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Az európai jóléti állam változásai a 2008-as válság 
előtt és azt követően: a válsággal tovatűnt?
Buendía, Luis – Serrano, Pedro José Gómez – Molero-Simarro, Ricardo: Gone with the 
Crisis? Welfare State Change in Europe Before and Since the 2008 Crisis
Social Indicators Research, 2020. 1. sz. 243–264. o.
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Az Európai Unió tizenöt korábbi tagállama a családoknak, a lakhatásra, a rászorultaknak és a munka-
nélkülieknek rendszeres szociális támogatást juttat. A jóléti állam bőkezű ellátásai a bruttó bérek 
átlagos szintjéhez mérten stagnáltak, inkább csökkentek 2008 után, a megszorítások miatt. Az elemzés 
az OECD és az Eurostat adatbázisainak konzisztens mutatóival méri a jogosult családok támogatásait, 
azok értékarányait és fejlődését. A transzferek nemzetközi összehasonlítása a gyerekes háztartások 
jövedelmi csoportjai szerinti mintákra vonatkozik.

Tárgyszavak: jóléti szakpolitika, jövedelem, családok támogatása, lakhatás támogatása, rászorultak szociális 
támogatása, munkanélküliek járadéka, nemzetközi összehasonlítás, Európai Unió (EU15), OECD-indikátor, 2001–2015

Az európai szociális támogatási rendszer (a „jóléti 
állam”) bőkezű támogatásai nem voltak fenntarthatók 
2008 után. E juttatások prioritásai és értékarányai 
egymástól eltérők az Európai Unió korábbi tizenöt 
tagállamában (EU15): 

• a két angolszász országban (Egyesült Királyság és 
Írország) a rendszer „liberális”;

• az észak-európai (dán, finn és svéd) tagállamok a 
„szociáldemokrata” elvet követik;

• a dél-európai (görög, olasz, portugál, spanyol) 
tagállamok a „mediterrán” társadalmi hagyomá-
nyokat érvényesítik;

• a közép-európai (belga, francia, holland, luxem-
burgi, német, osztrák) tagállamok e téren is „kon-
zervatívak”.

A rászorult gyerekes háztartás támogatása kiegé-
szíti a más forrásokból rendelkezésére álló bevéte-
leket. A szociális ellátórendszerek jogszabályai írják 
elő a jogosultság feltételeit. A válság miatti megszorí-
tás egyes ellátások változtatásához vezetett, módosí-
tották például a költségvetési juttatások összetételét, 
a jogosultság feltételeit. A jogszabályok meghatároz-
zák az ellátásokat a demográfiai csoportok, a mun-

kajövedelem kategóriái, a vagyoni helyzet, főként a 
lakáskörülmények szerint. Lényeges a támogatási 
prioritásokban a munkaerőpiac aktuális helyzete is.

A háztartások mintája hét kategóriát határol el a 
tagjaik száma, valamint a jövedelmeik relatív szintje 
szerint.

A kétgyermekes támogatott házaspárok esetei:

• egyik szülőnek sincs jövedelme (0-0);
• egykeresős háztartás átlagbér jövedelemmel (100-0);
• kétkeresős háztartás, az egyik az átlagbért, a másik 

annak kétharmadát kapja (100-67);
• kétkeresős háztartás, az egyik az átlagbér kétsze-

resét, a másik annak kétharmadát kapja (200-67).

Az egyszemélyes támogatott gyerekes háztartás 
esetei:

• egyedülálló jövedelem nélkül (0);
• egyedülálló átlagbér jövedelemmel (100);
• egyedülálló az átlagbér kétszeresével (200).

A megfigyelt háztartástípusok támogatásai nem-
zetközi összehasonlításának mutatói az OECD adatbá-
zisaiból származnak, a 2001–2007. és a 2008–2015. 

https://doi.org/10.1007/s11205-020-02286-y


1. ábra: A szociális ellátás nemzetközi összehason-
lításának sémája* az EU15 átlagos bérszintjéhez 
viszonyítva (%) és a két időszak változási mértéke 
(százalékpont) szerint, 2001–2007 és 2008–2015

*A függőleges tagoló vonal a transzfer nem változó 
abszolút értékét jelöli; az ellátás a záró évben 
nagyobb a B és D mezőben, mint a kezdő évben 
(a változások két irányban, százalékpont). A vízszintes 
tagoló vonal százalékos értékarányokat jelöl, a szoci-
ális ellátás bruttó értéke nagyobb az A és B mezőben, 
mint az EU15 átlagos bérszintje a teljes 2001 és 2015 
közötti időszakban.
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időszak átlagos értékeivel. Az OECD nemzetközi adat-
bázisa országok és transzferek szerint: The OECD  
tax-benefit data portal, Disclaimers for Tax-Benefit, 
Pension and Family Support Calculators. Az Eurostat 
adatbázisa a gyerekszegénység alakulásának fonto-
sabb indikátorait a tagállamok szerint tartalmazza: 
Children at risk of poverty or social exclusion. A magyar-
országi mutatók is megfelelnek az egységes uniós 
módszertannak (A gyermekes, a gyermek nélküli és 
az egyszemélyes háztartások adatai).

A vizsgálat koncepciója négy mezőt vesz alapul, a 
változók kétdimenziós portfoliójával:

• a szociális transzfer alapváltozatainak bruttó 
értéke az EU15 átlagos bérszintjéhez mérten 
(replacement rate, %) az x tengely;

• a transzfer bruttó értékének változása a válság 
előtti és utáni időszakban (a záró év és kezdő év 
közötti értékarányokkal, százalékpont) az y tengely. 

A transzferek összehasonlított bruttó értéke és a 
bruttó bér 2001 és 2015 közötti átlagos referencia-
szintje nem tartalmazza a jövedelmet terhelő adókat, 
egyéb közterheket. (1. ábra)

 Az EU15 támogatásai összehasonlításának kate-
góriái a következők: 

• a családok támogatása (family benefits);
• a lakhatás támogatása (housing benefits);
• a rászorultság szerinti támogatás (social assistance);
• a munkanélküliek járadéka (unemployment be- 

nefits). 

A családpolitika költségvetési előirányzatainak 
szándékolt növelése lassult, és visszaesés is volt 

2008 után. A trendek megváltozásának fő oka a költ-
ségvetés megszorítása. A hatások eltérők a családtá-
mogatás szegmensei és a jogosult gyerekes háztar-
tások kategóriái szerint. Ábrasorozat szemlélteti az 
alapvető szociális ellátórendszerek válaszát a 2008 és 
2015 közötti időszak korábbinál kisebb támogatási 
lehetőségeire.

