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A történelem és az intézmények szerepe a 

fejlődésben 

 

Szilágyi Katalin 

 



Tanulságok eddig 
• Kibocsátást hosszú távon a kínálati 

oldal határozza meg → makroszintű 

termelési függvénnyel leírható a 

növekedés folyamata 

• A növekedés közvetlen okai: 

• Tőke 

• Munkaerő (népesség) 

• Technológia 

 



Tanulságok eddig 
• Harrod–Domar modell 

• Tőke a szűk keresztmetszet (tőkében 

állandó hozadékú technológia) 

• Tőkebővülés → növekedés 

• Solow modell 

• Neoklasszikus termelési függvény: 

tőke/munka helyettesítés 

• A felhalmozható tényezőben parciálisan 

csökkenő hozadék 

• Tőkebővülés → átmeneti növekedés 

• Technológiai fejlődés →  tartós növekedés 



Tanulságok eddig 
• Endogén növekedési modellek 

• A felhalmozható tényezőben 

együttesen állandó hozadék 

• Fizikai és humántőke 

• Fizikai tőke externális hatásokkal 

• Tőkebővülés → tartós növekedés 

• Növekedés endogén 

(befolyásolható) 

 

 



Tanulságok eddig 
• A modellek tesztelhető empirikus 

predikciója: konvergencia vagy 

divergencia? 

• Solow: konvergencia (csökkenő 

hozadék) 

• Endogén modellek: nincs 

konvergencia (növekedésben tartós 

különbségek lehetnek) 

 

 



Menetrend 

1. Történelem, várakozások és fejlődés 

A) Történelmi meghatározottság és 

beragadás 

B) Koordináció és fejlesztéspolitika 

2. Az intézmények szerepe a 

fejlődésben 

 

 



 

1.Történelem, várakozások 

és fejlődés 



Miért kellenek a „szoft” 

tényezők? 

• Solow-modell (feltételes) 

konvergenciáját nem támasztják alá az 

adatok 

• Paraméterek exogenitása 

• Történelmileg kialakult megtakarítási 

ráta, jövőre vonatkozó várakozások 

• Kulturális tényezők 



A) Történelmi meghatározottság 

• QWERTY: Ne ragadjanak össze az 

írógép billentyűi 

• Dvorak hatékonyabb 

billentyűzetkiosztása 

• Az új technológia költsége magas, ha azt 

kevesen használják 

• Történelem szerepe 

• Intel vs. RISC chipek 

• Költséggörbék 



 



Közlekedési utak példája 

• Történelemnek nincs szerepe 



Tanulságok 

1. A komplementaritások miatt 

lehetséges több egyensúlyi pont  

a rendszerben 

2. Az egyensúly függhet a múlttól 

3. Történelmi „beragadások” csak 

komplementaritások esetében 

jöhetnek létre 



B) Koordinációs probléma 
• Alacsony szintű egyensúlyi csapda (low-level 

equilibrium trap) 

• Ha összehangoltan tudnának cselekedni a szereplők, 
jobb egyensúlyba kerülhetnének  

• Rosenstein–Rodan cipőgyár példája 

• Egy óriásgyár nem élhet túl, mert csak egyféle 
terméket gyárt, míg az embereknek több termékre 
van igényük 

• Az emberek 50:30:20 arányban költik a pénzüket 
élelemre, ruhára, illetve cipőre. Csak akkor 
maradhatnak fent a vállalkozások, ha azok ilyen 
arányban oszlanak meg. 

• Koordinációs probléma: a péknek el kell hinnie, 
hogy a cipész is megnyitja a boltját. 

• Koordinációs játék (játékelmélet) 



Koordinációs probléma:  

ágazati kapcsolatok 

• előre és hátra mutató 

kapcsolatok (forward, 

backward linkages) 

• Big push – koordinált 

beruházás egyidejűen 

számos szektorba 

(Rosenstein–Rodan) 

• Marshall terv 

• Hirschman: szelektálás a 

támogatott szektorok között, 

kiegyensúlyozatlan 

növekedés. A piac majd 

spontán reagál 



Húzóágazat kiválasztása 
1. Hány szál fut be és indul ki az adott szektorból. Acél 

vagy szén? Autópálya vagy vasút? 

2. Előremutató kapcsolatok diffúz jellege miatt eltérő 

forward-backward hatás. 

• Felhasználó kiléte kevésbé egyértelmű, mint a 

beszállítóé. 

