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A Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület IV. konferenciája

Budapest, 2010. december 20–21.

A Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület (MKE) éves konferenciájának célja az, hogy 
elősegítse a Magyarországon dolgozó vagy Magyarországhoz más módon kapcsolódó köz-
gazdászok rendszeres találkozását, egymás új eredményeinek megismerését, színvonalas 
szakmai diskurzus kialakulását. A következőkben a 2010 decemberében megrendezett 
konferencia 12 előadását foglaljuk össze röviden. A konferencia összes előadása, illetve 
egyéb információk megtalálhatók a MKE honlapján (http://www.mktudegy.hu/).

Nagy Benedek (Szegedi Tudományegyetem) A hiperbolikus diszkontálás alkalmazása 
az optimális szabadalmak elméletében című előadásában a standard exponenciális disz-
kontálás feltételezésével szembeni kritikákat foglalja össze, alternatívaként pedig a visel-
kedési gazdaságtanból jól ismert hiperbolikus, illetve kvázihiperbolikus diszkontálás le-
hetőségeit vizsgálja. Mindezzel Nordhausnak, a szabadalmak optimális hosszáról alkotott 
klasszikus modelljét próbálja kiterjeszteni. Az exponenciális diszkontálástól való eltérés 
legfőbb indoka, hogy ezzel nem ragadható meg a magatartás-gazdaságtani kísérletek so-
rán gyakran megfigyelhető „jelen felé való torzítás” jelensége. A szerző érvelése szerint a 
hiperbolikus, illetve kvázihiperbolikus diszkontálás használatával pszichológiailag meg-
alapozottabb eredményekre juthatunk.

Mindezek alapján az eredeti modellben a társadalmi tervező célfüggvényét úgy módo-
síthatjuk, hogy a vállalati döntés során továbbra is az exponenciális diszkontálás marad 
érvényben, de a fogyasztókat érintő tagokat kvázihiperbolikusan diszkontáljuk. E módo-
sítással elveszítjük ugyan az optimális szabadalmi időszak zárt megoldásának lehetőségét, 
de az viszonylag könnyen látható, hogy a diszkontálás ilyen irányú változtatásával az op-
timális időszak módosulni fog, vagyis a diszkontálási modell megválasztása módosíthatja 
a gazdaságpolitikai döntést.

Hozzászólásában Medvegyev Péter kiemelte a dolgozat erényeit, a diszkontált jelenér-
ték valóban döntő voltát, de egyben megjegyezte azt is, hogy a probléma a diszkontálási 
modell egyszerű megválasztásánál jóval súlyosabb. Itt ugyanis diszkontált várható érték-
ről van szó, mivel a változó maga egy valószínűségi változó. A várható érték és a disz-
kontfaktor azonban összefügg, az egyik rögzítése meghatározza a másikat, s ez jelentősen 
megnehezíti a kérdés tárgyalását. A fontosabb kérdés a hozamgörbe alakja lehetne, de a 
fundamentális probléma, a túlegyszerűsítés akkor is adott.