A támogatás bruttó értékeinek változása (száza-
lékpont mértékkel) irányított vektort alkot az egyes 
mintaelemek eltérő szakaszhosszaival. A szakasz a 
2001 és 2007 közötti időszak átlagos értékváltozásá-
ból indul és a 2008 és 2015 közötti időszak átlagos vál-
tozásáig tart, így a vektor hossza a szociális transzfer 
átlagos változási ütemei közötti különbséggel arányos. 

Az ábrák vektorai jobbról balra irányítottak, ahol 
a transzfer értékének átlagos változási üteme 2008 
és 2015 között kisebb, illetve negatív lett a válság 
hatására. A két időszak átlagos ütemeinek különb-
ségéből alkotott vektor átlépheti a vízszintes tagoló 
vonalat, ahol a transzfer az első időszakban az EU15 
átlagos bérszintje fölött volt, azonban a válságot 
követő évek átlagértéke nem éri el a 2001 és 2015 
közötti referenciaszintet (EU15 replacement rate, %).

A családi szociális ellátások változásai az 1. ábra 
szerinti sémával hasonlíthatók össze. A kétgyerekes 
házaspárnak nincs jövedelme (0-0) az egyik válto-
zatban, a másik minta az egykeresős háztartás átlag-
bérrel (100-0). (2. ábra). 

A kormány a válság előtti gazdasági helyzet 
ismeretében határozta meg a Magyar Országgyű-
lésben egyhangúlag elfogadott „Legyen jobb a gyer-
mekeknek!” Nemzeti Stratégia [2007–2032] 47/2007 
[V. 31.] OGY határozat támogatási előirányzatait. 
A mélyebb és aktuális elemzés forrása: Gábos–Kopasz–
Limani [2020].



2. ábra: A családi szociális 
ellátás szintje az EU15 átla-
gos bérszintjéhez viszo-
nyítva (%) és a két időszak 
változási mértéke (száza-
lékpont) a háztartás jöve-
delemforrásai* és orszá-
gok szerint, 2001–2007 és 
2008–2015

*A tizenöt tagállam kétbe-
tűs azonosítással. A séma 
koordinátái és tagoló 
vonalai az 1. ábra szerint. 
A felső ábra a kétgyere-
kes, jövedelem nélküli, az 
alsó ábra a kétgyerekes, 
egy jövedelmű család 
szociális ellátásának rela-
tív szintje (%) és értéké-
nek megváltozása (száza-
lékpont) a két időszakban. 
Az alapváltozattól eltérő 
a családi szociális ellá-
tás a munkanélküli-jára-
dék folyósítása esetén 
(* jellel).
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A gyerekes család támogatása többnyire megőrzi 
értékarányait a fellendülés időszakában, bár a tizenöt 
tagállam átlagos bérszintjének növekedési ütemétől 
elmaradt a változása, ahol a vektor lefelé mutat. 
A családosok transzferje több tagállamban 2008 és 
2015 között lassabban nőtt, mint a fellendülés idő-
szakában. Az angolszász liberális családtámogatás 
kiemelkedően bőkezű és viszonylag gyorsan növeke-
dett a válság előtt, azonban a megszorítás hatására 
ütemcsökkenés következett 2008 és 2015 között 
(itt a vektor jobbról balra mutat).

Több tagállam támogatja a rászorult gyerekes 
háztartások lakhatását. A munkajövedelem nélküli 
kétgyerekes családok (0-0) lakhatási támogatása a 
minta egészében magasabb arányú, mint az egye-
dülálló jövedelem nélküli háztartásoké (0-0) vagy a 
négyszemélyes egy keresős háztartásoké (100-0).

A lakhatás támogatásának bruttó értéke több 

tagállamban csökkent a válság hatására, ez függ a 
rászorultságtól, amely elsősorban a szegénységi 
jövedelemküszöb alatti háztartásokra állapítható meg. 
A lakhatás támogatási feltételeit a tartományok is 
meghatározhatják, például Olaszországban. Belgium 
tartományaiban az olcsó bérű, köztulajdonú bérlakás 
adhat támogatást, nem a lakhatás költségeihez adott 
transzfer. Spanyolországban a fiatalok lakhatását 
adókedvezmények is segítik. (3. ábra)

 A rászorultak szociális támogatása a válság előtt 
viszonylag bőkezű volt. A megszorítás intézkedé-
sei esetén lassult vagy negatív lett az értékváltozás. 
A munkajövedelem nélküli kétgyerekes családok 
(0-0) szociális transzferjeinek átlagos szintje maga-
sabb a referenciaként számított átlagos bruttó 
bérhez mérten (35%), mint a megfigyelt egyedülálló, 
jövedelem nélküli háztartásoké (0-0) vagy a négysze-
mélyes, egy keresős háztartásoké (100-0).  (4. ábra)



3. ábra: A lakhatás támo-
gatásának szintje az EU15 
átlagos bérszintjéhez viszo-
nyítva (%) és a két időszak 
változási mértéke (százalék-
pont) a háztartás kategóriái, 
jövedelemforrásai és orszá-
gok szerint, 2001–2007 és 
2008–2015
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(A rendszeres szociális ellátás jogosultsága, 
értéke a gyerekes háztartás rászorultsága szerint 
állapítható meg. A szakpolitika függővé teheti az ilyen 
segélyt az aktívkorú munkanélküli jövedelempótló já-
radékának [unemployment benefits], illetve támoga-
tásának [unemployment assistance] folyósításától is. 
A vizsgálat panelje nem teljes, ahol a tagállamok egy 
része nem közölte a rászorultak segélyezésének ada-
tait, illetve az elérhető adat tartalma nem összeha-
sonlítható [not available, not applicable]. – NZ)

A munkahelyét elvesztő aktív korú jogosult a 
munkanélküliek jövedelempótló járadékára. A járadék 
jogosultsági feltételei összefüggnek a munkajövede-
lem ösztönző hatásával és a munkaerőpiac aktuális 
keresletével, kínálatával. A szakpolitika az alkalma-
zásban állók bére és a járadékok közötti különbséggel 
ösztönzi az újabb munkába lépést.

A rendszeres munkanélküli-járadékon túlmenően 
támogatják az átképzést, továbbképzést, betanítást is. 
A jövedelempótló járadék változásának iránya, mér-



5. ábra: A munkanélküli 
jövedelempótló járadéká-
nak szintje az EU15 átlagos 
bérszintjéhez viszonyítva 
(%) és a két időszak válto-
zási mértéke (százalékpont) 
a háztartás jövedelemfor-
rásai* és országok szerint, 
2001–2007 és 2008–2015

*A tizenöt tagállam kétbe-
tűs azonosítással. A séma 
koordinátái és tagoló vona-
lai az 1. ábra szerint. A felső 
ábra a kétgyerekes, jövede-
lem nélküli, az alsó ábra a 
kétgyerekes, egy jövedelmű 
család ellátásának relatív 
szintje (%) és értékének 
megváltozása (százalékpont) 
a két időszakban.

