olyan változó hatását, amelyek korrelálnak a földrajzi adottságokkal, és hatást gya
korolhatnak a növekedésre. A legfontosabb magyarázó változók kiválasztására és a 
GEOTRADE szerepének vizsgálata növekedési regressziók alapján történt, a lehetséges 
magyarázó változók négy különbözõ csoportján. Az eljárás a klasszikus becsült értékek 
bayesi átlagolásán, illetve a Schwarz-féle modellválasztási feltételen alapszik. A vizsgá
lat legfontosabb eredménye, hogy a lehetséges változók minden kombinációjában ro
busztusan pozitív hatása van a külkereskedelemnek, de csak akkor, ha az ország mérete 
is a változók között van. A GEOTRADE változó – a népesség számával együtt – a 
nyitottságbeli különbségek több mint 40 százalékát magyarázza. Ez megfelel az irodalom 
más eredményeinek is, amelyek azt mutatják, hogy a kisebb országok számára nagyobb 
a külkereskedelem fontossága (Alesina–Spolaore–Wacziarg [2003]). 

A tanulmány értékelõje Koren Miklós volt, aki hangsúlyozta, hogy bár a tanulmány 
módszertana formálisan bayesi elemzés, nem nagyon támaszkodik az irodalom elméleti 
eredményeire a változók kiválasztása és az együtthatók becslése során. A késleltetett 
jövedelem és az országméret hagyományosan elismert elméleti fontosságuk miatt kerül
tek az elemzésbe. Kétségeket ébreszthet a nyitottság hosszú távú jövedelemre gyakorolt 
hatására vonatkozó eredmény. Ennek alapján ugyanis, ha egy ország megduplázza kül-
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kereskedelmét, hosszú távú jövedelmét 1,4–2-szeresére tudja növelni. Ez az iparági és 
vállalati szintû adatokra vonatkozó becslések tükrében túl nagynak tûnik. 

Az elõadások anyaga megtekinthetõ az MTA KTI honlapján (www.econ.core.hu), a 
tanulmányok pedig hamarosan megjelennek a Mûhelytanulmányok sorozatban. 
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