Szűcs Ferenc (Közép-európai Egyetem) Control over Bureaucracy: The Controversial 
Role of Complaints című előadása az ügyfélpanaszoknak a bürokratikus intézmények 
ösztönzésében játszott szerepét vizsgálja egy háromszereplős megbízó–ügynök modell 
segítségével. Feltételezése szerint az ügyfélpanaszok költsége, illetve a bürokraták moti-
váltsága is különböző lehet. A modell szerint magas költségek esetén az ügyfélnek akkor 
lesz érdemes panaszt emelnie, ha a bürokrata erőfeszítése nagy, míg alacsony költségek 
mellett inkább akkor, ha a bürokrata teljesítménye gyenge. Mindez ellentétes irányú 
hatásokat fejt ki a bürokraták erőfeszítéseire. Egyrészt, ha a bürokrata alacsony panasz-
költséget viselő ügyféllel szembesül, a panasz nagy valószínűsége jobb teljesítményre 
készteti. Ugyanakkor a magas panaszköltséget is vállaló ügyfél, mivel az jellemzően 
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a komoly erőfeszítéseket kifejtő bürokratára panaszkodik, rombolni fogja a bürokrata 
esetleges belső késztetését a kiváló teljesítményre. A tanulmány fő megállapítása szerint 
e fenti két ellentétes hatás miatt a bürokratának lesz egy optimális erőfeszítési szintje, 
amely az alacsony panaszköltségűek arányának lesz függvénye. Ha alacsony az ará-
nyuk, a megbízónak nem lesz érdemes figyelembe vennie a panaszokat, mivel ilyenkor 
a negatív ösztönző hatás lesz a domináns. Ellenben ha az arány egyhez közeli, a pa-
naszok teljes mértékű figyelembevétele, illetve esetleges büntetések bevezetése lehet 
optimális. A két szélsőséges érték között az optimális stratégia az, ha csak részlegesen 
veszik figyelembe a panaszokat, ezáltal úgy motiválhatják az alacsony teljesítményű 
bürokratát, hogy közben nem ösztönzik kisebb erőfeszítésre az elhivatott társaikat. A 
modell e következtetéseit a szerző két alkalmazási területen mutatja be részletesebben: 
a felsőoktatási intézmények hallgatói véleményezésénél, illetve a közszféra modernizá-
ciójával kapcsolatban. 

Simonovits András a stilisztikai hibák ellenére kiemelte a dolgozat azon előnyét, hogy 
az az országban elsőként (illetve az elsők között) próbálja az adott aszimmetrikus infor-
mációs, formalizált módszertant a bürokratikus intézmények ösztönzési problémáinak 
vizsgálatára felhasználni. 

Simonovits Gábor (Közép-európai Egyetem) Kormányzati elszámoltathatóság, gazda-
sági integráció és összehasonlítás című tanulmánya a globalizáció, illetve a nemzetközi 
gazdasági integráltság hatását vizsgálja a választási eredmények és az adott ország gazda-
sági teljesítménye közötti kapcsolat erőssége tekintetében. A globalizáció következtében 
ugyanis az egyes országok külső gazdasági kitettsége nagyon hasonlóvá válik, így pedig az 
egyes teljesítmények összehasonlíthatósága is egyre könnyebb. Vagyis a hasonló politikai 
berendezkedésű, jórészt azonos külső gazdasági sokkoknak kitett országok teljesítményét 
összehasonlítva a választók következtetni tudnak a választott politikusok alkalmasságára. 
A választók célja természetesen az, hogy ha a politikus alkalmasnak bizonyul, akkor újra-
válasszák, ellenkező esetben pedig leváltsák. E cél elérését azonban a (globalizációmentes) 
standard modellben információs aszimmetria nehezíti. Ha azonban feltesszük, hogy a vá-
lasztók informáltak a hasonló országok gazdasági teljesítményéről, a fenti mechanizmus 
következtében ez az aszimmetria csökkenthető. A modell következtetéseit a szerző egy 
európai országokat tartalmazó paneladatbázison ellenőrzi. Azt találja, hogy a gazdasági 
mutatók és a választási eredmények közötti kapcsolatot erősíti, ha a vizsgálatba bevonjuk 
a gazdasági teljesítmények országok közötti különbségeit. Vagyis a hasonló országok gaz-
dasági teljesítményének a megfigyelése komolyabb politikai következményekhez vezet. 
Ugyanakkor a vizsgálatból arra is fény derül, hogy az országokat nagyjából azonosan érin-
tő sokkoknak nincsen politikai hatása, vagyis a választók képesek elkülöníteni egymástól 
az országspecifikus és az általánosabb, „világgazdasági” sokkokat.

Hozzászólásában Koren Miklós felhívta a figyelmet a feltételes várható érték levezetésé-
nek egy apró hibájára, amely azonban az eredményeket nem befolyásolja jelentősen, a kül-
ső átlag és a saját ország teljesítményének súlyozása azonban módosul. Emellett az ered-
ményeket esetlegesen módosító tényezők a kihagyott időbeli változók, amelyeket bizonyos 
mértékben kezelni lehetne évhatások bevonásával. A legfontosabb észrevétel azonban az, 
hogy a referenciacsoport (Európa) túl tágnak tűnik, érdemes lehet csak a szomszédos or-
szágokat vizsgálni. Ez javíthatna a magyarázóváltozók (főleg az átlag) szignifikanciáján, 
s az elmélet (például kereskedelem-, gravitációs elmélet) által is jobban alátámasztható 
eredményekhez vezethetne.