4. ábra: A rászorultak szoci-
ális támogatásának szintje 
az EU15 átlagos bérszintjéhez 
viszonyítva (%) és a két időszak 
változási mértéke (százalék-
pont) a háztartás kategóriái, 
jövedelemforrásai és országok 
szerint, 2001 és 2007, valamint 
2008 és 2015 között
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6. ábra: A bruttó átlagbér alakulása országok 
szerint, 2002–2015, százalék (2002 = 100)

7. ábra: A szociális ellátás relatív szintje* és a 
növekedési mérték megoszlása a változási séma 
mezői (A, B, C és D) szerint, 2001–2007 és 2015, 
az elemzett esetek száma és % (EU15 összes 
esete = 100)

*Az 1. ábra négy mezője a két időszakban, 
a középső, vízszintes tagoló vonal a 2001 és 2015 
közötti időszak átlagos bérszintje az EU15 tag-
államokban. Zárójelben az egyes kategóriák 
gyakoriságának százalékos aránya. Az utolsó sor két 
középső adata (23, illetve 10) olyan esetek gyako-
risága, amelyekben az időszak végén azonos 
maradt valamelyik csoport ellátásának abszolút 
értéke a kezdő évivel.
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téke a kétgyerekes családok vizsgált mintáiban össze-
függ a háztartás keresőinek számával, valamint az aktív 
korú jogosultak kieső munkajövedelmének szintjével. 
(5. ábra) 

A költségvetési megszorítás megváltoztatta az 
ellátórendszerek prioritásait is, mivel csökkentek a 
gyerekes háztartások jövedelmei, valamint a költség-
vetés bevételei. A tagállamok eltérő szociálpolitikai 
stratégiája és a kormányzat jóléti kiadásainak fede-
zete határozza meg a transzferek összetételét, jogo-
sultsági feltételeit, értékállóságát, a kapcsolataikat a 
gyerekes háztartás jövedelmi kategóriáival.

Az Európai Unió bérminimumának szociális elveit 
tartalmazó dokumentum: A szociális jogok európai 
pillérének 20 alapelve. Esettanulmány flandriai ada-
tokkal: Penne–Cornelis–Storms [2020]. 

A szakpolitika előirányzatai összefüggnek a brut-
tó bérek tényleges növekedési ütemével is. Az 1. ábra 
szerinti séma az EU15 átlagos bérszintjét alkalmazza 
referenciaszintként, és a bérek a 2008 utáni évek-
ben lassabban nőttek, mint az előző időszakban. 
Az átlagbér alakulása a termelési folyamatok mun-
karáfordításainak indikátora is, és utal a költségve-
tési bevételek változásának irányára a vizsgált tagál-
lamokban. (6. ábra) 

A családtámogatás kialakult rendszere kevéssé 
rugalmas, és viszonylag állandó a lakhatás szociális 
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támogatásainak jogosultsága is a válság éveiben. 
Itt kerülni célszerű a megszorítást, ha a kormányzat 
költségvetési pozíciói romlanak. A rászorulók szoci-
ális segélyezése és a munkanélküliek jövedelempót-
ló járadéka viszonylag rugalmasabban igazodhatott 
a költségvetés bevételeinek alakulásához a 2001 és 
2015 közötti időszakban.

Jelzi a prioritásokat a változás tendenciáinak 
gyakorisága a négy alapvető transzferre összesítve. 
Az 1. ábra szerinti séma négy mezőjén túlmenő eset-
re jellemző a csaknem változatlan transzfer, ahol 
kellő fedezet hiányában „befagyasztották” értékét. 
Az ilyen stagnáló érték gyakoribb (12%) a 2001 és 
2007 közötti időszakban, mint a válságot követően 
(5%). (7. ábra) 

Az elemzés fő megállapítása, hogy – néhány kivé-
teltől eltekintve – romlottak a gyerekjóléti rendszer 

pozíciói, főként ott, ahol a megszorítás miatt csökken-
tették, illetve „befagyasztották” a szociális költségve-
tés kereteit. A szakpolitika célja a gyermeki kirekesztés 
és mélyszegénység szélsőséges formáinak felszámolá-
sa, de a központi és helyi kormányzati támogatások 
ehhez szükséges bővítése nem volt fedezhető. A gyere-
kes háztartás transzferjeit és a természetbeni juttatá-
sok jogosultsági feltételeit változtatták, ahol és amikor 
a szegénységi kockázatnak kitett jövedelmi csoport 
létszáma a válság miatt megnőtt.

Szakpolitikai törekvés a szegénységet újratermelő 
mechanizmusok és intézmények átalakítása, a szol-
gáltatások minőségének és elérhetőségének javítása 
a legkorábbi életkortól. A jóléti költségvetés határt 
szab a családtámogatás növelésének, és a dinamikája 
több tagállamban elmaradt a munkajövedelem átla-
gos szintjének növekedésétől.
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 THE OECD TAX-BENEFIT DATA PORTAL. https://www.oecd.org/social/benefits-and-wages/data/
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1. ábra: A hozzáadott értékek átlagos változása 
tényezőcsoportok és az elemzés kategóriái* 
szerint a Covid19-járvány hatására a megfigyelt 
nemzetgazdaságok** ipari ágaiban összesen, 2020, 
százalékpont (alapváltozat prognózisa = 100)

*A végterméket gyártó (bal oldali ábra) és a 
közbenső terméket beszállító (jobb oldali ábra) 
ipari ágazatcsoportok hozzáadott értéke növe-
kedési ütemének eltérése a Covid19 előtti trend-
től (alapváltozattól). A keretes rész hajtóerői: 

(felülről lefelé) jövedelmi hatás, helyettesítési 
hatás, szolgáltatás, illetve termék beszállításá-
nak igénye. Az ütemek járvány miatti változásai 
a kínálat, valamint a kereslet alakulását érintik, 
százalékpont mértékkel. Pont jelöli a tényezők 
együttes hatását az ipar 2020. évi hozzáadott 
értékének alakulására. 

**Az elemzés az Amerikai Egyesült Államok, 
az euróövezet, Japán és Kína mutatósorozatait 
hasonlítja össze.
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A gazdaság újraindításának forgatókönyvei, 
ami ezután jöhet
Rees, Daniel M.: What comes next: Scenarios for the recovery
Covid Economics, 2020. 55. sz. 45–80. o.

URL: https://cepr.org/content/covid-economics-vetted-and-real-time-papers-0 

A kereslet és a kínálat zuhanásszerűen csökkent a globális Covid19-járvány hatására a vizsgált fej-
lett gazdaságokban. A jövedelem, a termelő felhasználás és a fogyasztás alakulása eltért a korábbi 
tendenciák szerinti előrejelzés alapváltozatától. A válság hatása az Amerikai Egyesült Államok, az 
euróövezet, Japán és Kína gazdaságára egymástól eltérő 2020 I. félévében. A prognózis új változatai 
a gazdasági teljesítmény csökkenését követő újraindítás eredményére és várható időigényére vonat-
koznak. A gazdaság helyreállítási folyamatának forgatókönyvei eltérők a várható ütemre, az elérhető 
teljesítményre vonatkozóan. Még bizonytalan, hogy mikor indulhat újra a fogyasztás és a beruházás 
élénkülése és hogyan alakul át a korábbi ágazati szerkezet, a foglalkoztatás, a jövedelem keletkezése.