3. Belső jövedelmezőség 

• A lehetséges koordinációs problémák 

valószínűségét minimalizálja a kormányzat. 

• Nem biztos, hogy a legnyereségesebb szektort kell 

kiválasztani. Az is számít, a támogatás milyen 

folyamatokat indít el. 



Történelem vs. várakozások 

• Divat és várakozások 

• Elektronikai exportszektor és 

mérnökök 

• Régi és új technológia költsége 

függ attól, melyiket mennyien 

használják. 



• „A” technológiának a kiinduló állapotban nagyobb a 

haszna, ezért mindenki azt választja. 

• De ha mindenki elhiszi, hogy áttérünk a „B” 

technológiára, mindenki jobban jár. 

• Azonnali igazodás vs. időt igénylő igazodás 

• Mindenki azt várja, hogy más lépjen először: senki 

nem lép 



Növekvő skálahozadék 
• Már megjelent az endogén növekedési 

modelleknél, de a HD és a Solow- 

modellben nem játszott szerepet. 

• A növekvő skálahozadék elérése függ a 

piac méretétől. A piac mérete is függ a 

növekvő hozadék potenciáljától. 

• Német autópályákra fejlesztett autó vs. 

fejlődő ország zsúfolt városára 

megfelelő autó példája. 



• Az új dizájn bevezetésénél a 

termelő veszteségeket kell, 

hogy elszenvedjen. 

• Probléma okai 

• növekvő skálahozadék 

• hitellehetőség és fejlett 

tőkepiacok hiánya 

• fogyasztók lassan váltanak 

• Ha előre tudott, hogy az új 

dizájn rövid távon veszteséges 

(megvalósíthatatlan), akkor nem 

valósul meg a beruházás.  

• Fejlődési csapda és az állam 

szerepe. 



Növekvő hozadék és piacméret 
• Közvetítő inputok piacán gyakori a növekvő mérethozadék. 

(szerszámok, építőanyagok). 

• Az inputok választékának bővítése növekvő hozadékot 

eredményezhet a végtermék gyártásánál. 

• Több egyensúly 

• Drága közvetítő inputok, ezért a cégek azokat 

helyettesítik munkaerővel. Ez csökkenti a produktivitást 

és a jövedelmet. Alacsony jövedelem alacsony 

keresletet implikál. Ördögi kör. 

• Nagy végtermék iránti kereslet ezzel szemben pozitív 

spirált indít el. 

• Ez az érvelés csak növekvő hozadék esetén állja meg a 

helyét. 

• Komplementaritás és növekvő hozadék hasonló 

eredményre vezet. 



Nemzetközi kereskedelem  

és tökéletes verseny 
• Nemzetközi kereskedelem esetén nincs limitált piac. 

Ha egy termelő többet termel, akkor nem csökken  

 az ár, így nem kell félnie a kapacitásbővítéstől. 

• Tökéletes verseny esetén a termelő döntése nincs 

hatással az árra. Teljesen kompetitív piacon nincs 

koordinációs probléma. 

• Ha egy termék nem kerül nemzetközi forgalomba  

 és a piac limitált, előfordulhat koordinációs probléma. 

Egy országon belül a közvetítő javak piaca tipikusan 

ilyen. 

 



Társadalmi normák 
• Kedvező és hatékonytalan társadalmi 

normák 

• Konformitás, maradiság 

• Minél konzervatívabb egy közösség, annál 

nehezebb az innovációt implementálni. 

Megfordítva: minél többen „dezertálnak”, 

annál kisebb költséggel újíthatok, térhetek 

el a társadalmi normától 

• Normák alacsony egyensúlyhoz 

vezethetnek. 



Status quo 
• Vesztesek és nyertesek 

• Kompenzáció utólagos problémája 

• kompenzáció iránti elköteleződés nem 

hiteles 

• nehéz beazonosítani, kik is pontosan a 

vesztesek 

• Mekkora az a veszteség? Hogyan 

becsüljük? 

• Ex post jobb policykat a társadalom ex ante 

gyakran megvétóz. 