Gáspár Attila (Központi Statisztikai Hivatal) Klubkonvergencia mérése a világ orszá-
gaiban című dolgozatának célja egy, a klubkonvergencia mérésére kifejlesztett külön mé-
rőszám, az úgynevezett ω mutató bemutatása. A jellegét tekintve szóródási mutató lénye-
ge, hogy előre meghatározott országcsoportokat feltételezve, az országok népességszámát 
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is figyelembe véve súlyozza a növekedési ütemeket, amelyekből a kisebb ingadozásokat 
aszerint szűri ki (klaszteranalízis által), hogy az ország mennyire fejlett. A tanulmány 
sajátosan kezeli a konvergencia fogalmát. Csoportosításában az országokat két csoportba 
sorolja, az átlag alatti fejlődést elérő (fejlődő), illetve az átlag feletti teljesítményt felmutató 
országokra (fejlett). A szerző csak azt tekinti konvergenciának, ha az átlag alatti országok 
érnek el jelentős növekedést, ugyanakkor az átlag felettiek kiemelkedő növekedését diver-
genciaként értelmezi. A dolgozat következtetései szerint a konvergencia üteme rendkívül 
lassú, általános felzárkózás nem figyelhető meg. A mutató esetleges kiterjesztése a felté-
teles konvergencia lehetőségének figyelembevétele lehet (a klub és feltételes konvergencia 
egyfajta kombinációjaként), egyéb változók bevonásával.

Rátfai Attila hozzászólásában kiemelte a dolgozat bizonytalan pontjait. Nem tisztázott 
ugyanis, hogy a mutató milyen értelemben méri a klubkonvergenciát, de leginkább az 
nem, hogy miért jobb mutató ez, mint más klubkonvergenciát mérő indikátorok. Emellett 
felhívta a figyelmet az országcsoportok kialakításának önkényességére, illetve a konver-
genciafogalom sajátos definiálásának megkérdőjelezhetőségére is. 

Kónya István (Magyar Nemzeti Bank és Közép-európai Egyetem) Növekedés és fel-
zárkózás Magyarországon, 1995–2010 című tanulmánya egy standard neoklasszikus nö-
vekedési modell sztochasztikus változatának segítségével elemzi az elmúlt 15 év legfőbb 
hazai makrogazdasági hatásait. Az alkalmazott módszertan a gazdasági ciklusok Chari 
és szerzőtársai [2007] által bevezetett számbavétele (business cycle accounting), a szer-
ző ezt adaptálja egy felzárkózó gazdaságra, Magyarországra.1 A kulcskérdés a gazdasági 
szereplők döntéseit igazán befolyásoló, úgynevezett ékek (wedge), torzulások azonosítása. 
A szerző újítása, hogy a beruházási ék azonosítására is kísérletet tesz, miközben azok 
sztochasztikus pályájáról a szokásosnál enyhébb feltevéseket tesz. A vizsgált ékek a kö-
vetkezők: munkapiaci ék, beruházási ék (tőkepiaci ék és a hitelezési ék kombinációja), 
hatékonysági ék és GDP-ék, amelyek közül néhány tartalmaz nem szigorúan torzulások-
ból származó elemeket is. A kapott eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy a vizsgált 
időszakban az ország felzárkózását elsősorban a tőkefelhalmozás vezérelte. Az időszakban 
mind a munkapiaci, mind a beruházási ék jelentős volt. A módszer alkalmat ad a tényel-
lentétes vizsgálatokra is, melyek alapján megállapítható, hogy a munkapiaci ék leszorítása 
(aktivitási ráta növelése) jelentős gazdasági növekedést implikált volna. Mindez elmond-
ható a beruházási ékről is, ám valószínűleg az idősor rövidsége miatt ennek hatása kevésbé 
lett volna jelentős. 