Tárgyszavak: gazdasági indikátor, GDP-index, Covid19-járvány, előrejelzés, szolgáltató ágazatok, Amerikai Egyesült 
Államok, euróövezet, Japán, Kína, nemzetközi összehasonlítás, 2019–2023

A világgazdaság teljesítménye csökkent a globális 
Covid19-járvány hatására, zavarok mutatkoztak a 
gazdaság ágazatai és a szektoraik közötti kapcsola-
tokban. A teljesítménytől függő (piaci) jövedelem 
hirtelen zuhant a zárlatok hatására, csökkent a ház-
tartások fizetőképes kereslete is. A kisebb vállalati 
bevétel kényszerhelyettesítésekre vezetett. A tény-
leges folyamatok 2020 I. félévében eltérnek a kon-
junktúrakutatás válságot megelőző előrejelzéseitől 
(pre-Covid trends) mind a végtermékek, mind a ter-
melési célú beszállítások esetén, és főként a szolgál-
tató ágazatokban. (1. ábra)

A magyar gazdaságkutatók tapasztalatait ismer-
teti: Papanek–Petz [2014]. A Covid19 válság előtti 



2. ábra: A szolgáltatások keresle-
tének változása ágazatcsoportok* 
és térségek szerint a Covid19-
járvány hatására a minta térségei 
szerint, 2020, százalék (alapvál-
tozat = 100) 

*A minta országai, térségei két-
betűs jelöléssel, az euróövezet 

(fent bal oldalon), a szabadidő 
szolgáltatásai (fent középen), 
a szállító ágazatok (fent jobb 
oldalon), egyéb üzleti szolgál-
tató ágazatok (lent bal oldalon), 
társadalmi szolgáltatások (lent 
jobb oldalon) termelékenységé-
nek százalékos változása. 

(EA) átlagos indikátora. A kiskereskedelem (fent bal 
oldalon), a szabadidő szolgáltatásai (fent középen), 
a szállító ágazatok (fent jobb oldalon), egyéb üzleti 
szolgáltató ágazatok (lent bal oldalon), társadalmi szol-
gáltatások (lent jobb oldalon) keresletének százalékos 
változása. 

3. ábra: A szolgáltatások termelékenységének változása 
ágazatcsoportok* és térségek szerint a Covid19-járvány 
hatására a minta térségei szerint, 2020, százalék (alap-
változat = 100) 

*A minta országai, térségei kétbetűs jelöléssel, az 
euróövezet (EA) átlagos indikátora. A kiskereskedelem 
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prognózis: GKi [2019]. A 2021. tavaszi új helyzet 
alapján felülvizsgált prognózis: GKi [2021].

A nagy gazdasági térségek szerinti összehasonlí-
tó elemzés zárt gazdaságra vonatkozik. A számítások 
nem tartalmazzák a térségek közötti kereskedelmet 
és a pénzügyi szektor teljesítményeit. A pozitív és 
negatív trendfordulók előrejelzésére jellemző a prog-
nózisok nem megfelelő beválása, különösen globális 
válságok esetén.

A kereslet csökkenése eltérő mértékű a szolgál-
tató ágazatok csoportjai és a gazdasági térségek szerint 
a megelőző időszakok fejlődési pályájához mérten. 
A globális zárlatból következő gazdasági zavar súlyo-
sabb a nyitott kisebb gazdaságok szolgáltató ágazatai-
ban, ilyen a turizmus, a szabadidő, az oktatás, a kultúra 
vállalatainak keresleti válsága 2020-ban. (2. ábra) 

A válság hatására zuhanó piaci kereslet és kíná-
lat elemzése nem tartalmazza a kormányzat beszer-



4. ábra: A GDP-növekedés előrejelzése a minta térségei és forgatókönyvek* 
szerint, 2020–2022, index (előző év azonos időszaka = 100) 

*A minta országai, térségei kétbetűs jelöléssel, az euróövezet jele: EA. Az osz-
lopok: 2019. IV. negyedévi GDP-index konszenzusos becslése (azonos  a három 
tárgyévben, bal oldalon), a GDP éves indexe az optimista, az alapváltozat és a 
pesszimista forgatókönyv szerint (december/december). Pont jelöli 2020. III. 
negyedévi GDP-indexének becsült szintjét, amely a 2021. évi index bázisa. 
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zéseit, nem vizsgálja a tőke megtérülési feltételei-
nek (return on capital) alakulását 2020. I. félévben. 
A működtetett kapacitások korábbinál kisebb kihasz-
nálása miatt csökkent a hozzáadott érték és a válla-
lati termelékenység a vizsgált szolgáltató ágazatok-
ban. (3. ábra) 

A gazdasági növekedés 2020. III. negyedévi kon-
szenzusos prognózisa összehasonlítható a globális 
válság előtti előrejelzések fejlődési pályáival a minta 
térségei szerint. (4. ábra)

A konszenzusos prognózis 2020. szeptember-
ben kiadott mértékadó előrejelzések mediánértéke 
(median Consensus Forecast). A globális gazda-
sági folyamatokat elemzi többek között az OECD, 
az Eurostat, valamint a PwC, az EY, a KPMG és a 
Deloitte tanácsadó cég. Példa egy 2021. évi prognó-
zisra: recent Survey Data. A Covid19 járvány gazda-
sági hatásait elemző 2020. júniusi kiadvány például: 
Deloitte Economics [2020]. 

A globális járvány várható gazdasági következmé-
nyeire több forgatókönyv készült. Igény lenne a gaz-
dasági előrejelzés újabb feltételezéseinek mélyebb 
elemzésére, azonban 2020-ban még nem ismert 
több lényeges tényező. Bizonytalan a globális járvány 
miatti hatósági zárlat időtartama, az újraindítás kez-
dete a vizsgált gazdasági térségekben, azok nemzet-
gazdasági ágaiban. A gazdaság 2020 utáni helyreállí-
tása az új feltételekhez igazodva következhet, de még 

nem ismertek erre a szakpolitikai stratégiák prioritá-
sai és az elérhető erőforrásaik. Bizonytalan a válto-
zások várható mértéke például a munkaerőpiacokon, 
a globális termelési kapcsolatokban, a háztartások 
jövedelmének 2020 előtti trendjeiben is.