 



 

2. Az intézmények szerepe  

a fejlődésben 



Intézmények: példák 
• Egyesült Királyság 

• sok csapadék 

• kikötők 

• nagy ország 

• szabad választások 

• magántulajdon és befektetések védelme 

• siker motivációja 

• Burkina Faso 

• trópus 

• távol a tengertől 

• diktatúra, katonai puccsok 

• állam képtelen szavatolni a jogbiztonságot 

• Szingapúr 

• 50 éve tomboló munkanélküliség és korrupció 

• ma az egy főre eső GDP a brit 140%-a 

• mára közel teljesen megszűnt a korrupció 



Földrajz és intézmények 
• Klíma, csapadék, földminőség és mezőgazdasági 

termelés 

• hajózható vizek és nemzetközi kereskedelem 

• hódítások, aranyláz, természeti kincsek 

• malária a trópusokon (Sachs) 

• Ország méretének előnyei/hátrányai 

• alkuerő 

• közjavak alacsonyabb fix költsége 

• katonai erő 

• sztochasztikus sokkok elleni biztosítás 

• sokféle népesség, társadalmi feszültségek 

• Nyersanyagátok és járadékvadászat 

• nincs beruházás az oktatásba 

• rossz intézményű országokban súlyosabb 

 



Formális intézmények 

„Jó” intézmények „Rossz” intézmények 

versenyképes adóztatás túlszabályozott munkapiac 

hatékony államigazgatás hatékonytalan bürokrácia 

akadálymentes kereskedelem hitelfelvételi korlátok 

kiegyensúlyozott infláció átláthatatlan jogszabályok 

kiszámítható valuta korrupció 

szabad sajtó egypártrendszer 



• Intézmények 

• magatartási korlátok, amelyeket a társadalom játékszabályai 

határoznak meg 

• emberek szabják ki, hogy azok a közöttük fellépő interakciókat 

formálják 

• formális és informális jellegűek 

• Gazdasági szabadság 

• munkapiaci, tőkepiaci liberalizáció 

• dereguláció 

• Jogrendszer 

• magántulajdon védelme 

• innováció alapelve (Cooter–Schäfer) 

• Shakespeare vs. Rowling 

• jogcsaládok 

• Demokrácia 

• nem szükséges feltétele a növekedésnek 

• Kizsákmányoló vs. fejlesztő állam 

Formális intézmények 



A stagnálás okai 
• Nem hatékony intézmények 

• Korán megszabja a tőkefelhalmozást, az öröklés módját, 

tiltja a kamatszedést 

• Kompenzáció 

• hatalmon lévőknek nem áll érdekében a fejlődés 

• latin-amerikai liberalizáció első hulláma utáni stagnálás 

• új elit (iparosok, más politikai erők) nem biztos, hogy 

kompenzálja őket 

• Monarchia vs. Anglia (Acemoglu–Robinson) 

• Kína vs. Szovjetunió tranziciója (Roland) 

• Hatalom a törvény felett 

• oligarchák 

• Türkménbasi, Kim Ir Szen 

• Forradalom 

• új erő egy közösségben 

• bizakodás, remény 

 



Informális intézmények 

• Kultúra és informális intézmények 

• vélemények 

• meggyőződések 

• reakciók 

• szemléletmód 

• társadalmi normák 

• hagyományok 

• bizalom 



• Bizalom 

• ismételt tranzakciók 

• beszállító-ügyfél kapcsolat 

• hosszú távra tervezés 

• formális intézmények tökéletlen helyettesítője 

• Reciprocitás 

• sérelmek megtorlása még akkor is, ha az költséget jelent 

• kedves nyitásra pozitív reakció 

• Reputáció 

• éttermek, szállodák 

• személyes megbízás 

• maghribi kereskedők (Greif) 

• Produktív gazdaságok 

• több az erőfeszítés, mint az ellenőrzés és az anyagi ösztönzők 

minimálisan megkövetelnék 

• motiváció a ranglétrán való feljebb lépésre 

• többiek által is „elvárt” magatartás 

Informális intézmények 



• Társadalmi norma 

• „egy magatartási rendszeresség, amely társadalmilag 

közös meggyőződésen alapul azt illetően, hogyan 

kéne viselkedni, és magával vonzza a magatartás 

betartatását informális szociális szankciók által” (Fehr 

és Gächter) 

• Preferenciák, értékek 

• volt NDK lakosainak véleménye az állam feladata 

• egyéni kezdeményezés társadalmi támogatása 

• szorgalom, munka értéke 

• Szociális tőke 

• állampolgári közösségek 

• korreláció az oktatás minősége és a társadalmi tőke 

között 

• kevesebb bűnözés és agresszió 

• számszerűsítés a humántőke mintájára (Putnam) 

 

 

Informális intézmények 