Mihályi Péter hozzászólásában kiemelte, hogy az adott időszakban nem a ciklikus in-
gadozások voltak fontosak, hanem a trendszerű folyamatok, melyekkel a tanulmány nem 
foglalkozik. A növekedés, felzárkózás vizsgálata ezenkívül hosszabb időszakot követelne 
meg, ekkor szerinte az eredmények más értelmezést kapnának. Emellett aggasztónak vélte 
az adatkezeléssel kapcsolatos kompromisszumokat, főleg a készletváltozások elhagyását, 
mely az ingadozások nagy részét adná. Mindezek mellett hiányolta a háztartások és a 
vállalati szektor eladósodottságának figyelembevételét, amelyet véleménye szerint kezelni 
lehetett és kellett is volna. 

Mihályi Péter (Közép-európai Egyetem és Pannon Egyetem) Utolérési kísérletek Ma-
gyarországon, 1870–2030 című tanulmánya arra a kérdésre keresi a választ, hogy az elkö-
vetkező húsz évben Magyarországnak lesz-e lehetősége arra, hogy gyorsabban növeked-
jen, mint versenytársai és utolérje az Európai Unió átlagát. A szerző a főáramú felfogással 
ellentétben nem a foglalkoztatás növelésében, az emberitőke-falhalmozásban, vagy épp az 
innováció ösztönzésében látja a növekedés kulcsát. Magyarország növekedési tartalékát 
sokkal inkább a már termelésbe bevont erőforrások (tőkeállomány, természeti erőforrások) 

1 Chari, V.–Kehoe, P.–McGrattan, E. [2007]: Business Cycle Accounting. Econometrica, 75. 781–836. o.
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hatékonyabb felhasználásában keresi. A mesterségesen életben tartott kis- és középválla-
latok helyett a tulajdonjogok koncentrációjára lenne szükség, amellyel a méret- és válasz-
tékgazdaságosság növelésén keresztül növelhető lenne a munkaerő termelékenysége is. 
Ez a tőkekoncentráció egyben területi koncentrációt is magával hozna. Ezen túlmenően 
a nagy elosztórendszerek reformja, illetve a beruházási ráta növelése is elengedhetetlen. 
Mindenekelőtt azonban a gondolkodásmódunkban kell megváltoznunk. Az ország politi-
kai elitjének meg kell értenie és el kell fogadnia, hogy nincs olyan társadalompolitikai cél, 
amiért érdemes feláldozni a termelékenység növekedését. 

Oblath Gábor hozzászólásában hangsúlyozta a tanulmány azon erényét, hogy a szoká-
soktól eltérően nem csak a rendszerváltás utáni időszakot vizsgálja, hanem szélesebb idő-
beli perspektívát vesz fel. E módszer a felzárkózási kérdések vizsgálatánál mindenképpen 
indokolt lehet. Ugyanakkor számos adathasználattal kapcsolatos problémára is felhívta a 
figyelmet (adatbázisok kezelése, a különböző vásárlóerő-paritások keverése). Kiemelte azt 
a tényt, hogy a relatív felzárkózás és az utolérés egyáltalán nem szinonim fogalmak, holott 
a tanulmány ezzel több helyütt él. Ezenkívül kritizálta a referenciaországok körét, mely 
Magyarország esetében sokkal inkább az Európai Unió, mint az egész világgazdaság. 
Mindemellett hiányolta olyan fontos kérdések figyelembevételét, mint a makrostabilitás 
vagy az intézményi környezet minősége.