Az elemzések egyik forgatókönyve azt felté-
telezi, hogy a gazdaság teljesítményeinek globális 
csökkenése a válság előtt számított alapváltozat fej-
lődési pályájához viszonyítva mintegy 10%-os lehet 
(90% economy). Egy 2020. III. negyedévben kiadott 
prognózis szerint a világgazdaság korábbi fejlődési 
pályája a legkedvezőbb feltételek esetén már 2022-ben 
megközelíthető.

Ismertek azonban pesszimista előrejelzések is, 
több évig tartó helyreállítási folyamattal, tekintettel 
arra, hogy az újraindítás kezdete sem állapítható meg. 
Az előrejelzések azzal is számolhatnak, hogy a fon-
tosabb gazdasági térségekben egymástól eltérő lesz 
a helyreállítás üteme, időtávja, erőforrásigénye a 
korábbi tendenciákhoz (pre-crisis trajectory) közelítve.

A kínálat és kereslet 2020. I. félévi tényleges 
alakulása sokkal kisebb, mint a 2019 végén kiadott 
konszenzusos előrejelzésben. A globális zárlat sokkal 
nagyobb visszaesést okozott a személyes szolgáltatá-
sok kínálatában, mint a keresletben. A kereslet csök-
kenése a 2019. végi előrejelzéséhez mérten eltérő 
volt a minta egyes termelő és szolgáltató gazdasági 
ágazatai szerint.



5. ábra: A GDP-növekedés és a potenciális kibocsá-
tás pályájának előrejelzése* a minta térségei szerint, 
2020–2023, index (alapváltozat szintje = 100)

*Az ábra a Covid19 előtti trend szerinti GDP-szinttől 
(vízszintes vonal), illetve a kibocsátás korábban model-
lezett potenciáljától várható eltérés alakulása. A válto-
zók: a volumenadatok közötti százalékos különbség.
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A GDP növekedési pályája több éves késleltetés-
sel érheti majd el a Covid19-járvány előtti trendeket. 
A termelő kapacitások különböző feltételezett 
ütemben és távolságokkal közelíthetnek a potenci-
ális kibocsátás alapváltozataihoz az előretekintő szá-
mításban. (5. ábra)

Nagy és tartós változások várhatók a korábbi 
gazdasági szerkezetben, de jelenleg csak feltételez-
hető a válságot követően kialakuló új kereslet, kínálat. 
Az itt bemutatott fejlődési pályák a kormányzat és 
a magánszektor adósságállományának alakulását 
nem vették figyelembe. A korábbi teljesítmények 
elérésének időigénye azonban függ a gazdasági térsé-
gek külgazdasági, pénzügyi folyamataitól is.

A prognózis a kereslet és kínálat várható tenden-
ciáival számol az ágazatok négy csoportja szerint: 

1. a „fogyasztók” ágazat része a kiskereskedelem, 
a személyszállítás, a szociális, a szabadidő és 
egyéb szolgáltatás;

2. a „primer” ágak a mezőgazdaság és a bányászat;
3. a „szekunder” ágak a feldolgozóipar, az energia- 

és közműellátás, az építőipar, a termékek nagy-
kereskedelme;

4. a „szolgáltató” ágak az áruszállítás, az informá-
ció és kommunikáció, a gazdasági szolgáltatás, 
a kormányzati szolgáltatás.

A vizsgált fontosabb termelési tényezők egy-
mástól eltérően változnak a gazdasági térségek, 
azok ágazatcsoportjai szerint az előrejelzés éveiben. 
(6. ábra)

A válság hatásaival is számoló előrejelzés egyen-
súlyi modelljében a négy szektor: a háztartások, 
a vállalatok, a kormányzat, valamint a monetáris politi-
kát meghatározó központi bank.

• A munkaerőt adó és fogyasztó háztartási szektor 
két kategóriája határolható el az előrejelzésekben: 
(I) saját megtakarításra képesek és (II) a folyó szük-
ségleteket fedező jövedelműek (hand-to-mouth), 
ahol rendszeres a költségvetési transzfer.

• A vállalati szektor nemzetgazdasági ágai bocsátják 
ki a fogyasztási cikket és szolgáltatást, illetve ter-
melik a termelés beruházási eszközét, a termelési 
célú közbenső terméket és szolgáltatást más gaz-
dasági egységek keresletének megfelelően.

• A kormányzat egyik fő tevékenysége termék, szol-
gáltatás beszerzése végső felhasználásra, a másik 
a jövedelem újraelosztása az állami költségvetés 
címzettjeinek.

• A pénzügyi folyamatban a meghatározó a köz-
ponti bank, mind a monetáris rendszer szabályozá-
sával, mind a valutákra és tartalékokra vonatkozó 
műveletekkel.



6. ábra: A hozzáadott érték alakulásának elő-
rejelzése a minta ágazatcsoportjai* szerint az 
euróövezetben és Kínában, 2020–2023, százalék 
(alapváltozat szintje = 100)

*A hozzáadott érték különbségének mértéke a 
Covid19 előtti trendektől (valószínű új index – 
alapváltozat indexe). A hozzáadott érték Covid19 
előtti trend szerinti szintjétől mért százalékos 
eltérés az euróövezet és Kína négy ágazatcso-
portja szerint, a helyreállítás elemzett pályái: a 
fogyasztási cikkek, az alapanyagok, beruházási 
javak gyártása, egyéb szolgáltató ágazatok.
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A vizsgált ágazatok hozzáadott értékének alaku-
lása több tényezőtől függ a gazdaság feltételezett 
fellendülése során, ilyenek:

• a jövedelem alakulása, ezen belül a fizetőképes 
kereslet fogyasztási, beruházási és közösségi fel-
használású része;

• a relatív árak és a vásárlási preferenciák szerinti 
helyettesítések;

• a termelő felhasználásra átadott termékek alakulása.

A modell számítássorozatai a termelési függvény 
alapján a bruttó hozzáadott értékre (gross value added 
– GVA) vonatkoznak. A kibocsátás egy része végső 
felhasználású termék, azok értékaránya becslésekkel 
emelhető ki a várható összes hozzáadott értékből. 
Első közelítést adott a megfigyelt térségek és azok ága-
zatai bruttó kibocsátása (gross output  – GO) felmért 
értékarányának rendeltetés szerinti megoszlása.

A következő évek helyreállításának modellszá-
mításai tényként vehetik figyelembe a korábban 
számítottnál sokkal kisebb 2020. évi teljesítményt. 
A megjelent forgatókönyvek egymástól eltérő szak-
politikai és személyes viselkedési válaszokat feltéte-
leznek a globális járványt követően a megfigyelt nagy 
térségek szerint is.

Lényegesen gyengébb lehet az árak, a bérek és 
más szokásos becslési paraméterek hatása a 2020 
utáni növekedési pályákra, mint a Covid19 globális 
járvány előtti időszakokban. A forrásmunka tábláza-
tokban közli a modellszámítás fontosabb paramétereit, 
az előrejelzés különböző helyreállítási, fejlődési válto-
zataival. A modellek kalibrálásának alapja az Ameri-
kai Egyesült Államok, az euróövezet, Kína és Japán 
forrásfelhasználási tábláinak input-output súlyrend-
szere, az ismert ágazati kapcsolatokkal, a végső 
felhasználás szerkezetével, a tőke és a munka ismert 
számítási tényezőivel.

A Covid19 következtében kialakult globális válság 
utáni helyreállítási időszak ellenőrzésére alkalmasak 
az Amerikai Egyesült Államok három korábbi gazda-
sági ciklusának növekedési adatai, ezek:

1. az 1990-es évek elejének termelési válsága;
2.  a technológiai eredetű válság tíz évvel később;
3.  a globális pénzügyi és gazdasági válság 2007-től.

A gyakorlatilag előre nem jelezhető külső hatások 
törték meg 2020-ban a gazdaság korábbi fejlődési 
tendenciáit, és bizonytalanok még a vizsgált gazda-
sági térségek helyreállítási stratégiái. A mértékadó 
korábbi gazdasági előrejelzések az ismert fejlődési 
trendekre alapozottak, azonban még nem ismert a 
fontosabb anyagi, pénzügyi folyamatok indexeinek 
szórása a gazdasági ciklusok depressziós, majd növe-
kedő szakaszaiban. A járvány leküzdését követő idő-
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szakokban csak előre nem meghatározható struktu-
rális változások várhatók, és azok szektorok, ágazatok 
szerint új feltételeket hozhatnak. 

Nem ismert, hogy milyen lehet a késleltetés az 
újraindítást követően az új egyensúlyi helyzet kiala-
kulásáig. Bizonytalan a szektorok közötti és globális 
jövedelemáramlás is.

Ennek megfelelő a tanulmány megállapítása: 
a Covid19 utáni gazdasági folyamatokra már nem 
relevánsak a 2020 előtti folyamatok alapvető össze-
függései. Ez indokolta a változatok szimulált prognó-
zisait a gazdasági térségek új fejlődési pályájára. 

NáDuDvAri ZoLTáN 
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A külföldi közvetlen beruházás hatékonysága, 
technológiai lemaradás és ágazati termelékenység 
a Visegrádi Csoport (V4) tagállamaiban
Makieła, Kamil –  Wojciechowski, Liwiusz –  Wach, Krzysztof: Effectiveness of FDI, 
technological GAP and sectoral level productivity in the Visegrad Group
Technological and Economic Development of Economy, 2021. 1. sz. 149–174. o. 

DOI: 10.3846/tede.2020.14017 

A beáramló külföldi közvetlen beruházás (IFDI) hozzájárult a Visegrádi Csoport (V4) országainak viszony-
lag gyors gazdasági növekedéséhez. A működő tőke beáramlása javítja a munkatermelékenységet és a 
teljes tényezőtermelékenységet (TFP), módosítja a termelési tényezők kombinációit. Az ilyen innováci-
ókkal a cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák vállalatok hatékonysága közelített az Európai Unió tizenöt 
tagállama átlagos hatékonysági szintjéhez. A követés távolsága ágazatonként eltérő mértékű, a felzárkó-
zás üteme lassult a globális gazdasági válság hatására. A V4 országaiba, azok ágazataiba beáramló IFDI 
közvetlen és közvetett hatásai sztochasztikus modell összefüggéseivel elemezhetők.

Tárgyszavak: külföldi közvetlen beruházás (IFDI), munkatermelékenység, ágazati indikátor, Európai Unió korábbi 
tagállamai (EU15), Visegrádi Csoport (V4), Cseh Köztársaság, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, 2004–2013

A hatékonyság mutatóinak összehasonlító elemzése 
az Európai Unió korábbi tizenöt tagállama (EU15) 
munkatermelékenységének átlagos szintjéhez viszo-
nyítja a Visegrádi Csoport (V4) négy országának 
egységes módszertannal számított kibocsátási és 
munkaerőadatait. (1. ábra)

A globális értékláncok térhódítása világszerte 
növelte a beáramló működő tőke állományát az 
ezredfordulótól. A külföldi közvetlen beruházás 
(inward foreign direct investment – IFDI) állomá-
nyának értéke a vásárlóerő-paritáson mért európai 
valuta (PPP) értékeivel hasonlítható össze a vizsgált 
térségben. Az Európai Unió négy új tagállama egy-

1. ábra: A munkatermelékenység (Q/L) szintjének 
viszonyszáma* a Visegrádi Csoport (V4) országai szerint, 
2004–2013, index (az Európai Unió tizenöt korábbi 
tagállamának átlaga = 1,00)

*A hatékonysági szint alakulása a jobb oldali ábra, 
az indikátor az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott 
érték (Q/L) távolsága az élvonaltól. A viszonyszám (GAP) 
egynél nagyobb, a tört számlálója az EU15, a nevezője a 
négy ország (PL, CZ, SK és HU) átlagos munkatermelé-
kenysége a tárgyévben, összehasonlító PPP/fő mérték-
egységben. A bal oldali ábrán a munkatermelékenység 
(Q/L) átlagos szintkülönbsége a 2004 és 2013 közötti 
időszakban országok szerint (PL: 2,08; CZ: 1,77; SK: 2,03; 
HU: 2,20).

https://doi.org/10.3846/tede.2020.14017


2 ábra: A beáramló külföldi közvetlen beruházás 
(IFDI) állománya* a Visegrádi Csoport országai 
szerint, 2004–2013, 105 millió PPP

*Az átlagos IFDI-állomány (PL: 198; CZ: 99; SK: 
34; HU: 82 milliárd PPP) a 2004 és 2013 közötti 
időszakban a bal oldali ábrán, az állomány 
tárgyévi értéke a bal oldali ábrán, százmilliárd 
PPP egységben. 

3 ábra: A beáramló külföldi közvetlen beruházás 
(IFDI) állományának egy foglalkoztatottra jutó 
értéke* a Visegrádi Csoport országai szerint, 
2004–2013, PPP/fő

*A bal oldali ábra az egy foglalkoztatottra jutó 
átlagos IFDI-állomány, a jobb oldali ábra e viszony-
szám (PPP/fő) tárgyévi értéke, növekvő tenden-
ciával, átmeneti ingadozásokkal.
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máshoz hasonló kultúrájú, egyidejűleg alakította ki 
a tervgazdaság évtizedei után a piacgazdaság jogin-
tézményeit, a gazdasági folyamatok egységes pénz-
ügyi és statisztikai rendszerét.

(Az Eurostat éves szakstatisztikájának [Foreign 
affiliates statistics – FATS] módszertana elérhető: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/in-
dex.php/Glossary:Foreign_affiliates_statistics_(FATS).