Baksa Dániel (Költségvetési Tanács Titkársága, társszerző: Békési László, Jakab Zoltán, 
Soós Gábor) Személyi jövedelemadó-változás értékelése egy többszereplős DSGE-modell 
keretben című dolgozatának célja, hogy úgy alakítsa át a Költségvetési Tanács DSGE mo-
delljét, hogy az alkalmassá váljon egy, a személyi jövedelemadó rendszerét érintő fiktív 
változás dinamikus jóléti hatásainak becslésére. Az aggregált modell helyett a szerzők 
kísérletet tesznek a jövedelmi helyzetből fakadó szereplők közötti heterogenitás megraga-
dására, ezért a modellben három szereplő jelenlétével számolnak. Ennek indoka, hogy az 
adóváltozás a különböző jövedelmi helyzetű egyéneket eltérően érinti, ami egyben eltérő 
munkapiaci és megtakarítási reakciókat válthat ki. Az alacsony jövedelműek jellemző-
en teljes többletjövedelmüket elköltik, a középső csoport tagjai valamilyen valószínűség-
gel tudnak megtakarítani, míg a felső réteg biztosan félretesz valamennyit. A tanulmány 
legfontosabb eredménye az, hogy amellett, hogy a kibővített modell képes visszaadni az 
eredeti modell aggregált sokkokra adott válaszait, a keynesi hatásokat egyértelműen fel-
erősíti. A kapott értékek dezaggregált elemzésével emellett arra is fény derül, hogy az alsó 
kulcs emelése vonja maga után a legnagyobb gazdasági reakciót (visszaesés), miközben a 
felső jövedelmi réteg jövedelemelvonása okozza a legkisebb hatást. 

Hozzászólásában Szilágyi Katalin a cél és eszköz közötti diszkrepanciára hívta fel a fi-
gyelmet. Véleménye szerint a szerzők túlságosan bonyolult eszközzel próbálnak vizsgálni 
egy viszonylag egyszerű kérdést, ami az eredmények magyarázatát is nehézkessé teszi. 
A fogyasztás és munkaidő közötti döntés elemzése nem igényli a bankok vagy éppen a 
külkereskedelem bevonását, ennek vizsgálatára a nagy modell mellett érdemesebb lenne 
egy kisebb reálmodellt is építeni. Kifogásolta emellett azt is, hogy a szerzők csak egy hi-
potetikus adó hatásait elemzik. A várakozásokra tett feltételezés is kétséges lehet. Az szja-
változás ugyanis jellemzően nem váratlan és átmeneti, hanem sokkal inkább előre várt 
és tartós. Végül szintén az egyszerűség melletti érv, hogy ha a modell alapvető pontja az, 
hogy mekkora a likviditáskorlátos fogyasztók aránya, akkor miért kell megkülönböztetni 
a munkakínálati érzékenységet.

A vita során Kónya István a kiterjesztési lehetőségeket boncolgatva kiemelte a háztartá-
sok devizaeladósodottságának figyelembevételét. Benczúr Péter – a hozzászólóval egyet-
értve – az eszköz bonyolultságát hangsúlyozta, és kifogásolta, hogy ekkor „nehezebb” 
kérdéseket is vizsgálhattak volna, például az adóváltoztatás vagyoneloszlásra gyakorolt 
hatásait. Emellett szerinte helytelenül siklottak el a szerzők a fölött a tény fölött, hogy a 
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modell nem volt képes visszaadni a felső jövedelműek bértömegét, miközben a felső kulcs 
változásának hatásait ebből az eredményből vezették le.

Horváth Gergely (University of Alicante) Occupational mismatch and social networks 
című tanulmánya a társadalmi hálózatoknak mint információs csatornáknak a hatásait 
vizsgálja a vállalatok és munkakeresők közötti illeszkedési zavarok mértékére egy stan-
dard Mortensen–Pissarides-féle formális modell keretein belül. Célja a formális (piaci) 
és informális csatornák (családi, baráti kapcsolatok – lényegében a protekció) hatékony-
ságának összehasonlítása. A különbséget e két csatorna között abban kell keresni, hogy 
míg a közvetítő cég – hírnevének megőrzése érdekében – csak ex ante illeszkedő ajánlato-
kat nyújt a keresőnek, addig a családtagok, barátok a képességek figyelembevétele nélkül 
ajánlanak álláslehetőségeket. A tanulmány eredménye, hogy ha nő a társadalmi hálózat-
ban jelen lévők hasonlóságának valószínűsége, az illeszkedési zavarok száma csökkenni 
fog a társadalmon belül. Vagyis azt, hogy a formális és informális csatornák közül melyik 
a hatékonyabb, az dönti el, hogy az utóbbira mennyire jellemző a hasonlóság. Ha ez elég 
magas, az illeszkedési zavarok mértéke alacsonyabb lehet egy erős társadalmi kapcsola-
tokkal jellemezhető piacgazdaságban, mint egy anélküliben. Így e modellben a protekció 
hatékony eszköz lehet. A hasonlóság mértékének segítségével a modell egyben képes meg-
magyarázni a formális és informális csatornákon keresztüli keresés várható bérkülönbsé-
geiről szóló empirikus tényeket.