A magyarországi IFDI-mutatók 2008-tól jelennek 
meg, az összehasonlított termelékenységi adatok 
forrása: 3.2.31. Egy főre jutó hozzáadott érték nem-
zetgazdasági ág és a végső tulajdonos székhelye 
szerint. Elérhető: https://www.ksh.hu/docs/hun/xsta-
dat/xstadat_eves/i_qtd014a.html

A nemzetgazdasági ágak szerinti hatások elemzé-
sének forrása: KSH [2018].

A V4 országainak tőkevonzó képessége egymás-
tól eltérő, ami összefügg a négy ország népesség-
számával, népsűrűségével, a fontosabb gazdasági 
ágazataik nagyságával, a foglalkoztatási és beruhá-
zási folyamataikkal. A négy ország (százmilliárd PPP 
mértékegységgel) összehasonlított IFDI-állománya 
növekvő tendenciájú. (2. ábra)

Az IFDI-állomány egy foglalkoztatottra jutó érté-
kének (PPP/fő) nemzetközi összehasonlítása valós 
képet ad a termelés eszközfejlesztésének üteméről, 
a felszereltség növekedéséről. Az IFDI révén gyorsí-
tott innovációs folyamatok növelték a hatékonyságot 
a négy országban 2004 és 2013 között. (3. ábra)

A vásárlóerő-paritáson mért közös európai 
valuta számítása 37 ország hivatalos árfolyamai 
és a nemzeti fogyasztói kosarak alapján számított 
egyenértékes, amelyet a 27 tagállam, az Egyesült 
Királyság, az EFTA három országa, az európai uniós 
csatlakozást előkészítő öt ország és egy potenciális 
kérelmező ország adataiból állítanak össze. (Mód-
szertan elérhető. https://ec.europa.eu/eurostat/web/
purchasing-power-parities – NZ)

A tanulmány központi kérdése az a követési távol-
ság, amely az Európai Unió korábbi tizenöt tagálla-
mának átlaga és a közelebbről is vizsgált négy ország 
műszaki és hatékonysági színvonala között mérhető. 
A lemaradás (technological gap) a megfigyelt 13 
nemzetgazdasági ágban attól is függ, hogy a termelés 
alaptényezői (a tőke, a munka és a beáramló külföldi 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Foreign_affiliates_statistics_(FATS)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Foreign_affiliates_statistics_(FATS)
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qtd014a.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qtd014a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/web/purchasing-power-parities
https://ec.europa.eu/eurostat/web/purchasing-power-parities
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közvetlen beruházás) milyen mértékben javították az 
egy alkalmazottra jutó kibocsátás volumenét.

A beáramló működő tőke ágazati hatását többek 
között a nemzetgazdaság nyitottsága, a tőkepiac és a 
humántőke helyzete, a négy ország intézményrend-
szere magyarázza. Egymástól eltérők a rendelkezésre 
álló helyi feltételek az innovációs eredmények alkal-
mazásához (absorptive capacity) a V4 csoport 13 nem-
zetgazdasági ágában.

 (A magyarországi termelékenységi, versenyké-
pességi viszonyokat vizsgálja: Balatoni–Pitz [2012], 
Gál [2019], Magyar Nemzeti Bank [2020]).

A nemzetközi összehasonlítás sztochasztikus 
többváltozós modellje (stochastic frontier analysis 
– SFA) a felmért hivatalos mutatókat alkalmazza 
országok szerint, és a termelési tényezőiket az élvo-
nalként választott EU15-mintához méri. Az eljárás 
paraméterei az aggregált termelési függvény (aggre-
gate production function – APF) fontosabb tényezői 
nemzetgazdasági ágak szerint:

• a termelés két erőforrása (a tőke és a munka, K & 
L) inputjának változása;

• a tőke és a munka egységére jutó hozzáadott érték 
(Q/K, Q/L) változása;

• a teljes tényezőtermelékenység (total factor pro-
ductivity – TFP) változása;

• az előbbi hatékonyságváltozások kapcsán az IFDI 
állományának változása.

A négy országnak az EU15 átlagához mért felzár-
kózását a termelékenységi szint (Q/L) változó távolsága 
(GAP) mutatja nemzetgazdasági ágak szerint.

 (A felmért tényadatok szerint alakul az összeha-
sonlított hatékonysági indikátor és eloszlása. Az eljá-
rás alapja a véletlenhatás-modell [Generalized true 
random effects model – GTrE] és a nem megfigyelhető 
változók korrelálatlanok a megfigyelt magyarázó 
változók mindegyikével, a formula hibatagja tartal-
mazza a nem megfigyelt változókat. – NZ)

A modell a hatékonysági indikátorok tárgyévi 
távolságait szimulációsorozattal méri, az eredmény-
változó a V4 országainak elmaradása az EU15 átla-
gától, a 2004 és 2013 közötti időszak felmért és 
becsült ágazati adataival.

(A vizsgálati eljárás alapja a sztochasztikus határ 
ökonometriai módszeren alapuló paraméteres meg-
határozása [SFA], ismerteti: Kibara–Kotosz [2019]. 
Az alkalmazott sztochasztikus modell a minta ele-
meinek időbeli változásait is [varying Efficiency Dis-

tribution – vED] számításba veszi. További módszer-
tani leírás: Baráth–Fertő [2013]. - NZ)

A szimulációk sorozata a paraméterek véletlen 
váltózóival mintegy 500 ezer mintát vizsgált. A számí-
tásokból törölték a program első 100 ezer futtatásá-
nak eredményét (chain burn-in phase). A paraméterek 
becslési eredményeiből alkotott eloszlás quantilisei 
szerint számították az egyes becslési tényezők medi-
ánját és átlagát.

A kibocsátás (Q), a tőke (K) és a beáramló FDI 
(IFDI) becsült értékadatainak nemzetközi összehason-
lítása nemzetgazdasági ágak szerinti bontással történt. 
Az EU15, a V4 és ágazataik kibocsátásainak volumene a 
bruttó hozzáadott értékkel (gross value added – GVA) 
mérhető, a makrogazdasági szint hivatalos deflátoraival, 
a vásárlóerő-paritás (PPP) tárgyévi árfolyamain. 

A nemzetgazdasági ágakra alkalmazott termelési 
függvény két tényezője a tőke (K) és a munka (L) 
inputértéke. A munka (L) mennyisége az ágazatok 
foglalkoztatottjainak (és nem a teljesített munkaórák-
nak) a számával mérhető, tárgyévek szerint. Mérhető 
az említett termelési tényezők rugalmassága.

A kibocsátás (Q) átlagos rugalmassági tényezője 
a teljes mintában:

• a tőke inputjának (K) egységnyi növelésére 0,393;
• a munka inputjának (L) egységnyi növelésére 0,276.

Megállapították, hogy az IFDI-állomány 1%-os 
növelése a kibocsátás volumenét és a munkaterme-
lékenységet átlagosan 0,057%-kal növelte az időszak 
éveiben a V4 csoport átlagában.    

(A szimuláció eredménye a minta paraméterei 
eloszlásának mediánja [posterior median in relation to 
interquantile range – iQr], a tényezők rugalmassága 
a mediánokkal számítható. – NZ)

A gazdasági ciklus szerint alakult a V4-minta 
hatékonysági mutatóinak élvonalhoz mért távolsága, 
és összehasonlítható az IFDI hatása a felzárkózásra. 
Csökkenő tendenciájú a hatékonysági hátrány, de idő-
beni késleltetett a tárgyévi IFDI hatása.

A becslés robusztus az egyes ágazati és időszaki 
részminták összefüggéseit tekintve is, 95%-os megbíz-
hatósági szinten. A részminták egyszerűsített szimu-
lációs eljárásaival is számítottak becslési tényezőket,  
azok összefüggései megegyeznek a teljes modellszá-
mítási eredményeivel, bár a paramétereik számadatai 
egymástól eltérnek.

A részminták paramétereire becsült regressziós 
tényezők a teljes mintában  a GTRE-VED modell ténye-
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4. ábra: A hatékonyságfüggvény becslési tényezőinek* meg-
bízhatósága a Visegrádi Csoport részmintáinak kvantilisei 
szerint, 2004–2013, becsült regressziós együttható

*A becslési tényezők: a felső ábra bal oldalán a tőke input, 
jobb oldalán a munka input; az alsó ábra bal oldalán az IFDI-
állomány, jobb oldalán a részminta távolsága az EU15 átla-
gos termelékenységi szintjétől. A folytonos vonal a szimulált 
regressziós együttható (quantile regression – QR); a szagga-
tott vonal a konfidenciatartomány sávhatára. További becs-
lés vonatkozik az itt nem ábrázolt konstans tagra (intercept 
coefficient).

5. ábra: A műszaki hatékonyság indikátora* (Q/L, bal oldali 
mező, az Európai Unió tizenöt korábbi tagállamának átlaga 
2013-ban = 1,00) és a tartós lemaradás (GAP) százalékos válto-

zása (jobb oldali mező, 2004 = 100,0) a fontosabb nem-
zetgazdasági ágak szerint a Visegrádi Csoport országaiban, 
2004–2013

*Az ismertető a forrás ábrájának összesen tizenhárom nem-
zetgazdasági ágából kiemelte a fontosabbakat. A bal oldali 
mezőben a tartós szintkülönbségek (GAP) 2013. évi viszony-
száma ágak szerint, a számláló a V4 csoport négy országa (PL, 
CZ, SK és HU), a nevező az EU15 csoport munkatermelékeny-
sége (Q/L). A jobb oldali mezőben a hatékonysági távolságok 
százalékos változása a 2004 és 2013 közötti időszakban a fon-
tosabb nemzetgazdasági ágak szerint, ezek a NACE jeleivel 
(alulról felfelé) C: Feldolgozóipar; F: Építőipar, J: Információ, 
kommunikáció, K: Pénzügyi, biztosító tevékenység; L: Ingat-
lanügyletek, M: Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység.
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zőihez közeliek, azonban kisebb a megbízhatóságuk, 
különösen az eloszlás szélső csoportjaiban. (4. ábra)

(A munkatermelékenység [Q/L] eredményváltozó 
eltérő rugalmassági együtthatóval reagált a független 
változók egységnyi változására a tizenhárom vizsgált 
nemzetgazdasági ágban és időszakok szerint. Az ered-
ményváltozó eloszlásának kvantilisei szerint vizsgált 
regressziós összefüggések arra utalnak, hogy a tőke 
[Q], a munka [L], a beáramló külföldi közvetlen beruhá-
zás [iFDi] megváltozása eltérő mértékkel járul hozzá az 
ágazati hatékonyság növeléséhez. – NZ)

A becslés eredményeinek szórását az magyarázza, 
hogy az eljárások nem különböztetik meg az élvonal 
termelékenységétől mért rövid, illetve hosszabb távú 
(ágazati szintű) távolságokat (GAP). A globális gazdasá-
gi válság eltérő visszaesést okozott a kibocsátásban, a 
kapacitások kihasználásában, végeredményben lassí-
totta a V4-országok és ágazataik hatékonysága felzár-
kózásának ütemét. Tény, hogy a vizsgált ágazati rész-
minták heterogén technológiai színvonalúak, eltérő a 
súlyúk a GDP termelésében.

A számítás aggregált értékadatai csak tendencia-
ként jelzik a tényleges minőségi és strukturális változá-
sokat a V4 országaiban, azonban a termelési tényezők 
kezdeti összetétele erőteljesen megváltozott 2004 és 
2013 között. A beáramló működő tőke növelte az álló-
eszközök állományának értékét, módosította a terme-
lés technológiai színvonalát, és megnövelte a tőke és a 
munka inputjának hatékonyságát.

A tanulmány a technológiai szint élvonalhoz mért 
távolságára arányszámot alkalmaz, ez a standard 

mutató elméletileg 1,00, ahol a munka termelékeny-
sége (Q/L) az EU15 átlagának megfelelő. A felzárkózás 
a távolságok (GAP) változásaival mérhető. A távolság 
indikátorának alakulása országok, ezen belül ágazatok 
szerint is értékelhető. (5. ábra)

A beáramló működő tőke a közép-kelet-európai új 
tagállamok felzárkózásához főként a nagyobb mun-
katermelékenységgel járult hozzá. Az uniós csatla-
kozás előkészítő szakaszában elemezte a várható 
szerkezeti és termelékenységi hatásokat több tanul-
mány, például Sass [2003]. 

Azért figyelemre méltók a tíz évvel későbbi nem-
zetközi összehasonlítás megállapításai, mert a munka-
termelékenység az Eu15-térségben „mozgó cél”. A v4 
szándékolt felzárkózása a tizenhárom vizsgált nemzet-
gazdasági ágban eltérő mértékű 2004 és 2013 között, 
és ennek egyik magyarázó tényezője a külföldi műkö- 
dőtőke közvetlen és tovagyűrűző közvetett hatása.

Az elemzés utal arra is, hogy az iFDi növelte a teljes 
tényezőtermelékenységet (total factor productivity – 
TFP), javította a termelési tényezők együttes hatékony-
ságát, azonban a globális gazdasági válság hatására 
lassult az élvonalhoz viszonyított technológiai távol-
ság csökkentése. 

A korábbi gazdasági növekedési tendenciák 
2020-tól megtörtek. A módszertanban kifejtett 
hatékonysági indikátorok alkalmasak olyan újabb 
nemzetközi összehasonlításokra, amelyek a gazdaság 
helyreállítását követően mutatják be az élvonalhoz 
közelítés helyzetét.
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