Kónya István hozzászólásában kiemelte a hálózati kapcsolatok Mortensen– Pissarides-
modell keretei közé illesztésének ötletességét, illetve a modell algebrai bonyolultságának 
kezelését. Ennek ellenére az üzenet – a bonyolultság fényében – meglehetősen egyszerűnek 
tűnik. Emellett a kalibrálással kapcsolatos eredmények túlságosan specifikusak, a felté-
telezések lehetnének általánosabbak is, mert így csak részben beszélhetünk kalibrálásról. 
Hiányoznak továbbá a számpéldák tanulságai, értelmezései. Továbbfejlesztési ötletként a 
hozzászóló megemlítette a hasonlóság jelen formájában külsőként kezelt változójának en-
dogenizálási lehetőségét.

A vita kapcsán Szeidl Ádám arra hívta fel a figyelmet, hogy a modell keretei között 
érdemes lenne a formális és informális csatornák komplementaritását bővebben vizsgálni, 
mellyel a dolgozatnak érdekes és hasznos mondanivalója lehetne. Emellett a következteté-
sek mögötti szociológiai alapokat jobban lehetne és kellene hangsúlyozni. 

Benczúr Péter (Magyar Nemzeti Bank és Közép-európai Egyetem), Kátay Gábor (Ma-
gyar Nemzeti Bank) Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi 
modellben című tanulmány egy leegyszerűsített általános egyensúlyi modell keretei között 
próbál illusztratív becsléseket adni különböző adóreformok mellett kialakuló munkakíná-
lat-növekedés makrogazdasági hatásairól. Mindeközben a minimalista szempontokat figye-
lembe véve, igyekszik maximálisan kihasználni a jelenleg rendelkezésre álló, a magyar 
gazdaságra vonatkozó különböző mikroalapú becsléseket. Először három, azonos költség-
vetési lazítást tartalmazó forgatókönyvet vizsgál: 1. egy átlagos szja-csökkentést, 2. célzott 
szja-csökkentést a minimálbér adómentességét biztosító adósáv melletti egyetlen kulccsal, 
illetve 3. egy egykulcsos, adójóváírást is tartalmazó rendszert. Ezután további három – nul-
lamérlegű – adóátrendezést is szimulál, ahol a munkaterhek csökkentésének fedezetéül a) a 
tőkét terhelő adók emelkedése, b) a jóléti kiadások visszafogása szolgál, valamint egy c) az 
effektív nyugdíjkorhatár emelésével „finanszírozott” társaságiadó-csökkentést. Az szja-
csökkentések eredménye az, hogy a GDP- és költségvetésibevétel-növelő hatás csökken az 
elsőtől a harmadik forgatókönyv felé haladva. Az utóbbi három deficitsemleges lehetőséget 
összehasonlítva, a korhatáremelés és adójóváírás segítségével célzott szja-csökkentésnek 
[b) lehetőség] van a legnagyobb élénkítő és bevételnövelő hatása. Általánosságban a ka-
pott eredmények arra világítanak rá, hogy a munkaerő heterogenitásának figyelembevétele 
nagymértékben befolyásolja a reformok hatásaira vonatkozó becsléseket.
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Kézdi Gábor hozzászólásában a még szélsőségesebb minimalista megközelítés mellett 
érvelt. A tanulmányt egy kiváló szakpolitikai előtanulmánynak tartja, amiben azonban 
több mindenről, például a növekedést érintő hatásokról lehetne és kellene mondani vala-
mit. A szerzőket sokkal nagyobb mértékű „spekulációra” ösztönözte a nem kezelt hatások 
lehetséges következményei tekintetében. Hiányosságként kiemelte, hogy a tanulmány el-
tekint bizonyos extenzív határt érintő kérdésektől, például a felső jövedelemhányadnál 
tapasztalt munkakínálati hatás számára túl nagynak tűnik, ami valószínűsíthetően inkább 
a „fehéredés” eredménye lehet.
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